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KRISLAI
Mūsų koncertas.
Kas jame nebuvo.

t lenkėjimai L. Prūseikai.
D. M. Šolomskas.

Rašo R. Mizara

Upie karo pavoju Amerikai bū t y labai imiju vienybės

Plačiau apie įvykusį mūsų 
laikraščio Laisvės metinį kon
certą bus parašyta kitoje vie
toje plačiau. Užtenka čia pa
žymėti, kad koncertas buvo 
iabai geras: meninė progra
ma liaudiška, svari, įspūdin
ga. Publikos kupina Auditori
ja.

Taip ir reikia!
C) visgi negalima nepaste

bėti, kad Worcester™ meni
ninkai, vadovaujami žymaus 
muziko Jono Dirvelių, davė 
pačius įdomiausius numerius. 
“ T egyvuoja v.’orcesteriečiai-!

' Teko kalbėtis su daugeliu 
svečių, atvykusių į koncertą. 
Reikėtų nemaža laikrašty vie
tos. kad galėčiau pasakyti jų 
nuomones apie visą eilę svar
bių bėgamų klausimų, o laik
rašty vietos nėra per daug. 
Pagaliau nėra ir laiko visiems 
pokalbiams aprašyti.

Užtenka pasakyti, kad pa
stabos, kurias mūsų gerieji 
draugai ir bičiuliai asmeni
niuose pokalbiuose davė 
ugnims, nuoširdžiai vertina- 

I mos.

šis mūsų laikraščio koncer
tas iš eilės buvo 43-čias me
tinis koncertas.

Pasigedau kai 1<urių žmo
nių, kurie kas metai atvykda
vo į mūsų laikraščio kultūri
nę šventę, šiemet nebuvo čia 
gero laisviečio fotografo Sta
sio Rauduvės iš Pittston, Pa. 
A. Valinčius sakė, kad drau
gas Rauduvė prieš keletą die
nų sunkiai susirgo; padaryta 
jam labai opi operacija.

Visų laisviečių vardu lin
kiu, kad Stanley greit ir sėk
mingai pasveiktų!

•
Skaitlinga publika nuošir- 

< tižiai pritarė kalbėjusiajam, 
kad būtų pasiųstas draugui 
L. Prūseikai sveikinimas ir 
i».uo visų mūsų linkėjimas, 
kad jis juo greičiau pasveiktų.

Kaip žinia, Leonas Prūsei- 
ka lapkričio 10 d. galėjo iš
kilmingai minėti savo 70 me
tų amžiaus sukaktį. Deja, jis 
sukaktį “minėjo’’ ligoninės 
deguonio palapinėje.

L. Prūseika daugiau kaip

Washingtonas. — Kad 
prezidentas Eisenhoweris 
sako kalbas “ūpo pakėli- 

, mui”, tai tame nieko blogo. 
IKad Amerikos moksliniu? 
; kai sako, kad netrukus ir 
jie paleis į oro erdves savo 
Sputniką, tai mokslo rei- 

! kalas.
Bet ant piliečių guls naš

ta iš visų pusių, kurie rei- 
i kalauja “pasiaukojimo vi- 
|sų”, tai jau reiškia dides- 
; nes pinigų sumas skirti ka- 
i riniam pasiruošimui. Vieto
je priimti Tarybų Sąjungos 
siūlymą mažinti apsigink
lavimą, tai siūlo didesnį ap
siginklavimą. Tūli šaukia, 
kad “Amerika turi parody
ti savo muskulus”. Aviaci

Egiptas Patenkintas
I

Maskva. — Laike Tary
bų Sąjungos 40 metų su
kakties dalyvavo Egipto 
ministras gen. Abdel Ha
kim Amer. Jis gėrėjosi ta
rybinėmis apsigynimo jė
gomis ir išreiškė padėką, 
kad laike Egipto sunkios 
padėties, tai yra, pereitais 
metais, kada ant jo Izrae
lio, Anglijos ir Francūzijos 
jėgos užpuolė, tai Tarybų 
Sąjunga parėmė Egipto 
teisingus reikalus. Jis pa
brėžė, kad klysta tie impe
rialistai, kurie mano pa
vergę laikyti arabų tautas.

Vengrijoje Įsteigė 
Fabrikų Darb. Tarybas

Budapeštas. — Vengrijos 
vyriausybė ir darbo unijos 
nutarė panaikinti taip va
dinamas “Darbininkų Ta
rybas”, kurias sudarė įvai
rios grupes. Vieton jų, 
įsteigta darbininkų tarybos 
fabrikuose ir dirbtuvėse, 
kurios tikrai susidaro iš 
darbininkų atstovų, rūpin
sis pagalba fabrikų ir dirb
tuvių tvarkymo. Į pirmes
nes “Darbininkų Tarybas”, 
kurias sudarė atskirų fab
rikų atstovai ir kitokių 
įmonių, — buvo įlindusių 
liaudies priešų.

prieš 45 metus buvo pradėjęs 
redaguoti mūsų laikraštį Lais
vę. Per pastaruosius daugiau 
kaip 20 metų jis dirbo Vilnies 
redakcijoje, bet niekad ne
pamiršta ir Laisvės.

% J. S. Jokubka, artimas Leo
no bičiulis, sekmadienį prane- 

mums, kad draugo Prūsei- 
kos sveikata dar vis labai 
silpna.

Daugelis mūsų koncerto da
lyvių klausė manęs, kaip pa
siųsti ligoniui linkėjimų, kad 
jis greičiau pasveiktų. Atsa
kiau: geriausia siųsti Vilnies 
adresu >(3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.) Jie bus jum 
perduoti.

Mūsų pastogėje įvyko kai 
kurių permainų: redakcijoje 
pradėjo ir vėl dirbti D. M. 
šolomskas, kuris ligi šiol dir- 

(bo technikinį darbą.
I D. M. šolomskas — gabus 
{ laikraštininkas ir 1 darbštus 

plunksnos darbuotojas.

Koncerto proga kalbėjausi 
su vienu žmogum, biznierium, 
kuris per kai kurį laiką ne
lankė mūsų pramogų;.

— Pasakysiu atvirai, — sa
kė jis, — nevisuomet aš su jū
sų politika sutinku, tačiau pa
grindiniai jūs 'buvote ir esate 
teisingi; teisingi visais vyriau
siais visuomėniniais klausi
mais.

Labai gera mums atestaci
ja!

• '

Sekamą šeštadienį, lap
kričio 23 d., Philadelphijoje 
bus pastatytas veikalas “Kat
riutės gintarai”, vadovaujant, 
filmininkui Jurgiui 'Klimui. 
Philadelphiečiai, būkite ten!

O lapkričio 24 d. žymusis 
Worcester!© Aido Choras 
duos koncertą Montellojo. 
Rengia 'Lietuvių Tautinio Na
mo bendrovė.

Tai bus įspūdinga kultūrinė 
pramoga!

jos viršininkai tik giriasi, 
kad lėktuvai atlieka ilgas 
keliones be sustojimo.

Bet pavojingiausiai kal
bėjo, tai gen. Thomas Po
wer, bombininku koman- 
dierius. Jis gyrėsi, kad jo 
komandoje bombininkai iš 
bazių, supančių Tarybų Są
jungą, gali pakilti į 15 mi
nučių atakai. Ar negali ko
kia provokacija atvesti prie 
jo žygio? Kas turi koman
dą paleisti bombininkus? 
Jeigu Amerikos bombinin
kai gali pakilti į 15 minu
čių, tai reikia suprasti, kad 
jiems pasirodžius, tarybi
niai tą pat gali padaryti. 
Štai kur glūdi karo pavo
jus.

Sveturgimiu Reikale 
Įvyks Konferencija
Chicago. — Gruodžio 7 ir 

8 dienomis, Midwest vieš
butyje, įvyks Amerikinio 
Komiteto Sveturgimiams 
Ginti šaukiama konferen
cija. Tai bus kartu atžymė- 
jimas ir 25 metų šios or
ganizacijos gyvavimo. Bus 
padaryta peržvalga nuveik
tų darbų ir išdirbta planai 
tolimesnei kovai už svetur
gimiu reikalus. Sveturgi- 
miai žmonės padėjo 'mūsų 
šalį taip aukštai pakelti 
industriniai ir kitaip, bet 
reakciniai elementai, Pa
neigdami šalies laisves, per
sekioja ateivius.

Indijos Vadas Nehru 
Prieš “Šaltąjį” Karą
New Delhi. — Indijos 

ministrų pirmininkas J. 
Nehru ir vėl pasisakė, kad 
taip vadinamas “šaltasis 
karas” yra žmonijai kenk
smingas. Jis kalbėjo religi
nių grupių atstovų konfe
rencijoje. Sakė, kad tie, ku
rie dirbtinai palaiko karo 
įtemptą atmosferą, labai 
daug daro blogo pasauly
je. Nors Nehru neminėjo 

' šalis, bet tenka , .suprasti, 
kad jis pasisakė už Tary-| 
bų Sąjungos siūlomą san
taikoje sugyvenimą skirt) 
tingų santvarkų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Albany, N. Y. — Sukako 

gub. Harrimanui 66 metai 
amžiaus. Parėję dalyvavo 
apie šimtas rinktinių sve
čiu, v

Anchorage, Alaska. — 
Pražuvo Amerikos bombi- 
ninkas “B-29” su 10 lakū
nų, kuris buvo išskridęs la
vintis.

Watertown, N. Y. — 25 
mylios nuo čia surasta D. 
Perrigo ir jos sesuo nužu
dytos. Pirmoji paliko pen
kis vaikus, buvo 30 metų. 
Policija mano, kad kokio 
manijako “žygis”.

baisos naujas karasL.4

Maskva. — United Press Chruščiovas atmetė tų
korespondentas Henry Sha- mokslininkų tvirtinimą, 
piro per dvi valandas ir pu- j kad būk tai jau būtų “žmo- 
sę kalbėjosi su Tarybų Są-inijos pabaiga”. Jis sakė, 
jungos Komunistų Partijos Į kad tai nebūtų žmonijos
vadu Nikita Chruščiovu. 
Pasikalbėjimas buvo vy
riausiai apie santykius tar
pe Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų, nuo kurių priklauso 
bendri tarptautiniai taikos 
arba karo santykiai. Čia 
buvo iškelta ir tie klausi
mai, kad tūli Amerikoje 
giriasi, būk Jungtinės Vals
tijos lengvai sumuštų Tary
bų Sąjungą, taipgi kuri ša
lis toliau nužengus raketų 
išvystyme ir t. t. Chruščio
vas padarė sekamus pareiš
kimus :

Jo supratimu, Tarybų 
Sąjunga toliau nužengus 
raketų gamyboje, kaip 
Jungtinės Valstijos. Ji turi 
jau tokias, kurios iškėlė į 
dausas Sputnikus, o Ameri
ka dar neturi, nes jeigu tu
rėtų, tai tą patį padarytų. 
Sovietai turi tokias rake
tas, kurios gali pasiekti A- 
meriką paleistos iš Euro
pos, o Amerika dar neturi.

