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.KRISLAI
L. Prūseikos sveikata.
Jam pagalba.
/'Gabus rašytojas.’’
Nuo kada jis “gabus”?
' Rašo R. Mizara

Leonas Prūseika dar vis te
bėra ligoninėje, dar vis sun- 
J ai serga, nors, atrodo, krizė 
jau praėjo.

S. J. Jokubka , kuris Leo
ną nuolat lanko ir ligoniu rū
pinasi, sako, jog gal už savai
tės kitos ligonis galės palikti 
ligoninę, bet dar ne tuoj jis 
bus darbingas.

Nelaimė glūdi tame, kad 
buvimas ligoninėje, gydytoju 
specialistu paslauga labai 
Aug lėšuoja. L. Prūseika, per 
visą gyvenimą dirbęs už ma
žytę algelę, santaupų negalė
to daug susidėti, kad pajėgtų 
š jų apsi’mokėti už buvimą !i- 
oninėje ir gydytojams ^pe- 
alist ims už gydymą. * \
L. Prūseikos reikalu susirū- 
o jo geri bičiuliai Čikago-
New Yorke ir kitur. Jie 
•rė jam padėti.

i
»a, pas mus Įsikūrė laiki- 
komitetas, kurį sudaro 

augės moterys — iK. Petri- 
ienė, E. Mizarienė ir N. Buk- 

nieij,ė. Jos jau parinko iš gerųj 
J>. Prūseikos draugų ir bičiu
lių aukų ir dar žada parinkti 
ateityje.

Čikagoje taipgi Įsikūrė lai
kinas komitetas tuo pačia rei
kalu. Girdėjau, tą pati veikė
jai darys ir kitur.

Mūsų draugių komitetas 
sako, jis laikąs pas save au
kotojų vardus ir pavardes, 
kurios viešai bus paskelbtos 
savu laiku.

Norint L. Prūseikai 1 padėti, 
reikia padėti organizuotai. 
Taip bus tiksliau ir gražiau.

Jam padedant, kartu tenka 
linkėti, kad jis juo greičiau 
pasveiktą ir vėl stotu darban!

Čikagos' lietuviškų menševi
ku Naujienose (pirmame pus
kapy) šitaip pradedama ži
nia: “Howard Fast, 43 metų, 
yra gabus rašytojas...”

Nuo kurio laiko jis Naujie
noms patapo “gabus 1 rašyto
jas”?

Ogi po to, kai II. Fastas 
parašė anti-komunistinę kny
gą !

Taip, dabar II. Fastas “ga
bus rašytojas” ne tik Naujie
noms, o ir New York Timesui, 
kuris Fastą per eilę metų ig
noravo !

įdomu, kaipgi dabar Jau- 
fcisi pats Fastas atsidūręs 

tarp tų, kurie pirmiau jo net 
lašytoju neskaitė? Ir ką gi 
jis tikisi laimėti ?

Komunistams pulti nereikia 
gabumų. Tokioje šalyje, kaip 
JAV, kur visas valdžios apa
ratas, stambioji spauda, radi
jas, televizija ir bažnyčia nu
statyti prieš komunizmą, bū
ti anti-komunistu — lengviau
sia išeitis. Tūkstančiai an- 
ti-komunistų specialistų, ge
rai ’apmokamų, neatsižiūrėda- 
mi gali tvoti, ir vis pataikys 
Į tą patį barabaną.

Kas kita būti tokioje pozi- 
'Oijoje, kokioje H. Fastas bn- 
-vo pirmiaus!

W; Rašytojas Fastas, spėju, su

Plečiasi sukilimai 
ir karas Morokoje

Rabatas, Marokas. —Su- 
; kilimas prieš Ispanijos ti
roniją ir karas plečiasi. 
1956 metais šiaur-vakarinis 
Afrikos, kraštas, žinomas 

! kaip Marokas, gavo nepri- 
, klausomybę. Bet Ispanijos 
i ir Francūzijos valdovai pa- 
i siliko tūlus stateginius plo- 
i tus, kaipo savo karo jėgų 
; bazes.

Marokas turi 172,000 ket- 
i virtainių mylių plotą, apie 
j 10,000,000 gyventojų, ku
riuos sudaro maurai, berbe
rai, arabai. Ispanija pasilai- 
ke sau už bazę Ifni miestą 
ir prieplauka ant Atlanto 
vandenyno krašto. Plotas

Laos valstybėje jau 
Įvyko vienybė

Prabangas, Laos. — Pa- 
! gal pirmesni karališkos 
valddžios ir komunistu va
dų iš šiaurinių provincijų 

j susitarimą, vyksta šalyje 
vienybė. Komunistai valdė 
dvi provincijas prie Kini
jos. Pagal sutartį komu
nistai įeina į šalies koalici
nę valdžią. Komunistų ar
mijos vadas Pathet Lao su-1 
jungė savo armijos, dalinius 
su karališkos, armijos da
liniais.

Daug paaugo Lenkijos 
gyventojų skaičius

Varšuva. —•. Lenkijos gy
ventojų skaičius dabartiniu 
laiku jau yra 28,234,000. 
Vis dar didžiuma yra že
mės ūkio piliečiai, kurių 
skaičius siejeia 15,500,000. 
Miestų gyventojų skaičius 
dabar yra arti 13,000,000.

Panama kaltina 
Amerikos valdžią

Jungtinės Tautos. — Ma
žytė Centralinės Amerikos 
respublika Panama, per 
kurios' teritoriją Jungtinės1 
Valstijos turi pra vedusio 
kanalą, skundėsi. Ji sako, 
kad už kanalu pravažiavi
mą Jungt. Valstijos gauna 
virš 30 milijonų dolerių per 
metus, bet Panamai duoda 
mažiau vieno procento!

manim sutiks: tiesą ginti yra 
sunkiau negu melą. Eiti pa
veju j —lengviau negu prieš 
vėją. ‘

Bet reikėtų atsiminti tai: 
teisybė ilgainiui paims viršų, 
p vėjas ne visuomet pūs iš to 
paties šono.

1 •

Kai kuri reakcinė spauda 
dar vis abejoja II. Fasto* “at
sivertimu”, nors rašytojas 
bando 'jai parodyti “savo šir
dį.”

Visgi gaila jauno talentin
go žmogaus, kad jis taip 
greit, taip smarkiai ir taip to
li nusirito pakalnėn.

užimąs. 740 ketv. mylių, 
miestas turi 40,000 gyvento
jų.

Čia ir prasidėjo karas. 
Maroko Išlaisvinimo Armi
ja atakavo priešus Ifni 
miesto srityje. Sukilimas a- 
pėmė į pietus ispanų valdo
mus plotus Vakarų Afri
koje. Sukilimas plečiasi ir 
toliau į pietus Rio De Oro 
— Ispanijos kolonijoje ir 
Mauritania, Francūzijos 
Vakarų Afrikos kolonijoje. 
Sujudo Afrikos žmonės už 
lais.vę. Atlas kalnai, kurie 
yra vietomis 14,000 pėdų 
aukščio artimai Ifgni mies
to, laikinai yra Išlaisvini
mo Armijos centras.

Dulles vis nenori tartis 
su Sovietais

Washingtonas. — Valsty
bės. sekr. Dulles vis nenori 
taikos reikalais tartis su 
Tarybų Sąjungos vadais. 
Anglijos žmonės nori to
kio pasitarimo, tai į jų pa
geidavimus. Dulles' atsakė, 
kad “nebūtų naudos”.» Jis 
tą kartoja nuolatos.

Didžiausias tarybinis 
lėktuvas pasaulyje
Maskva. — Neseniai iš

bandytas naujasis “Tu-114”' 
pasažirinis lėktuvas yra di
džiausias pasaulyje. Jo lie
muo turi 160 pėdų ilgį. 
Jis pastatytas pagal inži
nieriaus A. N. Tupulevo 
planą. Keturi motorai 
kiekvienas turi po 12,000 
arklių jėgos. Artimesnėse 
kelionėse lėktuvas gali 
vežti 220 keliauninkų. Iš 
Maskvos į New Yorką ga
lėtų atskristi s.u 120 ke
liauninkų į 12 valandų be 
sustojimo. Turi valgyklą 
dėl 50 žmonių. Keliaunin
kams įrengta du keltuvai.

Tarybą šalyje yra 
7,500 laikraščių

Maskva. — Tarybų Są
jungos žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad šalyje yra 
virš 7,500 dienraščių ir sa
vaitraščių, kurie spausdi
nami 101 kalboje. Jų ben
droji cirkuliacija viršija 
54 milijonus kopijų.

WILLIAM GIRARD JAU 
VAŽIUOJA Į AMERIKĄ

Tokyo. — Amerikos ka
reivis William Girard jau 
važiuoja į Ameriką. Nuo 
bausmės už nušovimą japo
nės jis išsisuko'; iš armijos 
liko paliuosuotas, tai kas 
jam ten daugiau daryti?

Honolulu, Hawaii. — Di
džioji audra perėjo šių sa
lų srityje virš • 100 mylių 
greičiu per valandą.

Anglija pyksta 
prieš Guatemala

Londonas. — Anglijos 
kolonijų ministras A. L. 
Boyd piktai kalbėjo prieš 
Centralinės Amerikos Gua- 
temalos respubliką. Jis sa
ko, kad pastaroji kursto 
gyventojus anglų kolonijo
je Hondurase, kad jie atsi
mestų nuo Anglijos ir susi
dėtu su Guatemala, v

Yra pavojus darbo 
unijt| vienybei

Atlantic City, N. J. — Iš
vakarėse AFL-C1O unijų 
suvažiavimo iškilo visa ei
lė svarbių klausimų. Vie
nas iš jų — unijų vienybės 
reikalai. Kaip jau žinia, vi
sa eilė atskirų darbo šakų 
unijų yra suspenduota, to
dėl, kad jų vadai sauvališ- 
kai elgėsi su unijų pini
gais, ėmė kyšius nuo fabri
kantų. Jeigu tos unijos ne
apsivalys nuo tų vadų, tai 
jos bus. išmestos, iš AFL- 
CIO.

Pasirodo, kad važiuotės 
-tymsterių unijos vadai Ho
ffa ir kiti įsigalėjo savo

Sovietai rado daug 
gamtinių turtų

Maskva. — Mokslų Aka
demijos sekr. A. Topčevas 
paskelbė, kad pastaruoju 
laiku gamtos tyrinėtojai 
atidengė Kola pussalyje 
didelių turtų. Jie surado 
vietovę, kur yra daug me
talinės rūdos, ypatingai 
lithium rūšies. Lithium me
talas naudojamas prie ga
minimo vandenilio sprog
stančios jėgos.

