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Gengsteriu beieškant. 
Vorošilovas Suomijoj. 
J. Tysliavai. 
Plechavičius rengiasi.

Dėl to, kad Ilearsto spau
dos kolumnistui Viktorui Rie
sel kažkas akis išsvilino che
mikalais New Yorko gatvėje, 
tyrinėjimai dar vis tebeina.

FBI sako, jog kolumnistui i 
akis chemikalus žėrė Abra
ham Telvi, bet lai daryda
mas, jis pats sau ant veido 
užsiliejo to skysčio ir sužalo
jo savo veidą.

Kadangi gengsteriukas Tel
vi buvęs jau ženklyvas, tai jo 
sėbrai, dalyvavę konspiracijo
je, jį nužudė, kad savo kai
li išgelbėtu.’

Keli asmenys suimti ir tc- 
* bėra FBI žinioje.

Bet miesto policija tai gin
čija ; sako, netiesa, kad buvo 
taip, kaip teigia FBI, Dabar 
Telvio lavoną, iškastą iš ka
po, tiria specialistai.

Įdomu tai, kad šiuo klausi
mu vyksta lyg ir varžytinės 
tarp federalinės policijos ir 
miesto. O mums rodosi, abi
dvi policijos turėtų šiuo rei
kalu bendrai veikti.

New Yorko mieste jau įvy
ko daug užmušėjysčių, kurios 
dar vis nėra ištirtos, kaltinin- 
kai nesurasti, štai, tik nese- 

fihiai buvo nužudytas anti-fa- 
šistas Kolumbijos universiteto 
darbuotojas. Kas jį nužudė? 
Sakoma, fašistai, bet jų poli
cija nesuranda!...

Mums rodosi: jei tik fede- 
. rali nė ir miestą va policija tik

rai pasiryžtų surasti piktada
rius, tai ji juos surastu.

Juozui Tysliavai: Jungtinių 
Valstijų konstitucijos autorius 
buvo ne Jeffersonas; Jeffer- 
sonas buvo' Nepriklausomybės 
Deklaracijos autorius.

Tarybų Sąjungos preziden
tas Vorošilovas šiuo metu vizi
tuoja (lankosi) Suomijoje.

Yra spėjimų, kad Vorošilo
vas nuvežė nemažų tai šaliai 

i dovanų,
4 Tarp mažytės Suomijos ir 

didžiosios Tarybų) Sąjungos 
santykiai draugiški, geri. Tai 
eina naudon ne tik abiejų ša
lių žmonėms, o ir visapasau- 
linės taikos reikalui.

I

Viename laikraštyje skai- 
I tau, jog generolas p. Plecha

vičius, kuris šiuo metu Chi- 
cagoje Snapsą pardavinėja, 
viename tautininkų mitinge 
pasakė: kai jis būsiąs Lietu
voje, tai kiekvienas jam ne
patinkamas asmuo, kai grįž 
Lietuvon, Kybartuose turės 
“susidurti su skriningu”.

' Kitais žodžiais, Plechavi
čius juos pačiupinės!

Klausimas kyla: kada gi 
tas barzdotas generolas mano 
Lietuvon sugrįžti ? Antras 
klausimas: ar jis mano, kad 

. gt Lietuvos žmonės pamiršo jo 
1'4 ten atliktus darbelius? 

/
New York Times (rugp. 21 

d.) skaitau:
“Mokytoja* kurios 10 metų 

amžiaus dukrelė praėjusį lap
kričio mėnesį buvo rasta mo
kykloje skaitant “komunisti
nės propagandos knygą“, gal

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos
Londonas. — Suezo reika

lų konferencija nepasibai
gė, kaip tai buvo laukta 
trečiadienį, nes Indija ir 
Tarybų Sąjunga pasiprie
šino Amerikos, Britanijos 
ir Francūzijos norui pa
tiekti Egiptui kaip ir reika
lavimą sueiti į derybas. In
dija ir TSRS nori, kad kon
ferencija nuspręstų šaukti 
platesnį pasitarimą su E- 
gipto pritarimu, gal kur 
nors Azijoje, o nestatytų 
Egiptui reikalavimų.

Albany. — New Yorko 
CIO konvencijoje Louis 
Hollanders sakė, kad visas 
AFL-CIO, bet ypatingai 
ClO skyrius, darbuosis už 
republikonų sumušimą at
einančiuose rinkimuose.

Kairas. — Egiptas pas
kelbė, kad Suezo kanalo ad
ministracija darys sunke
nybes. britų ir francūzų lai
vams, jeigu Britanija ir 
Francūzija privers savo pi
lotus apleisti tarnybą kana
le. Mat, kanalo tvarkyme 
jau iš seno darbuojasi ke
liolika britų ir francūzų pi
lotų, kurie “praveda” lai
vus kanalu. Londono ir Pa
ryžiaus valdžios dabar daro 
spaudimą ant tų pilotų, 
kad jie apleistų savo postus 
ir tuomi pakenktų Egiptui.

Rangoonas. — Burmos 
valdžia skelbia, kad jos ka
riuomenei vėl ‘teko susirem
ti su karenų sukilėliais. 
Karenai yra kalnėnų taute
lė Burmoje, kurios vadovai 
jau vkelinti metai veda par
tizaninę kovą prieš Burmos 
valstybę, dabartinės kovos 
vyksta Martabano srityje.

Valdžia sako, kad kare
nai šiuo kartu pradėjo puo
limą.

Pekinas. — Į Kiniją atvy
ko Malajos ir Singapore 
britų prekybos delegacija 
su John R. Hali priešaky
je. Britai tarsis su kinais 
apie gumos pardavinėjimą 
jiems.

Viena. —* Austrijos Ty- 
rolo srityje, ypatingai ap
link Insbruką, siaučia di
deli potvyniai. ' Prieš potvy
nius kovoja armijos, dali
niai, policija ir fabrikų dar
bininkų grupės.

Deli. — Premjeras Neh
ru sekantį mėnesį apsilan
kys Saudi-Apdbijoje. Ne- 
kuris laikas (ątgal Indijoje 
lankėsi Arabijos įpėdinis— 
princas ir premjeras.

Kopenhaga. — Į Daniją 
atvyko Eleanor Roosevelt.

būt bus pašaukta pas švieti
mo Tarybą, pasiaiškinti. ..“

Laikraštis kol kas tos mo
kytojos ir jos dukrelės vardų 
ir pavardės nepaskelbė, bet 
tai ne tame dalykas. Dalykas 
yra toks: ragangaudiškumas 
mūsų miesto mokyklose dar 
toli gražu nesibaigė.

Nicosia. — Britanijos vy
riausias karinis komandie- 
rius Kipre paskelbė tam ti
kras pasidavimo sąlygas 
pogrindinei nacionalistų 
ginkluotai organizacijai,
EOKA, kurią britai vadina 
“teroristine”. Jau beveik 
tikra, kad EOKA tas sąly
gas atmes.

Britai duoda pogrindi
ninkams tris savaites, per 
kurias jie gali išeiti viešu
mon su ginklais ir pasiduo
ti. Po pasidavimo jie turės 
pasirinkimą: jie gali išvyk
ti Graikijon ir ant visados 
atsisakyti Britanijos pilie
tybės (kipriečiai skaitosi 
britų piliečiais) ir pasiža
dėti niekad negrįžti Kip- 
ran, arba, jie turės pasi
duoti ir eiti į kalėjimus ar
ba koncentracijos stovyk
las. Britai rezervuoja sau 
teisę teisti tuos, kurie, jų 
nuomone, nusikalto.

EOKA jau išplatino lape
lius, kuriuose aiškina, ko
dėl atmes tas sąlygas:

1. Nacionalistai negali 
vykti Graikijon, nes jie gy
vena Graikijoje ir dabar — 
Kipras jų akyse yra Grai
kijos dalis, nors laikinai 
brjtų okupuota. Apie Bri
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Britai siūlo kipriečiams 
nepriimt i n a s pasidavimo 
sąlygas, EOKA jas atmes

tanijos pilietybės atsisaky
mą negali būti kalbos, nes 
nacionalistai tos pilietybės 
nepripažįsta.