Jis sakė, kad Tarybų Są
junga nepradės karo, bet 
užsienyje yra tokių lunati
kų (puspročių), kurie gali 
pradėti.

Jis sakė, kad taikos išlai
kymui yra geros sąlygos, 
nes taikos nori kaip Tary
bų Sąjungos, taip Ameri
kos ir kitų šalių paprastieji 
žmonės.

Jis sakė, kad yra reika
linga aukštų vadovų konfe
rencija, bet vargiai greitu 
laiku tokia įvyks, nes yra 
kapitalo šalyse tokių, ku
rie jai prieštarauja. Chruš
čiovas sakė, kad vien So
vietų ir Jungtinių Valstijų 
vadovų konferencija labai 
daug pasitarnautų sušvel-
nymui tarptautinių santy
kių.

Kas del Tarybų Sąjungos 
ateities, tai sakė, kad ten j pavojų, 
nebepasikartos asmens kul-1 
tas, tai yra, tokis vieno

pabaiga, bet kapitalizmo 
pabaiga, vienok labai baį- 
si, nesvietiškai nuteriojus 
pasaulį. Todėl jis kietai 
pabrėžė, kad Tarybų Są
junga ir kitos demokrati
nės šalys stoja už taikų su
gyvenimą tarpe socialisti
nių ir kapitalistinių šalių, 
kad galima taikoje sugy
venant įrodyti, kuri san
tvarka yra žmonijai ge
resnė.

Kas dėl to, kad Ameri
koje vis tūli dar tvirtina, 
kad Tarybų Sąjunga neturi 
tokių raketų, kurios iš Eu
ropos galėtų pasiekti A- 
meriką, kad būk Ameri
ka turi geresnes raketas, 
tai Chruščiovas siūlė su
rengti abiejų valstybių tai
kų išbandymą, ir tas paro
dys, kas toliau nužengę ra
ketų gamyboje.

Atsakydamas tiems karo 
“specialistams”, kurie sako, 
kad būk Sovietu sutriuški
nimui pasitarnautų Ameri
kos karinės bazės, kurios 
paruoštos Sovietų pasie
niais, tai Chruščiovas sakė: 
“Tai tiesa, kad mes esame 
apsupti Amerikos karinė
mis bazėmis. Bet mes tu
rime raketas, siekiančias iš 
vieno sausyno kitą sausy- 
ną, ir raketinius submari- 
nus. Mūsų submarinai galė
tų užblokaduoti Amerikos 
prieplaukas ir šaudyti A- 
merikos gilyn raketas į bile 
cielių. Amerikos svarbieji 
centrai taip jau pasiekia
mi, kaip ir tos NATO ka
rinės bazės”.

Toliau Chruščiovas kal
tino Jungtinių Valstijų 
Valstybės sekretorių John 
F. Dullesą, kuris, pagal 
Chruščiovo išvadas, labai 
kariškai nusistatęs ir dirb
tinai sudaro karo baimės

Kaip jau daug kartų bu
vo rašyta, kad Tarybų Šą-

žmogaus garbinimas, kaip 
buvo prie Stalino. Pabrėžė, 
kad maršalas Žukovas yra 
didvyris, gabus karininkas, 
bet nekokis politikas.

Chruščiovas. sakė, kad 
jeigu Vakarai (NATO) su 
Amerika priešakyje užpul
tų Tarybų Sąjungą karu, 
tai, suprantama, Sovietai 
nukentėtų, bet daugiau nu
kentėtų Amerika, kuri ma-
žesnė, kurios miestai ir in
dustrija yra koncentruoti,

junga siūlo Amerikai ir ki
toms kapitalistinėms ša
lims susitarti — sumažinti 
apsiginklavimą, mažinti ar
mijas, išlaidas karo reika
lams, kurios taksų formoje 
spaudžia visų šalių žmo
nes, bet tie pasiūlymai at
mesti. Tūli vis kartoja 
troškimą sunaikinti Tary
bų Sąjunea ir kitas liaudiš
kas respublikas, tai šis pa
sikalbėjimas ir buvo, kuria-
me Chruščiovas pareiškė, 

m M k o • ikad tu kariniai nusista-nes Tarybų Sąjunga ga-, j ž ni p idavi. 
lėtu ginklais pasiektu . * . , . ‘ . * M
kiekvieną punktą Ameriko-1 neivY 1 a 1 P
je. Jos submarinai užblo-
kuotų Amerikos prieplau
kas. Ir sakė, kad tokis ka
ras Vakarų Europą, tai 
yra, Amerikos talkininkų 
šalis paverstų į kapus. Tai 
būtų baisiausias karas 
žmonijos istorijoje.

tingi.

NAUJAS LAIVAS
Flushing, Hollandija. — 

Pastatytas naujas aliejaus 
gabenimo laivas (tankeris), 
kuris turi 24,600 tonų įtal-

Bet pos.

Washingtonas. — Kon
gresinė komisija tyrinėji
mui raketo tarpe unijų šau
kia International Brother
hood Carpenters unijos vir
šininkus. Yra keliama daug 
apkaltinimų. Tai jau kelin
ta unija varoma per šeren- 
gą. Ši unija turi 750,000 na
rių.

Kaip žinome, unijose tar
pe tūlų viršininkų įsivieš
patavo sauvaliavimas su 
unijų pinigais. Nėra kalbos, 
kad Kongresinė komisija 
negali pataisyt unijų reika
lus, tą turi atlikti patys 
unijų nariai. Jų pareiga y- 
ra rūpintis savąja organi

Aviacijos Vadai Jau 
Netiki i Ore Stebuklus
Washingtonas.. — Ameri

kos Aviacijos vadai atme
tė įvairius gandus apie ma
tytas skraidančias oru lėkš
tes (saucers), kaipo negali
mus dalykus. Po to, kaip 
Tarybų Sąjungos moksli
ninkai paleido pirmąjį ir 
antrąjį Sputnikus, tai Ame
rikoje pasklydo gandai, 
kad būk orą raižo skren
danti dalykai.

Vienur “matę” skrendan
čias lėkštes, kitur kitokius 
daiktus. Iš Levelland, Te
xas, reportavo, kad ten ore 
pasirodė kokie spinduliai, 
kurie sulaikė automobilių 
motorų veikimą, judėjimą. 
Kraštų apsaugos laivas iš 
Gulf of Mexico raportavo, 
kad įgula mačiusi keistas 
ore šviesas ir t. t.

Kiek Vokiečių Žuvo 
Laike Pereito Karo
Berlynas. — Laike Ant

rojo pasaulinio karo Vo
kietija neteko 6,000,000 ka
reivių ir civilių žmonių 
vien užmuštais. Patikrinta, 
kad virš 3,000,000 karei
vių, daugiausiai Sovietų 
fronte buvo užmušta. Be 
žinios dingo 1,300,000-ka
reivių, reiškia, ir jie prie 
užmuštų' priskaityti.

Civilių žmonių Vokieti
ja neteko nuo bombardavi
mų iš oro ir ten, kur siau
tėjo mūšiai, virš 2,300,- 
000. Tokie tai baisūs nuos
toliai buvo kare, į kurį ša
lį įvėlė Hitleris ir jo gauja.

BALTŲJŲ ĮDUKIMAS
- Statesville, N. C. —Kiek 
laiko atgal dvi baltos, mer
ginos buvo pastebėta auto- 
mobiliuje su dviem negrais. 
Baltieji taip ‘ įdūko, kad 
apie 600 zujo gatvėmis.

ĮKALINO KOMUNISTĄ
Amman. — Jordano val

dininkai įkalino Musalemą 
Bisaiso, kaipo Komunistų 
partijos narį. Jis buvo Ži
nių Agentūros redaktorius.

Londonas. — Vagys su
sprogdino banke saugos pa
talpą ir pasiėmė $72,800.

zacija. t i
AFL-CIO Centreline Ta

ryba jau kelias unijas, jų 
tarpe važiuotės uniją, su
spendavo. Pastaroji turi 
virš 1,500,000 narių. Mary
land© valstijoje unijų ofi- 
cialis organas “Maryland 
Labos Press” susirūpino, 
kad dabartiniai įvykiai ga
li labai susilpninti Ameri
koje organizuotų darbinin
kų jėgas. Laikraštis daro 
išvadą, kad gali įvykti u- 
nijų suskaldymas. Nese
niai įvyko AFL ir CIO 
vienybė, o dabar vėl vyks
ta tokie dalykai, kurie gali 
atvesti prie susiskaldymo.

Streikas Prasidėjo
Detroitas. — Virš du 

tūkstančiai darbininkų, ga
minančių “Plymouth” ir 
“Chrysler” automobilius 
sustreikavo. Darbininkai 
streikuoja prieš vertimą 
prie negirdėtos skubos, dar
be. Dar manoma, kad grei
tu laiku prie streiko prisL 
dės apie 5,000 kitų darbi
ninku.

Darbininkų unijos vadai 
sako, kad automobilių ga
minimo kompanijos piktai 
nusistatę prieš uniją, šie
met Chrysler Co. į devynis 
mėnesius laiko pasidarė 
$136,000,000 pelno.

Tvirti Nepaiso Savo 
Silpnų Partnerių

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda atžymi tą 
faktą, kad visada stambes
ni imperialistai nepaiso sa
vo silpnesnių partnerių. Tą 
patvirtina dabartinis NA
TO narių nesutikimas dėl 
Anglijos ir Amerikos gink
lų gabenimo į Tunisiją 
prieš Francūzijos norą.

Francūzija skaitosi lygi 
NATO narė, bet kada an
gliškai kalbanti imperialis
tai tikisi paveržti iš jos tū
las kolonijas Afrikoje, tai 
jie daro, kas jiems patinka.

BEDARBIŲ KIEKIS 
NUOLAT AUGA

Washingtonas. — AFL- 
CIO Taryba paskelbė, kad 
Amerikoje nedirbančių 
darbininkų jau yra virš 
4,000,000. Ypatingai bedar
bių kiekis paaugo rugsėjo 
ir spalio mėnesiais.

New Yorko valstijoje be
darbių apdraudos skyrius 
skelbia, kad vien ši valsti
ja turi 9i93,000 bedarbių. Ir 
tai pasirodo, kad labai dau
gelis pirmiau ieško darbo, 
o tik jau tada eina užsisa
kyti apdraudą, kada kito 
darbo nesusiranda. Valsti
jos viršininkai skelbia, 
kad 20 procentų užsisakiu
sių nedarbo apdraudą, per 
keturias savaites kito dar
bo ieškoję, o 40 proc. ieško
jo per savaitę ’arba dvį. 
Mat, nedarbo apdrauda 
permaža žmoniškai gyven
ti. :• I
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FRANCŪZAI PROTESTUOJA
TIESIOG SUNKU ĮSIVAIZDUOTI, kokie stebuklai 

darosi “Vakaruose”.
Štai mažas pavyzdėlis, kuris parodo, kaip taikos ir

• tautų neprieteliai kovoja prieš visiškai, mūsų nuomone, 
teisingą dalyką.

