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.KRISLAI
Puiki!
Bus bėdos. 

y5va^os kalbos.
Dabar gailisi.
Ir mūsų paštas 

prisidėjo.

Rašo A. Bimba

Pirmadienis, žiūriu, spaus
tuvėje didelė gražių knygų 
stirta. Tai “Gydymo Istorija”. 
Tai s i u metų Literatūros 
Draugijos leidinys.

Ją, kaip jau žinia, parašė 
du žymūs lietuviai profesio
nalai — Dr. Stanislovaitis ir 
Dr. Petriką.

Knygai viršeli paruošė Ro
bert Fe i f or i.s. Tai jau nebe 
pirmą mūsų leidinį jis savo 
kūryba šauniai papuošia. To- 
X srityje jis yra meistras!

Visi L. L. D. nariai didžiuo- 
<s gavę šį didelės mokslinės 
\ eilės veikalą.

Skaitykite ir mokykitės!

Deja, Draugijos sekretorius 
skundžiasi, kad dar vis yra 
nemažai narių, nepasimokė- 
.jusiu šių metų duoklių. O 
knyga tuoj bus išsiuntinėta. 
.Aišku, nusiskriaus tie nariai, 
kurie knygos negaus, o, žino
ma, negaus tie, kurie nebus 
duoklių] pasimokėję.

Tad, LLD nariai, pasisku- 
i Linkite!

I --------
Prasideda žmonių burzdė

jimas prieš amerikines kari
nes bazes užsieniuose. Niekas 
nemyli svetimų, armijų ir 
ginklų savo žemėje. Nemyli 
tie kraštai ir amerikinių ba
zių.

šis nepasitenkinimas augs, 
pamatysite!

Komunistai būtų kvailiai, 
jeigu šia proga nesinaudotų. 
O jie tokiais nėra. Todėl jie 
savo susirinkime šioms dieno
mis iškėlė šūkį: Šalin ameri
kines bazes! Lai gyvuoja tai
ka !

Tas šūkis bus žmonėse po- 
A puliarus.

' Gerai būtų, kad mūsų ša
lies vyriausybė pradėtų vieną 
po kitos tas bazes likviduoti, 
kol žmonių judėjimas prieš 
jas nėra pavirtęs masiniais iš
stojimais !

Bet ar prez. Eisenhoweris 
susipras ?.'

Kaip nekalbėsime, bet yra 
žmonių labai kvailų. Jie da
bar tebeplepa, būk Rosenber- 
gai pavogę iš mūsų mokslinin
kų ir atidavę rusams sputni- 
l:ų slaptybę.

Ar galima buvo pavogti tai, 
ko nebuvo? Juk jeigu Ameri
kos mokslininkai būtų žinoję 
sputnikų paslaptį, tai jie pir
mutiniai seniai būtų į erdvę 
paleidę drbtinį žemės palydo
vą.

Geriau tie* žmonės užsi
čiauptų ir tylėtų. Rosenbergai 
buvo nužudyti nekaltai! Sput- 
nikai tiktai patvirtina tą vi
siems rimtai galvojantiems 
žmonėms puikiai žinomą fak
tą.

Pasirodo, kad mūsų moksli
ninkai gražiai ignoravo tary
binį mokslą ir tarybinius 
mokslininkus.

Jie nesimokė rusų kalbos. 
, JC^ie neskaitė tarybinės’ moks

linės literatūros. Tarybiniai 
j moksliniai žurnalai p ašie k d a- 
"k’c tik Washingtona, bet ir

Kolonija rasistai 
Jungtinėse Tautose
Jungtinės Tautos. — Ko- 

< lonijų klausimas darosi vie
nas iš svarbiųjų Jungtinių 

: Tautų sesijoje. Nors jau 
' daug kolonijų išsilaisvino iš 
j imperialistų priespaudos, 
i bet dar šimtai milijonų 
žmonių yra užsienio impe
rialistų pavergti.

Afrikos ir Azijos šalių 
i grupė, kurią sudaro 18 
' valstybių, kurios turi 600,- 
; 000,000 gyventojų, darys 
i spaudimą dėl išlaisvinimo 
kolonijų žmonių. Supranta
ma, kad jų poziciją parems 
Tarybų Sąjunga ir atsto
vai iš liaudiškų demokra
tinių respublikų.

Indonezija reikalauja, 
kad Hollandija išsikrausty

Sifili žmonės lįsti 
| požeminius urvus
Washingtonas. — Kiek 

pirmiau Civil Defense ve
dėjas V. Peterson sakė, 
kad Jungtinių Valstijų val
džia turi paskirti nuo 
30 bilijonų iki 40 bilijonų 
dolerių įrengimui pože
minių apsaugų nuo atomi
nių ir vandenilinių bombų. 
Šis skyrius tvarko ir ban
dymus sirenų švilpukų, 
persergėjimams nuo “oro 
atakų”, v

Dabar Mr. R. Gaither, 
Jr., kartoja tą pat mintį

Bevanas kalba apie
padėtį Amerikoje,r

Londonas. — Tik grįžo 
iš Jungtinių Valstijų kai
riųjų darbiečių vadas A. 
Bevanas. Pasikalbėjime su 
United Press koresponden
tais jis pareiškė, kad Ame
rikoje viešpatauja baimė 
ir neapykanta. Jis sakė,

ten gulėjo suversti į Kongre
sinės Bibliotekos lentynas.

“Puikiai”, meškiškai pasi
tarnavo ir mūsų šalies paštas. 
Atsimenate, keliais atvejais 
pašto bosai viešai gyrėsi, kad 
jie suverčia į jūras tonas ir 
tonas tarybinės mokslinės li
teratūros.

Nieko iš jos, girdi, nereikia 
mokytis. Pavojinga ją mokyk
loms, mokslininkams, biblio
tekoms gauti ir skaityti! Juk 
toje literatūroje pilna bolševi
kiškų mikrobų! Mūsų studen
tai ir mokslininkai gali už
sikrėsti bolševizmu!

Todėl gautoji mokslinė li
teratūra važiavo į giliąsias jū
ras, arba supleškėjo karštoje 
liepsnoje pašto stočių pečiuo
se !

šitokia makartistlnė liga 
buvo apsukus galvas dauge
liui mūsų mokslininkų ir val
dininkų.

Dabar kai kurie suprato sa
vo klaidą ir gailisi!

Tai dar viena sputnikų pa
sirodymo socialinė reikšmė. 

tų iš Vakarinės Naujos 
Gvinėjos, Portugalija iš 
Timor ir Anglija iš Borneo. 
Alžirijoje eina liaudies ka
ras už laisvę, kur Francūzi- 
ja laiko 400,000 vyrų armi
ją. Kipro salos, kurią valdo 
Anglija, kur eina žmonių 
kova, taip pat kyla klausi
mas, ir daugelis kitų.

Tarybų Sąjungos ir liau
dišku demokratiniu res
publikų delegatai pilnai re
mia Azijos-Afrikos valsty
bių reikalavimus, kad im
perialistai pasitrauktų ir 
leistų vietos gyventojams 
patiems tvarkyti. Kolonijii 
valdovai tam priešingi. 
Daugelis mažesnių valsty
bių linksta pusėn už kolo
nijų laisvę.

ir sako, kad nemažiau, kaip 
20 bilijonų dolerių turi bū
ti tučtuojau paskirta pože
minių urvų įrengimui.

Jau net tūli valdininkai 
stebisi, kad tokie pasiūly
mai veda nuo kultūros 
prie senovinio urvinio žmo
gaus gyvenimo. “Jeigu mes 
priimtume Tarybų Sąjun
gos siūlymą mažinti apsi
ginklavimą ir taikų pasau
lyje sugyvenimą, tai mums 
nereikėtų kalbėti apie po
žeminius urvus”, — pareiš
kė vienas korespondentas.

kad prie to prisidėjo ir tas, 
kad valdantieji sluoksniai 
tokioje dvasioje pasitiko ži
nias apie > Tarybų moksli
ninkų paleistus Sputnikus.

“Visur viešpatauja bai
mė, — .sakė jis. —Baimė 
ir baimė visur ir pas visus. 
Baimė dėl visko, dėl tavo 
darbo, dėl atsilikimo moks
le, visur baimės šešėlis 
sekioja”.

“Politinis medžiojimas 
kita amerikiečiu nelaimė. 
Laikotarpis politinio me
džiojimo, kuris istorijoje 
yra žinomas makartizmu, 
yra akstintojas baimės”.

“Neapykanta linkui ko
munistų, neapykanta ir lin
kui socialistų, neapykanta 
radikalizmui ir neapykanta 
viskam, kas tik galima prie 
to prijungti”, sakė jis to
liau.

Sukilimai Morokkoje
Rabat, Morokko. — Pra

sidėjo sukilimai. Vietos gy
ventojai reikalauja, kad is
panai pasitrauktų. Franco 
kariniai lėktuvai žiauriai 
bombardavo Ifni ir Tellou- 
mine miestus, kur veikia 
sukilėliai.

įves siūlys žalingą 
bilių prieš unijas

Washingtonas. — New 
Yorko valstijos republiko- 
nas sen. įves jau turi pa
ruošęs bilių, kurį jis įneš 
į būsimą Kongreso sesiją. 
Jis sako, kad jo bilius “bus 
naudingas darbininkams ir 
fabrikantams”. Pagal tą 
bilių, bus galima “drausti 
nelegalus pikietavimas”.

Karalius svečiuojasi, 
o liaudis kariauja

Washingtonas. — Moro
kko karalius Mohamed V 
svečiuosis Jungtinėse Vals
tijose apie tris savaites lai
ko. Sakoma, kad jis tik “va- 
kacijų” sumetimais atvyko, 
bet jau Eisenhowerio pa
sitikimas jo lėktuvų lauke 
pasako kitką.

Tuo tarpu Morokkoje 
eina kraujo praliejimas. 
Ispanų ir francūzų sauva- 
liškas viešpatavimas prive
dė liaudį prie sukilimų. Mo
rokko neva skaitoma nepri
klausoma šalimi, bet ten 
yra Ispanijos ir Francūzi- 
jos armija.

Lehmanas apie mokslą
New Yorkąs. — Buvęs 

New Yorko valstijos se
natorius FI. H. Lehmanas 
sako, kad “Amerika pasili
ko nuo Sovietų todėl, kad 
pas mus mokslas yra pa
mirštas”. Toliau jis pažy
mėjo, kad dar pereitąjį ge
gužės mėnesį sakė, kad A- 
merikoje mokslui labai 
daug pakenkė sen. McCar
thy puolimai ant moksli
ninkų ir dabar kenkia jo 
liekanos.