2. Nacionalistai nepadės 
ginklų ir nepasiduos britų 
malonei, nebent britai da
rytų nuolaidas ir garantuo* 
tų, kad Kipro žmonėms buš 
įteikta tautinio apsispren
dimo laisvė.

Lenkijos unijų vadovas 
apie streikavimo teisę
Varšuva.— Lenkijos dar

bo unijų vadovas Viktor aš 
Klosievičius pasakė kalbą 
apie streikavimo teisę soci
alistinėje šalyje. Jis sakė, 
kad darbo unijų užduotis 
socialistiniame krašte yra 
ginti darbininkų reikalus, 
bet tas nereiškia, kad rei
kia vesti prie streikų. Jis 
sakė, kad unijos po socializ
mu turi kovoti prieš biuro
kratizmą pramonėje, kur jį 
sutinka, bet tuo pačiu laiku 

j turi atsiminti, kad fabrikai 
I priklauso patiems darbo 
žmonėms.

Tel Avivas. — Izraelyje 
prasidėjo autobusų vairuo
tojų streikas.

Mixosias irgi vienbalsiai™ 
Sfasseno kampanija subliūško

Washingtonas. — Laivy
no departmentas paskelbė, 
kad karinis žvalgybinis lai
vyno orlaivis buvo užpul
tas, kai skraidinėjo tarp 
Formozos ir Liaudies Kini
jos kranto. Manoma, kad 
tas orlaivis pašautas. Ja
me radosi 15 asmenų įgula. 
Laivyno departmentas sa
ko, kad orlaivis skraidinė
jo virš tarptautinių 'vande
nų, tai yra, neperdaug arti 
Kinijos kranto.

Skelbiama, kad pasiųsti 
keli kariniai orlaiviai, kad 
ieškoti pirmojo. Anie or
laiviai ginkluoti. kulkosvai
džiais ir lakūnams įsakyta, 
sako departmentas, “atsa
kyti ugnimi į ugnį.”

Šią žinią paskelbus Wash

Jau dešimta savaitė, kai 
Olandijoje tęsiasi krizė
Haga. — Jau dešimtą sa

vaitę Olandijoje tęsiasi val
džios krizė ir kol kas nėra 
žymių, kad ji greit, baig
sis. Nepriklausomas Pieter 
Lieftnick bandė sudaryti 
naują kabinetą, į kurį įeitų 
ir Darbo partija (socialis
tai) ir katalikai,- bet be ge
ru rezultatu. Anksčiau to
kius pat bandymus darė 
socialistas ir katalikas,

Tuo tarpu šalį valdo laiki
na' vyriausybė su socialistu 
Eillem Drees priešakyje.

Manoma, kadi dabar ka
ralienė įgalios kokios nors 
mažesnės politinės grupės 
žmogų sudaryti kabinetą. 
Gali būti, kad premjeru 
bandys tapti Jelle Zijilstra, 
kuris vadovauja taip vadi
namai Anti-revoliucinei 
partijai.

Chicago. — Polio epide
mija pradeda švelnėti. Per 
šią savaitę buvo tik 11 su- 
širgimų.'

ingtone, iš Kinijos dar ne
buvo jokių pranešimų ir to
kia kinų versija apie įvykį 
dar nežinoma. Taipgi dar 
nebuvo komunikatu iš čian- 
gininkų sostinės Taipei 
Formozoje.

Laivynas sako, kad pra
puolęs orlaivis, P 4M Mar
tin Meteor tipo, turi du 
sprūsminius motorus. Tai 
žvalgybinis, orlaivis su 
fotografavimo įrengimais. 
Laivynas nesako savo ko
munikate, kodėl toks foto
grafavimo orlaivis skraidy
tų virš tuščių tarptautinių 
vandenų ir nepasuktų virš 
Kinijos kranto, kaip tai ne
oficialiai pripažino vienas 
aukštas laivyno pareigū
nas, kad galėjo įvykti.

lovas, kuris

Vorošilov kalbėjo Suomijos 
seime; jį sutiko draugiškai

Helsinkis. — Tarybų Są
jungos prezidentas Voroši- 

svečiuojasi Suo
mijoje, kalbėjo parlamente. 
Jis buvo sutiktas, labai šil
tai visų frakcijų deputatų. 
Jis nurodė, kad Tarybų Są
junga buvo pirma šalis, ku
ri pripažino Suomijos ne
priklausomybę. Jis taipgi 
sakė, kad Tarybų Sąjungos 
žmonės visuomet atmena, 
ant kiek suomiai prisidėjo 
prie carizmo nuvertimo.

Maskva. — Vakarų Vo
kietijos ambasadorius W. 
Haas šį sekmadienį išvyks 
namo ilgesniems pasitari
mams su Adenaueriu ir už
sienio reikalų ministru Von 
Brentano. Kuomet jis grįš, 
nežinia. Sąn tykiai tarp 
TSRS ir Vakarų Vokieti
jos, įsteigti keletas, mėne
sių atgal, paskutinėmis sa
vaitėmis pradėjo greit blo
gėti, nors niekad nebuvo 
geri.

San Francisco. — Eisen- 
h o w e r i o nominavimas, 
vienbalsis kaip numatytas, 
vedė ir prie kito vienbalsio 
nominavimo: Richard Ni- 
xono į vice-prezįdentus. Ei
senhoweris paskelbė, kad 
nors jis ragino kitus norin
čius kandidatuoti į vice
prezidentus jam pasirodyti 
ir pasikalbėti su juom, 
“niekas nepasirodė”. O 
Stassenas, kuris buyo pra
dėjęs smarkią kampaniją 
prieš Nixona, paskutinėje 
dienoje subliūško, paskel
bė (po trumpo pasikalbėji
mo su Eisenhoweriu), kad 
jis savo kampaniją baigia. 
Nixonas jam staiga tapo 
ne tik priimtinu, bet net la
bai geru kandidatu ir jis 
net paantrino jo nominavn 
m a. v

Eisenhowerio nominavi
mas konvencijoje sukėlė il
gą ir triukšmingą demons- 
tradiją, kurios laukta per 
dvi pirmas konvencijos die
nas. Tas lyg “atgaivino 
konferenciją”. Nixono per 
jo nominavimą nebuvo San 
Francisce, nes jis nusisku
bino prie savo Los Angelė
se sergančio tėvo lovos. 
Tarp konvenciją stebinčių 
laikraštininkų atsirado ir 
tokių, kurie manė, kad Ri
chardo staigi kelionė buvo 
iš anksto planuota, kad jo 
tėvas jau ilgokai taip sirgo 
ir nepablogėjo, ir kad tos 
kelionės tikslas buvo sukel
ti Amerikos žmonėse sim
patiją Nixonui.

Ketvirtadienį Eisenhowe
ris ir Nixonas, kuris, kaip 
tai buvo numatyta, grįžta 
konvencijon, turėjo pasa
kyti kandidatūros ' priėmi
mo prakalbas.

Apie republikonų konven
ciją laikraštininkai sutin
ka, kad ji buvo “vienin
giausia” jų istorijoje, bet 
tuo pačiu laiku negyviau- 
sia, sausiausia ir mažiau
siai demokratinė.

Japonija ir Tarybų Sąjunga 
susitarė atidėti pokalbius
Londonas. — Japonija ir 

Tarybų Sąjunga ' susitarė, 
kad atidės pasitarimus apie 
taikos sutarties sudarymą 
iki rugsėjo mėnesio pabai
gos. Aiškinama, kad rug
sėjis yra mėnuo, kuomet 
tarybiniai diplomatai išva
žiuoja atostogoms.