Jau per kai kuri laiką Tunisija buvo paskelbta ne
priklausoma šalimi, nepriklausoma valstybe. Tai nėra 

, didelė šalis, susikūrusi ant griuvėsių senos, kadaise la
bai galingos valstybės (kurią romėnai pavertė į griuve- 

■■ sius ir pelenus), Kortagenos valstybės pagrindų.
Tunisija rubežiuojasi su Alžyru, daug didesne šalimi, 

kur devyni milijonai žmonių kovoja dėl to, kad francū- 
zai imperialistai, nenorėdami pripažinti alžyriečiams 
laisvės ir nepriklausomybės, įsiveržia į Tunisija ir ten

• niokoja tunisiečius.
Tunisiečiai nori ginklų, kad galėtų apsisaugoti nuo 

įsiveržėlių, kad galėtų apginti savo šalį. Jie neturi fab- 
Z rikų, kurie gamintų ginklus — šautuvus ir kt. dalykus, 
r reikalingus apsigynimui.

Tunisiečiai pasakė “laisvajam pasauliui” (koks 
keistas pasivadinimas!): Jei jūs neduosite mums ginklų, 

. tai mes kreipsimės pas socialistines šalis, kad jos duotų. 
‘ Mes Ųurime apsiginti nuo įsiveržėlių, mes turime apsau
goti savo rubežius, savo sienas.

Amerikos ir Britanijos valdžios, kurios per ilgus 
laikus pataikavo Francūzijos. imperialistams, nusitarė 
duoti Tunisijai ginklų auginti savo sienas.

Kiek iau ten tų ginklų davė, bet davė. Tie ginklai, 
— šautuvai ir amunicija, reikalinga šoviniams — ma
žiausiai tereiškia, žiūrint į šių dienų pasaulinį ginklų 
pramonėje “progresą”, nieko beveik nereiškia.

Tačiau Paryžiaus valdovai mano, jog tai esąs baisus 
nusidėjimas tų, su kuriais, jie, imperialistai, “surado 
bendrą kalbą”, su kuriais jie kartu buvo NATO valsty
bių bloke.

Francūzijos imperialistai sukėlė didžiausią skandalą, 
jie sako, būk, girdi, tunisiečiai, gavę iš “Vakarų” gink
lus, juos galėsią panaudoti prieš pačius francūzus! Gir
di, jie tuos ginklus duos alžyriečiams..

Va, kodėl jie protestuoja.
Kaip dėl to prieš francūzus imperialistus teisinasi 

amerikiečiai ir britai valdovai? Jie atvirai pasako: jei
gu mes neduotume tunisiečiams ginklų, tai juos duotų 
jiems Tarybų Sąjunga arba Čekoslovokija!

Tai irgi žulikiškas pasiteisinimas!
Bet apie tai neverta čia kalbėti. Mums svarbu tai, 

kad iš Paryžiuas atvyko Francūzijos užsienio reikalų 
ministras Christian Pineau, atvyko į Ameriką protes
tuoti prieš tai, kad Amerika duoda tunisiečiams ginklų!

Šis francūzų imperialistų mostas toks biaurus, kad 
net nevrta apie jį ir kalbėti. Juk tai aiškiausiai pasako, 
kad francūzai imperialistai nori pasilaikyti Alžyrą — 
Alžyrą pavergtą, kaip jis buvo pavergtas per ilgus me
tus.

Gėda, didžiausia gėda Francūzijos imperialistams. 
Ir jeigu mes nežinotume, kad Francūzijoje yra dvi Fran
cūzijos, jeigu mes nežinotume, kad ten yra milijonai 
darbo žmonių, vadovaujamų Francūzijos Komunistų 
partijos ir Thorezo, tai ir manytume, jog nėra vilties, 
kad Francūzija kada nors išbris iš to raisto, į kurį im
perialistai ją pastatė. Bet mes gerai žinome, jog Fran
cūzijoje yra žmonių, sveikų, gerai galvojančių darbo 
žmonių, einančių su Komunistų partija, kurie anksčiau 
ar vėliau nusikratys imperialistais, duos laisvę alžyrie
čiams, suteiks daugiau teisių kitiems Afrikos žmonėms, 
kuriuos francūzai imperialistai iki šiol laikė vergijoje.

Pineau misija, mums atrodo, panaši daugiau į kome-, 
diją, negu į dramą!

KALBANtTpIE ATEITI
• KANADIŠKIS Liaudies Balsas, mūsų nuomone, tei- 

singai rašo:
“Jungtinės Valstijos, o su jomis kartu ir Kanada, 

vis dar galvoja panašiai, kai tie francūzai, kurie statė 
tvirtovių liniją Mažinot. Jau trys radaro linijos Kana

doje. Jų užduotis įspėti apie orinę ataką per šiaurinį aši- 
, galį. Bet dabar daugeliui matosi aiškiai, kad tos radaro 
„ linijos nustoja vertės.
„ “Jeigu įvyktų karas, tai Kanadai ir Jungtinėms 

Valstijoms būtų pavojus ne iš bomberių, o iš tarpkonti- 
. nentinių sviedinių. O įspėjimai prieš tokius sviedinius 
neturėtų .praktiškos reikšmės. Štai, sputnikas aplekia 
apie žemę per 90 minučių. Tarkontinentinis sviedinys pa- 

. siektų šį kontinentą per trumpesnį laiką. O jeigu ir bū- 
; tų susekti, ką prieš juos galima būtų daryti?
J “Dabar jau eina kalbos, kad reikės statyti kokį tai 
1 šydą, kuris kainuotų du bilijonus dolerių. Reikia iš kal

no pasakyti, kad ir tas netuhi reikšmės. Būsimame kare 
apsigynimo nebus. Ir viena ir. kita pusė leis sviedinius,

• kuriuos net ir pamatyti nebus galima. Tai bus abipusis 
naikinimasis. ‘Laimės’ tie, kurie daugiau sunaikins.

.. ( “Būsimame kare, jeigu jis įvyks, daugiausia nuken-

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

MOTERŲ KAMPELIS
EUGENIJA SARYČEVA

Kova už gyvenimą
Prieš dvyliką metui Tarybinė Armija išvadavo Osvenci

mo stovykloje mirti pasmerktus žmones.
Atrodo, nemažai laiko praėjo, tačiau vokiškųjų fašisti

nių okupantų žvėriškumai niekad neišdils iš žmonių atmin
ties. Šiuo metu, kai tarptautinė padangė vėl apsiniaukė, 
kai Vakarų imperialistai griebėsi agresijos prieš laisvąją 
Egipto liaudį ir mėgino sukelti reakcines jėgas Vengrijoje, 
fašistų įvykdyti masiniai žmonių žudymai primena apie 
gresiantį pavojų ir skatina taikos jėgas dar labiau budėti.

Vienoje Vilniaus įmonių dirba inžinieriumi Eugenija 
Saryčeva. 1942 metais ji ir dar kelios jos draugės — Mask
vos aukštųjų mokyklų studentės — išėjo į frontą savanorė
mis. Parašiutais jos buvo permestos i priešo užnugarį. Ta
čiau kovoti teko joms neilgai : vykdant kovinį uždavinį, jos 
pateko į nelaisvę,

1943 metų balandžio mėnesį Eugeniją Saryčeva atve
žė į Lenkijos miestą — Osvencimą. Spausdiname jos atsi
minimus apie belaisvių moterų padėtį šioje mirties stovykloj.

“žmo-gus! Tai — didinga!1 
Tai skamba... išdidžiai! Rei
kia gerbti žmogų!.. Gera, 
jaustis žmogumi!..”

Šiuos didžiojo humanisto 
Maksimo Gorkio pasakytus 
žodžius aš ne kartą prisimin
davau sunkiausiomis gyve
nimo minutėmis.

Daug buvo valandų, kai aš 
pasijusdavau tokia menkutė 
menkutė, kaip ta kelio dulkė, 
kuriai nupūsti nereikia nė 
stipraus šiaurės vėjo. Ir tada 
aš vėl ir vėl galvojau : argi ga
li šie dvikojai žvėrys, kurie 
vadina save “aukštesniąja ra
se”, kuriems svetimas huma
nizmo jausmas, nugalėti ir 
paklupdyti žmogų, žmogų iš 
didžiosios raidės. Ne, negali, 
atsakydavau sau. Tik reikia 
nepasiduoti, surasti jėgų. O 
jų reikėjo daug...

...Ankstyvas rytas. Osven
cimo stovykloje nuaidi ko
manda keltis. Mes, apsivilku- 
sios ilgais, plačiais chalatais, 
skubame i kiemą ir išsirikiuo
jame penkiomis eilėmis. Čia 
pat fašistiniai prižiūrėtojai at- 
\elka ir suguldė naktį miru
sias moteris.

Gavusios samti drumzlino 
vandens — vadinamosios ka
vos — išeidavome į darbą. 
Stengdavomės nepalikti ir 
sergančiųjų. žinojom: jeigu 
pasiliks, tai grįžusios jų nc- 
berasime... Juk trys didžiuliai 
krematoriumai kasdien dirbo 
“pilnu apkrovimu’’. Ir ne tik 
krematoriumai, žmonių jau
nus degino ir specialiai iš
kastose duobėse, kitus gyvus 
metė i ugnį Po karo paaiškė
jo, jog Osvencime fašistai su
naikino daugiau kaip keturis 
milijonus žmonių.

Stovykla užėmė didžiulę te
ritoriją. Tarp vyrų ir moterų 
stovyklų ėjo geležinkelio at
šaka, kuri tęsėsi iki pa.t kre
matoriumų.

Kartą stebėjome toki vaiz
dą. Iš vagonų esesininkai stū
mė atvežtus vyrus ir moteris, 
aplink kuriuos sukiojosi ma
žesni ir didesni vaikai. Prasi
dėjo “selekcija”. Jaunus ir 
stiprius atskyrė ir nuvarė i 
barakus. Vaikai pasuko i ki
tą pusę—paskui “dėdę”, ap
siavusi ilgais kaukšinčiais ba
tais ir ant pečių užsidėjusi 
šautuvą. Kai kurie vaikučiai 
nešėsi savo gamybos popieri
ni lėktuvuką, viena kita mer
gytė laikė prisipaudus prie 
šonelio marga suknyte apvilk
tą. lėlę. Girdėjosi padriki bal
seliai, ploni, vaikiškai švelnūs, 
o išplėstos akutės smalsiai 
dairėsi aplink. Jie nežinojo, 
.jog eina į... krematoriumus...