Karingas kardinolas
Washingtonas. — Kardi

nolas Spellman skris lėk
tuvu į Jungtinių Valstijų 
karines bazes. Tą padarys 
Kalėdų proga. Iš New 
Yorko jis išlėks 16 d. gruo
džio. Pirmiausiai skris į 
Alaska, o vėliau į Japoni
ją, Korėją, ir paskui per 
Indiją, Graikiją grįš at
gal. Karinių bazių lanky
mą mano užbaigti iki sau
sio 17 dienos.

Aliejus per Sahara
Algieris, Alžerija. — 

Francūzija baigė 6 colių 
110 mylių ilgio ryną nuo 
Hasši Messaoudo aliejaus 
šaltinių iki Touggourt 
miestelio. Nuo šio mieste
lio iki jūrų aliejus bus 
traukiniais gabenamas. Se
kamais metais gal būti ir 
ten bus nutiesta aliejaus 
^perleidimo ryna.

ADENAUER Už BOSUS
Amsterdamas, Hollandi

ja. — Vakarinės Vokieti
jos kancleris reikalauja 
visų “didesnio pasiaukavi- 
mo” paramai Vakarų poli
tikos prieš Rytus.

Sovietai jau išleido 
virš 20,000,000 knygų

Maskva. — Tarybų Są
jungoje į 40 metų buvo iš
leista 20,000,000 pavadini
mais knygų 101-je skirtin
goje kalboje. Išeina, kad 
darbo žmonių valstybė 
yra išleidus daug daugiau 
knygų, negu kelias dideles 
kapitalistines valstybes su
dėjus į daiktą.

Ceylone marksistą
jėgos greit auga

Colombo, Ceylonas. — 
Komunistų įtaka smarkiai 
auga Ceylono valstybėje. 
Dabartiniu laiku jau vie
nas ketvirtadalis ^parla
mento narių yra mark
sistinio nusistatymo žmo
nės. Marksistai turi dide
lės įtakos visose darbinin
kų unijose, o ypatingai že
mės darbininkų tarpe, taip
gi gumos plantacijų unijo
je. Ceylono valstybė yra 
į piet-rytus nuo Indijos sa
la, kuri užima 25,300 ket
virtainių mylių ir turi apie 
10,000^000 gyventojų.

Prezidentas serga
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris iškės
tomis rankomis pasitiko iš 
lėktuvo išlipantį Morokko 
karalių. Ir tuč-tuojau pa
sijuto, kad jis yra šalčio 
purtomas. Daktarai įsa
kė, kad prezidentas eitų 
į lovą. Todėl jis negalėjo 
dalyvauti bankiete, sureng
tame proga atvykimo Mo
rokko karaliaus. Atšaukta 
ir jo kelionė į Clevelandą, 
kur jis turėjo sakyti kal
bą, siunčiamą televizijos 
bangomis.

FBI vadovas giriasi
Washingtonas. — FBI 

direktorius J. Edgar Hoo- 
veris proga sukakties 25 
metų laboratorijos, gyrėsi, 
kaip daug sugauna krimi
nalistu. Sakė, kad laborato- 
rija pradėjo darbą su vie
nu darbininku ir į metus 
ištyrė tik 1,000 dalykų. Da
bar dirba didelis štabas ir 
1956 metais ištyrinėjo 160,- 
000 dalykų.

įrengė karinę bazę
Santiago, Kuba, —čionai 

baigta įrengti nauja karinė 
bazė, kur bus požemyje lai
koma daug amunicijos ir 
yra tinkamas karo lėktu
vams laukas. Manoma, kad 
Batista ją naudos sukilė- 
l‘ų slopinimui, bet origina
liai bazė įrengta pagal A- 
merikos karinių bazių pla
ną.

Maskva. —laikraštis “Li- 
teraturnaja Gazieta” smar
kiai kritikavo tūlus muzi
kos komopozitorius, kurie 
rašė ilgus kūrinius “matuo
dami metais”, bet neįdeda 
sielos.

Misitys dėl mokslo 
stokos Amerikoje

Washingtonas. — Visoje 
šalyje sąjūdis, kad Jungt. 
Valstijos atsiliko nuo Ta
rybų Sąjungos moksle. H. 
H. Nielsen, Ohio valstijos 
Universiteto fizikos va
dovas, sako: “Amerika yra 
užpakalyje fizikos moksle 
nuo Sovietų”. Jis sako, kad 
Amerikoje didžiausias ato
mų reikale įrengimas (nuc
lear accelerator) yra Berk- 
ley, Calif., 6,500,000,000 e- 
lektronų-voltų; o Tarybų 
Sąjunga turi 10,000,000,000 
elektronų-voltų ir jau turi 
planą pagaminimui penkis 
kartus galingesnį.

E. Finley Carter, direk
torius Stanford Research 
Instituto, sakė, kad Ame
rikoje yra žalingas nusi
statymas “klaidingai di-

Mokslininkai apie
išgaluotus šnipusf

New Orleans. — Dr. F. 
L. Whipple, vadovas obse- 
vatorijų, sekančių kelionę 
tarybinių Sputnikų, pareiš
kė patvirtindamas pirmes- 
nį profesoriaus Harold C. 
Urey pareiškimą, kad “pa
sakos apie sovietinius šni
pus amerikiečius prie pro
greso nuves”.

Jis sakė, kad rusai pir
mieji galėjo pasiųsti į oro 
erdves savo Sputnikus to
dėl, kad jie pasiekė aukš-

Sukels $2,000,000 
Hoffa apgynimui

Washingtonas. — Vežikų 
unijos vice-prezidentas H. 
Gibbons pareiškė, kad uni
ja yra pasimovusi sukel
ti $2,000,000 apgynimui J. 
Hoffa, kurį “persekioja 
valdžia”. Kaip žinia, Hoffa 
unijos, suvažiavime buvo iš
rinktas į tos unijos prezi
dento vietą, bet pagalba 
teismo, jam neleidžia ją už
imti.

Tylus airių karas
Armagh, Airija. — Išil

gai Airijos ir Šiaurinės Ai
rijos sieną eina tykus ka
ras. Pastarąją valdo Angli
ja, o Airijos patriotai da
ro pastangų, kad anglus 
priversti pasitraukti. Šiau
rinė Airija /užima 5,238 
ketvirtaines mylias ir turi 
1,500,000 gyventojų.

PAKELS KELIONIŲ 
KAINAS

Paryžius. — Lėktuvų 
kompanijos, kurių lėktuvai 
skrajoja tarpe Amerikos ir 
Europos, nutarė pakelti 5 
procentais už kelionę. Da
bartiniu laiku lėktuvų ke
lionė tarpe Londono ir New 
Yorko yra apie $450 į abi 
puses.

džiuotis savimi” ir “paneig
ti kitų šalių atsiekimus”, 
kas galų gale yra žalinga 
pačiai Amerikai.

Jis sakė, kad neteisingos 
žinios buvo skelbiama, kad 
būk rusai “savo atsiekimus 
slepia”. Gi tikrenybėje So
vietu mokslininkai ketvir
toje dienoje po paleidimo 
pirmojo Sputniko, prisiun
tė pilnas, informacijas, kaip 
Sputnikas keliaus, kaip 
sekt jį, signalų reikšmę irtt. 
ti jį, siganlų reikšmę ir t. t. 
Jis sako: “Ką Sovietai pa
tiria, tai dalinasi su vaka
rais žiniomis”.

Už atsilikimą kaltė puola 
ant pečių amerikiečių pasi
pūtimo, apleidimo mokslo 
reikalų, apsvaigimo apsi
ginklavimo liga.

tesnj mokslą. Dr. Whipple 
sakė, kad Tarybų Sąjungo* 
j e du kartus tiek išlavina
ma aukštų mokslininkų ir 
technikų, kaip dabar yra 
išlavinama Amerikoje.

Prof. Harold C. Urey 
pirmiau tą mintį pareiškė. 
Jis taipgi smerkė Pasakas 
apie “pavogimus slaptybių” 
laiku gelbėjimo Julio ir Et
hel Rosenbergų, kuriuos 
kaltinom “atominių slapty
bių” pavogime, ir nužu
dė elektros kėdėje.

Siena tarp Vokietijų
Bad Harzburg, Vokieti

ja. — Nugalėjus hitlerinę 
Vokietiją^ šalis buvo pa
dalinta į dvi dalis. Rytų 
Vokietijoje gyvuoja Liau
dies demokratinė respubli
ka, o Vakarų Vokietijoje, 
kuri yra Amerikos, Angli
jos ir Francūzijos okupa
cijoje, įsikūrė Federatyvė 
vokiečių respublika. Jų sie
na nup Baltijos jūrų iki 
Čechoslovakijos yra virš 
800 mylių ilgio. Išilgai sie
ną nutiesta spyglių tvoros. 
Vietos vokiečiai sako: “Il
giau ta siena gyvuos, kaip 
mes”.

Jie kursto Izraelį
Londonas. — Tarybinis 

radijas paskelbė, kad Va
karų imperialistai kursto 
Izraelį karan prieš arabų 
šalis. To pasekmėje jau į- 
vyko nesusipratimų ant Iz
raelio ir JorHano sienos. 
Neseniai buvo Izraelio pa
siųsta daugiau armijos lin
kui Sirijos sienos.*

Uvalde, Texas. — Buvęs 
Jungt. Valstijų vice-prezi
dentas John Nance Garner 
sulaukė jau 89 m. amžiaus.

Ammanas. — Jordano 
valdžia atmetė Izraelio siū
lymą derėtis dėl taikos.

/
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DĖL NUOMOS UŽ BUTĄ!
VIENAME NEW' YORKO didlapių 

lapkr. 24 d.) skaitome tokią baisią žinią: 
našlė, Gladys Felice, gražiai apsitaisė, 
mirčiai, Susiradusi tuščią žemės sklypą
Yorko miesto, rajonų, ^Woodside, Queens, užtiko negilų 
griovį ir jin atsigulė. Atsigulusi, ji paėmė kaž kokių nuo
dų keletą piliulių ir neužilgo ten mirė. Mokyklos vaikai 
surado ją jau po to, kai ii buvo mirusi prieš apie šešias 
valandas.

1925 m. jis, būdamas“Trumpas apsilankymas lis.
tarybiniame Pabaltijy” — 12 metų berniukas, išvyko 
taip pavadino seriją apy
braižų apie tarybines Pa- 
baltijos respublikas laikraš
čio “Nojes Doičland” kores
pondentas Heincas Šternas.