Apie • tai susitarta čia 
Londone, kur randasi abie- v 
jų šalių užsienio reikalų 
ministrai, Šepilovas ir Ši- 
gemitsu. Po Suezo reikalų 
konferencijos Šigemitsu 
grįš J a p o n i j o n, nevyks 
Maskvon, kaip buvo pla
nuota, o rugsėjo pabaigoje 
Maskvon atvyks jis arba ir 
premjeras Hatoyama.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šilčiau

I I



o

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-12 ATLANTIC) AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
President CLEMENT BREADY; Sccr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS

, Editor, ROY MIZARA
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00 ________________ ,
Queens Co............ $11.00 per year foreign countries, per year $15.00
Queens Co.......... $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 mdnths $6.50

Foreign countries, 6 months $8.00
Entered, as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of March 3, 1879

Į LEHMANAS NEKANDIDATUOS

į

, I

■

J

LABAI GAILA, kad senatorius Herbert H. Lehma- 
manas viešai pasisakė, kad jis-kitam terminui senato
riaus vietai nekandidatuos.

Lehmanas, reikia pasakyti, buvo geras senatorius, 
visuomet stovėjo prieš visokius reakcininkų siūlymus 
ir pats siūlė Kongresui, visą eilę sumanymų, gerinan
čiu liaudies buiti. V 4-

Sen. Lehmanas jau gyvena 78-uosiūs metus. Jis vi
suomeniniuose veiksmuose dalyvavo-veikė per 30 metų 
Lehmanas buvo New Yorko valstijos gubernatoriaus pa
dėjėjas, kai Franklinas D. Rooseveltas ėjo gubernato
riaus pareigas; vėliau jis kelis kartus buvo išrinktas gu
bernatorium; dar vėliau jis ėjo UNRRA direktoriaus 
pareigas, o po to — Jungtinių Valstijų senatoriaus.

Kiekviena karta, kai tik Lehmanas kur kandidata- 
vo, jis buvo išrinktas. Tai parodo, kad jis nenutraukė 
ryšių su žmonėmis, kad jis buvo to vertas.

Šiemet baigiasi jo terminas Jungtinių Valstijų Se
nate. Šiemet daug žmonių tikėjosi, kad Lehmanas su
tiks kandidatuoti dar vienam terminui (šešeriems me
tams) į Senatą, o jei jis sutiks, tai ir bus išrinktas.

Kadangi Lehmanas yra demokratų partijos žmo
gus, tai republikonai buvo nusiminę ir jie nebežinojo, 
ką statyti savo kandidatu senatoriaus vietai. Jie ieškojo 
“tvirto kandidato.” Manė, kad tik tokie asmenys Leh- 
maną galėtų nugalėti, kaip buvęs gubernatorius Tho
mas E. Dewey arba justicijos department© sekretorius 
(ministras) Herbert Brownell.

Po to, kai Lehmanas padarė savo 'pareiškimą, repu
blikonai nudžiugo. Dabar jie mano, j
savo žrnoyų pastatyti ir jis būsiąs išrinktas į Senatą, nes, 
ju nuomone, demokratai neturi kito tokio tvirto poli
tiko kaip Lehmanas.

Iš tikrųjų, ką gi dabar demokratai vieton Lehmano 
statys, kandidatu į Senatą?

Pats Lehmanas siūlo savo vieton statyti New Yorko 
miesto majorą Robertą Wagneri, tačiau, nežinia, kaip 
į tai pažiūrės kiti. Yra tokių, kurie norėtų statyti kon- 
gresmaną Emmanuelį Cellerį, bet šis per silpnas; jo 
rekordai Kongrese nėra labai geri; jis Lehmanui. ne
prilygsta niekame.

Štai ir galvosūkis. O reikėtų, kad į Lehmano vietą 
būtų išrinktas kitas pažangesnis asmuo, kuris galėtų 
Senate darbuotis taip, kaip darbavosi Lehmanas.

Gaila, kad senatorius Lehmanas pasitraukia iš po
litinio gyvenimo. Tiesa, jis pažadėjo uoliai darbuotis, 
kad Adlai Stevenąonas būtų išrinktas prezidentu, o 
Wagneris— senatorium.

i 
I

ĮVAIRUMAI
Sis tas is sen ir ten

tieGarsinė raš. mašinėlė
Sudaryti garsinę rašomą 

mašinėlę (taipraderį), tai 
yra, mašinėlę, kuri spaus
dintų, tuo tarpu, kai dik- 
tuotojas jai kalba, jau se
noka mintis. Jau keliolika 
metų atgal Bell laboratori
jose pradėta ieškoti būdų 
tokią mašinėlę sudaryti, 
bet be pasisekimo.

Neseniai savo suvažiavi
mą laikė Amerikos Akusti
kų Sąjunga, ir tame suva
žiavime mokslininkai vėl 
pradėjo kelti tokios maši
nėlės mintį. Šiuo klausimu 
suvažiavime kalbėjo RCA 
technikas daktaras Harry 
F. Olson i 
universiteto kalbų skyriaus 
profesorius Yen Reri Chao.

Abu pripažino, kad suda
ryti tokią mašinėlę labai 
sunku, gal ir negalima. To
kios mašinėlės principas 
būtų, kad kiekvienas ištar
tas ' garsas suvirpina tam 
tikrą stygą mašinėlėje, . ir 
ta styga paliečia kaip tik 
tą raidę, kuri atsimuša. 
Bet yra labai daug sunke
nybių. Pirmiausia, kad ir 
tą patį dalyką tardami, ne 
visi žmonės ištaria visai 
taip pat. Kitas dalykas, tai 
kad tokiai mašinėlei reikė- Didžiuliame, pilname sku 
tų diktuoti pilnoje tylojie,- bėjimo ir triukšmo mieste 
kiekvienas is salies atcin-

kitaip — kaipgi galėjo 
kanalai atsirasti?

Faktinai mokslininkai 
neturi daugiau įrodymų 
apie gyvybę Marse, negu 
turi apie kitas planetas. 

Kcsmopoliškas medus...
Nacionalinė Geografijos 

sąjunga sako, kad joks 
maistas nėra taip paplitęs 
po visą pasaulį, kaip me
dus. Žmonės rinko
ka medų šaltuose ir karš
tuose kraštuose, 
penkiuose kontinentuose. 
Tiesa, iki baltieji pasiekė 
Ameriką, čia nebuvo bičių. 
Indėnai vadino bites, ku
rias baltieji atsivežė, “bal- 

.. j tųjų žmonių musėmis”, bet 
ir Galitornijos į įr jje greit išmoko medų

ir ren-

kiekvienas 
antis garsas gali viską su
gadinti, sumaišyti.'

Jeigu dar yra vilties, kad

visuose

Medus minimas Biblijoje, 
Korane, senose nordikų sa
gose. Senovės Lietuvoje 
laukinių bičių medus buvo 
plačiai žinomas, nes seno
vės lietuviai ne tik valgė 
medų, bet ir gaminosi iš jo 
savo nacionalinį gėrimą — 
midų. C-

M.

saugojamose
Didžiuliame, pilname si-\U-

ivu patciBiumcį) iupu- i • nors o-nlimn butu tai- i *.- 
iop- p-alesia bet koki KdlR .S lyste,

' J o & . y ■ ~ cj-trUi n era i dilrtimt-i fnnnHna- *.• ,syklingai diktuoti fonetinė
mis kalbomis (italų, ispa
nų, lietuvių, rusų),

Čekoslovakijoje yra namas, 
kuriame tie gatvės judėji
mo garsai vos girdimi. Tai 
— tylos ir ramybės kara- 

, gyvačių karalystė, 
j Šimtai čia laikomų gyvačių 
“padeda” žmogui kovoti su 

ir skausmais, o. . ,\ur ligomis ir skausmais, c
kiekvienas garsas atitinka taip pąt apsisaugoti nuo 
raidei, tai su anglų kalba gyvačių įkandimo pasek- 
Kiltu tIqiio* cnnlricm yiiocj Zio •.

Lietuvos istorijos puslapis

TVIRTA MAŠINA I

NEŽIŪRINT demokratų partijos > vadovų “gero 
ūpo,” jiems šiemet teks gerokai paprakaituoti, jei no
rės išrinkti savo partijos žmones į aukščiausias vietas— 
prezidento ir vice-prezidento vietas.

Jau yra patirta, jog labai sunku rinkimuose nuga
lėti asmenį, kuris kandidatuoja antrajam prezidentavi- 
mo terminui.