Netrukus iš ilgų kaminų iš
siveržė dūmų kamuoliai. Su
pratome, jog tų vaikų, kuriuos 

tės miestai, kur randasi industrija, įstaigos. Už tai bus 
atomines ar hidrogenines bombas neapsimokės mėtyti 
ant kariuomenės. Frontų kaip ir nebus. O jeigu ir bus, 
tai jie nebus labai aktyvūs. Tokiu būdu, daugiausia nu
kentės miestuose gyveną žmonės.

“Nauji kovos pabūklai sudaro naujas sąlygas. Pa
vojus darosi visiems, nežiūrint kur žmogus negyventų, 
kokiame kontinente ar kokioje saloje, štai kodėl šian
dien taip svarbus taikos gynimo klausimas. Kova už tai- 
kad visos tautos išsižadėtų karo, susitartų gyventi tai
koje, yra kiekvieno pats svarbiausias uždavinys”.

neseniai atvežė, daugiau nie- 
1 •: u o me t n e p a m a ty s i m e.

1943 metų vasarą Į Osven
cimą atvažiavo didelis ešelo
nas, sausakimšas prigrūstas 
žmonių. Juos atvežė iš Tary
bų Baltarusijos. Moteris ir 
vaikus šį kartą patalpino kar
tu.

Visi senesnieji stovyklos 
gyventojai stengėsi kuo galė
dami padėti nelaimingiems 
vaikams. Jiems at i duodavome 
bet kokį skanesnį kąsni, 
stengdavomės surasti šiltesnį 
rūbelį. Pamilome šiuos vaikus. 
Jie priminė mums gyvenimą 
laisvėje, šeimos židinį. Ir mes 
.jautėmės ne tokios vienišos...

Bet tai buvo mirties sto
vykla. Čia kiekviena diena 
atnešdavo kokią nors liūdną, 
negerą žinią. Tokia skausmin
gai gelianti ji buvo ir tą kar
tą.

Vieną rylą po patikrinimo 
visiems vaikams įsakė susi
rinkti j nuošaliau esantį bara
ką. Surinko visus, nepaliko 
nei mažų, nei sergančių. Po 
to privažiavo mašinos, į ku
lias visus suvarė. Motinos sto
vėjo čia pat. Vienos ramiai 
(iavė patarimus savo dukte
rims ir sūnums, kitos nepajė
gė ištarti nė žodžio, tik susi
gūžusios, viena kitą prilaiky
lamos, verkė. O kai mašinos 
pajudėjo, jos sukniubo ant 
grindinio.

Buvo mūsų tarpe ir stiprių, 
kovoje užgrūdintų moterų. 
Su kai kuriomis teko ir man 
susipažinti. Kai 1943 metų 
balandžio mėnesį aš ir mano 
draugės atvykome i šią aukš
tos įtampos elektros laidais 

| apsuptą teritoriją ir kai, at
rodė, negalėsimo pernešti to, 
ką čia pamatėme, mus suieš
kojo dvi moterys ir nusivedė 
pas ligoninės vyresniąją. Tai 
buvo čekės komunistės Vlasta 
Bejerova ir Vlasta Rupricho- 
va. Čia radome susirinkusias 
įvairių tautybių moteris: vo
kietes, prancūzes, lenkes, če
kes. Iš pirmo žvilgsnio mes 
supratome viena kitą, nežiū
rint, jog ne su visomis galėjo
me susikalbėti. Taip užsimez
gė pažintis ir tvirta draugys
tė.

Vėliau sužinojau, jog sto
vykloje yra ir drąsioji pran
cūzų tautos dukra Mari-Klod 
Vajan-Kutiurje, sena kovoto- 
toja ‘prieš fašizmą vokietė 
Gerta Šneider, lenkė Wąnda 
Jašubovskaja ir eilė kitų.

Čia taip pat vyko kova. 
Tiesa, ne su šautuvu... Gydy
toja, kuri išgelbėdavo iš mir
ties ligonį, mergina, kuri su
gebėdavo gauti iš vyrų sto
vyklos vaistų arba perduoti 
raštelį su paskutinėmis iš 

fronto žiniomis, statė į pavojų 
savo gyvybę. Juk fašistiniai 
budeliai mums atvykus pasa
kė: ... iš čia nėra kito’išėjimo, 
išskiriant krematoriumų Ka
minus. Jeigu kam tai nepatin
ka, tas gali tuojau pasikabin
ti ant vielos. Jūs atvykote čia 
tam, kad išsigydytumėte nuo 
patriotizmo...”

Daugelis kalinių mėgino 
bėgti, Bėgo pavieniui ir gru
pėmis, tačiau retai kuriam 
pavykdavo išsigelbėti.

O frontas artėjo. Vis aiš
kiau girdėjosi patrankų gau
desys. Neramiai jautėsi ir fa
šistiniai prižiūrėtojai. Jie no
rėjo sunaikinti visus kalinius, 
tačiau nesuspėjo: paskubomis 
prasidėjo stovyklos evakuavi- 
r. i as.

Varė mus keleliais, šunke
liais, nes plentai ir vieškeliai 
buvo užtvenkti bebėgančiais į 
vakarus fašistiniais kareiviais. 
Man ir dar keliems drau
gams šios kelionės metu pa
vyko pasislėpti ir , pabėgti.' 
Kurį laiką slapstėmės viena
me Lenkijos kaimelyje, kurį 
netrukus išvadavo Tarybinė 
Armija.

šiuo metu Osvencime įreng
tas muziejus, kurį kasmet ap
lanko daug žmonių iš įvairių 
pasaulio šalių. Kiekviena sto
vyklos siena, kiekvienas kan
kinimo kambarys čia atsklei
džia barbariškus fašistų 
veiksmus. Sako, jog ir paukš
čių pasirodė. O anksčiau jų 
nebuvo: matyt ir jiems nepa
tiko apnuodytas aitriais dū
mais oras.

Po karo kartu su visa liau
dimi ir mes, moterys, sugrįžo
me prie taikaus darbo. Da
bar, kai fašistinės reakcijos 
jėgos vėl kelia galvą, mes vi
somis jėgomis turime saugoti 
taiką, dar griežčiau smerkti 
naujo karo kurstytojus, kurie 
nori atimti iš mūsų kūrybinį 
darbą ir gyvenimo džiaugs- 
i n ą.

(Iš “Tarybinė moteris”)

Šeimininkėms ma.c

Kepta laukinė antis

Apie dviejų svarų antis 
galvutė česnako
didelis su p i austytas obuolys 
supiaustytas svogūnas
šaukštelis paprika
1 riekelės lašiniukų.
pora šaukštų sviesto
puodukas raugintų kopūstų 
šaukštelis kmynų (caraway)

sūkių.

Nuvalius gerai antį, ištrink 
druska, pipirais ir česnaku. 
Apklok krūtinę lašiniukais, 
prisegiok su šipuliukais ar 
pririšk siūlu. Kepk krūtine 
viršum, apie valandą ir pusę.

Prieš baigiant antį iškepti, 
sumaišyk visus kitus produk
tus kaitų ir pakepk apie 2b 
minutes.

Duodant į stalą apdėstyk 
mūsa ant kopūstu.

E. V.

Sutiko, Kad Sovietai 
Jau Pralenkė Ameriką

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Apsigynimo 
(karinis) sekretorius Neil 
PL McElroy pasikalbėjime 
su spaudos atstovais, po N. 
Chruščiovo kalbos, padarė 
pareiškimą, kad jis sutin
ka, kad Tarybų Sąjunga y- 
ra pralenkus Jungtines 
Valstijas satelitų (Sputni- 
kų) ir raketinių bombų 
reikale.

Toliau jis sakė, kad yra 
patenkintas tais žingsniais, 
kuriuos Amerikos moksli
ninkai daro pasivijimui Ta
rybų Sąjungos.. Kas dėl to, 
kad Chruščiovas sakė, kad 
karo atsitikime Tarybų 
Sąjunga galėtų raketų pa
galba sunaikinti tas bazes, 
kuriomis Amerika ją apsu
po, tai Mr. McElroy atsisa
kė kalbėti.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.) 20, 1957

Gedulo mitingas prie rašytojo A. Žukausko- 
Vienuolio kapo. Kalba Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis.

Kova su gripu Lietuvoje
Gripą sukelia labai smul

kūs milijoninėmis, milimet
ro dalelėmis matuojami mi
krobai, vadinami virusais. 
Įvairūs viruso tipai, patekę 
į organizmą, sukelia visiš
kai vienodai pasireiškiantį 
gripozinį susirgimą. Tad 
pagal ligos vaizdą negali
ma spręsti apie susirgimo 
sukėlėjo — viruso tipą. 
Įdomu pažymėti, kad žmo
nės, persirgę gripu, kurį 
laiką yra atsparūs (turi 
imunitetą) tiktai tam iš 
penkių viruso tipų, kurie 
sukėlė susirgimą. Jeigu gi 
toks pasveikęs žmogus ap- 
sikrės kitu viruso tipu, jis 
ir vėl gali susirgti gripu.

Užsikrečiama gripu per 
apkrėstą orą. Kosėdamas, 
čiaudėdamas ar garsiai kal
bėdamas, ligonis išskiria į 
aplinką labai mažyčius, aki
mi nematomus, seilių ir 
gleivių lašelius, kuriuose 
yra labai daug gripo vi-: skirti gripą nuo kvėpavimo 
rusų. Virusai gali išsi- takų kataro gali tik gydy- 
laikyti ore keletą minu- tojas ir tai kartais neleng-
čių. Kvėpuojant jie paten-1 vai. Todėl kiekvienu pa
ką ant sveiko žmogaus kvė-1 našios ligos atveju reikia 
pavimo takų gleivinės, ten ! pradžioje taikyti visas prie- 
dauginasi ir sukelia sirgi- mones, kaip sergant gripu.

Gydyti ligonį privalo ti(k- 
Nuo apsikrėtimo momen- į tai gydytojas, kurį būtina

to iki pirmo ligos pasireiš
kimo praeina dažniausiai 2
ar 3 paros, o kartais vos 12 kliniką 
valandų. Kaip taisyklė, su
sirgimas prasideda staiga.
Pradeda krėsti šaltis, pa
kyla temperatūra. Ligonis 
jaučiasi labai nuvargęs, 
dažnai prislėgtos nuotai
kos. Atsiranda galvos

Printed Pattern

ln|
Printed Pattern 9332; Half 

Sizes 14’/2. 16i/2. 18l/2. 20%, 22%. 
24%. Size 16% takes 3% yards 
39-lnch fabric

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažyme j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y. 

skausmai. Jeigu liga nesi- 
komplikuoja, tai po 2-3 die
nų ligonis pradeda taisytis. 
Jeigu gi karščiavimas trun
ka ilgiau kaip 4-5 dienas, 
tai reiškia, gripas kompli
kavosi kažkokiu kitu susir
gimu. Kartais liga praei
na taip lengvai, kad ligonis 
jaučia tik nedidelį negala
vimą su mažu temperatū
ros pakilimu. Tačiau toks 
lengvas gripozinis ligonis 
epidemiologiniu po žiūriu 
yra lygiai tiek pat pa
vojingas aplinkiniams žmo
nėms, kaip ir sunkia gripo 
forma sergantis ligonis.