Sovietų mokslas 
stovi aukščiau

Washingtonas. — “Mes 
nevešime prieš Ameriką 
karštojo karo”, sakė tary
biniai mokslininkai du me
tai atgal, “bet sumušime 
jus mokslo srityje”. Taip 
rašo L. Casels. Ir jis pri
deda:

Štai faktai. Tarybų Są
junga į metus laiko išlavino 
60,000 inžinierių, Amerika 
tik 34,000. Sovietai palei
do į erdvę du Sputnikus, 
vieną 184 svarų, antrą virš 
1,200 svarų; Amerika ren
giasi paleisti pirmąjį tik 
virš trijų svarų! Tarybų 
Sąjungoje jaunimas, veržia
si į mokyklas, ir atsidavu
siai mokinasi, Amerikoje 
jaunimas neturi patrauki
mo į mokslą. Kas kaltas?— 
klausia jis.

Homell, N. Y. — Me
džioklėje nušautas F. Gren- 
hauh, 31 metų amžiaus, iš 
Niagara apskrities. Per 
nelaimę nušovė jo sandrau
gas.

; Lenkai nuteisė tris 
i hitlerininkus mirti

Varšuva. —Lenkijos teis
mas nuteisė tris lenkus-hit- 
lerininkus mirti. Jie yra: 
S. Bobko, A. Veronik ir A. 
Leusz. Karo laiku jie bu
vo hitlerininkų sargais 
Koldyčevo karinėje stovyk
loje, kur pasižymėjo žiau
rumu ir žudymu nekaltų 
žmonių, v

unijoje ir vargiai klausys. 
Panašiai yra su tekstilės, 
valgyklų ir eile kitu unijų.

Kitas svarbus nesutiki
mas jau pradžioje pasireiš
kė, kada statybos ir namų 
(building) šakos, kuri tu
ri devyniolika unijų, su a- 
pie 3,500,000 narių, prezi
dentas Richard J. Gray iš
stojo s.u savo planu. Jis siū
lo, kad unijos nusitartų 
1958 metais nereikalauti al
gų pakėlimo, “kad palaikyti 
darbus” ir “gelbėti nuo in
fliacijos šalį”. Ši jo pozici
ja vargiai bus darbinin
kams priimtina. j

Alžyro laisvei daro 
kliūčių aliejus

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos atstovas 
Sobolevas kalbėdamas Al
žyro reikalais sakė: “Alžy
re yra kvapas ne vien nau
jai palieto žmonių kraujo, 
bet ir aliejaus”. Mat, Alžy
re ir už jo į pietus Saha- 
roje yra 'aliejaus šaltiniai. 
To aliejaus Šerų 45 proc. 
yra rankose dviejų Ameri
kos kompanijų.

Jau pagerbs mirusį 
artistą Diego Riverą
San Francisco, Calif. — 

Dažnai yra, kad tik miręs 
žmogus būna pilnai įver
tintas. Atrodo, kad taip 
bus ir su garsiuoju pėšėju 
Diego , Rivera. Šio miesto 
mokyklų vedėjas Dr. H. 
Spears rengiasi siūlyti 
Mokslo Tarybai, kad Diego 
Rivera piešinių eilė būtų 
patalpinti miesto kolegijo
je. Čia randasi jo vienas 
piešinys, kuris yra 73 pėdų 
ilgio ir 23 pėdų pločio.

Del kukurūzą sėjos
Washingtonas. — šiemet 

Jungt. Valstijose kukurū
zais buvo apsėta 37,288,889 
akrų plotas. Derlius ne vi
sur buvo geras, nes dauge
lyje valstijų stokavo lie
taus. Sekamais metais pla
nuoja apsėti 38,818,400 ak
rų plotą į 24 valstijas.

Laurens, S. C. — Auto
mobilių nelaimėje užmuštas 
J. B. Townsend, kuris gy
veno New Yorke.

Bankieriai už karo 
lėktuvu gaminimą

Hollywood, Fla. — Čia ei
na 46-ji iš eilės Investment 
Bankers Ass’n konferenci
ja, kurioje jos dalyviai kri
tikuoja valdžią už “aviaci
jos gamybos šlubavimą’.’ 
Bankierių prezidentas Mr. 
Graft kartojo, kad “Rusija 
siekia panaikinti kapitaliz
mą”, kad “Amerika turi 
ginkluotis, kad išlaikyti 
laisvą prekybą”. Sakė, kad 
Kongresas ir prezidentas 
Eisenhoweris sumažino pi
nigų paskyrimą karinių 
lėktuvų gamybai ir atšau
kė daug kontraktų.

Bankieriai, kurių tarpe 
yra visa eilė gaminimo fab

Komunistai laimi 
Anglijos unijoje

Londonas. — Dešinieji e- 
lementai prisipažįsta, kad 
jie pralaimi kovą prieš 
komunistu itaką Elektros 
darbininkų unijoje, ši uni
ja turi 230,000 narių. Tai 
pati didžiausia iš atskirų 
unijų. Komunistai joje va
dovauja jau trylika metų.

Indonezija kovos už 
Vak. Naują Gvinėją
Jakarta. — Indonezijos 

vyriausybė, nepaisant to, 
kad Jungtinių Tautų or
ganizacijoje Hollandijos. ša
lininkai atmetė klausimą 
apie atgavimą to ploto, ji 
nenusileis. Vakarų Naujoji 
Gvinėja yra dalis Indone
zijos teritorijų, kurią turi 
pavergę imperialistai, kaip 
savo laiku buvo pavergę 
ir. visą Indoneziją. Atgavi
mai to ploto sudarytas Iš
laisvinimo Komitetas, ku
ris kovai vadovaus.

Berlynas. — Rytinėje da
lyje nuteista į kalėjimą 
vokietė Elli Koeppke, nes 
teismas surado, kad ji šni- 
pavo Britanijos naudai.

Demokratai rengiasi
Washingtonas. — čia 

plačiai kalbama, kad De- 
moWatu partijos vadovai 
rengiasi prie kovos būsi
mame Kongrese. 85-to Kon
greso sesijos prasidės su 
1958 m. sausio 7 d. Demo
kratai ruošiasi “pulti” re- 
publikonus vyriausiai to
dėl, kad šie. “apsileido” ir 
Tarybų Sąjunga pralenkė 
Ameriką moksle, taipgi už
kariavime erdvės. Bet ne- 
perdaug kas tiki į demo
kratų pastovumą, nes. jų 
vadovas Stevensonas “gydo 
visas ligas”.

Martins Ferry, Ohio. — 
Manoma, kad septyni dar
bininkai žuvo sprogimo 
nelaimėje, kuri įvyko Por
ter Glass C. fabrike.

rikantų, sakė, kad “mažini
mai pinigų” privertė fab
rikantus paleisti darbinin
kus iš darbo, kad fabrikan
tai neteko jau 10 proc. la
vintu darbininku.

Bankieriai ir fabrikantai 
reikalauja, kad preziden
tas Eisenhoweris, Apsigy
nimo sekr. N. H. McElroy 
ir vadai iš Pentagono (ka
rinio centro) tuojau turė
tu su bankieriais ir lėktu
vų gamintojais konferenci-' 
ją. Jie turėtų išdirbti pla
čiai karo lėktuvų gamybai 
programą ir pareikalauti 
sekamos Kongreso sesijos 
skirti tam reikalui bilijonus 
dolerių.

i Vaisią derlius 
geras Graikijoje

j Edessa, Graikija. —Grai- 
; kijoje buvo labai geras vai
sių derlius. Pereitais me
tais Graikija vaisių į užsie
nį išvežė už $7,300,0.00. šie
met yra dar geresnis der
lius. Ypatingai gerai už
derėjo citrusai, persikai, ir 
kiti Makedonijos plote. 
Graikijoje nuo senų laikų 
turi patyrimo džiovinti 
vaisius ir tokioje padėtyje, 
iie gerai išsilaiko ilgą lai
ka.

Vakarą Vokietija 
prieš francūzą planą
Bonna. — Konferencijoje 

tarpe vakarų vokiečių ir 
francūzų įvykusioje Bad 
Godesberge, francūzai 
siūlė sudaryti europinių 
valstybių bloką. Tas blo
kas siūlomas sudaryti NA
TO organizacijoje prieš 
Jungt. Valst.-Anglijos blo
ką. Vakarinės Vokietijos 
politikai atmetė francūzų 
pasiūlymą.

Nori Alžyrui laisvės
Jungt. Tautos. — Saudi 

• Arabijos ambasadorius A. 
Shukairy vardu arabiškų 
valstybių reikalaus, kad 
Alžyrui būtų suteikta pilna 
laisvė. Jis reikalavimą siū
lo, ,kad bendrai Jungtinės 
Tautos verstų Francūziją 
pasitraukti iš Alžyro.

Mirė Frank Gannett - 
laikraščią leidėjas

Rochester, N. Y. — Su- 
81 metų amžiaus mirė F. 
E. Ganett savo namuos,e. 
Nuo 1900 metų jis darė 
bizni leisdamas dienraščius 
Ithaca, Elmira, Rochester 
miestuose. Rochester mies
te turėjo kelis, vėliau su
jungė į “The Rochester 
Times”. Politiniai buvo 
kraštutiniai reakcinio nusi
statymo.
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SUSIPRATO IR IŠMETĖ
VYRIAUSYBĖS advokatai Kalifornijos, komunistų 

byloje pareiškė, kad 9-ni komunistų vadovai nebus iš 
naujo teisiami, kad jų bylos išmetamos iš teismo dėl ne
turėjimo užtenkamai prieš kaltinamuosius faktų.

Kalifornijos komunistų veikėjų byla tęsėsi per apie 
penkerius metus. Penkiollika asmenų, vyrų ir moterų, 
pasižymėjusių darbininkų judėjime, kadaise buvo areš
tuoti, kalinti ir vėliau teisti einant Smitho įstatymu. Jie klubo narė, kuri gyvena te
buvo kaltinami, būk suokalbiavę agituoti, kad Amerikos j limoj Kalifornijoj apie 10 
valdžia būtų nuversta jėga ir prievarta. Jie buvo nu- metų, bet vištiek ji priklau- 
teisti įkalinimui.

Pereitam susirinkime įsto-

tai draugės O. Dulskienės 
Labai malonu ir

teisti įkalinimui. so prie mūsų klubo. Nutar-
Kai tų veikėjų byla pasiekė Aukščiausią Teismą, tai .ta pasiųsti jai kortelę ir jai 

pastarasis surado, kad penki buvo nuteisti neteisingai, | priklausančią ligonės dova- 
todėl juos teismas išteisino, o devynis Aukščiausias Ulelę.
Teismas įsakė iš naujo perteisti žemesniajame teisme.
(Bernadetė Doyle nebuvo teista, kadangi ji labai sirgo, jo į mūsų klubą jauna gra- 
tad teisėjas Harrison dabar prijungė ir ją prie tų de- ži moterėlė, Angela Parko, 
vynių ir išteisino.)