Tiesa, Franklin D. Rooseveltas lengvai nugalėjo< 
Hooverį 1932 metų rinkimuose—Hooverį, kuris kandi
datavo antrajam terminui. Lengvai nugalėjo dėl to, kad 
Hooveris buvo atvedęs šalį į didžiausią krizę—krizę, ko
kios Amerikos istorijoje dar nebuvo buvę.

Bet šiandien dalykų padėtis kitokia. Mūsų šalyje 
krizės nėra; bedarbių gal išviso yra-kokie 2-3 milijonai. 
Republikonai, statydami antrajam terminui prezidentą 

’Eisenhowerį, skelbia: jis baigė Korėjoje karą, kurį buvo 
pradėjęs Trumanas, jis dalyvavo Ženevos konferencijo
je, pasitarnavusioje taikai, ir tt.

Vadinasi, jie turi savo rankose nemažą kazyrę.
Bet svarbiausia republikonų kazyrė yra ta: būdami 

valdžioje, republikonai turi milžinišką, tvirtą masiną, 
veikiančią už jų kandidatus.

Be to, republikonai turi daug bilijonierių savo ei
lėse—stambusis finansinis kapitalas nesigailės milijonų 

* tam, kad būtų išrinkta valdžia tokia, kokios jis labiau- 
. šia nori.

Štai, kodėl demokratų partijos kandidatams ir 
,tiems, kurie už juos stoja, teks sukaupti visas jėgas agi- 
p. ’ Adlai Stevensonas jau pradeda maršrutus. Tą pa- 

Adl&Į Stevensonas jau pdadeda maršrutus. Tą pa
tį padarys neužilgo ir Kefauveris. Jiedu žada pasiekti 
visas šalies kampelius; jiedu žada nesigailėti jėgų ir 
laiko tam, kad jų žodis pasiektų juo daugiau žmonių- 
balsuotojų.

T r Prasideda didžiulė rinkiminė kampanija, kuri tęsis 
iki lapkričio mėnesio pradžios. Nuo to, kaip) ji bus ve
dama, priklausys lapkričio 6 dieną balsuotojų pasisaky
mas prie urnų.

raidei, 
būtų daug sunkiau, nes čia 
įsimaišo- “spelinimo” klau
simas. “News” ir “Muse” 
rašosi skirtingai, bet išsi-Į 
taria identiškai. Kaip ma
šinėlė žinotu 
Tokių pavyzdžių 
paduoti daug.

Tie Marso “kanalai”
Rugsėjo septintą dieną 

Marsas bus , “tiktai” 35,- 
120,000 mylių atstumo nuo 
žemės. Eiliniam žmogui tai 
gąli atrodyti labai didelis 
atstumas,, bet tai yra ar
čiau, negu Marsas buvo 
bet kada nuo 1924 metų. 
Astronomai tikisi, kad jie 
per savo teleskopus galės • 
sužinoti daug naujo apie 
Marsą. Tiesa, 1924 metais 
Marsas buvo dar arčiau 
(24,700,000 myk), bet nuo 
to laiko teleskopai nepapra
stai patobulėjo. Sudaryta 
net tarptautinė astronomų 
komisija, kuri koordinuos 
įvairių šalių mokslininkų 
darbus apie Marsą šiuo lai
kotarpiu. I

Kaip paprastai,^ kalbant 
apie Marsą, tuojau prisi
menami taip vadinamieji 
Marso “kanalai’.’ 1877-ais 
metais italų astronomas 
Giovanni V. Schiaparelli 
atidengė, kad per telesko
pus* ant Marso galima ma
tyti tokias linijas, kurias 
jis pavadino “canali”. Ita-, 
diskai canali nereiškia ka
nalai (canals), o tiktai 
“channelš”. Tarp “canals” 
ir “channels” yra nemen
kas skirtumas; nes pirmas 
žodis reiškia žmogaus iška
stą kanalą, o channels gali 
būti ir naturališki.

Bet, kadangi visi užsie
nyje suprato Schiaparellio 
teigimą, , kad tai kanalai, 
tai’ tuojau ir susidarė teori
jos, kad Marse gyvena ko
kie nors aukštai išvystyti 
protiniai sutvėrimai, nes

skirtumą? 4* I 
galima

m jų. > ' '
r Gamtoje gyvatės turi 

daug priešų, jas žiauriai 
persekioja ir naikina, o čia 
jos apsuptos ypatingu rū
pesčiu ir dėmesiu. Erd
viuose terariumuose joms, 
kiek įmanoma, suteikiama 
visa, ką jos prarado laisvė
je ir kas joms gali būti 
naudinga.

Sunkus ir pavojingas 
darbas su gyvatėmis. No
rint gauti lašelį gyvatės 
nuodų, reikia atsargiai pri
spausti miniatiūrinius gy
vatės dantis prie specialaus 
laboratorinio^ indo krašto. 
Gelsvas lašas, likęs ant indo 
stiklo, gali vėliau būti žmo
gaus gyvybės išgelbėtoju. 
Iš gyvatės dantų išspausti 
nuodai išvalomi ir, kristali
zuojant vakuumo apara
tuose, paverčiami į toksiną. 
Gyvačių nuodų serumas lei
džiamas žmonėms ir gyvu
liams gyvatei įgelus. Be to, 
gyvačių nuodai vartojami 
medicinoje ir dėl kitų prie
žasčių atsiradusioms skaus
mams nuraminti. Dabar
tiniu metu nustatyta, kad 
atksiri gyvdcių organai ir 
gyvačių nuodai, turintieji 
nemaža aktyvių biologinių 
medžiagų, yra kartu ir dau
gelio aukštai efektyvių fer
mentų skleidėjai'.

“Labiausiai žiovaujanti 
konvencija istorKojc

San Francisco.—Andrew 
Tully,, New Yorko “Tele
gram” bendradarbis, išsi
reiškė,1 kad ši republikonų 
konvencija yra tokia nuo
bodi, kad kur nepasisuksi, 
gali matyti žiovaujančius 
delegatus ir svečius. Ta 
konvencija, sakė jis, be abe
jo, yra labiausiai žiovau
janti konvencija istorijoje. 

r-Pats Tully yra republiko- 
nas. ...........

Krikščionių demokratų 
bloko viešpatavimas Lie
tuvoje 1923—1926 m. pasi
žymėjo reakcijos' sustiprė
jimu, darbininkų ir kitų 
pažangių organizacijų per
sekiojimu, politine prie
spauda.

Nenorėdama įleisti darbi
ninkų atstovų į seimą, kle
rikalinė krikščionių - dte- 
mokratų vyriausybė 1923 
m- sukišo į kalėjimus visus 
“Darbininkų kuopos” iškel
tus kandidatus rinkimams 
į antrąjį seimą ir tuos, ku
rie pristatė registruoti 
“Darbininkų kuopos” kan
didatų sąrašus. Šimtai dar
bininkų, valstiečių, inteli
gentų buvo suimti, žiauriai 
kankinami žvalgyboje.

Tokiu būdu buvo sudary
ta garsioji “kuopininkų 
byla”, kurios dalyviai buvo 
laikomi kalėjime ,tris su 
viršum metus be teismo, 
nes vyriausybė, net ir pagal 
savo buržuazinius įstaty
mus, negalėjo pateikti kal
tinimo medžiagos.

Teroro viešpatavimas
Neturėdama platesnių 

Lietuvos gyventojų sluoks
nių pritarimo ir paramos, 
krikščionių demokratų vy 
riausybė viešpatavo su pa
galba teroro, kuris vis stip
rėjo.

1924 m. Gegužės Pirmąją 
prieš gausią Kauno darbi
ninkų gegužinę demonstra
ciją buvo mesta raitoji po
licija, kuri kruvinai susido
rojo su demonstrantais ir 
daug jų pasodino į kalėji
mą. Tais pačiais metais bu
vo nuteisti mirti nepilna
mečiai komjaunuoliai brolis 
ir sesuo Bajai. 1925 m. va
sario 19 d. raitoji policija 
surengė kruvinas skerdy
nes alkanų Kauno bedar
bių, susirinkusių prie mies
to valdybos reikalauti dar
bo. 1925 m. spalio 27 d. bu
vo sušaudytas komjaunuo
lis N. Jubileris. Elektros 
kėdėje kankinama, Vilka
viškio žvalgyboje išėjo iš 

I proto jaunuolė O- Šmeigau- 
skaitė. 1926 m. balandžio 
mėnesį buvo įmesti į kalė
jimą Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto 
sekretorius Karolis Požėla, 
Centro Komiteto narys 
Juozas Greifenbergeris ir 
kiti. Buvo uždaryta darbi
ninkų legalioji jaunimo or- 
ganicija “Spindulys”, Pa
nevėžio apskrityje veikusi 
kultūros - švietimo draugi
ja “Šviesa” ir eile profsą
jungų.