Labai panašūs į gripą ir 
sunkiai nuo jo atskiriami 
tie susirgimai, kurie atsi
randa peršalus. Paskuti
niu laiku jie pavadinti ūmi
niais viršutinių kvėpavimo 
takų katarais. Jie yra ne- 
apkrečiami ir turi lengves
nę eigą, negu gripas. At- 

iškviesti į namus. Jokiu 
būdu negalima vykti į poh- 

pačiam ligoniui.
Sergant negalima rūkyti 
bei valgyti su aštriais prie
skoniais (pipirais, garsty
čiomis, actu ir panašiomis 
m e d ž i agomis, erzinančio
mis gleivines). Ligonis tu
ri dažnai gerti šiltus gėri
mus.

Ligoniui turi būti išski
riamas atskiras kambarys 
ar bent širma atskirtas 
kampas. Čiaudėdamas ir ko
sėdamas sergantysis gripu 
privalo užsidengti burną ir t 
nosį nosine. Kadangi gripo ) 
virus- retkarčiais gali bū-k 
ti perduotas ir per daiktus, 
todėl sergantį reikia mai
tinti iš atskiru indu. Po 
naudojimo indus būtina vi
rinti. Muilas gripo virusą 
naikina, todėl daiktus, ku
rių negalima virinti, būtina 
plauti su muilu. Reikia ge
rai vėdinti gyvenamas pa
talpas ir ypač ligonio kam
barį; tai žymiai sumažina 
galimybę apsikrėsti gripu. 
Grindys plaunamos bei du- 
ru rankenos dezinfektuo- 
jamos silpnu chlorkalkių 
skiediniu. Jis paruošiama^ 
išmaišant 2 valgomus 
šaukštus chlorkalkių kibiro 
vandens.

Norint apsisaugoti nuo 
gripo, būtina taip pat veng
ti peršalimo, nes organiz
mui atšalus žymiai sumažė
ja jo atsparumas įvairioms 
ligoms ir tuo pačiu susida
ro geresnės sąlygos susirg
ti gripu.

Sanitarijos bei higienos 
taisyklių laikymasis yra 
pagrindinė kovos su gripu 
priemonė.

L. Motiejūnas f
Respublikos vyriausias 
epidemiologas, medicinos 
mokslų kandidatas



JUOZAS BALTUŠIS

* PARDUOTOS VASAROS
> • (Tąsa)

—Aš tau ne Kazimieras!—ūkštė senis, 
jau pavargdamas, pridusdamas. — Už 
manęs kiekviena >s nesidairydama, pa
ti pamatysi!

—Ir dieve palo!; -vėl pradrįso šei
mininkė. — Tik Kur jau aš bematysiu, 
jeigu būsiu užkasta, kaip tu sakai . . .

—Ė-ė, boba ir iiš po žemės mato! O 
aš tau viena pasakysiu . . .

Ir nežinia, ką jis būtų dar pasakęs 
ir kuo viskas būtų užsibaigę, tik kieme 
kažkas subildėjo, žviegtelėjo rogių pa
važos, tyliai sužvingo arklys.

—Kazimierėlis parsirado! — sukruto 
«šeimininkė durų link.—Gal, duok dieve, 
su gerom naujienom . . .

—Bėk, vėl bėk prie savo Kazimierelio! 
‘Pulk jam į vyžas! Tėvas, girdi, toks, 

' tėvas anoks, visus rieja, niekam gyvent 
neduoda . . . Bėk, bėk, ko dar sustojai?

—Kada gi aš skundžiausi jam, Pelik- 
siuk?—sustojo šeimininkė ties slenks
čiu.

* —Bėk, bėk!
Senoji tylėdama nusisuko prie židinio, 

pataisė ugnį po trikoju, brūkštelėjo koja 
išsidraikiusius žabarus, o pati vis tiek 
žvilgčiojo į duris, vis kreipdama ausį, 
gaudydama kiekvieną garsą. Žvilgčiojo 
į duris ir Poviliukas, bet jis ne tiek klau
sė, kiek šaipėsi ir mirkčiojo man, lyg 
klausdamas:

* —Linksma pas mus, ką?
—Nesivaipyk iš močios!—suriko se

nis, žiūrėdamas į sieną.
—Aš nesivaipau...—krūptelėjo Povilio- 

kas ir atkišo tėvui šypgą į pakaušį.
— Paimsiu ir tau vadeles, sulauksi!
Gerokai palaukus, trobon įėjo Kazi

mieras — aukštas, petingas, ramus vy
ras, juodais vešliais plaukais, glūotniai 
sušukuotais šoniniu sklastymu, šeimi
ninkė taip ir įsisiurbė į jį akimis. Bet jis 
tylėjo. Neskubėdamas nusivalkstė. sėdo 
ant suolo, susisuko rūkyti. Ir staiga 
piktai nusispiovė viduasliu:

—Kad tave velniai, kaip sunku apsi
vesti !
i —Che, che, che...—linksmai sukikeno 

senis neatsisukdamas.
—Vėl atsakė?! — suplojo šeimininkė 

^delnais per šlaunis.—Ogi pas Balnių ar 
buvot?

Kazimieras tylėdamas ištraukė iš kel
nių kišenės tamsų butelį, pakulomis už- 
smaluota galvute. Trinktelėjęs dugnu, 
pastatė ant stalo:

—Paslėpk... kitam kartui.
—Pone šventas, pasigailėk mūsų! Pas 

Balnių, klausiu, ar buvot?
—Balnius nė vartų neatkėlė.
—O Vaitiekus? Dumblynės Vaitie

kus? Pats'kalbino turguj... Nejaugi net 
piršlinio neatidarėt? — jaudinosi senoji, 
žvilgčiodama į butelį.

—Grąžintini parsivežiau, — apsibliau- 
sė Kazimieras.—Pavargau aš, moč...

Šeimininkė brūkštelėjo priejuoste suo- 
lą, sėdo greta sūnaus, patylėjo. Akys 
jos pradėjo tankiau mirkčioti.

— Pasigailėtum tu mano senos galvos, 
v vaikeli, — pasakė trūkčiojančiu balsu.— 
Žmonių pajuokai mūsų namus pakeli. 
Nebeišmano galva mano, kur tave pa- 
kreipt, kurion pusėn kelią parodyti . . . 
Kelintas jau kiemas tau atsako. Kaip
gi dabar žmonėms į akis pažiūrėti?

—Grįždamas pertariau su Žėguliu. 
Atsipūs arkliai—vėl važiuosim.

—Klausyk to Žegulio! Kurikadė tam
po tave po visas parapijas ir visas fili- 
jas, o kas naudos? Saliamutė pernoko 
belaukdama, tik ir taiko iš namų iš
trūkt, šliaukstosi kur diena, kur naktis... 
Pareis kuriuo poryčiu pakrauta sterble, 
ir nieko nepakaltinsi už. tai. Argi tu 

^nematai, sūneli, kaip aš nusibaigiau, 
Jtyaip nieko nebegaliu?

—Velnias, matyt, apsėdo visus—atsa
kė Kazimieras, giliai užtraukdamas dū
mą.—Sakai nebegali? O ką aš galiu? 
Kitą kartą, žiūrėk, jau ir sutr/ci, ir mer
ga nebesuka nosies, o kai tik išgirsta, 
kad trys broliai stuobrinėjam kieme, 
kad Saliamutė neišpasogyta, o čia dar 
tėvai karšinčiai ant sprando, taip ir nu
suka ienas: keliaukit, iš kur atkeliavę!

—Che, che, che...—vėl sukikeno senis.
Ir tuoj nutilo, kadangi prie lovos pri

ėjo Kazimieras, visas išraudęs. Sustojo 
ties tėvo pakaušiu, sugniaužė kumščius:

—Tėvokui tai vis juokas?
( —Neliesk tu jo, susimildamas ne

liesk! — sumojavo rankomis šeiminin

3 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.)

kė.—Serga žmogus, ar maža ką gali klie
dėti iš ligos!

—Palauk, motut . . . Ar tėvokui tai 
vis juokas?—neatstojo Kazimieras.

Senis kiuksojo po apklotais, tarytum 
lazda peršertas, net pašiurpę jo plaukai 
gluotniau prigulė prie pakaušio.

—Iš Skodinių, iš Civilių, iš Plundakų 
žvanguliavo piršliai pas Saliamutę, — 
karčiai rokavo Kazimieras.—Kiekvienas 
rodus paimti, tik kraičio atkišk. Ar at- 
kišom, atidalinom? — sukietino jis bal
są. — Štai ir sėdi merga ant rugienių 
šiaudų ir veria metelius, ir man kaitink 
dabar akis po visus užkaborius, piešk 
kepurę prieš kiekvieną nusmurgėlį! O 
ko? Ar aš nedirbu, samdinių nepava
duoju, ar iš namų nešu? Tėvokui tai 
vis juokas?

Troboje jau visiškai tylu. Net Juo- 
ziokas nustojo sukęs knatus ir sėdėjo 
taip su iškeltu kabliu rankoje, žvelgė į 
tėvą. Ir čia mes išgirdom visai jau ne
lauktą garsą, labai panašų į knarkimą: 
garsiau, garsiau, dar garsiau... Senis 
aiškiai užmigo.

—Tevok, neapsimesk! — riktelėjo Ka
zimieras.—Čia jau ir arkaniuolo Gab
rieliaus kantrybės nebeužteks! Girdi, 
tėve ?

Senis knarkė net pasišvykšdamas. pro 
nosį.

Senoji vėl sumojavo rankomis, vary
dama Kazimierą šalin. Šis sėdo greta 
manęs, galustaly, pasėdėjo, pasėdėjo, 
paėmė žiupsnį plunksnų iš mano krūvos, 
pradėjo- plėšyti. Nieko nesakė, tik jo 
pirštai drebėjo, vos sulaikydami spaig- 
lius. Matyt, ir jis pašalo kelionėje, kaip 
ir aš, o gal ir daugiau už mane.

—Vakarienę duokit,—burbtelėjo.
Susėdom. Šeimininkė nešė garuojan

čių bulvių dubenį, raugintą pieną, kra
pais sukvipusius, įrudusius agurkus, 
šaukštų.

—Kuris čia mano?—paklausiau.
—Kuri nutversi, tas ir tavo,—atsilie- 

pė Poviliokas. — žiūrėk tiktai, kad su 
duobute ir ne kiauras būtų. Be duobu
tės šaukštas—ne šaukštas!

—Prie stalo sėsi, Peliksiuk, ar lovon z 7 ■ n .

tau paduot?—atsisuko šeimininkė į vy
ra. c-

Senis knarkė neatsiliepdamas. Atsi
duso šeimininkė, sėdo prie mūsų. Past- 
vėrusi neluptą bulvę, į ritinėjo tarp del
nų, šildė rankas.