KAUNE IR VILNIUJE
Pirmoji korespondento pa

žintis su Tarybų Lietuva 
prasidėjo Kaune. Lietuvių 
tauta, nurodo jis, niekad 
nesusitaikė su tuo, kad im
perialistai atplėšė nuo res
publikos jos senąją sostinę 
Vilnių. Tik tarybinė vy
riausybė atitaisė šią istori-. 
nę neteisybę — kilniadva
siškai grąžino Lietuvai jos 
senąją sostinę. ' Kaunas yra 
stambus respublikos pra
monės ir kultūros centras.

Kai policija atvyko, mirusiųjų paėmė ir atidengė jos'jis pateikia trečdalį res
publikos pramonės produk
cijos. Mieste veikia daug 
aukštojo mokslo ip kultūros 
įstaigų, statomos naujos ga
myklos ir fabrikai.

Patiko korespon d e n t u i 
Vilnius, kuriame taip pui- 

Į kiai derinasi siauros vidur
amžių gatvelės su moder- 

I niūis plačiais prospektais,
Tokių tragiškų įvykių, kaip suminėtasis, Amerikos [ patiko Gedimino pilis, iš 

miestuose įvyksta tiek ir tiek. Bet ar tai normalu? Ar|Ruri0S kaip ant delno ma- 
negalima mums, turtingiausiai pasaulyje šaliai (kaip.................. «
sakoma) tokių tragedijų išvengti? Žinoma, galima.

Žmogui, gyvenančiam turtingoje Amerikoje, žudytis 
‘ dėl skurdo, rodosi, nenormalu, bet taip yra! Kas dėl to. 
• kaltas?!

organizacijos 
jų leidžiamus

Jakubonis dir- 
“Kauno aucli-

Paprasti apelsinai

rankinuką, ten pat buvusį. Ką policija surado rankinu- 
kyje? Surado dar keliolika nuodingų piliulių, surado 15 
centų, surado namo savininko moteriškei įteiktą įspėji
mą: jei per penkias dienas neužsimokėsi nuomos už bu
tą, būsi jėga iš jo išmesta! . . .

Sakoma, moteriškė sirguliavo nervų liga. Bet kyla 
klausimas: R kur tie “nervai” galėjo atsirasti? Ar ne
atsirado iš to, kad moteriškė, atsidūrusi skurdan, labai 
rūpinosi, nervavosi, kas ir privedė ją prie savižudystės?

DEL SOVIETINIŲ ŽURNALŲ
TARYBŲ SĄJUNGOJE išleidžiama apie 1,200 viso- 

kiais pavadinimais mokslinių žurnalų. Tai didelis, skai
čius !

Matyt, kai kuriuos tų žurnalų visgi Amerikos 
mokslininkai seka. Bet tik kai kuriuos. Kitus visiškai 
ligi šiol ignoravo.

Tuos žurnalus, atrodo; prenumeruoja JAV Kongreso 
Biblioteka Washingtone, Library of Congress.

Po to, kada Tarybų Sąjunga paleido į erdvę jau du 
dirbtinius žemės palydovus (sputnikus), kai kurie Ame
rikos mokslininkai pradėjo knistis į tuos žurnalus, ieš
kant faktų, ieškant duomenų, ar nesuras ko nors, kas 
žurnaluose anksčiau buvo rašyta, apie sputnikų padir
bimą.

Pasirodo, kad kai kuriuose (rusų, ukrainiečių ir ki
tų tarybinių tautų kalbomis) moksliniuose žurnaluose 
buvo rašyta, buvo sakyta, aiškinta, jog tarybiniai moks
lininkai ruošia sputnikus paleisti į erdvę-beribę. Kitais 
žodžiais, ten buvo viešai pasakota, aiškinta daug tech
nologijos moksle pasiekimų, kurie būtų buvę naudin
gi Amerikos mokslininkams.

Yra net sakoma, kad jei Amerikos mokslininkai bū
tų sakę mokslinius tarybinius žurnalus, tai veikiausiai ir 
jie patys būtų padarę tolimesnį žingsnį pirmyn. Jei bū
tų tuos žurnalus sekę, tai gal nebūtų buvę 
tokio sujudimo po to, kai pirmasis ir antrasis sputni- 
kai pakilo į aukštybes ir lekioja aplink žemę.

Tai kodėl gi Amerikos mokslininkai tų tarybinių 
žurnalų neskaitė?

Todėl, kad jų niekas jiems neparuošė, neišvertė į 
anglų kalbą!

Iš 1,200 tarybinių mokslinių žurnalų tik 30 buvo iš
verčiami į anglų kalbą, o kiti tebestovi bibliotekoje, dul- 

> kių apgaubti.
Visa tai iškelia New York Timeso korespondentas 

Washingtone, John W. Finney.
Jis sako, jei ne visus, tai mažiausia 200 tų žurnalų 

amerikiniai mokslininkai turėjo nuodugniai skaityti, 
j sekti, nes ten jiems medžiagos buvo labai daug. Bet jie 

jų neskaitė, nestudijavo. O nestudijavo, nes negalėjo — 
žurnalai nebuvo išversti į anglų, jiems prieinamą kalbą.

Reikia žinoti, kad nedaug Amerikoje yra moksli
ninkų, mokančių rusų, ukrainiečių ar kurių kitų tary- 

■ bmių tautų kalbas. (Tarybų mokslininkų tarpe, aišku, 
yra labai daug mokančių anglų kalbą.)

Matyt, dabar jau bus kas kita: dabar tie, kurie ge
rai moka tarybines, svarbiausia rusų, ir anglų kalbas, 

. bus įtraukti į vertėjų darbus. Dabar vis daugiau ir 
daugiau tarybinių mokslinių žurnalų išversta ir pa- 

' ruošta mūsų šalies mokslininkams skaityti.
Kodėl gi taip ligi šiol buvo? Kodėl toks apsileidi- 

\ mas?
Mums rodosi, čia buvo ne tiek apsileidimas, kiek 

nepaisymas, ignoravimas tarybinių mokslininkų žodžio. 
Pas mus, mat, buvo priimta tokia nuomonė: ameri
kiečiai esą daug viršesni visame kame už tarybinius 

. žmones, todėl kreipti rimto dėmesio į juos neverta. Mes. 
esame genijai, o jie tik plepa apie savo mokslą.

Dėl tokio nusistatymo dabar tenka gailėtis, labai 
gailėtis. Dėl tokio nusistatymo dabar kai kurie pas 
mus “dideli žmonės” eina desperacijon, dūksta, rėkia, 
kad Tarybų Sąjunga mus paliko toli užnugary!

Kitaip yra. .Tarybų Sąjungų j e._ JJen.yiso pasaulio

tai ir žydriąją Viliją, ir 
žalumynuose skendintį 
miestą. O Petro ir Povilo 
bažnyčią jis pavadino tikru 
viduramžių meno lobynu, 
kuris papuoštų bet kurį Eu
ropos miestą.

Korespondentas pasakoja 
apie nepaprastai didelį sta
tybos darbui užmojį Lietu
vos sostinėje. Nuo karo pa
baigos statybos darbams 
jau asignuotas milijardas 
rublių, ir ši suma metai iš 
metų didėja. Turint galvo
je miesto gyventojų skaičių, 
statybos tempai Vilniuje 
neatsilieka nuo grandiozi
nės statybos Maskvoje.
TŪKSTANČIAI HEKTA

RŲ ATKOVOJAMI 
NUO PELKIŲ

Ir Lietuvos žemės ūkiui 
tenka spręsti plėšinių įsavi
nimo uždavinius, nurodo 
korespondentas. Bet čia jie 
pasireiškia pelkių nusausi
nimu, krūmų ir akmenų pa
šalinimus. Šie darbai Lie
tuvos žemės ūkiui turi ne
paprastai didelę reikšmę.

Melioracijos instituto 
moksliniai darbuotojai ieš
ko vis naujesnių ir efekty
vesniu nusausinimo darbo 
būdų ir stengiasi įdiegti 
juos į praktiką.

Prie žemės ūkio pakilimo, 
sako korespondentas, nema
ža prisidėjo nauji kol
ūkių pirmininkai — trisde- 
šimttūkstantininkai, kurie, 
partijos pašaukti, nuėjo 
dirbti į a t s i 1 i e k a n č ius 
ūkius. Tarp kitų jis pami
ni Tarybų Sąjungos Didvy
rį Apyvalą, akademiką 
Kriščiūną ir kitus, kurių 
vadovaujami kolūkiai įvei
kia savo atsilikimą.

VĖL TĖVYNĖJE
Ryškus vis didėjantis ge

rovės Tarybų Lietuvoje įro
dymas yra ir tas faktas, 
kad į Tėvynę šimtais grįžta 
tie jos sūnūs, kurie carizmo 
ir buržuazijos viešpatavimo, 
metais buvo išvykę svetur 
laimės ieškoti.

“Kauno audiniuose” ko
respondentas susipažino su 
grįžusiu iš Argentinos D. 
Jakuboniu, kurio gyvenimo 
kelias būdingas daugeliui 
išeivių i Pietų Amerikos ša-

kartu su tėvais į Argentiną. 
Čia jam teko matyti ir šil
to, ir šalto.. Dirbo metalo 
fabrike, audykloje. Dalyva-' 
vo streike ir dėl to buvo 
įtrauktas į juoduosius sąra
šus. Liko bedarbiu. Kurį 
laiką bendradarbiavo emi
grantų laikraštyje. Paskui 
reakcinė vyriausybė paleido 
visas išeiviu 
ir uždraudė 
laikraščius.

Dabar D. 
ba meistru
niuose,” uždirba 1,500 rub
lių per mėnesį. Žmona taip 
pat dirba, kad galėtų grei
čiau prasigyventi. Vienas 
vaikas lanko mokyklą, ant
ras — vaiku darželi. Jaku- 
boniai gavo gerą butą su vi
sais patogumais. Valstybė 
jiems suteikė kreditą. Pa
našiai susitvarkę ir kiti re- 
emigrantai.

“Reakcinės spaudos kurs
tymo propaganda veikia la
biau argentiniečius, negu 
lietuvių išeivius,” — pasa
kė Jakubonis. Lietuviai la
biau tiki savo broliams, ku
rie buvo aplankę Lietuvą ir 
gaunamais iš savo tautie
čių - reemigrantų laiškais.