Perteisti iš naujo? Kaipgi juos perteisi, jei neturi dukrelė.
būtų ; pagirtina, kad tokia jau

nuolė įstojo į mūsų klubą. 
Taip ir reikia. Geras pa
vyzdys ir kitoms.

Užbaigus dienotvarkę tu
rėjom gražias vaišes. Drau
gė Mič i u 1 i e n ė pavaišino 
skaniu pyragu ir gėrimu.

Sekantis mūsų susirinki
mas Įvyks gruodžio 19 d. 
Nepamirškite, draugės, da
lyvauti ir naujų narių pa
kviesti.

prieš juos argumentų, neturi įrodymų, kad jie 
kuo nusikaltę?!

Turime atsiminti, kad Aukščiausias Teismas sakė: 
jei asmuo kalba apie kapitalistinės santvarkos nuverti
mą tik teoretiškai, tik filozofiškai, tai jo negalima kal
tinti, kad jis siekias! valdžią nuversti jėga ir prievar
ta. Tik tuomet tegalima asmenį įkaitinti ir teisti, jei jis 
praktiškai eina prie valdžios nuvertimo jėga ir prie
varta; jei asmuo, sakysime, atsistojęs minioje, šauktų: 
imkite ginklą į ranką ir verskite valdžią, tik tuo atveju 
jis turėtų būti teisiamas. Skaitymas marksistinių kny
gų, einant Aukščiausio Teismo sprendimu, kur teorizuo
jama apie jėgos naudojimą prieš valdžią, dar nėra nu
sikaltimas.

Na, jeigu tai nėra nusikaltimas, tai kaip galima 
teisti tuos, kurie kada nors ir kur nors marksistines' 
knygas skaitė1 arba jas kitiems a<kino?

Tiesa, galima būtų pasiremti šnipais-melagiais, 
kurie galėtų “liudyti”, būk tas ar kitas asmuo ragino- 
žmones imti ginklą į ranką ir versti valdžią, bet kad 
pastaruoju metu ir ‘-nipai-provokatoriai labai jau nu
sidėvėjo, vargiai jiems kas betikėtų.

Na, ir dėl viso to devyni Kalifornijos komunistai 
. tapo laisvi. Bet jų byla jiems labai daug lėšavo. aišku. 

Lėšavo ir visam pažangiajam judėjimui.
Iš Indianapolio praneešama, kad ten teismas atsisa

kė te’sti tos valstijos Komunistų partijos vadovą Ema- 
nuelį Blumą. Pastarasis buvo kaltinamas tuo, kad pri
klausė komunistinei organizacijai.

Kaip matome, visa eilė žmonių, seniau teistų ir nu
teistų. šiandien jau yra laisvi ir vis tik dėl to, kad jie bu
vo neteisingai nuteisti, dėl to, kad valdžia neturi prieš 
juos rimtesnių įrodymų.

Jeigu taip, tai kodėl dar vis tebelaikomi kalėji
muose tokie asmenys, kaip Gil Green, Henry Winston 
ir Irving Potash? Argi jie ne pagal Smitho įstatymą 
buvo nuteisti?

Mums rodos*, prezidentas Eisenhoweris turėtų pa
skelbti jiems amnestiją ir iš kalėjimų paleisti.

KALĖDINE PROPAGANDA
PRASIDĖJO įkiri, šabloniška kalėdine propagan

da. Per radiją, per televiziją, spaudoje ir gatvėse jau 
visur prasideda agitacija už tai, kad žmonės pirktų ka
lėdinius prezentus. Reikalingas tau daiktas ar nereika
lingas. pirk, nes kalėdos, nes, girdi, Kristaus Šventė, jo 
gimtadienis. Dėl to, kad Kristaus gimtadienis, tai rei
kia daryti didžiulį biznį!

Komercinės propagandos atžvilgiu šis laikotarpis 
yra patsai įkiriausias. Ir kiekvienas biznierius, norėda
mas savo produktų juo daugiau iškišti, tai riša su re
ligija, su “dievo sūnaus” gimtadieniu! Gėda!

MOKSLO ŽURNALAS LIETUVOJE
LIETUVOS SPAUDOJE skaitome:

“Iš spaudos išėjo naujo mokslo populiarinimo žur
nalo ‘Mokslas ir gyvenimas’ pirmasis numeris. Žurnalą 
leidžia Lietuvos TSR Politinių ir mokslinių žinių skleidi
mo draugija.

“Pirmajame žurnalo numeryje išspausdinti Vilniaus 
Partinės mokyklos TSKP istorijos katedros vedėjo S. 
Lapajevo straipsnis ‘Didysis Spalis ir lietuvių socialisti
nės kultūros suklestėjimas’, M. Gregorausko ‘Gyvulinin
kystės išsivystymo perspektyvos’, prof. P. Slavėno “Kaip 

.dangaus kūnai veikia žemę’, inžinieriaus J. Stanaičio 
‘Televizija ir jos ateitis’, geografijos mokslų kandidato 
J. Macevičiaus ‘Kauno Hes’. žurnale taip pat išspausdin
ta medžiaga apie dirbtinius Žemės palydovus, apie Vil
niuje neseniai iškastus mamuto griaučius.

“Žurnalas 
per mėnesį.

“Taip pat 
jos organo — 
numeris”.

‘Mokslas ir gyvenimas’ leidžiamas kartą

pasirodė Lietuvos Teisingumo ministerL 
žurnalo ‘Tarybinis teisėtumas’ pirmasis

CLEVELANDO ŽINIOS

nepa-

Iš CLM KLUBO 
SUSIRINKIMO 
IR KITOS ŽINIOS

Susirinkimas buvo 
prastai gražus.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Meno Sąjungos. Nutarta 
pasveikinti suvažiavimu su 
$10.
Išrinkta komisija dėl pa- 

žmonio, kuris Įvyks sausio 
25 d. Bus skani vakarienė 
tik už $1.00; bus geras or
kestras; kas geriausiai ir 
gražiausiai pašoks polką, 
gaus dovanas.

Nutarta sekančiame susi
rinkime turėti vaišes ir ap
sikeisti dovanėlėmis, kaip 
kitais metais.

Teko nugirsti, kad drau
gė Ginienė sirgo. Tai mūsų

nauji nariai — V. Lobikis 
ir F. Sutkaitis.

Senoji valdyba užgirta 
vienbalsiai.

Pabaigoj spalio įvyko iš
leistuvės draugų Jono ir 
Antaninos Kellys. Jie iš
vyko į Floridą apsigyventi.

Draugė Kelly buvo sun
kiai susirgusi. Dabar jau 
sveikesnė. Gaila ; netekus 
gerų d r a u g ų . Linkime 
jiems daug geros sveikatos 
ir laimingo naujo gyveni
mo.

Draugai J. Bružai taipgi 
apleido Clevelandą jau apie 
prieš porą mėnesių. Išvyko 
į Miami, Fla., pa$ draugus 
Danius. Laimingo gyveni
mo draugams.

Draugai V. ir M. Lobei- 
kiai sugrįžo į Clevelandą, 
Chicaga jiems nepatiko.

Draugė O. Bokerienė 
randasi Lutheran ligoninėj 
jau antras mėnuo. Turi su
laužytą koją. Nelaimė įvy
ko dirbtuvėje.

Linkime greitai susveik-

Lapkričio 23 d. įvyko Dar
bininkų draugijos pašaipi- 
nis metinis parengimas. 
Buvo labai smagus vaka
ras, skani vakarienė, gera 
muzika ir daug dalyvių. Vi
si linksmai vakarą praleido 
iki vėlumos.

Mirė Ona Valinčienė, ūki
ninkė, Middlėfield, O. Mi
rė sulaukusi 63 metų. Mir
tis buvo staigi.

Paliko dideliam liūdesy 
savo mylimą vyrą Juozą, 2 
dukteris ir 2 anūkes, kurias 
ji labai mylėjo, taipgi žen
tus ir sesutę Kaziūnę, gy
venančią Waterbury.

Gimusi Lietuvoj, Saduvos 
rajone ir miestely, duktė 
Igno ir Karolinos Žilinskų, 
Į šią šalį atvyko 1913 m. 
Skaitė Vilnį, priklausė prie 
Literatūros Draugijos 51 
kuopos. Gyveno ant ūkio 
35 metus, sunkiai dirbo. 
Mirė lapkričio 23 d., savo 
vyro------  -------------------
taipgi silpnas, ligos paim
tas.

L L D 22-ra kuopa ‘ tu
rėjo taipgi gražų parengi
mą: daug svečių, skanią 
vakarienę, gerą muziką ir 
buvo gerų šokėjų. Gražiai 
pasipuošusios dvi mergytės, 
abi po li metų, viena Kripų 
anūkė, o kita Paulinos Da- 
raškienės anūkė, labai gra
žiai šoko visą vakarą.

Yra pageidaujama ir dau
giau tokių jaunuolių tarpe 
mūsų, tai gražus vaizdas.

22 kuopa turėjo pusme
tinį susirinkimą su vaišė
mis. Atsilankė skaitlingas 
būrelis. Komisiją, išdavė 
raportą nuo parengimo. Pa
sekmės neblogos.

Įstojo į Draugystę ' du

•o Juozo rankose. Juozas I rašyta, kad sunkiai serga 
i Onutė Kanišauskienė. Šian
dien ji jau ilsisi po ve- 

Velionė buvo pašarvota iena. Onutė Kanišauskie- 
Middlefield, O. Susirinko !ne lapkričio 11d., pa- 
g r a ž u s būrelis palydovų, siekusi 68 metus. ^Sirgo kė- 
Drg. J. Žebrys pasakė tin- turias savaites. —_ 
karną kalbą. Kadangi velio- plaučių uždegimo, CMG li-
Dix

nė vedė gražų gyvenimą, tai 
ir daug palydovų palydėjo 
ją į Middlefield kapines, 
lapkričio 26 d.. Lydėjo 28 
automobiliai.

Prie kapo draugas P. Ne- 
mura tarė kelis žodžius ir 
pakvietė visus palydovus į 
velionės namus užkandžių. 
Visi buvo maloniai pavai
šinti.

Likusiai šeimai gili užuo
jauta, o tau, brangi drauge 
Onute, lengvai ilsėtis amži
nai ! A. R.

Mire nuo

BROCKTON, MASS
daiktu krau- 

Liko žmona, trys
I dukterys, daug giminių.

Lapkričio 10 d. mirė L. 
Lemezis (Laurukas). Pali
ko dukterį ir žentą.

Spalio 4 d. mirė Joseph 
Gaigal. Buvo biznierius, 
turėjo valgomų daiktų 
krautuvę. Liko žmona, sū
nus ir dukterys.