Vėl barkštelėjo durys. Įėjo nedidukė, 
skiaustu pečių mergina, apsiavusi aukš
takulniais suvarstomais bateliais, pasi
rišusi baltutelaite skarele. Kazimieras 
palenkė galvą, atidžiai krapštė pirštu 
bulvės akį. Mergina aštriai žvilgterėjo 
į jį, į kitus valgančius ir, staigiai brūkš
telėjusi, užsitraukė skarelę ant akių.

—Bent vakarienei parsiradai,—palin
gavo galvą šeimininkė.—Oi Saliamut, 
Saliamut, nebaigsi tu geruoju...

Saliamutė šnirpštelėjo nosimi, priėjo 
prie lovos.

—Teteli,—pašaukė plonu ir gailiu bal
su,—o ko gi tu nieko nevalgai?

—Kas gi man duos?—krioštelėjo se
nis, staiga pabudęs.—Susėdo visi, .sveti
mą matai, tarpusavy pasisodino, kas jau 
čia mane, senį, beatmins!

—Pati paduosiu, ar valgysi? Bulvę 
karštą nulupsiu, pasidažysi su druskele... 
Gražiai sukritusios bulvelės. Ir čirškalų 
šukėj dar yra, išeidama pati pastačiau 
ant žarijų, kad karštų tau paduočiau!

—Tai paduok!
Stenėdamas, pūkšdamas, pailsėdamas 

po kiekvieno judesio, sėdosi senis lovoje. 
Tik dabar aš pamačiau, koks tai auga
lotas, prakaulus žmogus, ko^ niekaip ne
galima buvo įtarti po apklotais. Vei
das išpurtęs, paakiuose privandeniję 
maišai, kairysis ūsas nugulėtas žemyn, 
dešinysis—atstėręs į priekį, lyg šerkš
notas šluotražis, o dešinės rankos smi
lius keistai sulenktas, suaugęs, nagu 
įsisiurbęs į delną. O jau akių jo kaktoj 
veik nematyt—visiškai užvirtusios ant
akių šeriais, tinuliais užplaukusios. Spė
riai su ruošusi vakarienę, Saliamutė pa
spyrė artyn Juozioko kaladėlę, sėdo ant 
jos, įrėmė alkūnes į lovos kraštą.

—Tėteli, tai ir aš valgysiu su tavim. 
Mes jau čia abudu.

—Viena tu, visuos namuos viena...— 
susigraudino senis, įtariai nužvelgda
mas dukterį.—Dievas tau užskaitys, kai 
sulauksi senatvės. Dievas viską užs.kai- 
to . . .

(Bus daugiau)
20, 1957

ALDLD REIKALAI
Paskutiniame susirinki

me Centro komiteto visi na
riai dalyvavo. Ir kiekvie
nas atrodė savo veide rsu 
nauja drąsa ir pasiaukavi- 
mu draugijos labui ir tam
presniam veikimui su eili
niais draugijos nariais. Ma
tote, kiekviena gyvybė 
džiaugiasi savo liuosybe ir 
nori laisvai dirbti ir gėrė
tis, savo darbo vaisiais pa- 
džiaugti.

Centras jautė, kad sun
kioji kova yra baigta. Ta- 
čiaus kiti draugijos svarbūs 
klausimai pasilieta dar ne
iškočioti. Paaiškėjo iš cent
ro sekretor. raporto, kad 
dar randasi kuopų, nepasi- 
mokėjusiu už 1957 metus. 
Taipgi yra viena kita nemo
kėjusi duoklių ir už 1956 
m. Ko tie draugai laukia? 
Gal to, kada sputnikas pra
dės barškinti į jų duris? 
Negalima praleisti nepami- sugauti visus, bet trijų ne
nėjus, kad ir pavienių na- | sugavau.” Ar tai ne gra

žus pareiškimas? J. Ž. ne
randa nei senų, nei prisibi- 
jančių. Labai geras pavyz- 
dis atsilikusioms kuopoms.

Štai ką sako Julių Juo
zas: “Aukoju $5 A.L.D.L. 
D. po pasiliuosavimo iš pa
žeminto listo.”

Ačiū jums, Juozai, kad 
jūs taip prakilniai perma
to te reikalą draugijai gel
bėti.

CENTRO IR KUOPŲ FI
NANSŲ SEKRETORIŲ 

ĮDOMUMAI
Štai ką rašo A. M. Shultz, 

LLD 4 kp. fin. sekretorius: 
Nariais, labai sumažėjo. Ne- 
kurie pasitraukė, bijodami 
reakcijos. Su kuriais gali
ma susikalbėti, tai senatvės 
ar kitko prisibijo. Susirin
kimų sušaukti yra neįma
noma. Pirmiausia turiu pa
sakyti, kad toji baimė nuo 
mūs yra nuimta. Dabar 
kiekvienas galime laisvai 
tyru oru pakvėpuoti. Kas 
link susirinkimo, garsinki
te laikraštyje,- pritaikydami 
liuosą laiką. Matysite, kaip 
viskas pagerės.

LLD 190 kp. f in. sekreto
rius J. Žebrys rašo: “Čia 
prisiunčiu dar 32-jų narių 
duokles, tai bus už 74 nar. i 
Dėjau visas pastangas, kad.

Dešimt metų kai mirė

KAZIMIERAS TVASKA

rių su duoklėmis yra pasili
kę šiemet.’ Komitetas ragi
na baigti nerangumą ar 
baimę, kuriai dabar visai 
nėra pamato. Draugijoj vi
si nariai yra lygūs, vieno
dai gerbiami, tačiau narys, 
nepasimokėjęs metinių duo
klių, negali gauti šių metų 
knygos. *

Beveik apie keturi metai 
prabėgo, kai draugija buvo 
padėta ant paniekos lakšto. 
Todėl komitetas matė rei
kalo surengti laimėjimo 
pramogą, kuri įvyko lapkr. 
2 d. ir buvo sėkminga.

Buvo pakeltas klausimas, 
kas link Juozo Šukio, 
yra plačiai žinomas tarpe 
progresyvių lietuvių 
rikoje. Yra daug veikęs 
meno srityje, sykiu buvo ir 
geras kalbėtojas. Todėl, 
kad surasti jo nuveiktus 
darbus, išrinkta komisija 
tam reikalui.

kuris

Ame-

104 kuopos f in. sekreto
rius rašo: “Gerb. tamsta, 
čia dar prisiunčiu poros na
rių mokestį, manau tai bus 
paskutinis už šiuos metus. 
Vieno gero draugo neteko
me, mirė. Jo vieton reikės 
surasti kitą. Draugiškai, 
K. Guzevičienė.”

Jūsų prižadėjimas gauti 
naują narį vietoj atsiskyru
sio, su visa širdžia remiu. 
Lauksiu, kad jūsų priža
das būtų išpildytas.

Žiūrint plačiau į L. L. D. 
kuopų veikimą, atrodo, kad 
į trumpą laikotarpį labai 
gražiai judėjimas pakilo. 
Laikraščiuose kuopų susi
rinkimai yra garsinami. 
Taip ir reikia. Taipgi 
negalima praleisti nepami
nėjus draugijos apskričių ir 
jų veiklos. Jų pasišovimo 
prie ateinančių žieminių 
parengimų ir kitų metų, 
vasarinių. Kas gali pasaky
ti, kad Amerikos pažangie
ji lietuviai nežengia sykiu 
su aukštai išmokslintomis 
tautomis?

Teisingai kalbant, kur 
mokslas, ten ir galybe, o
kur galybė, ten yra nenuils
tanti broliška vienybė. 
Dirbkime, broliukai ir še

Lapkričio 15 d., 1947 me- ■ 
tais, mirtis išskyrė iš gyvųjų 
tarpo man brangų vyrą, sū
naus tėvą, organizacijoms 
narį ir draugą.

Kazimieras gimė Lietuvoje 
1882 metais, paėjo iš Veja- 
liškio kaimo, Raguvos pašto. 
Jis 1905 m pabėgo nuo caro 
žandarų i Argentiną, o iš ten 
1909 metais pribuvo į šią ša-, 
lį ir čia išgyveno iki mirties.

1911 m. mes vedėm ir laisvai išauginom du sūnus — 
Stasį ir Charles, kurie irgi laisvai vedę ir augina šeimą.

Kazimieras mirė sulaukęs 65 metų. Jis buvo laisvų, dar
bininkiškų pažiūrų žmogus; blaivai ir plačiai žiūrėjo į pa
saulį ir ištikimai veikė dėl darbo žmonių šviesesnės ateities. 
Priklausė darbininkiškoms bei apšvietos organizacijoms, 
jas rėmė ir jose veikė 'iki mirties. Jam mirus, tapo gražiai 
ir laisvai palaidotas Detroite, be jokių bažnytinių apeigų.

BRANGIAM ATMINIMUI
Tu laisvę ir tiesą karštai pamylėjęs,
Ir šiam idealui buvai atsidėjęs,
Bet mirties naguose tapai Tu suspaustas, 
Brangiosios gyvybės Tau siūlas nutrauktas!

Akis tu užmerkei ir balsas nutilo, 
Bet mūsų Tau meilė niekad neišdyla... 
Kazimieras Brangus, Tu mūsų širdyse 
Esi pasilikęs ir stovi mintyse...

Tu vyras ir tėvas buvai pavyzdingas, 
Draugams ir idėjai visad sąžiningas... 
Tave prisiminus, siela suvaitoja, 

Suspaudžia krūtinę ir akys rasoja!
MARCJJONA TVASKA

darbo aptarnauti tokį skai
čių narių.

Ant galo turiu priminti, 
kad knyga “Gydymo istori
ja” jau gatava, tik virše
lius reikia uždėti ir pradės 
plaukti per paštą punduliai 
visu smarkumu, iki pasieks 
kuopų fin. sekretorius ar 
kitus komiteto narius. Kuo
pų fin. sekretoriai, siųsda
mi duokles, nepatingėkite 
paminėti ar yra kokia atei
tis, kad galima būtų padi
dinti toje apylinkėje kuopa 
naujais ar buvusiais drau
gijos nariais. Tokie klausi- 

.mai yra centrui labai svar- 
Man parūpo, kad ma- lūs.

I Reikale, adresuokite į cen
tro sekretorių:

K. B. Depsas 
110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, 119. N.Y.

Štai ką rašo pavienis na
rys: “ 
no duoklės už šiuos metus 
yra dar nemokėtos, tai aš 
siunčiu kaip išmanau 5 do
lerius, tai jūs matysite, 
kaip dalykai stovi, ir man 
pranešite. Frank Chesek.” 

“Matote, kas rūpinasi 
draugijos reikalais. Jis da
bar užsimokėjo už 1957 ir 
1958 metus ir aukavo kny
gų fondui.