Darbo žmonės nekant
riai laukė 1926 metu, kada 
turėjo įvykti nauji rinki
mai į trečiąjį seimą. 
Augo įsitikinimas., kad 
rinkimai padarys galą 
krikščionių d -e m o k ratų 
viešpatavimui. Tą jautė ir 
patys krikščionių demokra
tų šulai.

Krikščionys demakratai,. 
matydami artėjantį galą 
savo viešpatavimui, buvo 
sumanę nedaryti rinkimų 
ir paskelbti diktatūrą; ta
čiau nedrįso, nes matė, kad 
liaudies masių neapykanta 
nušluos juos pirmą jų pas
kelbtos diktatūros dieną.

Istoriniai rinkiniai
Prasidėjo rinkiminė kam

panija. Lietuvos Komu
nistų partija, žiauriai per
sekiojama, veikdama gilia
me pogrindyje, aktyviai ko
vojo prieš reakcinę krikš
čionių demokratų vyriau
sybę, leido laikraščius ir 
atsišaukimus, organizavo 

■ darbininkų streikus ir de
monstracijas, ragino dar
bininkus, valstiečius, inteli
gentus, Visus dorus žmones 
į kovą prieš reakciją ir ka
ro pavojų. Komunistai pa-

sisakydavo slaptuose 
ninku pasitarimuose 
šuose rinkiminiuose 
rinkimuose, šaukė 
dėl demokratinių

darbi- 
ir vie- 

susi- 
į kovą 

laisvių, 
dėl 8 valandų darbo dienos, 
dėl žodžio, spaudos, susirin
kimų, profsąjungų laisvės. 
Jie reikalavo paleisti politi
nius kalinius. Komunistai 
ragino suvienyti darbi
ninkų jėgas ir padaryti ga
lą klerikalinei reakcijai.

Rinkimai, įvykę gegužės 
8—9 dienomis, atnešė krik
ščionių demokratų 
žymų pralaimėjimą.

Tokio pakilusio 
politinio aktyvumo 
vaizdoje krikščionių 
kratų vyriausybė, 
kadencija baigėsi 
mėnesį, gegužės 17 d- pra
dėjo kuopininkų teismą ir 
buvo priversta teisti juos 
prie atvirų durų.

Kuopininkų byla
T -e i s m o atsakomybėn 

buvo patraukti 92 žmonės. 
Teisė kariuomenės teismas. 
Posėdžiai vyko Tilmanso 
salėje Kaune. Teisiamieji 
kuopininkai laikėsi kaip 
^dera tikriems revoliucio
nieriams. Savo pasisaky
muose ’ jie parodė reakcinį 
vyriausybės veidą, iškėlė 
aikštėn žvalgybos (slapto
sios policijos) provokaci
jas ir kankinimus, kuriuos 
ji taikė tardymo metu. Tei
sme paaiškėjo, kad iš bylų 
išvogti dokumentai, kom- 
promituoj antie j i žvalgybą
ir vyriausybę. Salė per die
nas būdavo pilna žmonių, 
atidžiai stebėjusių bylos 
nagrinėjimą. Gatvėje, prie 
teismo salės, rinkdavosi 
daugybė žmonių, norėdami 
pamatyti kuopininkus iš 
arti. Nors visur sukinėjosi 
.žvalgybininkai, bet, kuo
pininkams pasirodžius 
žmonės juos sveikindavo, 
tarė padrąsinančius 
džius.

Komunistų veikla
Lietuvos Komunistu 

tija išvystė, plačią kampa
niją už kuopininkų išteisi
nimą ir paleidimą iš kalėji
mo. Ji išleido atsišauki
mus, ruošė susirinkimus, 
kuriuose Komunistii parti
jos atstovai ragindavo dar
bo žmones reikalauti kuopi
ninkų ir kitų politinių kali
nių paleidimo. Kuopinin
kų byla darė revoliucioni- 
zuojančią įtaką- D a r b o 
žmonės papasakodavo vie
ni kitiems apie kuopininkų 
didvyriškas ir demaskuo
jančias buržuazinę vyriau
sybę kalbas teisme.

Mums, sėdintiems teismo 
salėje, džiugu buvo klausy
ti, kaip kariuomenės teismo 
prokuroras, skaitydamas 
ilgus teisiamųjų pavard
žių ir tariamai jų padarytų 
nusikaltimų sąrašus, vis 
pridurdavo: “kaltinti atsi
sakau”.

Bylos nagrinėjimas eina 
prie galo. Visi jaučia, kad 
artėja kuopininkų išvada
vimo diena. Teismas pripa
žįsta visus kuopininkus ne
kaltais, ir po ilgų kalėjimo 
.metų ir kankinimų jiems 
atidaromi kalėjimo vartai.

Bylos laimėjimas
Kad teismas baigtas ir 

kuopininkus išleis iš kalėji
mo birželio 12 d. vidudieni, 
matyti, nedaug kas dar su
spėjo sužinoti. Apie pusę 
dvyliktos prie Kauno kalė
jimo vartų stovėjo keli 
žmonės. Jų tarpe buvo dar
bininkai suodinomis palai
dinėmis, matyti, metalis
tai, atėję tiesiog iš darbo. 
Prie jų sustojo kai kurie

blokui

masių 
aki- 

demo- 
kurios

praeiviai, sužinoję, kad 
laukiama kuopininkų palei
dimo. Pradeda lyti, bet 
niekas neišsivaikščioja. 
Lietus greitai praeina, ir 
laukiantieji nervinasi, nors 
niekas jiems netrukdo ir jų 
nevaro. Ir man teko laimė 
savo akimis pamatyti, kaip 
išleidžiami iš kalėjimo kuo
pininkai, kurie nešė aukš
tai ‘ iškėlę revoliucijos vė
liavą ir nepabūgo žvalgybos 
kankinimu, v

Liaudis demonstruoja
Atsidaro kalėjimo vartai, 

ir kuopininkai pavieniui 
pradeda išeiti- Džiaugsmo 
šūkiai, bučiavimasis. Vie
nas darbininkas išsiima 
popieriuką, prie jo priside
da dar keli ir 
“Internacionalą.” 
auga, pasigirsta kitos re
voliucinės dainos. Visi 
traukia iš Mickevičiaus gat
vės Laisvės alėjos link. Sto
vėjęs ant kampo policinin
kas., numoja ranka: matyti, 
kad jis bejėgis.

Eitynės pasuko Laisvės 
alėja senamiesčio link. 
Priešakyje eina kuopinin
kai. Paskui juos gatvės vi
duriu ir šaligatviais trau
kia vis didėjanti žmonių 
mini a. Jaunimo būrys 
traukia “Jaunąją gvardi
ją”. Skamba revoliucinės 
dainos įvairiomis kalbo
mis. Iš lūpų į lūpas sklin- 

i da žodžiai: “Kuopininkus 
išleido”. Ir visi, kam bran
gi laisvė ir laimė, buvo gi
liai- * sujaudinti, pamatę 
kuopininkus, ž y g mojan
čius laisvai masių priešą-

užtraukia
Minia

Policija bejėge
Eitynės, matyti, susidarė 

netikėtai, tvarkdarių ne
matyti, bet tvarkos niekas 
neardė. Staiga pasirodo po- 

žo- i licijos rezervas su karabi- 
į nais. Policininkai 
tynių priešakį ir 
lėmis, laikydami 
šauti karabinus/ 
na į demonstrantų tarpą, - 
atskirdami kuo pininkus 
nuo minios- Dainos skamba 
dar garsiau. Neilgai polici
ninkai galėjo atlaikyti savo 
rikiuotę ir atskirtus nuo 
minios kuopininkus. Mi
nia juos užliejo, ir jie pa
skendo minioje.