Spalio 6 d. mirė Peter 
Mikėnas. Gyveno pavienis. 
Per 8 metus buvo suparaly
žiuotas. Paliko brolį Dor- 
chestery ir pusbrolius So. 
Bostone.
Rugsėjo mėnesį mirė Jonas 

Berženįs, sulaukęs 87 metų.
Baltramiejus Smetonis 

mirė lapkričio 20 d., irgi la
bai senas. Paliko žmoną A- 
milią (Bartkus), tris sūnus, 
seserį A n n ą Petkūnienę 
(Smetonytę) ir kt. gimi
nes.

Lapkričio 21 d. mirė Juo
zas Matusa,. sulaukęs 80 m.

Užėjus rudeniui, per tris i rėjo valgomų 
mėnesius mirė sekami lie-ituvę. 
tuviai:

Rugsėjo 23 d. mirė Mari
jona Janauskytė, gyvenusi 
86 Webster St. Paliko se
serį ir brolį Lietuvoje, o A- 
merikoje liko giminių R. 
Bartkus, A. Butkienė, Košt. 
Butkus ir kiti.

Rugsėjo 25 d. mirė Bronė 
Aleskevicz. Paliko du sū
nus ir giminių.

Spalio 22 d. mirė Alfon
sas Mankevicz. Paliko vie
ną sūnų.

Spalio 23 d. mirė'Jonas 
Labuckas. Paliko žmoną.

Lapkričio 3 d. mirė Sta
sys Raudys. Dirbo pas na
mų statybos kontraktorių 
ant Oak St. Įkrito į 15 pė
dų šulinį. Kiek pasirgęs 
mirė. Dipukas. Paliko jau
ną žmoną su mažais vai
kais.

Lapkričio 8 d. mirė Peter 
Vessell. Buvo biznierius, tu-

gomneje.
Gimusi Lietuvoje liepos 

1890 metų liepos 26 d. Į 
šią šalį atvyko 1907 metais.

Velionė buvo sunkaus, 
darbo moteris, visada buvo 
linksma ir su visais gra
žiai sugyveno. Išėjusi ant 
pensijos, manė pasilsėti ir 
nekurį laiką dar gražiai pa
gyventi. Bet jos* viltis ne
išsipildė.

Paliko liūdesy savo gyve
nimo draugą Joną Kani
šauską, dvi ištek ėjusias 
dukteris - ir du brolius — 
Johną Borisą Lewistone ir 
Juozą Lietuvoje ■— ir šešis 
anūkus.

Daug gražių gėlių vaini
kų puošė velionės karstą.

Priklausė prie Lietuvos 
Dukterų pašalpinės drau-

amžiaus. Paliko sūnų A- 
lexą, žentą Winslow ir savo 
mylimą žmoną Marijoną, 
taipgi švogerį Praną Rudai
tį. Priklausė prie Lietuvių 
piliečių klubo ir Šv. Roko 
pašalpinės draugijos.

Frank Masaitis turėjo 
sunkią operaciją, dabar gy
dosi namie. Dar nesijau
čia gerai. Atsinaujino Lais
vę sau ir savo broliui Lie
tuvoj.

Lietuvių Tautiškas na
mas turės Naujų Metų lau
kimo pobūvį — kalakutie
nos vakarienę, viršutinėje 
salėje, gruodžio 31 d. Bus 
gera muzika. Pradžia 7:30 
vakare. G. Shimuitis

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
f

MOKSLO, DARBO,
IEVA MIZARIENĖ

Imigrantų šeima Tamulynų —
Iš Dzūkijos smėlėtų laukų:

Šaunią dukrą gražiai užaugino: 
Ją minėt čionai itin jauku.

Pasitaikė jaunutei dzūkaiter
Pasisukt pažangiuoju keliu, — 

Prasilavino greit, prisiskaitė, —
Ir už tai jai kepurę keliu.

Gabi aktorė, prakalbas sako,
Patvari, išmoninga, gyva, —

Vidury visų mėgiamo tako 
Statulingoji žydi Ieva!

Greit Ievutę sugabią ir jauną
Pažinojo kolon’ja plati, —

Padirbėt “Laisvės” įstaigoj gauna, 
Energingai jau žengia pati !

Aido choras, teatras, L. L. D., 
Ateities Žiedo lietmokykla —

Vis tolyn Ievą lavino, beldė, —
Vis. platyn pažangioji veikla.

Dzūkas dzūką greičiau pas’daboja:
Taip ir žvitriai Ievutei antai

Rojus Mizara tapo herojus, — 
Juda kruta, darbuojas rimtai.

Vienas kitą palaiko, taikau ja, —
Plojam delnus ir šaukiam valio!

Mielai stebime pažangą sraują — 
Vis pirmyn ir ne kiek atgalio.

Ir Ievute patapo pirmūnė —
Ji — čiagimių pirmosios kartos!

Pažangos eilėse ji pribūna
Šuoliu kojos jaunos ir tvirtos.

Rugp., 8, 1957

KOVINGI KELIAI 1
VINCAS ANDRULIS

Arti keturiasdešimt jau metų,
Kaip aš Vincą Andrulį mačiau:

Patvarumas žmogaus, kokio reta!
Vis jis žengė ir kilo aukščiau!

Valparaizos mokykloj buvojęs,
“Laisvėj” derino, state raides,

Rūpestingas spaustuvės artojas,
Čia skubės, čia patalkins, padės. . . i

Ir redakcijoj pratinas darbo, — 
žurnalistas —- tai būk pastabus:

Pranešimą priderina svarbų, —
Smuk spaustuvėn ir atmušk šiuos (

[lapus.
Kiek paskiau Vincas derina “Vilnį,” -t

Čia ir Jono Gasiūno talka — \ • 4
Ir Prūseika štai mintį prakilnią, 

Rojus Mizara deda kai ką.
Jau redaktorius Vincas Andrulis,

Jam ir prakalbos, jam vakarai:
Su maršrutais jis varginas, kulias,

Kalba, moko ir svarsto tikrai.
Suvažiavimai, seimai draugijų

Be Andrulio niekad neapseis, —
Jis visur vadovybę įgyja

Argumentais svariais ir skalsiais.
F. B. I. ragangaudžiai, makarčiai

Pažangius nagrinėja draugus:
Eržilai piktai muistosi karčiais, — 

Jų dardėjimas nėr toks smagus.
Nagrinėjo Andrulį nekartą,

Kaip ir eilę žmonių pažangos:
Nuobodi terlezynė apkarto, —

Pažangos neišmušt iš vagos!
Ilgą amžių, sveikatą padėjo, —

Kartais spurda nuvargus širdis. . .
Gerbiam tikrą pastovų veikėją, —

Darbo nuoširdaus nieks neardys!

Auburn-Lewiston, Me
IR VĖL SUPILTI TRYS 

NAUJI KAPAI
Neperseniai Laisvėje tilpo 

korespondencija, kur buvo

gijos ir N. P. P* draugi
jos. . |

Tapo palaidota lapkričio
14, Hope kapinėse.

ALFONSAS LANCUS-
LAUCIUS

Brangus skaitytojau! L 
nosios kartos iietuviąn 
taip staigiai pradėjus lenk 
tyniuoti į kapus, mūsų < 
lonijoje artimoje ateityje, I 
nebeliks lietuvių. Tik su < 
pradžia šių metų turime 11

Lapkričio 18 d. visai ne-'mirusių, tarp kurių yra 
tikėtai nuo širdies ligos mi-1 mirusių ir jaunesnio am- 

- 1 in *■ -- ----- -- žiaus.
Kaip sulaikyti mirtingu

mą ir ar randasi tokių gy
duolių, kurios galėtų pagel
bėti ligoniams nuo širdies, 
vėžio ir kitų ligų?

Taip, yra yaistų, kurie 
g'ali pagelbėti ir sergantie
siems ir senesnio amžiaus 
ligoniams. Taip sako Švei
carijos Dr. Paul Niehans, 
išradėjas vaistų “cellular 
Therapy.” Bet mums, dar
bo žmonėms, kol kas jie ne
prieinami. Tomis gyduolė
mis naudojasi žymūs 'asme
nys: popiežius Pius XIL 
Vakarų Vokietijos Konrad* 
Adenauer ir George Bra
que, vienas iš Francūzijos 
žymiųjų piešėjų, ir kai ku
rie kiti. Dr. Paul Niehans, 
tų stebuklingųjų vaistų iš
radėjas, pats yra 75 metų 
amžiaus. / Popiežius Pius 
XH virš 86 metų amžiaus. 
Adenaueris 81 metų. Ir vi
si atrodo gerai.

Matyt, ir popiežius nebe- 
pasitiki savo dievais, kad 
šaukiasi Dr. Paul Niehan-> 
są, kad pagelbėtų ligoje. •-

Koresp\

rė Alfonsas Laucius, 67 me
tų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, 1890 m. 
gegužės 15 d. Amerikon 
atvyko tarpe 1911-12 metų. 
Dirbo Bates Manufacturing 
Co. kaip audėjas iki pensi
jos. Velionis buvo pirmojo 
pasaulinio karo veteranas, 
buvo narys LDS 45 kuopos. 
Taipgi priklausė prie Gedi
mino pašalpinės draugijos,.' 
kur ėjo iždininko pareigas. 
Velionio moteris Juzė mirė 
1957 metų gegužės 7 d.

Liūdesy paliko vieną duk
terį, Mrs. Robert (Mary). 
Barr ir vieną anūką. Way
land, Mass., ir keletą toli
mesniu giminiu.

Palaidotas gražioje vie
toje Oak Hill kapinėse, ša
lia savo gyvenimo draugės.

Tebūna amžina atmintis 
Onutei Kanišauskienei ir 
Alfonsui Lauciui. O liūdin
čioms šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą.

MIRĖ J. GRIMULIS
Baigiant šiuos žodžius ra

šyti, gavau dar vieną nema
lonią žinią: lapkričio 28 d. 
mirė Jtiozaš Grimmall-Gri- 
mulis, 77 metų. Nesveika- 
vo per keletą mėnesių/

Gimęs Lietuvoje, 1879 m, 
gruodžio 28 d.

Buvo vedęs Mary Rades- 
ky, su kuria užaugino šešis 
sūnus. Visi yra vedę ir au
gina savas šeimas.

Brangus skaitytojau! Se
vas šeimas.

Palaidotas gruodžio 7 d., 
M t. Hope kapinėse.

Mirusius aptarnavo Can- 
lay & Fahay šermeninė.

DIDELIS PELNAS
Washingtonas. — Royal 

Dutch-Shell Co. pristatan
ti gazoliną į 9 mėnesius 
turėjo 469 milijonus dole
rių įplaukų, beveik 19 mi
lijonų daugiau, negu perei
tais metais.

Harrisburg, Pa. — Phoe- 
bix Iron and Steel Co. fab- • 
rike įvyko sprogimas. Du 
darbininkus vietoje užmu- ’ 
šė ir tris sužeidė. .