Tėvynės meiliai priima ir 
tuos savo sūnus, kurie hitle
rinės okupacijos metais 
sunkiai jai nusikalto, bastė
si po svetimus kraštus, tar
navo svetimose kariuomenė
se, šnipinėjo, bet išpažino 
savo kaltę ir savo doru dar
bu liaudies labui ją išpirko.

Šių sugrįžusių gyvenimas 
ne tik patvirtina visam pa
sauliui, kad 
met geriau,
bet taip pat parodo, kad 
socializmas kitaip, žmoniš
kiau elgiasi su kiekvienu, 
negu kapitalizmas.

namie visuo- 
negu svetur,

BALYS SRUOGA, 
nuo kurio' mirties šie
met sukako 10 metą.

Atsakė Rooseveltienei
Maskva. — Mrs. El. Roo- 

seveltiene lankydamasi Ta
rybų Sąjungoje rašė į ka
pitalistinę spaudą, tarp 
kitko, kad Sovietų šalyje 
ji nemačiusi žmonių, ge
rai apsirengusių ir links
mų.

Argentinos laikraštinin
kas Salvador Marini pa
rašė į tai atsakymą. Jis' 
sako, kad daugiau, kaip 
10 kartų tiek buvo Tary
bų Sąjungoje, kaip Roose- 
veltienė, ir matė žmones 
linksmus. Jis rašo: “Kodėl 
žmogus negali būti links
mas ir patenkintas, kada 
jo šalis daro tokį progre
są, taipgi, kurioje nėra ne
darbo, benamių ir alkanų 
žmonių”.

HUMORESKA
Skambinu aš kartą vakare 

iš įstaigos į miesto ligoninę:
— Alio ! K o m u tatorius? 

Duokite gimdymo skyrių.
Davė.
Atsiliepė duslus moteriškas 

balsas.
— Prašau Dūlienę, sesutę 

Dūlienę!
— Ką? Ko?
— Dūlienę? — jau visai 

garsiai šūktelėjau į ragelį, 
žmoną! Pas jus gi dirba. į 
kiną susitarėme eiti. Būkite 
gera...

Sanitarė kažką neaiškiai 
sumurmėjo ir nuėjo. Supra
tau : tuojau suras mano Moni
ką, ir po pusvalandžio mudu 
žiūrėsime filmą “viena šoka”.

Netrukus prašneko tas pats 
balsas:

— Kas skambina ? V yrąs ?
— Vyras, — atsakiau. — 

Tikras vyras. Gal pasą paro
dyti

— Į kokią kasa?.. Jūs ne
juokaukite, — visai rimtai pa
stebėjo moteris. — Jūsų žmo
na pagimdė sūnų....

— Ką, sūnų ? nustebau. — 
Nesityčiokite, prašau. Dar jai 
truputį per anksti. Pakvieski
te.

— Deja, negaliu, budintis 
gydytojas neleidžia, — atsa
kė sanitarė. — žmona prašė 
perduoti linkėjimus...

ūmiau maldauti.
— Būkite gera... Prašau... 

pašaukite... Už tai neliksiu 
jums skolingas.

— Negali'ma, uždrausta, — 
skambėjo griežtas atsakymas. 
Bet jei jau labai norite pasi
matyti, ateikite. Kaip nors! 
padarysime. Ir žmonelė labui 
nori su tamsta pakalbėti.

Nežinojau, ar verkti ar 
šokti iš džiaugsmo. Jaučiau, 
kaip virpėjo visas mano kū
nas. O kakta rasojo čia šiltų, 
čia šaltu prakaitu. -Tai prisi
kentėjo Monikutė! Man šu
nų! Įdomu, kaip jis atrodo? 
Tur būt, į manė panašus? Va
dinasi, ir aš turėsiu' vyrišką 
įpėdinį! Gana mergaičių! Ne
išnyks Dūlio pavardė ir gimi
nė! Truputį per anksti atgulė, 
betgi visaip pasitaiko. Tai 
džiaugsmo! Tai džiaugsmelio! 
Kad įtik sveikas būtų. Ech, 
nubėgęs ligoninėn išbučiuo
siu !..

Paskubomis užsimečiau ap
siaustą, užsimaukšlinau* skry
bėlę *ir leidausi gatve kiek 
įkabindamas. Bėgdamas suti
kau daug draugų, pažįstamų. 
Kiekvienam iš tolo šaukiau:

— Galite sveikinti! Turiu 
ir aš sūnų !..

— Sveikinam, sveikinam. 
Tai gal... — ir pažįstamieji 
rodė galvos linktelėjimu 
restorano pusę. Tokia šven 
tė!

— Ne, 
Skubu Į 
nupirkti 
neatsisakau...

ačiū už

imk atsargiai
mano... Duok

janie, laukiau kaip apmiręs. 
Bijojau netgi atsidusti. Stai
ga durys tyliai prasivėrė, 
įslinko mano laukiamoji.

— Tu, tu brangiausia! — 
vos girdimai sušnibždėjau ir 
puoliausi bučiuot. — Kokią 
staigmeną man padarei! Ar 
sveikas, ar gyvas! Duokš no
sytę. O čia tau apelsinų nupir
kau’. Tur būt, labai troškina,
a?- Rytoj dar atnešiu. Į svei
katą. čia, čia, 
ii- laikyk. Tu
žandelį! Dar kartą !

— Kam tuos akinius užsi
dėjai? — apčiuopusi laisvąja 
ranka raginius rėmelius pra- 
kuždėjo moteriškė. — Visą 
laiką buvai be akinių, o da
bar... Gal ir tinka, —■ gaila, 
kad tamsoje nematau.

Nusiėmiau akinius ir vėl 
abu mylavo'mės. Pažadėjau 
dovaną nupirkti. Ir vienas, ir 
antras taip susijaudinome iš 
džiaugsmo, kad jau ir nebe
šnibždėjome, t i k nosimis 
šnirpštėme. Nežinia, kiek bū
čiau išbuvęs tamsiame kam
barėlyje prie mylimos mote
riškės, jeigu ne ta pati atsiki
šusia nosimi sanitarė. Ji pra
vėrė duris ir pasakė:

— Gana jau. Budintis 
dytojas gali užeiti...

Manoji išslinko tyliai 
duris į palatą, o aš, kiek 
laukęs, lėtu žingsniu,
damasis iš lai'mės, ėmiau leis
tis laiptais žemyn. Staiga iš
girdau žmonos balsą:

— Bernabai, palauk! Galė
sim tuoj eiti. Kaip tu čia da
bar atsiradai? Bilietus pir
kai ?

Atsigrįžau ir apstulbau.
Viršutinėje ’laiptų aikštelė

je, už turėklų, stovėjo mano 
žmona, apsirengusi išeiti.

— Ką darai, Monika! Po 
gimdymo vaikščioti negalima, 
o tu Į kiną išsiruošei. Negali
ma. Eik gulk ir gulėk. Tuščia 

i jo, to kino. Paklausyk manęs, 
brangioji, — maldavau iš apa
čios ištiesęs rankas.

Monika išplėtė akis:
— Po,kokio gimdymo? Kas 

gimdė? Kur?
— Nagi tu, — atsakiau, 

šluostydamas nošine kaktą. —

Prieš valandėlę abu kalbėjo
mės. Sakei sūnų... Dar apelsi
nų atnešiau. Išbučiavau. Neaj^ 
simeni? Gal karščiuoji? Er 
greičiau atsigulk.' .

— Iš proto, Bernabai, išė*? 
jai, ar ką? — žengė žmona 
žingsnį pirmyn, nešdama 
priešais save baltą chalatą. 
— Kur tu mane bučiavai?

— Nagi ten, ‘tame kamba
rėlyje, parodžiau ranka į vir
šų. — Sanitarė suvedė.

Monikai to užteko. Dar da
bar vaikščioju patinusiu žan
du ir laukiu, vyriško įpėdinio.

Tą vakarą mudu Į kiną ne
nuėjome. O viskuo kalta kur
čia sanitarė, kuri supainiojo 
pavardes ir vietoj Dūlienės 
pakvietė man kažkokią Gy
lienę. Gaila apelsinų. Daf 
kartą teks pirkti. Tik Į tam
sų kambarėlį jau niekuomet 
neisiu. Geriau šviesoje.

Bemabas DŪLIS

Šeiminmkems

gy-

pro 
pa- 

šypso-

Žaliu žirnių sriuba

pusė svaro šviežių 'išlukš
tentų žirnių

vienas svogūnas, paspirgin
tas svieste

3Ųž puoduko viralo nuo viš
tienos (chicken broth).

Virink iki žirniai bus minkš
ti. Persunk per retą sietuką, 
su trinant žirnius. Bet kam pa
tinka čieli žirniai, gali ir be 
pertrynimo valgyt, tiktai rei
kalinga daugiau kramtyk 
Pridėk pagal skonį druskos, 
pipirų.

Jei nori, kad būtų dar ska
nesnė ir maistingesnė, 
kuok amerikoniško 
į barstyk prieš 
kada jau būsi 
bos lėkštes.

Yra skanus 
valgis, taipgi lengvai, greitai 
pagaminamas.

patar- 
sūrio ir 

pat valgant, 
Įpylusi į sriu-

ir maistingas

Printed Pattern
W^ INFANT DOLL

WARDROBE

moksliniai žurnalai verčiami i rusų ir kitas tarybinių 
tautų kalbas. Verčiami jie sistematiškai, kad tarybi
niai mokslininkai galėtų susipažinti su kiekvienos, šalies 
mokslo pasiekimais bei bandymais pasiekti ką nors 
nauja.

ne, dabar negaliu, 
gastronomą. Reikia 
bent apelsinų. Bet 

Kitą kartą... 
Ačiū, ačiū už sveikinimus.

Ir skridau kojomis žemės 
nesiekdamas. Po valandėles 
su / maišeliu apelsinų jau sto
vėjau ligoninėje prie lange
lio. Pabarškinau, palaukiau, 
vėl atsargiai pabarškinau.

Netrukus pasirodė raukš
lėtas, atsikišusia nosimi vei
das.

— Tai jūs skambinote?
— Aš, — atsakiau tyliai, 

slėpdamas susijaudinimą.
— Galite užeiti, 

te mane. <— Tik... 
bar ne lankymo 
Bet nieko, aš jus 
tamsų kambarėlį. Koridoriuje 
irgi tamsu. Niekas nematys. 
Palaukite, o aš pakviesiu...

Jau besikeldama laiptais į 
viršų, sanitarė grįžtelėjo ir 
perspėjo:

— Tik tšš! Turėsite kalbėti 
pašnibždomis, kad kas neiš
girstų. O tai žinote, kas man 
gali būti už tokį dalyką?..