Štai J. M. Kaminskas, 
19 kp. fin. sekretorius ra
šo: “Po ilgos atostogos da
bar pradedu darbuotis. Čia
šiame laiške rasite čekį už 
$32.75. Tai bus už 17 na-
rių. Matote, vis geriau, 
kaip niekas.”

Gerbiamasis, jums ir bu-

Havana,Kuba. — Valdžia 
praneša, kad Pilon srityje 
susirėmime su sukilėliais 
nukovė 30 pastarųjų.

sutes, nenuvargdami. Ap- vo reikalinga ilga atostoga, 
švieta mums atmokės. nes jūsų kuopoj yra daug į

Brockton, Mass.

METINIS KONCERTAS
. * Rengia

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ

Sekmadienį. Lapkr. 24 Nov.
LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJ SALĖJ

668 No. Main St., Broękton, Mass.
Programoje dalyvauja: Worcesterio AIDO 

CHORAS, ir garsusis duetas — ONA DIRVE- 
LIENĖ—JONAS SABALIAUSKAS, vadovy
bėje JONO DIRVEL10. Taipgi Montello garsu
sis trio: ROSE STRIPINIS, WILLIAM YUO- 
DEIKIS, ALBERT POTSIUS.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Pradžia 2 vial. dieną Įėjimas $1.00

Pittston, Pa. x
Drauge Lucy Rauduvienė 

pranešė liūdną žinią, kad jos 
vyras fotografas Stanley Rau
du vė sunkiai susirgo. Jam pa
darė didelę ir sunkią opera
ciją, nes po peiliu turėjo išbū
ti 5 valandas ligoninėje Nes
bitt Memorial Hospital, 2nd 
floor, Room 218, Kingston,Pa.
Stanley Rauduvė — laisvie- 

tis, mano artimas draugas. Aš 
su žmona siunčiu giliausią 
vž;Upjautą ir linkime laimin
gai pasveikti iš po tos sunkios 
ligos.. Jis buvo operuotas lap
kričio 12 d.

V. J. Stankus,
Miami Springs, Fla.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Metinį koncertą rengia Liet. Taut. 
Namo Draugovė. Sekmadienį, lap
kričio 24 d. Namo salėje viršuje, 668 
N. Main St. Pradžia 2 vai. Pro- 

1 gramoj dalyvaus: Worcesterio Aido 
Choras, garsusis duetas — Dirvelie- 
nė ir Sabaliauskas, vadovybėj Jono 
Dirvelio. Montello Trio—Rose Stri- 
pinis, W. Juodeikis, Albert Potsius. 
Įėjimas $1. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Kom.

(226-228)'

Philadelphia, Pa
Maloni Naujiena Visiems— 

iš New Yorko Atvyksta

‘KATRIUTĖS GINTARAI”
3-jų Aktų Operetė

Rengiu LLD 10 kuopa ir 6-toji Apskritis
Režisierius G. Klimas. Muzikai vadovauja Mildred Stensler

Veikiantieji Asmenys:
N. VENTIENĖ—Katriutės rolėje
E L. BRAZAUSKIENĖ—Barbutės rolėje
JONAS GRYBAS—Jonuko rolėje
M. TAMELIENĖ—tetos giminaitės rolėje
B. BRIEDIENĖ—čigonės rolėje

Tai puikus operetiškas veikalas, parašytas Lie
tuvoje. Mirga sielą jaudinančiomis dainomis. 
Čia, Philadelphijoje, bus suvaidintas šį šešta
dieni,

Lapkričio 23 Nov.
Rusų Svetainėje, 1150 North 4th St.

Pradžia 7:30 vaL vakare
Suvaidins žymiausi artistai, puikūs dainininkai 

iš New Yorko. Ateikite visi ir pasigėrėkite 
vaidinimu ir gražiomis dainomis.

Prašome nesivėlinti Bilietas $1.50

h'/■v



LEONUI PRŪSEIKAI 
SVEIKINIMAS

L. Prūsei k ai, 
Chicago, 111.

Brangus Drauge Leonai!

Dienraščio Laisvės koncer
to publika lapkr. 17 d., Rich
mond Hill, N. Y., didžiu lin
dėsiu sutiko žinią, kad Tu gu- 
h Evangelikų ligoninėje Chi- 
(a goję.

Ši skaitlinga publika. visi 
Jaisviečiai, labai norėjo Tave, 
drauge Prūsoką, pries 45 nio
bis pradėjusį redaguoti mūsų 
laikraštį Laisvę, ir visuomet 
ja remianti, palaikantį, 
sveikinti su 70 
sukaktimi, kuri 
tu lapkričio 1 o 
mei. Tu dabar
mas sunkios ligos, ture

- dieną būti ligoninėje, 
šiandien mes, 

su 70 metų 
pačiu kartu,
Tu pasveiktu mei, 
nuo tavęs pasi- 

sveikas,

pa
metu amžiaus

., bet, nelai- 
esi kankina-

Tave 
j ii Di
link i-

Taigi, 
sveikindami 
lėjumi, tuo 
rne. kad 
kad ši liga
trauktų, kad būtum 
galėtum savo gabia plunksna 
ir vėl rašyti, numaskuojant 
žmonijos priešus, šviečiant 
kelią (kaip per ilgus metus

NewWko^^K^foZlnlos
n ■MMCUM Namu Reikaluose Jie 

Nesurado Komunistu
Business Opportunity

LIETUVIU TARPE
“Katriutės gintarai’’’ vyksta 

Philadelphijon

Lietuvių Kultūrinio Centro 
\aidylos-dainininkai š e š t a- 
dienį vyksta Philadelphijon. 
Ten jie suvaidins žavingą 
operetę “Katriutės gintarai”.

! 1

Mildred Stensler vadovauja 
muzikai. Philadelphijoje gal 
estradoje jos ir nebus matyti, 
bet dainininkus ji direguos ir 
pianu akompanuos

Geriausiai pasisekęs 
į* • • V • Ila i s v i eci u kon certas

Sekmadienio popietį Liber- dviem atvejais publiką 
t y Auditorija 
prisipildė publika. Buvo svie
telio iš plačios New Yorko
apylinkės, buvo taipgi 
klišių laisviečių ir iš tolimes- 

Viena draugė 
buvo net iš Kalifornijos.

Vietinių buvo nemažai to- 
I ių, kurie jau per kelis metus 
i ūra buvę “Laisvės 
tuose, 
žmonių, 
pirmiau 
( ertuos-', 
m u ose.

sausakimšai . mino. Jis sudainavo parinkti- 
nes dainas. Dainavimas la
bai šauniai išėjo. Publika ju 
nenorėjo ''nuo scenos nuleisti.

Jono Sabaliausko ir Onos 
Dirvelienės duetas tiesiog 
publiką žavėjo. Jausmingai 
jie dainavo. Dargi klausytojų 
patenkinimui jie sudainavo ir 
solo po vieną dainelę.

Jonas Dirvelis tikrai suda
bini paruošė Worcesteri( eitis

koncer-
Buvo ir visai naujų 
tokių, kurie niekad 
nėra buvę mūsų kon- 

ar kituose parengi-

; programos piidytojus. riek 
'choras, tiek Jonas Sabaliaus
kas ir ■ Ona Dirvelienė pui
kiausia pasirodė. Duetui pa-

.i, tai buvo įvairia- dėjo savo smuiku pats Dirve- 
koncertas, geriausiai lis.
s, kupinas cntuzj.’isti-, panavo

Worcesterieciams akom-
Mrs H. Smith (Janti-

Tai Keistas “Šnipas”
Brooklyno F e d eraliame 

teisme teisėjas Mortimer W 
Byers nuteisė 30 metų kalėji
mo ir $3,,000 piniginės pabau
dos tūlą Rudolf I. Abel, šis 
asmuo kaltinamas kaipo šni- 
pavęs Tarybų Sąjungai. Kada 
kiek laiko atgal jis buvo areš
tuotas, tai pozavo, kaipo ko
kis “aktorius” ir vis gyrėsi, 
kad būk buvo tarybinis “pol- 
kovnikas”. Abel nėra rusas.

Neseniai buvo teisiami tūli 
vyras ir žmona Soble, kurie 

iš Vilkaviškio.
Soble rašo savo 
per Long Island 

šni-

Prieš kiek laiko New Yor
ko tokia spauda, kaip “Daily 
News”, “Mirror” pakėlė bai
siausi skandalą, kad būk ko
munistai 1 tvarko d i d e 1 i ų 
aparfmentinių miesto arba fe- 
deralės vyriausybės pastatytų 
namų (projektų) reikalus. 
Dėjo paveikslus, kaip išgriau
tos tų namų sienos, kai]) su- 
koneveiktos vandens rynos ir 
kiti įrengimai, ir rašė, kad 
būk tuos namus tvarko komu
nistai iš “City Housing Au<- 
thority”, kad namuose “gyve
na komunistai” ir namus ty-

Westchester, N. Y. Harrison. De 
licatessen. švari, įsteigta 10 m. Ge/ 
ra vieta. Puiki proga tinkamam as
meniui. Bargenas, $8,500, su sandė
liu ir įrankiais. HA. 8-6500. Nesvei-' 
kavimas pardavimo priežastis.

(222-226)

Brooklyn. Parsiduoda restauran- 
tas, su ar be nuosavybės. $700-800 
i savaitę. 2-6 rūmų apartmentai 
tušti. Puiki proga. Gerai Įsteigtas 
biznis. Uždara šeštad. ir sekmad. 
Pinigais $9000. 861 Glenmore Avė.

(226-228)

sakėsi paeiną
Dabar Jack

Tai keisti

Buvo paskirtas Mr. II. Ten
ney su 
rinėti. 
tikrino

Floral Park, L. I. Dry Cleaning 
Store. Ėst. 10 yrs. Doing $35,000 
volume, plus $1.15 base price. Ul
tra modern store in a busy shop
ping loc. All new equip. Good opp, 
lor right party. Must act now. FI. 
7-2456 or RO. 4-8548 after 6 P. M.

(226-228J

par .

HELP WANTED—FEMALE

publika laukė 
programos. Kai 
pirmininkas Jo-

Visiems kitiems programos 
dalyviams akompanavo Ann

Įdomus Nusiskundimą 
Vieno Mokslininko

s

skaisčią darbininkų klasei at
eitį !

Linkime tau, drauge Leo
nai: sveikatos ir ilgiausių me
tu ’ c

Keisti yra Nauji Bronx 
Žvėrinčiuje “Piliečiai”

lių (panašių i didelius drie
žus). Gyvūnėliai atrodo kaip 
akmenukais apibarstyti. Jie 
lamiai replioja, bananus čiau
moja, bet kaip tik pamato 
žmones, tai nulenkia galvą — 
“nusilenkia publikai”.

Veikiausiai, jų tas “manda
gumas” yra niekas kitas, kaip 
bandymas pasislėpti; veikiau
siai jie mano, kad kada jie 
nemato žmonių, tai ir žmones 
i u nemato.