Minia su revoliucinėmis 
dainomis palydėjo išvaduo
tus iš kalėjimo savo atsto
vus iki Mapų gatvės, kur 
darbininkų profesinės są
jungos būstinėje, šalia 
Liaudies namų, jiems buvo 
suruošti pietūs. Čia pat. 
gatvėje įvyko mitingas. Ei-j, 
lė kuopininkų iš antro auk
što balkono kalbėjo į susi
rinkusius.

Tūkstantinė minia, pa
gerbusį išvaduotus kovo
tojus už liaudies laisvę ir 
pasveikinusi juos, išsiskirs
tė su pakilia nuotaika, pa
siryžusi stiprinti kovą 
prieš reakciją.

Galinga demonstracija
Pogrindinis Liet uvos - 

Komunistų partijos Kauno 
miesto komitetas nutarė 
sušaukti birželio 13 d. dar
bininkų mitingą 
aikštėje, suruošti 
traciją 
liavomis 
“Darbo 
“Laisvę 
niams!”

Iškeldama šiuos politi
nius ir ekonominius lozun
gus, Komunistų partija sie
kė mobilizuoti mases kovai 
už aktualiausius reikalą-

(Tąsa 4-tam pusi.)

par-

dviem ei- 
paruoštus 

isibrau-

Rotušės 
demons- 

su raudonomis vė- 
ir iškelti šūkius 
ir duonos!” ir 
politiniams kali-.

2 pusk—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugp (Aug.) 24, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS

SUKILĖLIAI
(Kovų dėl žemės ir laisvės vaizdai 1861-1864 m.)
(Tąsa)

—Gal su reikalu, o gal ir be reikalo— 
nesupaisysi. Kas man reikalas, kitam 
nebe reikalas... Tai katras artimiausias 
kelias?

Vyrai ėmė aiškinti, kaip artimiausiu 
keliu pasiekti Dimšą. Dabar jų pasiti
kėjimas nepažįstamuoju padidėjo. Ne
blogas, matyt, žmogus, jei vyksta pas 
daktarėlį ir tai be aiškaus reikalo. Gal 
koks giminaitis ar šiaip geras pažįsta
mas.

Raitelis, išklausęs nurodymų apie ke
lią, sėdo į balną ir, pasipliekęs kuiną, 
ristute leidosi tolumoje mėlynuojančio 
miško link.

Akimis palydėję nepažįstamąjį, Šilėnų 
vyrai dar nesiskubino namolei. Kal

bos apie manifestą, baudžiavą, ponus ir 
jų užmačias kiekvienam įstrigo į galvą. 
Artėja pavasario darbai. Tuoj užvarys 
į lažą. Kas daryti? Eiti, ar ne? Vai, 
kaip įsiėdė ta prakeikta baudžiava! O 
kad taip pasipriešinus. . Galgi ir yra 
kita ciesoriaus gromata?.. Tur būt, 
yra. Be anos patys ponai. nebūtų nė 
šitos prasimanę.

Papypkavę ir atlikę savo reikalus kal
vėje, vyrai išsiskirstė. Sodžiuje kiek
vienas pasakojo kaimynams, ką girdėjęs. 
Kaimynai taip pat kai ką žinojo. Gan
dai, paskalos, prieštaringos nuomonės 
auga, pučiasi, viena kitą kursto. Bau
džiauninkų širdys smarkiau ima plakti, 
akys drąsiau žvelgia į tolį.

Kai ankstyvo pavasario vėjas vidudie- 
* nį nustumdo debesis, šviesi šilumos ban- 
lįa užlieja laukus ir kaimą, išeina vyrai 
į kiemus, pasižiūri į dangų, į pievas, į 
dirvas už kaimo ir galvoja, kad dar die- 
na-kita ir reikės traukti su jaučių jun
gu savo rėžių arti.

IV
Vienos tokios šiltos dienos rytą, ba

landžiui jau įpusėjus, kieme, prie dar
žinės, triūsėsi apie padargus ir senis 
Balsys su vyresniuoju sūnum Petru.

Senis Balsys—žmogus rūpestingas ir 
apdairus . Kiekvieno metų laike dar-' 
bams jis pasiruošia iš anksto. Taigi ir 
dabar, pavasariui prašvitus, susirūpino 

^artėjančio darbymečio ruoša. Pirmiau
sia iš pašiūrės ištraukė žuobrį. Pavar
tė. pakilnojo, užgulė rankenas — nieko, 
ielakstis atlaikys, tik išara išsiklibinus,

- reiks ją priveržti naujais pančiais. Ir

palyčių, žinoma, reik naujų. O kurgi 
noragas?

—Petrai!—šūktelėjo sūnui,—ar nė
ra ten kur norago?

Sūnus išėjo iš pašiūrės, laikydamas 
rankoje geležies gabalą, kurio vienas ga
las buvo užaštrintas, o kitas sugaubtas 
taip, kad būtų galima ant išaros už
mauti.

—Štai ir noragas,—atkišo tėvui geležį.
Tėvas pavartė noragą, nubraukė del

nu ir apžiūrėjo iš visų pusių.
—Surūdijęs... Rūdys graužia geležį. 

Nepadėjot kaip reikiant...
Sūnus numojo ranka:
—Dėl tų rūdžių!.. Nurieks dvi vagas 

—žibės kaip sidabras. Pagaliau, tegu ir 
ėda. Nusibodo ... čia tu jį ant rankų 
nešiok, čia spausk, čia kelk, o arimas— 
kaip kiaulių knisalas. Taisykimės, tėve, 
plūgą. Dirbsime, kaip apie Lenčius žmo
nės dirba. Mačiau pernai pūdymą arė. 
Dirvonas įdžiūvęs, prie molelio, o kad 
eina—miela žiūrėti: giliau, plačiau, va
ga į vagą—ot, tai darbas!

Senis apsiniaukė ir valandėlę tylėjo.
—Su lenčiškiais mums nesusilyginti. 

Jie—karališkiai, činšiniai, lažo jau se
niai neina. Bepigu jiems. Kai dirbi sau, 
tai kitoks ir darbas. Ponui arti mes 
plūgus taisysimės ?! Dvarui keturios 
dienos, sau dvi. Nesulaukimas! Pa
kaks ir žuobrio.

Sūnus nieko neatsakė, o tėvas, paty
lėjęs, maudamas noragą ant išaros, tęsė:

—Plūgo mes neįpirktume, brangus 
daiktas... Ir ką pasakytų kaimynai, 
jei tu išeitum su plūgu pono laukų arti! 
Juk žinai, koks lažininkų darbas —by 
tik prasistumdyti dieną. Riksmo daug— 
o darbo tik dėl akių.

Petras su pašaipa dirstlėjo į tėvą ir 
sušuko:

—Tėte! Tu pamiršti, kad baudžiavos 
nebėr! Juk visi girdėjom ciesoriaus ma
nifestą. Ir bažnyčioj skaitė ir sueigose. 
O mūsų ponas, sako, tai iš pykčio vos 
barzdos nenusirovė.

—Skaityti tai skaitė, o lažas liko po 
senovei. Pats gi sakei, kad dar dvejus 
metus turėsime ponams dirbti ir raštus 
kažkokius pasirašyti, o ' paskui mokes
čius už žemę mokėti per kiek ten metų. 
Mano sena galva viso to neišneša. Bau
džiauninku gimiau, baudžiauninku, ir 
mirsiu.

(Bus daugiau)

New Haven, Conn.
Rugpiūčio 12 d. buvo pa

gerbti 
žmona 
nė. 
graži,
tas ir visi gėrėjosi gamta 
vaišėmis.