2 pusi. Wave (Liberty) Ketvirt, gruodžio (Dęc.) 5, 1957
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JUOZAS BALTUŠIS

4 PARDUOTOS VASAROS
. (Tąsa) __

— Na, ko susiraukęs kaip devyni 
penktadieniai?! — šaukia jis man. —Ar 
be mergų nebetveri?

Aš neatsakau; bet jam nė nereikia 
kad atsakyčiau: čia paklausė, čia ir už
miršo. Dirba, šveičia iš viso peties, ir 
staiga — tėkštu numetė viską šalin ir 
šaukia visa gerkle:

Oi, gvoltas, gvoltas, 
Alaus nebėra-a-a!

— Pamišo Poviliokas, — kalbėjo kai
mynai, krapydami galvas.

Ateidavo kaimynai dabar nuolat. Sto
vėjo, žindo pypkes, tylėjo. Ir neiškęs.da- 

4vo: ' '
— Kad tu surūgtum su tokiais nagais! 

, Ka>P iš akies traukia!
* 1 O Poviliokas — nė viena ausim. Duo

da sau kūjeliu, lyg čia visai ne apie jį 
šnekama, ne jis giriamas. O einant 
mums pietų, kalba:

— Tu nesiraukyk. Per ilgai kramtai 
prie stalo, štai kur bėda. Vis tu pasku
tinis ir paskutinis nuo šaukšto. Tėvokui 
šito tiktai ir reikia — tuoj prigriebia 
tave, kniauja, kamantinėja, o tu vaikš
tai susiraukęs. Eik, tu vaikei voro, ne
derk ant oro!

Aš mielai neičiau trobon visiškai. Ge
riau pabūčiau visą dieną be mažiausios 
kruopelės burnoj, kad tik išsisukčiau 
tiuo tykojančių senio akių, negirdėčiau 
gergžlaus jo balso. Bet neiti negalima: 
senis tuoj pasigestų, o tada atsiimčiau 
trigubai už viską, ką padariau ir ko ne
padariau. Ir aš pildau Povilioko pata
rimą, pusalkanis dumiu nuo stalo, kai 
visi dar tebesėdi aplink dubenį, ir jau 
kieme išgirstu piktus senio šauksmus:
.— Vėl išdūmė, .šuns koja! Pašaukit 
tan tą piemenį!
Taip ir bėgo dienos. Bėgo greit. Ap
akti, rodos, nespėjom, o jau atėjo pa- 
aris — antras mano pavasaris sveti- 
os namuos. Ilgai dulkė smulkus, įky- 

s lietus. Ryto brėkšmoj pulkai rėkian- 
i kuosų suokė aplink leverdžių ir 

puošnių viršūnes. Iš po tirpstančių pus- 
Jų ir vėpūtinių ėmė, rodytis, visiškai ne

laukti dalykai: karklų apstotame įkal
tyje staiga atsirado kūdra, visa patel- 
žusi dumblu ir maurais. Pakraščiams at- 

; šutus, ten pusiaugula niukinėjo geltoni, 
■ smulkūs kaip glindos karosiukai, žiop- 
1 čiodami gaudė orą. Pakluonėse, gojelių 

užuovirtose, alyvyniuose nelauktai iš
nirdavo dienos švieson pirtelė ar pa-

i Philadelphia, Pa.
Operetė gerai pavyko

Lapkričio 23, d. vakare lai
vo pastatyta scenoje operete 
‘‘Katriutės gintarai”. Veikalą 
suvaidino atvykę iš New Yor
ko aukštai prasilavinę/ meno 
veikloj talentuoti menininkai, 
šis veikalas žiūrovams labai 
patiko ir visi patenkinti vaidi
nimu.

Anksčiau buvo susirūpinta 
nei blogo oro, nes per visą 
dieną krito sniegas dideliais 
Šmotais, maišytas su lietum. 
Tačiau pavakary padangė 
pragiedrėjo, ir septintą valan
dą publika pradėjo rinktis i 
svetainę. Tačiau visi atvykę 
pasižiūrėti vaidinimo opere
tės, dar prieš vaidinimą, lau
ke prie svetainės, pamate mū
sų naują “kultūrnešiu” naciš
ką cirką! Apie tuzinas hitle- 
linio “mokslo” studentą, Iškė
lę ant medinių kotu svastikas 
ir visaip užgauliodami ir bau
gindami bandė pastoti kelią 

inantiems j svetainę.
Bet ją niekas nepaisė, tik 

gardžiai nusijuokė iš lietuviš
kų tautos išgamą, varjotą! 
Publikos prisirinko daugiau 
regu buvo tikėtasi. Ir viskas 
pavyko gerai meniškai ir me
džiagiškai, gal ir dėlto, kad 
parengimas buvo gerai išgar
sintas per naciškos bondruo- 
menės vedamąją radio valan
dos programą.

> Per radiją jie ragino publi
ką neiti į “raudonąją paren- 

,girną”, o jeigu kurie eis į pa
rengimą, tai tiems gali būti 
liestai! Jie pranešė ir kai ku- 
Jių anglišką laikraščių repor
teriams, kad “nežinomi ele

mentai’’ ruošią operetės vai
dinimą 'ir labai baisias pra
kalbas. Kiek teko sužinoti, 
tai pora mėnesių atgal A. 
Bimba ketino pakalbėti pen
kias minutes literatūros ir 
knygų leidimo reikalais, per
ti aukoj, kol sceneriją pamai
no estradoje. Tačiau jis kiek 
vėliau pranešė, kad jis nekal
bėsiąs. i O programos jau at
spausdintos. Bet vistiek A. 
A. Bimbos vardo paminėjimas 
sukėlė daug triukšmo ir bai
mes tarpe Philadeiphijos fa- 
šistuojančios bendruomenės. 
Juos labiau Bimbos vardas 
Įbaugino, negu T. S. moksli
ninkų paleistas į erdvę sput- 
nikas Amerikos piniguočius.

Kas buvo, praėjo. Bet ko
misija rengimo veikalo “Kat
riutės gintarai” pareiškia pa
dėką radijo valandos vedėjam 
už gerą išgarsinimą, O ypač, 
kad viskas veltui, ne centas 
jiems nekainavo.

Aš, kaipo reporteris, irgi 
buvau nuvykęs pasižiūrėti 
svetainėje, kiek ten bus susi
rinkę baisiųjų raudonųjų. Ir 
tikėsite man ar ne, aš, gerai 
pasižvalgęs, pamačiau ketu
rias moteris su raudonais pal
tais, o dvi raudonomis kepu
rėmis. Tai ir viskas iš daugiau 
šimto susirinkusių žmonių.

Viena žilagalvė moteriške 
man sako: Aš gyvenu Phila- 
delphijoje 53-jis metus. Ir su
virs 40 metą kai lankau viso
kius kultūriškus ir meniškus 
parengimus, bet per tuosius 
ilgus metus niekados nema
čiau tokią sorkių, kokias su
kūlė šį vakarą prie svetainės 
“naujosios kultūros” steigė
jai. , ;

Laisvės Reporteris

siuvę, samanom nužaliavusiu stogu, iš- 
trendėjusiom sienom, vienas dievas teži
no, kada statytos ir kam statytos, be- 
duodančios prieglobstį tik šeškams ir 
žebenkštims. Plačiakiemių trobose subil
do mestuvai, supyškėjo staklės. Visi 
kiemai audė rietimus ilgiems metams, 
kaip ausdavo kiekvieną pavasarį.

Pūstelėjo vėjas, pragainiojo debesis, 
pragairino laukus. Pilkai pašiurpo pa
namių daržai, pasause pieviūkštės, pa
balo pakluonių takeliai. Vienur kitur 
jau kalėsi pirmieji dilgynių daigai pa
tvory, lindo gležnas žolės laiškelis, lau
žėsi į saulę kupli varnalėša. Viskas 
keitėsi, viskas mainėsi, viskas dengėsi 
naujom spalvom ir naujais rūbais, neat
pažįstamai, nesugaunamai, nesupranta
mai. ■

Bet labiausiai pasikeitė kaimo gat
vė. Augaloti, tirštai sustoję pagrioviais 
kaštonai, vinkšnos,‘liepos, klevai pavy
džiai saugojo gatvę nuo laukų vėjo 
nuo lietaus ir nuo saulės. Kuprotos, kie
tai sukaltos sniego pusnys težo paleng
vėle, ilgai nepasiduodamos pavasario 
šauksmui. O kur tik patežėjo, ten skie- 
dėsi juodas purvas, murmėdamas ieš
kojo nuobėgos, o neradęs — tviro į val
kas, tvindė gatvę ir griovius. Netru
kus jau visur čia liūksote liūksojo di
džiuliai ribuliuojančio vandens klanai, 
išplerpusios nuobridos, kėksojo iškežo- 
ti, dar gruodo nepaleisti purvo luitai; 
tai šen, tai ten, lyg skenduolių rankos, 
kilo į viršų nudriokinti alksnių staga
rai — pernykščio klojimo liekanos. Nuo 
krašto iki krašto makalynė tokia, kad 
nei šaukt, nei plaukt, nei dainon dėt. 
Dėl to žmonės sėdėjo dabar trobose, o 
kuriuos varė reikalas, tie slinko kabinė- 
damiesi už tvorų, taikstėsi pastatyti ko
ją ant nurudusios pagriovių žolės, kie
tesnio purvo lusto, o besitaikstydami 
vis šlamokšteldavo juodojon pliurzon 
aukščiau kelių, šaukėsi dievo danguje ir 
velnio pragare.

O kai atėjo pirmoji bandos ginimo 
diena, tai jau prasidėjo tikra pasaulio 
pabaiga! Ėjo maurodamos karvės, bri
do baubdami' jaučiai, vis iki pilvų pur
ve, terlynėj. O paskui juos šokčiojo a- 
vys, nunirdamos pusiau šonų. Gailiai 
verkdami vijosi motinas ėryčiai su bal
to, geltono, raudono, žalio, mėlyno siū
lo įvarėliais ausyse, — kad, dieve gink, 
nesusimaišytų su svetimais, neprapultų!

(Bus daugiau)

Chicago, III.
PASEKMINGAS BUVO 

EX-MAINIERIU
- PARENGIMAS '
Lapkričio 17 d. Mildos 

teatre Ex-mainierių klubas 
turėjo savo parengimą, kur 
buvo pastatyta 3 veiksmų 
komedija “Pilietis ir klebo
nas.” Parengimas, galima 
sakyti, gerai pavyko. Žmo
nių susirinko nemaža, vai- 
dintojai gana puikiai atliko 
savo roles.

Neperdėsiu pasakius, kad 
Ex - mainierių parengimai 
būna skirting-esni nuo kitų 
pa re ūgi mų. Pas juos visa
da jaučiamas koks ,tai šil
tas draugiškumas. Rodos, 
jie tebegyvena tuos senus 
priespaudos laikus, kuomet 
turėjo sunkiai šlapiuose ur
vuose , dirbti; tad vienas 
antrą geriau užjaučia ir su
pranta. O gal tik aš tai jau
čiu, nes geriau juos pažįstu.