Nellie Ventienė v aidi n S 
svarbiausią rolę, šeštadienį ji 
bus Katriutė. Apie ją dau
giausia ir visas vaidinimas 
suksis. Ji gražiai dainuoja.

Treči am e p u s 1 a py j e 
skelbimas suteikia d< 
informacijų apie visus 
kiančius asmenis.

Muziko ir šokėjos 
vaikai badauja

Tikimasi publikos iš plačios 
apylinkės. Bus svečių ir 
tižiojo New Yorko.

iš Di-

n-ės publikos.
Nekantriai 

prasidedant 
tik koncerto
ras Grybas pasirodė estrado-1 Pertraukoje programos 
1e, visi pokalbiai nutilo, ra- Laisvės redaktorius if. Miza- 
mumas užviešpatavo. ! ra trumpai pakalbėjo dienos

Liausimais ii’ pasiūlė publikai 
pasiųsti sergančiam Leonui 
Prūsei kai užuojautą ir sveiki
nimą su jo 70 metų gimtadie
nio sukaktimi. Vienbalsiai pa-

Programą atidarė visų my
limas vietinis Aido Choras, 
Mildred Stensler vadovybėje, 

jautriai sudainavo

dainas. Publika 
a p 1 o.d i s m e n t ų n es i ga i 1 ė j o,

Areštuota Mrs. K. Dubois, 
l.uri buvo išvykusi j Scranton, 
Pa., dalyvauti šokių progra
moje, bet savo tris mažyčius 
vaikus paliko be maisto ir 
priežiūros. Jos vyras dalyvau
ja NBC Operos orkestre ir re
tai kada namus aplanko.

Vaidinimas bus Rusų 
j c, 1150 North 4th St. 
kričio 23 d. Pradžia 7 : 0 vai.

Suzanna Kazokytė, kaip vi- 
da, jausmingai ir energin

gai sudainavo keletą dainelių.

Augustinas Iešmantą tan
kiai mūsų scenoje su baritono 
balstr pasirodo. Taip ir šį sy
kį gražiai padainavo 
daineles.

Visi laukėme svečio 
land iečio pasirodant. 
Krasnickas mūs ne 
Publikai jo dainos 
Jis dainavo net dviem atve
jais.

A m ei i a J ėsk e v i č i ū tė-Yo u n g 
i šį sykį dainavo tik lietuviškas 
I dainas.
bet šiuo sykiu, man 
jos balsas skambėjo 
daug smarkiau, negu 
j e.

Ukrainiečių šokikų 
mums davė nemažai liaudiškų 
šokių. Jiems vadovavo moky
tojas llchuk. Jų šokiai publi
kai patiko.

Pasirodo scenoje nekant
riai laukiamieji svečiai pro
gramos pildytojai iš Worcos-

kelias

Julius

Ji turi stiprų, balsą, 
atrodo,

praeity-

grupė

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą torio. Aido choras, Jono Dir- 
doleriuką Laisvės paramai, velio vadovaujamas, n c t

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus
Naujiems Metams

PARCELS TO RUSSIA, Inc
1530 Bedford Ave

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT
IšJipkit Franklin Ave. Station.

Brooklyn, 16, N. Y.
subway 7th Ave. and Lexington Ave.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovietų Sąjungą. Latviją, 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu yra

PAKIBTAI I RUSIJĄ, INC.
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys yra išsiunčiamas į 2- 
3 dienas ir pristatomi į 6-8 savaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistu, siuvamas 
mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M. 

Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Priimam paketus Manhattane
78 Second Ave., New York 3, N. Y. ORchard 4-1540

K ad a Tarybų Sąj u ngos 
| mokslininkai paleido į erdves 
Pirmąjį ir Antrąjį Sputnikus, 
tai Amerikoje iškilo ginčai — 
kodėl Sovietų mokslininkai 
pralenkė Ameriką. “Long Is
land Daily Press” įtalpino 
Jerome R. Lacknerio sekamo 
turinio laišką :

bus estradą puošė bukietas 
gladiolų. Juomį Laisves kon
certą pasveikino Mrs. Anna 
Fhilipse, nuolatinė dienraščio 
koncertų lankytoja. Jinai šį 
kartą atvyko su savo šeima, 
tarpe jų trys jaunamečiai 
anūkėliai jos atsivežti paro
dyti jiems lietuvių liaudies 
meną. Atvyko iš Connecticut.

Programai pasibaigus Au
ditorijos. valgykla užsikimšo. 
Svečiai, matyt, buvo išalkę, 
tai užsisakinėjo valgius ir 
prie stalų šnekučiuodami stip
rinosi. Dar kiti būriais tebesi- 
sveikino, kalbėjosi Audito- 
i i joje. O būrys meno entu- 
zitstų, susibūrę prie estrados, 
godžiai klausėsi dainos ir 
muzikos mylėtojo J. Aleksai- 
čio (konnekti.kiečio) užrekor- 
duotos šio koncerto progra
mos, iki jis ją visą išgrojo. 
'Tik vėlyvam vakarui atėjus 
svečiai išsiskirsto, išvažinėjo 
kas sau į namus.

Tai taip praėjo mūsų didy
sis koncertas. Dabar laukia
me kito sąskridžio — Lietuvių 
Kultūrinio Centro šėrininkų 
suvažiavimo ir banketo, lap
kričio 30 'd. Visi prie to są
skridžio ruoškimės.'

mus raketų srityje 
/

Gal būti mano patyriiyiai 
praskleis uždangą kodėl ru
sai pralenkė mus raketų klau- 
s:me. štai New Yorke puikus 
aviacijos reikaluose inžinie
rius, kuris baigė su pasižymė
jimu mokslą 1920 metais, ne
gali susirasti darbo. Mano 
brolienas yra chemijos reika
lais inžinierius, kuris mokslą 
l.-aigė su “Master degree”, 
yra bedarbis i ir susirūpinęs. 
Mano gatvėje studentas me
chanikas, kuris tuojau baigs 
mokslą, labai susirūpinęs dėl 
darbo gavimo.

Aš patsai buvau fizikos 
mokslo studentas, bot, kada 
darbo negavimo ranka rašė 
man likimą ant sienos, tai nu
mečiau tą mokslą. Pereitą pa
vasarį inžinierius studentas ir 
aš parašėme apie 75 laiškus 
įvairioms kompanijoms, viso
je šalyje, bandydami susiras
ti vasarai darbo, kad 
mūsų mokslą, bet mes 
vome darbo.

Aš žinau, kad tokia 
tis labai daug žmonių
dė ir atšaldo nuo mokslo 
išstumia iš mokslo srities tin
kamus žmones kuriu mes tu- J <
rime.

pagalba specialistų ty- 
Jis ištyrė tą reikalą.
41 -na miesto namu 

skyr i ų, perž i Orėj a
"• 65,000 miesto darbininkų do
kumentus, kas jie buvo, 
yra. Tikrino ir mokytojus bei 
mokyklų prižiūrėtojus, karių 
su mokytojais yra 63,734 as
menys. Ir galų gale paskelbė 
kad iš viso skaičiaus miesto 
darbininkų surado tik 136 as
menis kada nors turėjusius 
reikalo su komunistais, bet 
kurie neužima jokių atsakin
gų vietų — “No Red Cells in 
Housing”, sako Tenney. Išei
na, kad visas skandalas, ko
munistų kaltinimas buvo tuš
čias, be pamato. Neatsako- 
mingų piliečių elgesį bandė 
primesti komunistams.

kas

Narnų Prižiūrėtoja—Virėja, Guolis 
vietoje. Du suaugę. Mergaitė 14 m. 
Geri paliudijimai reikalingi.

Scarsdale, 3-6852
Scarsdale, 3-8960.

(226-227)

REAL ESTATE
Flushing. Arti subvių ir LIRR. 2-jų 
šeimų atskiras namas. 53x129, 10 
kambarių, 2į vonias, 2 ugniavietės, 
skiepas, 12 spintų, sandėlis, 2 auto 
garadžius. Pirmų lubų salionas 14x23, 
Daržas, gražūs liepos medžiai.

$28,000. FL. 9-3377.
(22-1-228)

Newport, Anglija. — Žu
vo anglų didelis keliaunin
kų lėktuvas. Nelaimėje u‘/>. 
mušta 43 asmenys.

Rep.

Mergina apiplėšė teatrą

Bronxe Pelham teatro ma- 
nadžerių surišo mergina plė
šikė ir atėmė iš jo $840. Mer-

tęsti 
nega-

atšal-
ir

SUSIRINKIMAI
Brooklyno Mo.terų Klubo susirin

kimas jvyks ketvirtadieri'j, lapkričio 
21 d., Liberty Auditorium, Rich
mond Hill. Prašomo moteris skait
lingai dalyvauti, reikės prisiruošti 
prie Kūčių Vakaro pramogos ir tu
rime kitų svarbių reikalų aptart.

K. Petrikiene (225-227)

International Orlaukyje 
Bus Atidaryta stotis
Su gruodžio 6 diena New 

York International Airport 
atidarys savo stoti (termi
nai), kuri baigiama Įrengti.

šis lėktuvų “laukas” . yra 
\ienas iš didžiausių, jis užima 
4,900 akrų plotą. Atidary
tas apie dešimts metų atgal, 
yra prie Jamaica Užlajos, 
Queens mjesto dalyje. Iš šio 
lėktuvų “lauko” lėktuvai iš
skrenda ir čia atskrenda iš 
kitų šalių, todėl jis^ir vadina-

(Intern a-mas tarptautiniu 
tional). čia vis dar eina nau
jų pastatų, kaip viešbučių 
statyba. Naujoji stotis kaina 
vo pastatyti $30,000,000.

Areštuoti už betvarkes 
kėlimą ligoninėj'e

Mrs. Maria Negron ir du 
j o s palydovai Brooklyno 
Cumberland ligoninėje sukėlė 
tokį lermą, kad reikėjo poli
ciją pašaukti ir juos areštuo
ti.

Kolegijoms reikia puses

kole- 
metų 

m a-

Penkioms New Yorko 
gijoms per sekamus -10 
reikia būtinos paramos 
žiausia pusės bilijono dolerių,
kad jos galėtų normaliai 
funkcijonuoti.

The Greater New York Fund

O

Amsterdamas, Hollandi- 
ja. — Hollandijos darbinin
kų unijos jau turi 500,000 
narių.

ase

Sveikina Visus Padėkavonės 
Dienos Švente.

National Affiliated Van Lines 
DUNN & FOLTNER, INC.

Patikimiausi Perkraustytojai \ 
Vietiniams ir j kitas Valstijas 

15-02 122nd St., College Pt., N. Y. 
FL. 8-2051 — Įėjimas už kampo.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•/O6s9e/<xra

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

ATSIMINIMAI i
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
Knyga Iš 304 puslapių

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstj'binė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite ji. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N

Kartu'su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.) 20, 195?