Kambarėlyje, tame tamsia-

9099
FOR OOLl

Chicago, DI.,
L. PAlseikos sveikata gerėja

Plačiosios Amerikos pažan
giųjų lietuvių masės jau žino, 
kad nepavaduojamas ir myli
mas “Vilnies” redaktorius Le
enas Prūseika guli sunkaus 
ligonio patale, ligoninėje, pri
žiūrimas gydytojų - specialis
tų.

Leono Prūseikos liga sunki, 
o ypatingai 70-ties metų am
žiaus žmogui jinai dar sun
kesnė, reikalaujanti ryžto ir 
didelės vilties su ja .kovoti. 
Ne vien tik įsisenėjusi širdies 
liga Leoną kamuoja. Kamuo
ja Prūseiką cukrinė liga 
(diabetis). O be to, prie šių 
dviejų ligų prisidėjo nelaba
is “flu” ir viskas susikompli
kavo.

Tačiau smagu pranešti, kad 
Leonas susikomplikavusių li
gų krizę pergyveno. Deguonį 
(oxigena) pagalbai kvėpavi
mo, tevartoja tik valandą-kitą 
į parą. Kad ir nežymiai, bot 
eina geryn, ir yra daug vil
ties, kad ligą nugalės. Bet, ži
noma, tas ims laiko — ne sa
vaitę ir ne '.kitą, o pusėtinai 
savaičių, kol pilnai sustiprės.

Pagal gydytojų
ligonį dar nepatartina daug 
kam lankyti. Bet ligonis 
džiaugiasi vis viena, kad 1 jau 
gali atplėšti pats užuojautos 
ir sveikinimo laiškus, kurių 
jis įgauna nepaprastai dau« 
nuo savo draugų ir daugelio! 
daugelio pažįstan’*1- Jis žadC. . 
jiems tarti viešą ' -.a, kai tik t* 
pradės vartoti jūnksną. /

Širdingai ligonis dėkoja ir ■ 
tiems draugams, kurie per J. 
Pauliuką, Ex Mainierių pa
rengime, jį širdingai parėmė.

Dig. Leono Prūseikos ligo
ninės antrašas sekantis: Evan
gelical Hospital of Chicago, 
5421 So. Morgan St., 
(Room 103,), Chicago 9, III.

Vilius

patarimą,

i

— pakvie- 
Žjnote, (la
vai and os... 
nuvesiu į

io”—20" tail

Printed Pattern 90991. \V«rd 
robe of 12 garments foi dolls 
10, 12, 11 16, 18, 20 inches . tall 
YartfsgtMn pattern.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siuski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

Bombay, Indija. — Virš 
40 žmonių užmušta ir 50 
sužeista susikūlus Bombayf* 
-Calcutta traukiniams.

2pusi. Laisve (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.) 27, 195



JUOZAS BALTUŠIS

« PARDUOTOS VASAROS Pasikalbėjimas su dipuku PHILADELPHIA, PA.
i

i (Tąsa)
— Maža kas. . .
— Tai tu gal nematei?!
— Kas gi iš to?
— Priduok man tavo nagus, tai aš 

parodyčiau, kas iš to! Lygiai tokią pat 
kalamašką kaip iš akies ištraukčiau, o 
gal ir geresnę! — sužybčiojo akimis 
Alyzas. — O tu čia su trikojais, nora
gais, ratlankiais, žarstekliais. Kaip ne 
durnas tu?

— Eik nelojęs, — stumtelėjo jį Povi- 
liokas. — Komaro kalamaška! Žinai, ko
kie meistrai kaustė šitą kalamašką?

— He, meistrai! — paniekinamai nu- 
4sipiovė Alyzas. — O tu ne meistras? Gal 

tau rankos iš užpakalio auga?! Ar gal 
tu kulnais priekin vaikštai? O kas 
iaktarui žvakidę nukalė? Visi aikčiojo 

tada, gal pamiršai?
— Eik, eik. . .
— Pernai kalei trikojus, šiemet kali 

trikojus, kitąmet kalsi trikojus, tai kaip
gi tu ne durnas? — neatlyžo Alyzas, 
Doi’s Poviliokas jau visiškai piktai dėb
čiojo į iį. — O aš tavo vietoj tą kalamaš
ką atitempiu prie kalvės durų ir žiūriu: 
ten ašis išlenkta — ir aš išlenkiu, ten 
lingės trys sparnai išriesti — ir aš išrie
čia tris sparnus. Ir da mandrlau, dar 
gudriau, kad per kitą šventą Joną išsi
žiotų visi pašventory!

n Poviliokas nieko neatsakė. Baigė rū
kyti, ištraukė įkaitusį trikojį, padėjo 
ant priekalo ir ėmė pliekti kūjeliu. Plie- 

piktai, su kiekvienu smūgiu kvasno- 
damas krūtine. Aplinkų tik žiežirbos py
lėsi į šalis, o replėmis sugniaužtas triko
jis raitėsi tarytum gyvas. Net Alyzas 
sustojo ir vėpsojo išsižiojęs, užmiršęs 
kosulį ir papirosą. Sulitavęs įtrūkimą, 
Poviliokas išmetė trikojį lauk, į sniegą, 
bloškė reples į ušėtką su vandeniu, nu
sibraukė prakaitą.

— Neduos Komaras kalamaškos, — 
pratarė.

— O tu ar prašei? — paklausė Alyzas.
Poviliokas neatsakė. Siekė vėl pirkti

nių papirosų, bet nugrūdo juos atgal 
Išsitraukė iš kišenės raugintą avino 
mašną, kietai pritutintą'pjaustytos mul- 
tankos, susisuko rūkyt ir įdegė. Ir tuoj 
visa kalvė prisklido skruzdėsių smar
vės, tokios aštrios, tarytum kas žaizdre 
velnius sivilintų.

— Neduos Komaras kalamaškos! — 
pakartojo Poviliokas piktai.

Kalvės duryse šmėstelėjo kažkoks še
šėlis. Alyzas skubiai užmetė ant šnypš- 
toko skudurą, įtraukė rankovėn smilks
tantį papirosą, mirktelėjo Poviliokui. 
Vidun įėjo pusamžis vyriškis, apsivilkęs 
nemuštais puskailiniais, įsispyręs į gi
lias klumpes. Stabtelėjo prie durų.

— A, Indriušis! — pratarė .Poviliokas.
— Ką gero pasakysi? Gal skolą atne
šei?

Bet Indriurius nepasakė nei gero, nei 
j blogo. Tik čiupo Alyzą už ausies, pa- 

' traukė durų link, spyrė keliu į sėdimąją 
ir išbloškė jį lauk. O paskui jau ir pats 

M išėjo iš paskos. Viską jis atliko greit' 
'ir švariai, kaip atliekamas įprastas ir 
gerai pažįstamas darbas.

— Dumk! — suriko Poviliokas piktai, 
jiems išėjus.

O pats sukosi į pasienį, kur riogsojo 
krūva atšipusių akėtvirbalių. Griebė 
juos replėmis po kelis, grūdo į žaizdrą, 
apkapstinėjo anglimis.

— Dumk, tau pasakyta!
Dabar ugnis jau nebeūžė, o kaukte 

kaukė žaizdre. Bet Poviliokui vis dar 
buvo mažai.

— Dumk, dumk; tu velnio išdėli! —rė- 
*kė jis.
o Užguliau svirtelę dar tvirčiau. Virš 
'žaizdro ėmė šokinėti jau ne liepsnos, o 
baltos žvaigždelės: pakils ant plėnių 
skiauterės, pamirguliuos kiek šokčioda- 
mos ir gęsta, o jos vieton jau šoka ki
tos, dar baltesnės, aikštingesnės.

— Na, kur dabar velnias neša? — rė
kė Poviliokas, vėl nepatenkintas. —Per- 
degint man viską nori?

Pastvėrė vėl reples, traukė akėtvirba
lius atgal, įkaitusius, žėruojančius. At
sivėdėdamas pliekė juos ant priekalo: 
smailino, aštrino, rantijo drūtgalius ir 
piktai metė pro duris, jau gatavus, nuri
musius. Metė ir metė, vis labiau išjuo
dindamas sniego pusnį už slenksčio, kol 
atėjusi Saliamutė riktelėjo mus pusry
čių.

. Apsitryniau naujoj vietoj, apsipra
tau su visais, ir visi su manim apsipra
to. Jau ir šeimininkų Rudis manęs nebe
joja, ir atrodo jau man, kad esu čia 
daugelį metų, kad niekur kitur nė ne
piemenavau ir kitokių barščių nesrė
biau.

Kiekvieną rytą liuoba su Juozioku, 
kuris tyli ir tyli, įsakinėja tiktai smak
ru ir pyksta, kai aš nesuprantu. Apsi
liuobus —■ į kalvę, pas Povilioką. Per 
pietus vėl liuoba ir vėl kalvė n— dabar 
jau iki vakaro, iki išnakčių. O tada ka- 
maron, ant skrynios gult, kad rytą vėl 
Juoziokas pažadintų liuobai.

Kalvėje tai gera. Nuolat pilna žmo
nių. Kas su reikalais, kas su tauškalais, 
vienas išėjo, kitas atėjo: naujienų pasi
klausyt, kitiems pasakyt. Nuo ryto iki 
vakaro ūžia kalvė, kadangi pakalbėti 
žmonėms visuomet yra apie ką. Čia, žiū
rėk, valakininkas Kasparas, rėžęs ber
nui į ausį už “puikumą”, dabar bylinėja
si, taikosi ir vis nesusitaiko; čia vėl Pui
doko Alponiukas “prigavo” samdinę El- 
žbutę ir dabar sprunkąs Kanadon, tik 
tėvas, toks erškėtis, pinigų nė skatiko 
kelionėn neduoda: ką paliejai, girdi, tą 
ir išlaižyk! O ten vėl — ar girdėjote? — 
Dumblynės Pranulis neišplėšė kraičio 
prieš šliubą grynais: grįžta iš bažny
čios, o čia uošvis pakyšt vekseliukus — 
manykis, ženteli, kaip išmanai! Pranu
liui nei bėgt, nei rėkt: prie šono pati 
prišliubavota, sena, negraži, nereikalin
ga, o kišenėj — špyga. Kilę tokios muš
tynės, kad pusė vestuvininkų galvas su
siėmę važiavo pas felčerį. O ten vėl. . .