Dr. J. Stanislow ir jo 
Kristyna Stanislovaitie- 
Diena pasitaikė labai 
Svečių buvo apie šim- 

ir

Kai kūne lietuviai, pamatę 
vietos angliškoj spaudoj, kad 
Amerikos valdžia išdavė 250 
asmenų leidimus aplankyti 
Sovietų šalį, neriasi iš kailio. 
Girdi, ar tai galimas daiktas? 
^argšai, jie dar vis miega.
< - • * *

LDS 16 kuopos nariai lau
kia veikalo “Lapkus”, kurį 
suvaidins pas mus Liaudies 
Teatro aktoriai rugsėjo mėn. 
23 d. Girdėjau, kad rengėjai 
sušilę darbuojasi, kad pa
rengimas

' gas.

sunku plaukti. Nors buvo ge
ras plaukikas, tačiau pritrū
ko jėgų ir nuskendo.

Jo žmona Lucette turėjo 
užsidėjus korkines plūdes ir 
ji daplaukė iki saliukės. Ji ten 
išbuvo 3 valandas, kol kitas 
laivelis pamatė ir paėmė. O 
vyras ir liko vandenyje. Tru
ko virš 5 dienų, kol lavonas 
buvo surastas.

Motiejus Yla manė važiuoti 
Lietuvon aplankyti seselių. Jis 
turėjo ir vizą, tik reikėjo gau
ti leidimą atgal sugrįžt.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė, o jo žmonai 
Lucettei Aurorai reiškiu gilią 
užuojautą.

Bedford, Mass.

J. Brazdžius

kad 
būtų labai sėkmin

» « *
mūsų kolonijos va- 
smarkiai darbuojasi,

Cleveland, Ohio
svarbūs priminimaiDu 

clevetandiečiams
1-mas — spaudos piknikas, 

kuris įvyks rugsėjo (Sep.) 2 
d. Rūbų- piknikų darže, ant 
422 kelio. Šiam reikalui, ma-

Jonas, 
j-ininkas, 
kad sukelti daugiau paramos nau, jokios rekliamos nerei- 
dienraščiui Laisvei. Gerai bū
tų, kad rastųsi d-augiau tokių, 
kurie, po kiek kas išgali, pri
sidėtų paremti mūsų spaudą.

Sudbury, Ont., Canada
PRIGĖRĖ M. YLA

Rugpiūčio 4 dieną
IKYla šit savo žmona 

’^baigiantis keturių 
* atostogoms, sumanė išvykti 

pažuvauti. Nuvyko į didžiau- 
sį ežerą apylinkėj—Lake Nip- 
pissings

Bežuvaujant laivelis apsi
vertė. Jis manė priplaukti prie 
valiūkės, kuri buvo už 2,000 
pėdų, bet su drabužiais buvo

Motiejus 
Lucette, 
savaičių

kia, nes Cleveland© pažangie
ji lietuviai gerai žino mūsų 
spaudos reikšmę ir jie tinka
mai, pagal savo išgalę, pa
rems šį mūsų spaudos naudai 
pikniką.

2-r as—“Laisvėje“ paskelb
ta, jog bus išleista Seno, Vin
co eilėraščių knyga prenume
ratos keliu. Pradėjau rinkti 
prenumeratas, todėl, ‘ kurie 
norėsite minimą knygą užsi
sakyti, jums mielai patarnau
siu. Kaip žinote, knygos kai
na yra $1, bet kaip pats au
torius sako, jeigu kas išgalė
site ir tipsą po lėkšte pakišti, 
ir tą priimsiu, ir kur reikia 
pasiųsiu. O kaip knyga išeis, 
visiems išdalinsiu.

J. Žebrys

WORCESTER, MASS.
’ Woi‘cesteriečiam«

Pasekmingai mes užbaigom 
savo kvotą, pasiuntėm Lais
ves $15,000 Fondui 560 dole
rių, todėl aš noriu iš širdies 
padėkavoti visiems aukoju
siems po didesnę ar mažesnę 
sumą.

Dabar noriu atsikreipti į 
Laisves gerus patrijotus prieš 
baigimą vajaus, kad mes ne
sukluptum šiame darbe, nes, 
nors buvo laikas 
bet ir pabaiga šlubuoja. Ste
bint vardus aukotojų, nesima
to dar daug vardų neaukoju
sių nei cento. Draugai, pasi
skubinkite, nepasilikite nė vie^- 
nas neaukojęs. Būtų labai ne
malonu, jeigu Laisvė negalė
tų išeiti toliau dienraščiu.

žiūrėkime, kad nepasikar
totų pereiti metai: daug daug 
draugų bei draugių išsireiškė:^ 
Ar mes' aukosime, ar neauko
sime, vis tiek kada nors Lais
ve turės ' sustoti ėjusi. Mieli 
Laisvės skaitytojai: nežiūrėki
me, kas bus rytoj; žiūrėkime, 
kas yra šiandien! Gal mes 
rytoj būsime jau pamirę.

Dabar, draugai, kurie mes 
jau aukojom, gal dar kurie 
jaučiamės aukoję per mažai, 
tai dar galėtume po biskelį 
pridėti.

Aš pats dar sutikčiau pen
kinę pridėti, bet viena penki- 

įnė mažas reiškinys. O jeigu 
atsirastų keli šimtai, tai būtų 
gera suma doleriukų.. Aš jau 
neišdrįsiu pas jumis antrą kar
tą kreiptis, bet jeigu atsiras
tų iš worcesterieciu geros šir
dies draugų, tai jūs galėsite 
manė matyti. Aš su mielu no
ru jums patarnausiu.

Laiko beliko labai mažai,— 
pasiskubinkiin prieš pabaigą 
h mes savo tikslą atsieksime. 
Užduokime mes fašistams dar 
vieną smūgį, kad jie iš mus 
nevisai pytų, kad mes, pro
gresyviai, einam prie bankro
to. Parodykime mes, kad dar 
galime išlaikyti du dienraš
čius, o mes tai. galime pama
tyti, jeigu visi susirūpinsime!

J. Skliutas

D. Ženteikį ištiko 
skaudi nelaimė

ko liaisiuielaunė. _Jam .dirbant 
E. W’. Parks Co. dirbtuvėje 
buvo sutrinta jo dešinioji ran- 
įka. Jis dabar randasi ligoni
nėje (City Hospital) hv gydy
tojai mano, kad reikės ranką 
įnupiauti.

Draugai žemeikiai visados 
lankydavo pažangiųjų paren
gimus ir buvo d'uosnūs kultū
riniams reikalams paremti.

Sulaukęs 65 metų amžiaus, 
Domininkas manė galėsiąs pa
silsėti, bet štai kas atsitiko! 

pailgintas, ^emeikiai gyvena po num. 91 
Kenberma Rd., Wore estery j e, 
Mass.

Rugpjūčio 20 d. Dominiką

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Statybos vienoje gatvėje

VILNIUS. — Lygiagrečiai 
nusitiesusias Partizanų ir Kau
lio gatves jungia Aguonų ga
tvė. Nedideliame respublikos 
sostinės kvartale yra net ke
lios naujos statybos.

Plečiamas “Komunaro” že
mės ūkio mašinų fabrikas. 
Baigiami dar vieno naujo įmo
nės cecho apdailos darbai. 
Paskutines plytas statybinin
kai padėjo Vilniaus geležin
kelininkų 
tyboje. 
vidus.

1955 m. Nr. 4. “žurnalų ir 
laikraščių straipsnių metraš
čiuose” suregistruoti straips
niai, pagrindinė dokumentinė 
medžiaga ir grožinės literatū
ros kūriniai, išspausdinti res
publikos žurnaluose ir laik
raščiuose. Prie kiekvieno 
“žurnalų ir laikraščių straips
nių metraščio” yra atskiras 
“Recenzijų; metraštis”, kuria
me suregistruotos knygų, pe
riodinių leidinių ir kitų spau
dinių recenzijos, “žurnalų ir 
laikraščių metraščiuose” 1956 
m. Nr. 1—2 suregirtruoti 22- 
47 straipsniai ir 76 recenzijos.