Ex-mainieriai turėtų dau
giau surengti tokių pasi
linksminimo vakarų. Ypa
tingai man patinka veikalų 
statymas.

Klubietė

Prisiminimas mylimo gyvenimo draugo 
f

HARTFORD, CONN.
V

Šiandien, gruodžio 5 d., sukanka lygiai 4 matai, 
kai mirė mano mylimas vyras

Martinas Johnson as
I

Jis mylėjo dienraštį “Laisvę,” tad ir aš per 
dienraštį “Laisvę” išreiškiu jo prisiminimą.

ariba Johnsonicnė

Cleveland, Ohio

Laisvė (Liberty) Ketvirt., gruodžio (Dec.) 5, 1957

.Albany, N. Y. — Valsti
jos industrijos komisionie- 
rius I. Lubin paskelbė, kad 
New Yorko valstijoje labai 
plečiasi nedarbas. Į vieną 
savaitę užsisakė nedarbo 
apdraudą 225,000 darbinin
kų. Tai yra ant 50 proc. 
daugiau, kaip tą pat savaitę 
pereitais metais.

Miami Springs, Fla.
Praėjusį , rudenį suma

niau pasitraukti iš saulėto
sios Flloridos padangės į 
šiaurius, atvėdinti savo se
nus kaulus. Rugsėjo ir spa
lio mėnesius praleidau ke
lionėje po Pennsylvanijos, 
New Jersey ir Massachu
setts valstijas tikslu pa
simatyti su senais draugais, 
pasikalbėti ir po diena kitą 
pasilsėti. O Worcesteryje 
man teko pabūti kelias die
nas pas barberį M. Mačio- 
ni. Jis mane plačiai pave
žiojo, o ir pagrybauti bu
vome. Gi jų surengtame 
piknike teko rankas pasi-- 
spausti su Jaunučiu, Skliu
tu, Susnikų Jurgiu, Repec- 
ka, Blažoniu ir kitais drau
gais.

Kai kurie teiravosi, kodėl 
dabar draugas D. M. Šo
lomskas nieko neparašo į 
Laisvę. Į tai atsakyti ne
galėjau, nes tos priežasties 
nežinojau. Tačiau p o r a 
draugų išsireiškė, kad drg. 
šolomskas gal pavargo, o 
gal rašo ir,krauna į archy
vą, arba kur kitur savo raš
tus pasiunčia.

Bet štai ' Laisvės num. 
226, Laisvės redaktorius, R. 
Mizara Krisluose praneša, 
kad IX M. šolomskas vėl 
pradėjo dirbti redakcijoje 
ir kad iki šiol jis dirbo tech
nikinį darbą ir kad D. M. 
Šolomskas ,yra gabus laik
raštininkas ir darbštus 
pi unksnes darbuotoj as.

O Laisvės num. 228, Įvai
rumų puslapyje, D. M. Šo
lomskas rašo ilgą straipsnį 
apie maršalą Žukovą ir ki
tus generolus, apie tarybi
nės armijos laimėjimus —- 
hitleriniu banditu sumuši
mus.

Perskaičiau du kartus. 
Panašių istorinių raštų mes 
tikimės matyti Laisvėje ir 
daugiau. Bravo, drauge Šo- 
lomskai! Mums patinka 
jūsų raštai.

Kai šiaurinėse valstijose 
pridrėbė sniego iki 14 colių, 
tai pas mus, Miamėje, lap
kričio 27 d. per dieną nu
krito lietaus iki 5 colių. 
Vanduo subėgo į žemesnes 
vietas — So. Miami Ave. ir 
1st St. Moterys ir vyrai 
bridome skersai gatvės iki

kelių. Nekurios krautuvės 
ir barberšapės buvo van
dens užlietos ir transporta- 
cija buvo suparalyžiuota.

Oras šiltas, vasariškas.
Miamės pažangieji lietu

viai susiorganizavo į Lietu
vių draugišką klubą. Lap
kričio 28 d. — Padėkų die
ną — turėjo savo pirmą ka
lakutienos pikniką. Jame 
teko susitikti su drauge 
Zdaniene, kadaise gyvenu
sia Willkes-Barrej. Dabar 
ji pastoviai apsigyveno Mi
amėje. V. J. Stankus

Pittston, Pa.
Lapkričio 25 d. aplankė

me S. Rauduvę, kuris ne
seniai buvo grįžęs iš ligoni
nės po gana sunkios opera
cijos ant vidurių.

Dabar S. Rauduvė ilsisi 
ir gydosi namie, 269 North 
Main St., Pittstone. Drau
gą S. Rauduvę stropiai pri
žiūri jo žmona Lucė.

Atrodo, kaip neseniai po 
tokios sunkios operacijos, 
po gera žmonos priežiūra S. 
Rauduvė gražiai sveiksta ir 
tvirtėja.

Rauduvė yra plačiai žino
mas fotografas; jo puiki di
delė studija yra po num. 5 
Main St., Pittstone. Jis gra
žiai naujina paveikslus mo
derniškomis mašinomis ir 
gražiai piešia teptuku, nes 
jis šios profesijos mokėsi 
universitete. Taigi, jei kas 
turite užsakymus, arba ma
note paveik siu reikalais 
kreiptis į Raudu vės studiją, 
tai turėkite kantrybės, o gal 
dar už kokios poros savai
čių jis pilnai pasveiks ir ga
lės jus priimti savo studi
joje.

.Linkime draugui S. Rau-' 
duvei greitai pasveikti ir 
viso geriausio visame kame!

Vincas ir Ona 
Žilinskai

Plymouth, Pa.

LLD 190 kuopos pobūvis su 
vakariene ir šokiais

Jis įvyks šeštadienį, gruo
džio 7 d., LDSIKlubo svetai
nėje, ‘9305 St. Claire Ave. 
Pradžia 6-tą vai..vakare. Mū
sų patyrusios šeimininkės pa
tieks skanią vakarienę, prie 
kurios visi draugiškai susėdę 
vakarieniausime ir tik už $1. 
šokiams gros Pleikio 'orkest
ras. O likusis pelnas nuo po
būvio bus paaukautas apšvie
tus labui.

Todėl visi apšvietos mylė
tojai, o ypatingai LLD nariai 
esate maloniai kviečiami da
lyvauti.

Juozas Valentą Jr. , 
lankėsi Clevelande

Jis čia atlankė savo gimti
ni miestą, kurį apleido 1941 
metais, išvažiuodamas į ka
riuomenę. Pirm išvažiuosiant 
i kariuomenę, jis buvo išsimo
kinęs optiko amato — padir
bimo akinių su lyg okulisto ar 
optometristo receptu. Tame 
amate jis pasirodė talentin
gas, todėl ir kariuomenėje 
būdamas visą laiką dirbo prie 
savo pamėgto amato. Ir dabar 
jau .yra vyriausio saržento 
rangoje, inspektuoja kitų ap
teką darbus.

Valentą buvo išsiųstas tar
nauti i Francūziją ir ten buvo 
apsivedęs su francūzaite, bet 
ne ilgai jam teko su ja gyven
ti, ji mirė. Vėliau, kada hitle- 
lūiės armijos tapo galutinai 
sumuštos, jis su okupacijos 
armija buvo išsiųstas i Vokie
tiją ir ten būdamas apsivedė 
su vokietaite. Bet iki Ameri
ka neturėjo padariusi taikos 
su Vokietija, Vokietija dar

buvo Amerikos priešas, todėl 
Amerikos kareivis neprivalėjo 
susituokti su tokios šalies 
dukra. Valentą buvo išsiųstas 
į Alaską kartu su žmona Ku
nigunda.

Dabar Valentą Jr. randasi 
St. Lous, Mo., kariuomenės 
dalinyje, kur jis aptarnauja 
kareivius, padirbdamas jiems 
reikalingus akinius.

Gavęs atostogų, atvažiavo 
kartu su žmona į Clevelandą 
pamatyti savo draugus, su 
kuriais jis augo, veikė ir dai
navo Lyros Chore iki 1941 
metu.

J. N. S.

Seni žmonės daugumoje 
yra nervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisvės naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

LA I S V E
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $15 Metams

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

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

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos molinis susirin
kimas jvyks gruodžio 9 d., 7:30 vai. 
vakaro, 29 Endicott St. Mes per 
visus praėjusius metus skaitlingai 
kiekvieną., mėnesi laikėme susirinki
mus, tad juo labiau vertinkime me
tini susirinkimą ir būkime jame vi
si. Kuopos sekr. (236-238)

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na . . . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAULES RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠĖŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina '$3.00. .

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) .sako: tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mano skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠL1UPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 'tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00;

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nery tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3. tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite: .

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted SL, Chicago 8, III.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

I ‘ ’L1

Tai išmintingas posakis, 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 žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
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.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. 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 368, 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 Hill 19, N. Y.



MONTREAL, CANADA
TRUMPAI APIE VISKĄ

Stasys ir Elena Tamašiū- 
nai švente savo 35 metu ve
dybinio gyvenimo sukak
tuves. Vaišes turėjo su 
dukterimis, žentais ii- anū
kais.

Susižiedavo Onutė Suba- 
čiūtė su V. Striupiuku. Ves
tuvės ivvks ateinančia vasa
ra. . t

•
J. Mačionis turėjo nelai

mę su automobiliu. Sužeis
tas guli Victoria ligoninėje.

V. Vekterienė tapo su
žeista, kuomet jai važiuo
jant namo susidūrė busai. 
Gydosi lankydama .Gydyto
ja*

J. Deksnys serga. Gydosi 
namie po gydytojo priežiū
ra.

Dr. G. J’arry, Kvebeko 
provincijos organiz a c i j o s 
prieš džiovą pirmininkas, 
pranešė, kad Kvebeko pro
vincijoj yra daugiau tokių 
džiovininkų, kurie nesigydo, 
negu tokiu, kurie gydosi.

Pernai buvo pagydyta ir 
paleista iš ligoniniu 3,629 
ligoniai. Bet jiems dar rei
kalinga medikalė priežiūra.

L. Benoit, St. Caliste Ave., 
užtaisė šautuvą dėl stirnų 
ant jų tako, ištiesė ploną 
vielą ir prijungė prie šau
tuvo. Kitą dieną eidamas 
pasiimti nušautos stirnos 
pats palietė vielą ir vietoj 
tapo nušautas.

•
Praėjusių Montrealo mies

to valdybos rinkimų trijų 
distriktų balsai kažkur pra
puolė.

Seniausias Kanadoj uni
versitetas Bishop atsišaukė 
Į visus žmones, kad parem
tų sulyg išgalės. Jam rei
kia $3,000,000 paramos.