Kalba žmonės, ūturiuoja, o Poviliokas 
kūjeliu: •

— Tin-tin-tin, tan-tin-tan, tin-tin-tin!
Pats į kalbas nesivelia, tik kai jau la

bai kas prisvyla, klausdamas jo nuomo
nės, trumpai meta:

—Jums geriau matyt!
Ir vėl stveriasi kūjo. Kausto jis ratus, 

apmeta noragus, virina drapakų spy
ruokles, lenkia pasagas, sfnailina kir
vius. Dirba atsilapojęs krūtinę, pliekia 
kūju, lyg ant priekalo būtų ne geležis, 
o koks labai jau įsipykęs nedorėlis, žie
žirbos debesimis dūzgia po kalvę, įkaitu
si geležis piktai spjaudosi ugnimi, purk- 
šdami kyla garai, sprangiai dainuoja 
dildė ant šnirpštoko. Sustos Poviliokas, 
nusibrauks atgalia ranka prakaitą, už 
trauks dūmą ir vėl šaukia man:

— Imk reples! Paduok! Prilaikyk! 
Dumk!

Ir vėl:/
— Tin-tin-tin, tan-tin-tan, tin-tin-tan!
Ūžia ugnis žaizdre, ūžauja vėjas pa- 

šelmenyje, ūžia ir žmonių kalbos. Pro 
ūžimą, pro Povilioko kūjelio tintėjimą 
jau nebe viskas girdėti, tiktai atskiri 
žodžiai, atskiros bėdos:

— Neberinksim valdžion kunigėlių, 
gana. . .

— Tai tu už liaudininkus? Kad kry
žius išvartytų?!

— Be kryžiaus tai negerai, ale kad 
mokesčiai labai dideli.

— Kur tu matęs valdžią, kad mokes
čių neluptų?! Kokią beišrink — visos lu
pa!

— Lupa. . .
Balsai nutilsta, vėl ūžia žaizdre ugnis, 

tintena kūjelis. Ir vėl:
— Aš taigi nelabai ką sakau. Lupk į 

sveikatą, jeigu Teikia, bet ir man palik, 
o ne taip nuogai. Valdžia nori gyvent, 
ale ir aš noriu. O dabar kas išeina? An
dai vėl antstolis tris kiemus vėjais palei
do. E, negirk tu man kunigų. Pasėdės 
dar valdžioj, tai paskutines kelnes nu
maus !

— Tai tu prieš dievą? Tau gal bol
ševikų reikia?

— Kur dievas, o kur kunigas! Argi 
juos krūvon sudėsi? O bolševikų tai ir 
norėdamas neišrinksi: balsuose jie neiš- 
sistato.

;— Mano galva, nebebus bolševikų val
džios. Dievas neprileis!

— Tai kaip čia pasakius. . . Vieną kar
tą jau prileido. Ar jau užmiršai?

—- Aš tai vieną pasakysiu, — įsiterpė 
trečias. — Kunigai jau pastovėjo val
džioj, tai ir paėdė iki sočiai, gal mažiau 
begriebs. O kai pastatysi prie lovio ki
tą partiją, tai ir vėl viskas iš pradžios.

— Šventa teisybė!
— Tai kaip čia pasakius. . . Daugiau 

rydysi, daugiau norės. . . Kaip tu sakai, 
Poviliok?

1 .... . (Bus daugiau)

tuose, taip ir kaimuose.
Štai, tik vakar gavau laiš

ką nuo savo seselės dukters. 
Mergina baigusi gimnaziją, 
sekretoriauja viename kol
ūkyje. Ji rašo, kad kolūkie
čiai, kurie dirba visi už vie
ną, vienas už visus, o visi 
už viso kolūkio gerovę—so
čiai pavalgę, gerai apsirėdę 
ir gyvena naujuose pasta
tuose, kaip žmonės, taip ir 
jų gyvasis inventorius.

1

Tačiau yra kolūkių, ji ra
šo, kad kolūkiečiai dirba 
kaip ne su savo rankomis, 
eina taip, kad nežinai, į ku
rią puse jis juda, bėga pas 
g r a šiagaudžius daktarus, 
kad pripažintų juos sergan
čiais ir paliuosuotų nuo dar
bo, o vagia ką tik nutver
dami, tai kaip pasikloja, 
taip ir išsimiega, kiek už
sidirba, tiek ir pavalgo. Ta-j 
čiau ir tokie kolūkiečiai jau1 
šaukiami prie tvarkos ir j 
tinginiams pasakyta: Kas 
nedirba, tas ir nevalgo.

Tokio turinio laiškų, bro
liukai mielas, kaip aš, taip 
ir mano kaimynai, kaip ga
vome, taip ir gauname. O 
vienok iš tų laiškų rašytojų 
dar nė vienas neišvežtas į 
Sibirą ar, anot jūs, prapuo
lęs iš nakties.

Man baigus kalbėti, ma
no naujas pažįstamulis lyg 
ir susijaudino. Užsikūręs 
cigartę, išpūtė porą dūmii 
ir vėl pradėjo: “Gal dabar 
ir Lietuvos režimas jau kiek 
sušvelnėjo. Ale kai Stalinas 
buvo, jeigu nebūtų numiręs, | 
tai Lietuvoj nebūtų likę nė 
pusės lietuvių, — vieni bū
tų atsidūrę Sibire, o kiti su- 
likviduoti!”

Daleidžiu, kad Stalinas 
padarė klaidų. Daug nekal
tų žmonių, anot jūs, sulik- 
vidavo. Dabar Stalino jau 
nėra ir viskas pertvarkoma 
taip, kad tokios klaidos ne
pasikartotų. Bet jums rei
kia daleisti ir tai, kad val
dant tokią didelę valstybę, 
kaip Sovietų Sąjunga, vidu
jiniams ir išlau kiniams

labai trąšų 
Tai va, vien- 
kaip tenkajgenti mielas, 

žiūrėti į dalykus. Beje, jūs 
sakote, kad dar Smetonai 
Lietuvą valdant jūs gyveno
te Klaipėdos krašte. Tai ar 
jūs buvote į Lietuvą sugrį
žęs, kada ją valdė Stalinas?

“Grįši, kad atsidurtum 
Sibire!”

kad ten I Ant “Sibire” jis uždėjęs

juos komunistai terorizuo
ja, komunistai atplėšinėja į 
užsienius siunčiamus laiš
kus ir laiško autorius su vi
sa šeima dingsta iš nakties.

Jam baigus, aš pradėjau: 
Man regis, kad tamstelė tik 
neteisingai kieno nors in-j 
formuotas taip kalbate. Jei-Į 
gu jūs norite teisybę suži-' 

batais ant kojų. Aš, be- noti, aš jums parodysiu nebuvote Lietuvoj, kuomet 
žiopsodamas į dirbančius daug laiškų iš Lietuvos. Su-į Stalinas, anot jūs, “gimdo 
darbininkus, — daugiausia'si rašinėju ne tik su savo gi-p ^tuvius Sibirą,” tai iš

i negrai, — pamačiau, kaip minėmis, bet daug laiškų Į kur jūs žinote, kad Stalinas 
vienas baltaodis vyras, be-.'perskaitau ir parašau net M&ėsi _ su lietuviais?
traukdamas koją iš purvo, keliems lygiai kaimynystėje dirstelėjo į ant sienos
ištraukė basą koją iš gumi- gyvenantiems lietuviams, kabantį laikrodį, pakilo nuo
nio bato ir koja paniro į kurie nemoka skaityt. Tie- krėslo ir pareiškė:
purvą. sa, laiškuose rašoma ir apie «Aie man jau laikas stoti

Du negrai, tai matydami, trukumus bei tų trukumų prje jar|x)... Jeigu tik dvi
pradėjo garsiai kvatoti, o iš priežastis. Bet einama prie minutes pasivėluosi, tai pu-

Visai netikėtai man teko 
susitikti su prie nepavydė
tino darbo dirbančiu lietu
viu dipuku. Mat, mūsų 
miesteliui dedamos rynos 
(“sewer pipes”). Tai dar
bas, kurį mašinos atlieka, 
ne tiek sunkus, kiek purvi
nas:. tenka klampoti po iš- 
maknotą molį su guminiais 
batais ant kojų.

Atminčiai velionio

A. J. SMITHO
su jo gimtadieniu lapkričio 27 d.

Julia Smithienė

“Ale man jau laikas stoti

nuklimpusio burnos išsiver- to, kad tie trūkumai būtų 
žė lietuviški žodžiai: “Tai, nugalėti ir darbininkų bū- 
rupužės! Vietoj paduot ran- vis gerinamas, kaip mi-es- 
ką, žvengia nei arkliai!”

Na, jei tie rupūžės nepa
duoda rankos, tai štai stver- 
kis už mano rankos. O iš
traukęs iš griovio, dadėjau: 
Ir kur tu brolio lietuvio ne
susitiksi? Nueik į peklą, ir 
ten vieną rasi.

Jis nusišypsojo, nusi
šluostė į žoles purviną koją, 
atsisėdęs ant kelmo, apsiavė 
batu, atsistojo ir, nusišluos
tęs ranką į kelnių kišką, at
kišo man ir dadėjo: “Susi- 
muškim lietuviškais delnais, 
dėduk.”

Kiek pasikalbėjus, aš jį 
užkviečiau, kad pietų laiku 
ateitų pas mus, tai daugiau 
pasikalbėsim. Taip jis ir

sės valandos neteksi.”
Mudu vėl sumušėm del

nais. Jis užkvietęs mane at
važiuoti pas jį į svečius, nu
siskubino prie darbo. Iš vi
sa ko matėsi, kad tai pa
prastas Lietuvos kaimietis, 
niekuo savęs netituluojan
tis vyrelis. Net ir jo kalba 
nepasivijus Smetonos laikų 
kalbos. Galima daleisti, kad 
tai tik Lietuvos “vaduoto
jų” suklaidintas žmogelis, 
bet...

Sakosi atvažiavęs į Ame
riką ne su tuščiomis kišenė
mis. Tad kyla klausimas: 
koki vėjai jam tas kišenes 
pripūtė? Juk paprastas 
darbininkas, kad ir Klaipė
dos krašte uždarbiaudamas, 
buvo laimingas, jei surišo 
galą su galu.

Gi atvažiavęs į šią, turtin

giausią pasaulyj šalį, klam
podamas po mašinomis iš
kastas grabes, gaudamas 
tik po pusantro dolerio ant 
valandos, ne visas dienas 
savaitėj gaudamas išdirbti 
(lyjant ar sningant nedir
ba), o šeimą iš penkių mai
tindamas ir dengdamas, ai’ 
daug tų amerikoniškų dole
rių jo kišenėse sušils?

Na, tiek to. • Gal teks ir 
kitą kartą su juo pasikalbė
ti ir patirti: iš kokių latakų 
privarvėjo į jo kišenes vo
kiško ar kitos kurios šalies 
aukso?

Senas Vincas

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., Liet. Taut. Nanto 
kambariuose, 8 Vine St., pradžia 
7:30 v. v. Prašome visus narius da
lyvauti, turime daug reikalų aptar
ti, kaip tai Laisvės ir Vilnies vajus. 
Reikia talkos. Geo. Shimaitis.

(231-233)

SVEIKINAME 
PADftKAVONfcS DIENOS 

ŠVENTE
POTTS

ICE CREAM CO.
680 NO. 20th ST. 

PHILADELPHIA, PA.

visi trys susėdome prie sta
lo. Tai aukštokas, apykū- 
dis, apie 35-40' metų vyras. 
Jis mane vadino dėde, o aš 
jį—jūs ar tamsta.

Pirmiausia pasisakė, kad 
tik 1 metai atvažiavęs iš 
Vokietijos, atsivežė žmoną 
ir dukterį, o dabar jo žmo
nelė susilaukė dvynukų. 
Kad gyvena netolimam 
miestelyj, turi nuosavą stu- 
belę, 500 dolerių banke ir 
$6,000 mortgičiaus ant stu- 
bos. Uždirba tik dolerį 50 
centų ant valandos, tai dar 
neturi nei automobilio, nei 
televizijos.

Aš jį pagyriau, kad jis, 
tik 4 metai kai Amerikoj, o 
jau geriau įsikūręs negu 
amerikonai. Nors jauni 
amerikonai turi automobi- 
1 i u s, televizijas, gražius 
namus su dar gražesniais 
rakandais, bet viskas paim
ta ant išmokėjimų ir pa
skendę skolose iki ausų.

Taipgi pasisakė, kad 
Smetonai valdant Lietuvą, 
jis buvo išvažiavęs į Klaipė
dos kraštą ant uždarbių ir 
tik retkarčiais parvažiuo
davo į Lietuvą atlankyti tė
vus, kurie gyveno netoli 
Šiaulių.

Tačiau, pradėjus kalbėtis 
apie Lietuvą, aš išsireiš
kiau, kad dabar Lietuvos
žmonės geriau gyvena ir jų priešams ją puolant, reikė- 
gyvenimas vis gėrėja, kad jo stiprių rankų ir geleži- 
Lietuvos jaunimas, vietoj nes ištvermės, kad išlaikyti 
didžiažemių ga S p a d o r i ų tvarką, 
bandas ganyti, eina į mokyk- J--’-

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

3 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.) .27, 1957

Tai išmintingas posakis;1 kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi* 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausią Lietuvos patriotų. Parade 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu 
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Juk farmerys, kapliuoda- 
las, ir jei nors jaunuolis ar' mas piktžoles aplink dai- 
jaunuole būtų grįbelninko gus, kartais ii ' ' ' 
vaikai, jei jie siekiasi moks- daigą iškerta, 
lo, gali tapti kuo tik nori.

Mano svečias, tai išgirdęs, 
gan žymiai užkaito ir, ma
tomai, tik iš mandagumo 
prilaikydamas balsą šūkte
lėjo: “Netiesa.” Tai taręs, 
kiek galint varžydamasis, at
kalbėjo jau maltą ir išmal
tą Lietuvos “vaduotojų” an
tifoną, būtent: 
tūkstančiai lietuvių jau iš- stambų kirtį, staiga lyg ir 
vežti ir tūkstančiai dar vis knystelėjo, tarsi nusigan- 
tebevežami į Sibirą, o kiti dęs savo ištartų žodžių. Ga- 
tūkstančiai likviduojami. Įima daleisti, kad jis, išta- 
Kad lietuvių, kurie rašo sa- ręs tuos žodžius, staiga su- 
vo giminėms laiškus į Ame- siprato, jog kitas mano 
riką ir parašo teisybę, kaip klausimas bus: Jeigu jūs

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerit. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS ,
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond IliU 19, N, Y.
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Binghamton, N. Y
rinkimas ivy I 
gruodžio 2-rą 
mo studijoje.

6-tos kuopos susi— 
; pirmadieni, 
dieną. A. Kli- 
115 Clinton St.

I

K adangi susirinkimas

nias kuopus komitetas 1958 
metams, tad visi kuopos na
riai turėtumėm pasirūpinti 
dalyvauti susirinkime, kad iš
sirinktume kuopos komitetą, 
kuris tvarkiai ir pasekmingai 
tvarkys kuopos reikalus!

Jeigu kurie iš narių jaučia
tės pasilikę su narinėmis 
duoklėmis, tai šiame susirin
kime pasirūpinkite užsimokė
ti. nes tai bus paskutinis šių 
metų susirinkimas. Būtų la
bai gražus dalykas, kad na-
Lai pasirūpintų naujų, svar 
bių sumanymų pravesti šiame 
Misirinkime dėl kuopos ir vi
so Susivienijimo gerovės. Da 
l.vvaukime visi.

SekTet. O. Wcllus

Cleveland, Ohio
Iš LLD 190 kuopos 

susirinkimo

Susirikimas, kuris buvo, is 
šių metų paskutinis — prieš- 
metinis susirinkimas, todėl Ja
me ir buvo pasirūpinta prisi

metu purengti prie 
sėkmingo 1 
labui.

Draugas 
rezoliuciją 
kad Centro 
lapelius, su 
tų galima atsteigti mūsų Li( 
tuvių Literatūros 
padarytą žalą, ir 
laikytų suvažiavimą kartu su 
Lietuvių Darbininkų Su: 
Lijimu sekančiais metais, 
yoliucija tapo priimta 
balsiai. Prisirengta prie 
mo pažmonio. kuris i 
gruodžio 7 d. LDS Klubo sve- ' 
įainėie, 9305 St. Claire Avc.? 
ii prasidės 6-tą valandą vaka
re. Pažmonio aptarnavimui iš
rinkta šeimininkas, šeiminin-

veikime

su reikalavimu. 
Komitetas išleistų 
kurių pagalba bū-

Draugijai

Re- 
vien- 
būsi-

NewWto-^Ė0zfe?lnl(w
Iš Brooldyno motery 
klubiečiii susirinkimo

Notės turėjo gražų susirinki
mą. Draugių atsilankė gražus 
skaičius. Koznas mitingas vis 

ir daugiau draugių 
Mat, vėl pasidarėm 
po laimėjimų mūsų

oi ganizaci jų.

Šią metų lapkričio 28 dieną sukanka 
7 metai, kai mirė mano mylimas vvras

daugiau 
j (slanko.

Laikui bėgant bus matytis 
susirink imuose visos mūsų

buvom susirūpinusios 
kultizmo, o dabar vė

dėl ma-

Lietuviu
Kultūrinio Namo šėrininkų 
suvažiavimą su 5 doleriais. Jis 
Įvyks lapkričio 30. I bendro- 

• vės šėrininkų suvažiavimą, at
stovauti mūs klubą, apsiėmė 
(’raugė Mikalaus.

Draugė K. Petrikienė at- 
i kaliojo pranešimą apie drau- 
I gės Katrinos Sinkevičiūtės- 
j Lietuvaitės sunkų gyvenimą, 

pirmesniame susirinkime 
nutarta, kad klubo val
iu kitos draugūs klubie- 

at lankysi m sergan č i ą 
draugę, bet neteko Ją aplan
kyti. nes atsiskyrė i 
tarpo.

Kaip ir kas metai, 
šiemet nutarėm 
Čias. Jos atsibus gruodžio 
dieną. Tai bus kūčių 
Išrinkta komisija žad; 
mint skanius pietus.

Po mitingo turėjom
Cedronienė ir 

atžymėjo savo 
Mes joms su- 

Happy Birthday” 
išsiskirstėme Į na- 

Kliubietū

Mat.
I >uvo

taip ir
surengi k(i-

pietūs.

KAZYS PETRAITIS
(CHARLES PETERS)

Dažnai jo kapą lankydama, liūdnais atodūsiais 
kartoju: Lai būna jam rami amžinybė...

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Suvažiavimo ir banketo 
dalyviams

LLD 1 kp. nariams
LLD 1-osios kuopos nariai šį 
susirinkimą gaus nauj’ą knygą

Pirmoji kuopa tur būt bus 
ta laimingąja, kurios nariai 
bus pirmieji gauti Lietuvių 
Literatūros Draugijos ką tik 
išleistą
dymo istorija” Ją parašė du 
daktarai : Dr. Jonas Stanislo- 
vaitis ir Dr. Antanas Petriką.

Po miestą pasidairius

P a s i b a i sėt i n a s i š g v e r i m a s
New York o jaunuolių. štai 
požeminių,' traukinių tunely
je, ant Lexington Ave. ir 
7 7th St. buvo tikras jaunuolių 
tarpe “karas”. Muštynėse da
lyvavo virš 60 jaunuolių.

Jie parodė tikrą 'žvėrišku
mą. Vieni prieš antrus turėjo 
metalo kruplius užsidėję ant 
rankų pirštų, peilius, storas

šių metų knygą “Gy- lazdas, buvo atsinešę geleži
nių paipų ir kitokių Įrankių. 
Laimė, kad vietoje buvo poli
cijos iv jaunuoliai negavo 
progos tuos Įraukus išbandyti 

Policija suėmė iš jų 12-ką 
ii nugabeno Į policijos stotį. 
Ten jie aiškino, kad mokiniai 
iš Metal Trades High School 
susirėmė su mokiniais iš Arts 
High School. Pastarieji 
meno mokyklos mokiniai. 
ro“meno

Knygą gaus visi kuopos na
riai, kurie jau yra pasimokė- 
ję arba pasimokęs nario mo
kestį šiame susirinkime lap- 
1 ričio 29-os vakarą, Liberty 
Auditorijos patalpoje. Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

Sekr. jie mokosi.

Business Opportunity

Brooklyn. G rosernė-Delikalesser* 
Jcigos ^2,000 į savaitę. Įsteigta vii J 
23 m. Renda $115. 4 kamb. užpaka
lyj ir vonia. Garo šiluma. Atdara 
6 dienas. Katalikų bažnyčia ant 
kampo. Geros įeigos. 621 Central 
Avė. H Y. 1-6664—IV. 9-5737.