Darbą sukelti tą sumą pa
siėmė 1,450 jo auklėtinių 
arba tame universitete bai
gusiu mokslą. Jie mano pa
siekti visus Kanados žmo
nes nuo Halifakso iki Van- 
couverio.

•

Katalikų mokyklų taryba 
pranešė Verduno valdybai, 
kad pakels mokesčius ant 
namų.

Valdyba prašo nekelti mo
kesčiu, bet maža iš to vii- 
ties.

Dr. Baxter sako, kad 
Montreale būna daugiausia 
auto nelaimių visoj šiauri
nėj Amerikoj pagal žmonių 
skaičių.

•

Montrealo Trades and La
bor Taryba šventė 60 metų 
sukaktį, kuri gal bus pasku
tinė, kadangi eina prie su
sivienijimo su kitomis uni
jomis.

Mr. JodoirG kalbėdamas 
prisiminė tuos laikus, kai 
unijos veikdavo tamsiuose 
rūsiuose. Bet jis nepaisytų 
grįžti j tokias šturmingas 
ir entuziastiškas dienas ju
dėjime, kaip kad buvo tuo
met.

Paštas ant St. James St., 
kuris buvo statytas 1876 
metais, dabar griaunamas. 
Jo vietoj ~ statys Montrealo 
banką. * Pastatas turės 18 
aukštų ir kainuos $10,000,- 
000. i 

k

Dr. Roberts perspėja 
montrealiečius, kad draustų 
vaikams žaisti su gyvuliais. 
Esą surasta, kad pasiutimo

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., gruodžio (Dec.) 5, 1957

liga yra užsikrėtusių ne tik 
šunų, bet voveraičių, ark
lių, čipmonkių (kurių yra 
parkuose), ir kitų žvėrelių.

*
Į McGill universitetą Įsto

jo i visus fakultetus 7,430 
studentai, palyginus su 7,- 
252 pernai.

E. Roland, 80 metų senu
kė, eidama gatve įpuolei 
duobėn 15 pėdų gylio. Kada, 
ją ištraukė, pribuvo ambu- 
lansas. Bet ji tik padėkojo 
už ištraukimą ir nukiūtino 
namo.

Trylika žmonių prarado 
gyvybes per praėjusį savait
gali Kvebeko provincijoj. 
Montreale tik penki.

•
Kanados Darbininkų Kon

gresas, turįs 1,200,000 na
rių, prižadėjo padėti strei
kuojančiai Seafarers Inter
national Unijai.

Streikas apima 8 laivus, i
•

Kvebeko Darbo Federaci
jos konferencijoj, kuri tęsė
si tris dienas, D. McDon
ald, CLC sekretorius, per
spėjo Kanados valdžią, ra
gindamas imtis žygių užbė- 
gimui nedarbui už akių.

Jis mano, kad šiemet bus 
virš pusės milijono bedar
bių.

Konferencija pasiuntė re
zoliuciją Kvebeko vyriausy
bei, kad atšauktų įstatymą, 
kuris draudžia streikuoti 
mokytojams ir valdžios tar
nautojams.

Taip pat buvo pranešta, 
kad bus streikas Montrealo' 
tramvajų aptarnautojų po 
11 dienos liepos, jei nesu
tiks pasirašyti sutartį to
kiomis sąlygomis, kokiomis 
yra pasirašę kitų didmies
čių auto tarnautojai.

Lapkričio 19 dieną nuo 
keturi u iki šešių valandų 
popiet smarkiai lijo. Tuo 
laiku ivvko rekordinis ne
laimių skaičius. Net 250 
automobilių turėjo nelai
mes. Du žmonės užmušti ir 
daugybė sužeistų buvo, Am- 
bulanso kartais reikė j o 
laukti ištisą valandą.

Praėjusiais metais žhio- 
nės suaukojo įvairiems lab
daringiems tikslams $3,- 
123,839.

•
Ar žinote, kad Kvebeko 

provincija pagamina klevų 
sulos pusę tiek, kiek paga
mina visoj Kanadoj, ir že
mės ūkio parodoj laimėjo 18 
iš 19 skirtų laimėjimų.

Surinko Montrealietis

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

REIKALAVIMAI
Jaunam vyrui reikalingas kamba

rys, kad būtų tyku, ir taipgi vir
tuvės privilegijos. M a n h a t t a ne, 
Erooklyne ar Queens. Rašykite: 
Mr. A. R. Sutkus, 108-01 86th St., 
Ozone Park, N. Y.

:: prošvaistės Į Į
■ • Širdį Jaudinanti
<> Jono Kaškaičio« B • •

:: Poezija ::
G Taipgi trumpa autoriaus G
G biografija, kuri labai G
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G Kaina tik 11.50 * G
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• • 110-12 Atlantic Avė. • •
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NewWto^K^Zinloi Business Opportunity

AIDO CHORAS
Užtikrinu visus choristus, 

kad ši penktadieni pamokų 
kambarys bus prišildytas ir 
galėsim paltus nusivilkę dai
nuoti. Taipgi galėsim, naują 
choro paveikslą matyti ir už
sakymą paduoti.

Pradėsim ir naujų dainų 
mokytis. Tad būkim visi 8-tą 
valandą vakare.

Aido choras rengiasi prie! 
savo metinio šurum-burum, l 
kuris Įvyks sausio (Jan.) 
1 1-tą, 1958, Liberty Audito- 

i ium. Tad kviečiame lietuvių 
v’suomenę, iš plačios apylin-j 
kės, skaitlingai suvažiuoti. O, 
šurum-burum bus labai jval-J 
rus.

Aido choro pirmin. J. G.

Dar vienas puolimas 
prieš mokslininką

Komitetas Aukštojo moks
lo reikalams (B o a r d 
of Higher Education), pirmi
ninkaujant .C. 11. Tuttle, siūlo, 
lad Dr. Warren B.*Austin bū
tų pavarytas iš City College 
profesoriaus vietos. Jis ten 
dirba dėstydamas anglų kal
iu;. už $9,000 i metus laiko.

Ji kaltina tūlas Dr. L. Bala- 
muth, kad Austin priklausęs 
Komunistų partijai. Austin 
prispyrė kaltintoją B a 1 a- 

‘rnuthą, kad jis patsai pir
miau, būtent 1911 metais, ka
da buvo klausinėjamas Rapp- 
Couderto komiteto, sakė, kad 
Austin nėra komunistas.

Balamuth pripažino, kad 
.jis tą sakė, bet melavo, būk 
buvęs “komunistų discipline's 
\erčiamas”. štai kokis raganų 
gaudymas eina. Ir dar po to 
ponai nori, kad .jie prilygtų 
laisvajam pasauliui mokslo- 
atsiek i mais.

“Policininke ’ žuvo 
gelbėdama vaiką

New Yorko mieste turime 
moterų, kurios, apsirengusios 
kaip ir policininkai, stovi gat
vių kryžkelėse ir praleidžia 
vaikus, kada jie eina i mo
kyklas arba Į namus. Jos dir
ba savo valia. Tokių moterų 
“policininkių” yra šimtai. Tū
li jas vadina “poniomis poli
cininkėmis”, bet jos atlieka 
naudingą visuomenišką patar
navimą.

Pirmoji tokia moteris-“poii- 
cininkė” žuvo Mrs. Louise 
Davis, 30 metų amžiaus, ka
da ji gelbėjo vaikuti. Ant 7th 
Avė. ir 128th St. ji praleisda
ma vaikuti Allen Lewis pa
matė, kad padūkusiai atlekia 
automobjlis. “Policininkė” vai
kutį pagrobė ir pribėgo prie 
sienos, bet automobilis drožė 
į juos, vaikuti užmušė vietoje, 
(< L. Davis pasirgus mirė. Au
tomobilį valdė tūla Mary 
Mercado iš Fort Lee, N. J.

Brasta pradžia
Helga Morgenihal, t i k 

12-kos metų, bet augalota, 
per 8-nias dienas buvo pra
puolusi. Sugrįžusi, sako, kad 
buvo Broo, klyne pas savo 
“drauges”.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

The Greater Hew York Fund

Pažinkime savo miestą - 
New Yorką

Didžiausias Amerikoje 
orlaukis

Didžiausias Amerikoje or
laukis (Airport) yra taip va
dinamas New York Interna
tional Airport. Jis yra prie 
Jamaica Bay, Queens miesto 
dalyje. Užima jau virš 5,000 
akrų1 plotą.

šis orlaukis įsteigtas vieto
je, kur seniau buvo žemumos, 
daug u o d ų, užlajos pa
kraštyje paprastų žvejų na
meliai. Tiesa, čia du broliai 
Hyman ir David Finger pirm 
Antrojo pasaulinio karo buvo 
įsitaisę mažytį Queens County 
Airportą, kur mokė skraidyti 
lėktuvais.

1939 metais ‘New Yorko 
majoras Fiorello LaGuardia 
perėmė virš tūkstančio akrų 
plotą užlajos pakraštyje ir 
paskelbė, kad bus čia įsteig
tas New Yorko miesto nuosa
kas orlaukis. “Kaip tai, toks 
miestas neturi savo nuosavo 
orlaukio” — sakė jis.

Prasidėjo darbai. Specialus 
pompos varė rynomis iš užla
jos smėlį su vandeniu išpilant 
jį net kelių mylių atstoję nuo 
krašto. Bilijonai kubiškų pe
čių smėlio, o kartu daugybė 
ungurių buvo išpompuota. 
Tūkstančiai žuvėdrų suko 
virš būsimo orlaukio ir rinko
si ungurius, ;“o i s t e r i u s”, 
“klamsus” ir kitus marių gy
vius. Tie darbai tęsėsi porą 
metų.

Kada jau buvo pripilta 
anie 12-ka pėdų storio jūrinio 
smėlio virš esamos žemės, iš
lyginta, tai prasidėjo kiti dar
bai. Buvo sėjama ir net sodi
nama speciali žolė, kuri auga 
jūyiniame smėlyje, kad sulai
kyti “Saharos” dulkių debe
sis.

Pradėjo cemento darbus — 
išpilti lėktuvams nusileidimo 
ii- pakilimo cementinius ta
kus. Jų dabar yra apie tuzi
nas, keli ilgesni kaip trys my
lios.

Didino ir orlaukio plotą. 
Miestas ėmė vis naujus plotus. 
Pasiekė ir apgyventas vietas, 
vietomis naujus namus. Buvo 
labai daug nesusipratimų tar
pe miesto ir namų savininkų. 
Savininkai skundėsi, 'kad juos 
“skriaudžia”, neužmoka tiek, 
kiek jų nuosavybė verta. Va
žiavo specialės komisijos-de- 
legacijos net į Washingtona. 
Vietoje buvo laikoma daugy
bė piliečių susirinkimų, iškel
ta protestų. Pagaliau dalykai 
išsilygino, nes miestas pasky
rė specialų teisėją, kuris išly
gindavo tarpe piliečių ir 
miesto' nesusipratimus. Mies
tas įdėjo virš $50,000,000 pi
liečių taksais sumokėtų pini
gų į šį orlaukį, kuris didžiu
moje buvo ir tebėra žinomas 
“Idlewild”, kaip ta vieta se
niau buvo vadinama.

Kada New Yorko mieste 
buvo išrinktas naujas majoras 
Mr. O’Dwyer’is, tai jis ir 
Miesto Taryba atsitakė nuo 
nuosavo orlaukio. Pareiškė, 
kad “perdaug orlaukis ima 
pinigų”. Piliečiai pradėjo kel
ti protestus, kad jų pinigai 
eikvojami. Vieton statyti ligo
nines, mokyklas, nutiesti dau
giau požeminių ir viršutinių 
geležinkelių susis i e k i m ui 
traukiniais, tai pinigai įdeda
nt į orlaukį. Viskas baigėsi 
tuomi, kad 1947 m. balandžio 
19 d. majoras O’Dwyeris pa
sirašė su Port of New York 
Authority sutartį ir tai įstai
gai pervedė orlaukį. (Ta 
įstaiga yra bendra New Yor
ko ir New1 Jersey valstijų).

Pirmas Lėktuvas Nutūpė
Pirmasis lėktuvas į New 

York International Airport 
nutūpė, tai karo laiku, 1945 
metais, sugedęs karinio laivy
no lėktuvas’.'Tai buvo lietinga 7 - 

spalio mėnesio dieną. Lakū
nas, atsidūręs bėdoje, prisi
minė apie naują orlaukį ir 
jam pavyko sėkmingai nusi
leisti. Išeina, kad atidarymas 
1 uvo netikėtas.

Bet vis vien oficialis atida
rymas įvyko 1948 metais, lie
pos 31 dieną. Atvažiavo pre
zidentas Harry Trumanas, gu
bernatorius Dewey ir daug 
kitų politikierių ir karo vadų. 
Atidarymas buvo paverstas į 
karo lėktuvų “paradą”. Jų 
dalyvavo virš 500. Kaukė, 
ūžė, puolė vieni kitus, “mušė
si”, rodė, ką Amerikos karo 
orlaivynas gali. Pirmu kartu 
čia skrido trys “B-36” bom- 
biniai lėktuvai Tais laikais jie 
buvo Amerikos karo orlaivy- 
no “pasididžiavimas”, dabar 
jau jie pasenę ir išmesti iš ka
ro orlaivyne naudojimo.

Bus stebėtinas miestas
Orlaukyje darbai atliekami 

milžiniški, šimtai milijonų do
lerių jau sudėta. Nutiesti gra
žiausi nusileidimui ir pakili
mui cemento takai. Pastaty
tas apie 18-kos aukštų pasta
tas kontroliavimui lėktuvų — 
“control tower”. Daugelis 
amerikinių kompanijų pasi
statė dideles lėktuvų patalpas 
— ‘angarus”, fabrikus ir dirb
tuves lėktuvų taisymui. Buvo 
suvesta didelės 3-ų pėdų dia- 
metriškai rynos vandeniui. 
Suvesta rynos, kuriomis į mil
žiniškas požemines patalpas 
milijonus galionų suvaro ga
zolino.

Pastatyta laikinasis “termi- 
i.alis”. Jau yra gražus fede- 
lalės valdžios pastatas, kuria
me patikrina visus iš užsienio 
atvykstančius ir išvjrkstančius 
žmones. Muito patalpos.

Daugelis valstybių, kaip 
Francūzija, Italija, Skandina
vijos valstybės, Izraelis, Bel
gija ir kitos turi čia savo li
nijų centrus. Iš tų šalių ir i 
tas šalis skrenda per Atlantą 
lėktuvai. Tarybų Sąjunga siū
le atidaryti oro susisiekimą 
tarpe šio orlaukio ir Maskvos 
(■rlaukio. Statomi viešbučiai. 
Yra pastatyta jau ir bažny
čia. Pravestas gražus ir pla
tus iš New Yorko miesto Vau 
Wyck Expressway vieškelis ir 
atliekama daug kitų darbų.

Bet dabar Port of New 
York Authority paskelbė, kad 
jie statys “Stebuklingą mies
tą” orlaukyje, kurio įrengi
mui skirs 150 milijonų dole
rių. Tai bus daug naujų pa
statų, lėktuvams patalpų. Bus 
patalpos dėl 20-ties .užsienio 
šalių lėktuvų. Ruošia su 1959 
metais pradėti iš čia skrajoji
mus reaktyvių (jet) lėktuvų 
tarpe Amerikos ir Europos.

Bus įrengtas “Grožio par
kas“, kuris turės 220 akrų 
plotą, au'tomobilių pastaiymui 
cementuotas plotas dėl 7,000 
automobilių. Bus pasodinta 
160,000 medelių ir žydinčių 
krūmų.

Tas dar bus. Dabar orlau
kio pakraščiai priversti viso
kių kontraktorių atmatų, su
lūžusių mašinų, pagalių, suge
dusių rynų. Lėktuvai kaitin
dami savo motorus labai daž
nai kaukia, kaip padūkę. La
kūnai nesilaiko taisyklių, 
skraido žemai per gyvenna- 
mius net kelios mylios nuo or
laukio.

Arčiau gyvenanti žmonės 
sako: “Niekas nepaiso žmo
gaus, jo sveikatos... Argi 
tiems, kurie skraido iš Euro
pos į Ameriką ir priešingai 
nebuvo gali'ma orlaukį toliau 
niro miesto 'įrengti”.

Moterys dar keikia suma
nytojus ir dėl kitko. Jos turi 
“karą” vesti prieš gyvates. 
Gyvačių Long' Islande yra 
13-kos rūšių, sako, visos nepa
vojingos. Jamaica Bay žemo
se vietose jų buvo daug. Kada

MIRĖ
Lapkričio 30 d. mirė kuni

gas (kanauninkas) Juozas 
Meškauskas, turėdamas 69 
motus amžiaus. Buvo pašar
votas Garšvos šermeninėje. 
Palaidotas gruodžio 3 d. Mirė 
nuo širdies smūgio.

Kun, Meškauskas gimęs 
Lietuvoje — Panevėžyje. Se
minariją baigė 1913 m. Pir
mojo karo metu gyveno Pet- 
lograde. Lietuvon grįžo 1918 
m. Atvykęs Amerikon jis ne
gavo pastovios vietos. Tūlą 
laiką buvo gavęs vietą vieno
je lietuvių b a ž n y č i o j e, 
vėliau buvo prisiglaudęs prie 
italų parapijos, pagaliau buvo 
apsistojęs vienuoliams skirta
me “Leo House” viešbutėlyje.

Pasirodo, kad lietuviškų 
“dūšių ganytojų” Amerikoje 
yra perviršius, tai ir kunigas 
Meškauskas dėlto buvo “be
darbis”.

Viešumoje užpuolė 
merginą žaginti

Nuostabių dalykų yra mū
sų mieste!

Forest Hills geležinkelio 
stotyje, kada vienoje pusėje 
bėgių buvo desėtkai žmonių, 
tai antroje, kur buvo tik mer
gina Rosen ir vyriškis, įvyko 
nedoras pasikėsinimas. Tas 
vyriškis parsimetė merginą 
ant platformos ir puolė ją iš
žaginti. Mergina gynėsi, iš 
antros pusės kelio žmonės 
šaukė. Pagaliau jis nusigando 
ii1 leidosi bėgti.

Pribuvęs 'policininkas R. 
Orlando sulaikė Jay Lang- 
liną, kurį mergina atpažino, 
sakydama: “tas patsai”.

Keista žmogžudystė
Policija sulaikė tūlą Philip 

Kuesterį, 31 metų. Kaltina, 
kad jis išvyko vakacijomš su 
David Halbren, 65 metų sene
liu, nuvyko į Niagara Falls, 
senelį apiplėšė ir nužudė.

Kuesteris prisipažįsta, kad 
jie važinėjo į Bridgeport, 
Conn., Buffalo, Niagara Falls, 
baliavojo. Pagaliau susipyko, 
nes senelis norėjęs ten ilgiau 
būti, o Kuesteris norėjęs grįž
ti į New Yorką. Jis sako, kad 
nuo senelio atėmė $40 ir pali
ko jį.--Bet ten senelis buvo 
rastas negyvas, kietu daiktu 
pramušta galva. Kuosteris gi
nasi, kad jis žmogžudystės 
neatliko.

orlaukis užėmė jų vietą, 1 tai 
tie “bizūnai” puolėsi į arčiau 
gyvenančių žmonių daržus. 
Tūlos tiek įsismagino, kad už- 
sikaria ant tvoros ir dar namų 
gaspadinei parodo liežuvf.

Taip yra, bet negi progre
sas skaitysis su atskiro pilie
čio teisėmis. Visgi aš manau, 
kad orlaukiams vieta ne mies
te, bet už miesto. Tarybų Są
junga irgi turi didelių ©riau
kiu Maskvos srityje —i- Tuši- 
no ir kitus, bet jie tolokai nuo 
miesto. Vokietijoje kitaip, 
Berlyne yra vienas pačiame 
miesto parke.
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Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

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

Laisvės

Ridgewood-B’klyn. Saldainių krau-fc, 
tuvė, fontanas, kava. Savaitinė jei- ’ 

į ga $250-8300. Renda $60 i mėnesį.’ 
i Arti mokyklų, krautuvių. Kaina že- t
me greitam pardavimui. Taipgi yra *• 
du kamb., vonia, lašai, garo šiluma.
II Y. 1-9634. (236-238),

Atidaro aklųjų centrą
Woodhaven, Queens, atida* 

romas aklosioms • moterims 
centras. Ten galės rasti vie
tos- arti 2,000 moterų. Yra 31 
kambaiys, įrengta patogu
mai. Centro įrengimas kaina
vo $1,125,000.

VISOKIOS 
ODOS 

Padarymui Batų 
Arba išsiuntimui Užsienin

MANHATTAN TANNING V
CORP.

12 SPRUCE ST., N. Y. C.

niTioiii/ jr^rnpiuyiiif nv
Abclnai Namų Darbininkai

Virėjos. Motinų Pagalbininkės 
Slaugių Patarnautojos .

132 LARCHMONT AVE.
L ARCHMONT, N. Y.

TE. 4-3663—TE. 4-1611, Mrs. B.

■ ■ ’ k

Į Į MATTHEW A.; Į
BUYUS ii

G (BUYAUSKAS) ' G

:: laidotuvių : į
:: DIREKTORIUS :;

•• Newark 5, N. J. ;•
j; MArket 2-5172 ;•

i: 426 Lafayette St.

Printed Pattern

Printed Pattern 9217- Women’s 
Sizes 3G. ,38. 40. 42, 44. 46. 48 
Size 36 takes 4% yards 39-inch 
fabric.; ’/2 yard contrast

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic, 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.