(229-231)’

HELP WANTED-MALE

Westchester County. Tortų kepė
jas. Sekmadieniais laisva. Nuolati
nis darbas. Puiki šapa ir geros dar
bo sąlygos.

WOLFFS PASTRY SHOP
258 Mamaroneck Ave.

Mamaroneck, N. Y.
Ma. 9-3588.

(228-233)

AUDfiJAI -
Patyrę. Geras Darbas. 

Nuolatinis Darbas.
Geros darbo sąlygos.

CY. 8- 1851.
(229-231)

yra
REAL ESTATE

Aido Choras
Visiems Aido Choro nariams!

Baus

Miesto

jayvvalkerius

ant

namas, 
rūmas, 
bar, 3

tai draugės S. 
K. Petrikienė 
gimtadienius, 
dainavom 
ii’ linksmai

Prašome visu Lietuvių Na
mo Bendrovės šėrininkų šešta
dieni pribūti laiku, nes turime 
daug sukauptų reikalų ap
svarstyti šiame šėrininkų su
važiavime. Norėtume suvažia
vimą laiku pradėti.

Kaip žinote, suvažiavimas 
manoma pradėti 1 vai. po 
pietų. Bet būtų labai gerai, 
kad šėrininkai jnisirinktū užsi
registruoti kiek anksčiau. Re
gistracija prasidės 12 vai.

Banketas Įvyks tuoj po su
važiavimo. Pradžia 6 vai. va
kare. įžanga $3 asmeniui.

kės ir kiti aptarnautojai.
Nubalsuota už geriausius 

kandidatus Į Centro Komite
tą. Viebalsiai užgirta senoji 
kuopos valdyba 1958 metams.

J. N. S.

šėri- 
ban- 

kete dalyvauti. Dalyvaudami 
galėsime skaniai pasivaišinti, 
linksmai laiką praleisti ir Lie
tuvių Kultūrini Centrą 
remti.

Kviečiami* visus ir visas, 
n inkus ir ne šėrininkus,

d. lap- 
pamokų 

(Dec.) 
trauksis 
visi ai-

pa

Beliko tik kelios dienos 
suvažiavimo. Tad prašome 
kurie suvažiavime nedalyvau
site ir dar Įgaliojimų nepri- 
siuntėte, tuojau tai padaryti.

tų,

Visais Lietuvių Namo Ben- 
(hovės — Lithuanian 
ing Corp. — reikalais 
lasyti sekamai: 
lorium, 110-06 
Richmond Dili

Build- 
reikia 

Liberty Audi- 
Atlantic Ave., 
19, N. Y.

LNB valdyba

šį penktadienį, 29 
kričio (Nov.) dainų 
nebus. Bet gruodžio 
1 d. Aido Choras 
naują paveikslą. Tad
diečiai, moterys ir vyrai, tu
rim susirinkti 4 :30- po petų į 
Cambridge Studios, Ine., 
104-22 Liberty Avė, Ozono 
Park, N. Y. Paveikslus nusi
traukę, turėsim dainų pamo
kas. Tad meldžiu visas ir vi
sus

policija pastatė 
specialius policinin

kus, kurių pareiga areštuoti 
tuos piliečius, kurie vietoje 
pereiti gatvę, kada šviesos 
leidžia, tai eina Įstrižai — 
“jaywalk”. Prasikaltę bus 
1-audžiami.

BROOKLYN
Bcnsonhurst, 2 šeimų 

minored wall gyvenamasis 
ištaisytas skiepas, minored
maudynės, naujai išdekoruotas iš vi
daus ir lauko. Tuojau užimtini šeši 
rūmai ant pirmų lubų. Saukite CO. 
6-1636. (230-232)

Du sulaikė dėl vandalizmo

būti laiku.

Aido Choro pirm.
Jonas Grybas

Akmuo iš “dangaus

Walter Curti, 18-kos 
ir Richord Schoenfield 
Lyti po $1,500 kaucijos 
'ienas. Jie prisipažino,
ant kapų išvartė ir sulaužė 32 
antkapius — paminklus.

motų, 
sulai- 
kiek- 

kad

STATYS LENINO 
PAMINKLĄ

Budapeštas. — Miesto 
taryba nutarė Parodų aikš
tėje pastatyti Lenino 
garbai paminklą, ten, 
buvo Stalino.

pa- 
kur

z'S

The Greater Wew York Ftind

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė 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? Joj ne, tai greit Įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

tAfiian i VNia
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais 
sireiškė, kad jiems Laisve 
bai patinka.

iš
lu

Laisvės Kaina
į Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Daugiau vengru atvyko

Į New Yorką atvyko dar 
vengrai pabėgėliai, kurie 

metais pabėgo iš 
po liaudies priešų 
J metus laiko Į 
atvyko atvyko 37,-

pereitais

sukilimo.
Ameriką
078 iš Vengrijos pabėgėliai.

Asmeniškas Patarnavimas,
Daugelis asmeniškų reikalų yra 

pavesta laidotuvių direktoriui, 
kuomet reikalas pribūna. Šis 
patarnavimas turi būti išmin
tingai parinktas. Puikus patar
navimas už prieinamą kainą.
HENRY WEYDIG & SON, 

INC.
Funeral Home

Charles Henry Weydig, lie. Mgr. 
13-39 122nd St., College Pt., N. Y.

FL. 9-8563.

netikėjo — greta 
ir dia-

Didžiąją New York o gatve 
5th Avė važiavo taksis Frank 
Starapolico vairuojamas ir ve
žė tris žmones, kaip staigiai 
subraškėjo, sutratėjo šalimai 
vairuotojo. Jis pažvelgė ir sa
vo akims
buvo 3-jų pėdų ilgio 
metriškai pėdos storio akmuo.

Akmuo, kuris sveria 110 
svarų, paslydo iš keltuvu 
(“crane”), kuriuomi buvo už
keliamas viršun gretimai sta
tomojo namo, ir mukrito. Ste
bėtinas atsitikimas, kad nei 
vienas iš pasažierių nebuvo 
sužeistas. Taksio vairuotojas 
buvo sukrėstas ir nuvyko j li
goninę apžiūrėjimui.

GVATEMALOJ NERAMU
Guatemala.

yra nepatenkinta dabartine 
valdžia ir Amerikos karo 
politika.

Liaudis

Sveikiname visus Padėkų švente. 
National Affiliated Van Line. 
Patikimiausi perki’austytojai.

Lokaliniai ir kitur.
DUNN & FČLTNER, INC.
15-02 122nd St., College Pt., N. Y. 
Įėjimas už kampo. FL. 8-2051.

Sveikiname lietuvius. Mes turime 
daug už ką būti dėkingi. Duokite 

gėlių Padėkavonės Dienioj. 
Kainos prieinamos.

TONI FLORISTS
(anksčiau Wetherall)

179-31 Hililsde Ave., Jamaica. 
AX. 7-4262.

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

FARENGA BROS., INC.
Virš 60 m. mandagus patarnavi

mas. 
Laidotuvių direktoriai. 

Įsteigta 1896.
Salvatore A. Farenga—Fejix A. 

Farenga—Pat. S. Farenga 
Ofisai:

920 Allerton Ave., Bronx* 
OL. 4-0500

204 E. 116th St., N.Y. C. 
LE. 4-8700

Naujiems Metams

PARCELS TO RUSSIA, Incu.’

1530 Bedford Ave., Brooklyn, 16, N. Y.
Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave. 

Islipkit Franklin Ave. Station.

DI GIACOMO’S 
RESTAURANT

Specialistai Itališkų-Amcriko- 
niškų valgių. Pizza ir įvairių žu
vų. Patarnaujame mažom parėm. 
Priimam užsakymus.

4029 Hyland Blvd., Great Kilts 
HO. 6-1065

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

Labiausiai patikima firma siuntimui 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu

paketų į Sovietų Sąjungą. Latviją, 
ir garantuotu pristatymu yra

Išreikškime Padėką
THE BRIDAL FLORISTS
Duokite savo artimiesiems gra

žių gėlių, įvairių buketų, augalų 
puoduose. Kainos prieinamos.

3346- Fulton St., B’klyn, N. Y.
TA. 7-8123.

PAKIBTAI Į 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 vaistų, siuvamas 
mašinas, akordionus ir kitką.

Mos 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

ssccossssssa

Young Man seeks employment. 
Preferably electrical. Experience 
includes Import-Export work, Ac
counting and Sales Correspondence. 
Write A. R. Sutkus, 108-01 86th 
St., Ozone Park, N. Y.

Pasirendavoja kambarys vyrui, 
kuris mylėtų gyventi pas kitą vyrą, 
užlaikantį butą. Apšildomas, gali 
pasidaryti ir valgį. Kreipkitės* K. 
Keptėnas. 265 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y. (231-232)

Paieškau savo pusbrolių Ruzalių 
ir Marmakų. Iš Lietuvos—Gegenių 
kaimo, Žobiškio parapijos.

Mano žmona mirė, turiu svarbių 
reikalų. Būsiu dėkingas, jeigu atsi
lieps, arba žinantieji praneš: Anta- 
rias Marmakas, 1219 Green St., Phi
ladelphia ( 23, Pa. (227-232)

Iš Lietuvos
Į Naujus butus

Naujoji Vilnia. — “Žal
girio” staklių gamyklos 
darbininkų gyvenvietėje 
perduotas naudotis dvyli
kos butu namas. Jame iš
kėlė įkurtuves šaltkalvių 
P. Grigo ir S. IgnatoVa
ciaus, pompresorininko A. 
Senintos ir kitų darbininkų 
šeimos. Į nuosavą namą, 
pastatytą padedant ga
myklos 'profsąjunginei or
ganizacijai, įsikėlė šaltkal
vis N. Drozdas.

Taip pat perduotas nau
dotis šešiabutis namas, ku
riame apsigyvens dažymo 
aparatų gamyklos .darbi
ninkai.

Šventės išvakarėse ko
munaliniame name atšvęs 
įkurtuves dar 12 miesto 
darbo žmonių šeimų.

Foil Monmouth, N. J. — 
Armijos vadai sako, kad jie 
sėkmingai išbandė “oro 
smegenis” — prietaisą, ku
ris teisingai nurodys, oro 
pakaitas.

Budapeštas. — Vengri
jos premjeras Janos Ra
dar sugrįžo namo iš Mas
kvos.

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės 
Slaugių Patarnautojos 

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-3663—TE. 4-1611, Mrs. B.

«•
PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 830 puslapių 

Kaina tik 11.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 ,

426 Lafayette St

4 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., lapkričio (Nov.) 27, 1957