Išėjusiame iš spaudos “Kny
gų metraštyje” Nr. 4 suregis
truotos 1955 metų ketvirto ke
tvirčio knygos, vaizduojamojo 
meno ir muzikinės literatūros 
spaudiniai, išleisti respubli
koje. Atskirame “Tarybinės 
lituanikos metraštyje” (Tary
bų Lietuva TSRS spaudoje) 
suregistruoti ir paskelbti svar
besnieji straipsniai, dokumen-

tinė medžiaga ir grožinės li
teratūros kūriniai apie Tary
bų Lietuvą, apie jos politinį, 
ekonominį ir kultūrinį gyve
nimą, istoriją, o taip pat lie
tuvių rašytojų kūriniai, išver
sti ir išleisti kitose sąjunginė
se respublikose.

Tiesa

Radiofikuojami kolūkiai
PANDĖLYS. — VIII. 7 d. 

Nauja radio transliacijos lini
ja nutiesta iš rajono centro į 
“Vilkolių” ir “Suvainiškio” 
kolūkius. Spalio 1 dieną šiuo
se kolūkiuose pradės veikti 70 
radijo taškų.

Šiemet rajone jau įrengti 
85 nauji radijo taškai.

(Elta)

. Tokyo. — Didelis gaisras 
sunaikino 1,200 namų Oda- 
tės mieste. Gaisrą taip iš
plėtė viesulas-taifūnas.

WORCESTER, MASS.

kultūros namų sta- 
Įrengiamas pastato

greta su kultūros 
kitoje Aguonų gatvės 

statomas

Beveik 
rūmais, 
pusėje, statomas keturių 
aukštų bendrabutis LTSR Miš
ko pramonės ministerijos 
techninės mokyklos auklėti- * 
niams. Jame galės apsigyven
ti apie 200 mokinių. Bendra
butis turės didžiuli poilsio 
kambarį, salę klubui, buiti
niam aptarnavimui skirtas pa
talpas, bus įrengtas centrinis 
šildymas, o vėliau dujotiekis.

Šioje statyboje 
ti Vilniaus 
kompleksinė 
vaujama A. 
pradėjo statyti antrąjį bend
rabučio aukšta.

(Elta)

dirban- 
statybos tresto 
brigada, vado- 

Petrausko, jau

Bibliografiniai ’ leidiniai
Išėjo iš spaudos nauji bib

liografiniai leidiniai. Jų tar
pe “žurnalų ir laikraščių 
straipsnių metraštis” 1955 m. 
Nr. 12 ir 1956 m. Nr. 1—2, o

žemeikį, 65 m. amžiaus, išti-’taip pat “Knygų metraštis”

DĖMESIO!
Labai svarbus pranešimas Worcester!© 

ir apylinkes “Laisves”1 skaitytojams
Rugpjūčio (Aug.) 13-tą d. LLD susirinkime 
draugų ir draugių buvo nutarta surengti dar 
nors vieną pikniką šį sezoną “Laisvei” paremtu 
Piknikas įvyks Olympia parke, Worester, 
Mass., Rugsejo-September 9-tą dieną. Labai 
gražiai pTašonfe taimerius, kad ką nors paau
kotume!, kad paskutinį pikniką padarytume 
sėkmingu. Laikas ruoštis jau dabar.

Programa bus labai graži. O mūsų puikiosios 
šeimininkės paruoš puikiausi^ valgių ir visi sve
čiai bus pavaišinti ligi sočiai. O gaspadoriai 
aprūpins įvairiais gėrimas.

S. Jurgis

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Įvykis—

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September

Vykdamas į pramogą, su
ruoštą J. Karsonui sušelpti, 
kuri įvyko Maple Parke, su
stojau Lowelly, kad nuvežti 
kitus, norinčius ten važiuoti. 
J. Blažonis padavė man nu-. 
vežti . už parduotus tikėtus 
$14. O W. Chulada sakė: aš 
tikėto nepirksiu, nes pavar
gęs, tai nevažiuosiu į banke
tą, — duodu $2, tai nuvesk 
kaipo auką.

Nuvykau į parengimą su 
žmona ir dar tris drauges nu
vežėme. Sutikęs Penkauską ir 
Kralikauską, perdaviau J. 
Blažonio $14 už tikėtus ir W; 
Chulados aukų $2. Dabar 
žiūriu, atskaitoje nėra W. 
Chulados Vardo, hei prie au
kų, neigi prie tikietų. Law- 
renciečiai, malonėkite tą klai
dą pataisyti, nes aš už tai ne
imu atsakomybės.

John Gittzus

ŠILTAS SAVAITGALIS
buvo' 

šil-
Praeitas savaitgalis 

labai šiltas New Y or Re
čiausias šią vasarą, šeštadienį 
ir sekmadienį temperatūra 
sieke arti 90%. Kadangi taip
gi buvo tvanku, tai oras buvo 
nemaloniai kankinantis. Dau
gelis skubinosi į pajūrį arba 
užmiestį.

Pirmadienį miestą pasiekė 
šaltesnio oro bangos, atėju
sios iš šiaurvakarių, Kanados. 
Vėsesnis oras čia liks> bent iki- 
ketvirtadienio

' Pekinas. — Kai kurioje 
Pietinės Kinijos srityse 
siaučia sausra, kuri gali 
labai pakenkti derliui.

VILNIUS Albumas iš Lietuvos.
Sudarytas iš foto nuotraukų. Rodoma XV- 
XIX amž. Vilniaus architektūra, kuri išliko 
iki mūšį dienų. Paveikslai vaizduoja Vilniaus 
miesto panoramas, senąmiestį, gatves ir tt.

Kama su persiuntimu......... $6.00

ŠVYTURYS Dvisavaitinis, spalvuoti 
O ▼ X X IX 1 u paveikslai. Literatūros 

žurnalas. Spausdintas Lietuvoje. Ateina iš 
Kauno, bet mes jį siusime jums iš 'New Yor- 
ko. Už' 30c stampomis, mes prisiusime jums 
išbandymui (sample) kopiją ir informacijas 
kiek kainuoja užsiprenumeruoti.

IMPORTED PUBLICATIONS & PRODUCTS
4 W. 16th St., New York 11, N. Y.

Brockton, Mass
Naujosios Anglijos Moterių Sąryšio ruošia

mas metinis piknikas įvyks sekmadienį, rugpjū
čio (Augusi) 26 d., Lietuvių Tautiško Namo 
Parko, Winter St. ir Keswick Rd., Montello, 
Mass.

Moterys ruošiasi gražiai priimti visus ir 
pavaišinti kokiu tai įvairiausių namie gamintų 
valgių maistu. Tad nepraleiskite šių vaišių ir 
pasilinksminimo, atsilankykite visi.

Turėsime ir įdomių pamargmimų. Todėl 
nuoširdžiai kviečiame iš visos apylinkes atsilan
kyti. •

Rengėjos

J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

Prašome visų įsitėmyti dieną ir vietą, kada ir 
kur piknikas įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką. Čia turė
site daug malonumo sau ir paremsite spaudą 
finansiniai.

Rengėjai

Įvairumus Mylinčių

s
Rugpiūčio 26 Augusi

Kosmovvski’s Hall & Park
gi Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.—1 vai. dienų

—PROGRAMA

Dainų programą duos “Aidsietyno” Kvartetas 
Kalbės “Šviesos” Redaktorius

Gėrimai ir Užkandžiai visiems
PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Kviečiame visuomenę skaitlingai dalyvauti

Busas išvyks nuo Lituanica Square Brooklyne, 
12:30 v. dieną, ir nuo Kultūrinio Centro, 

, Richmond Hill, 1 vai. dieną.
—Rengėjai
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Lietuvos Istorijos puslapis
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

vimus ir priversti naująją 
liaudininkų ir socialdemo
kratų vyriausybę, kuri tu
rėjo būti sudaryta arti
miausiu laiku, išspręsti 
šiuos darbininkų gyvybi
nius klausimus pirmoje ei-

riausybė iššaukė ugniage- 
gesius ir įsakė jiems sklai
dyti demonstraciją vandens 
čiurkšlėmis. Bet ugniage
siai tokio gėdingo įsakymo 
nevykdė-

Tai buvo grandiozinė 
Kauno darbininkų demons
tracija, parodžiusi darbo 
žmonių vienybę, jėgą ir su
sipratimą. Tokios revoliu
cingos, gausios ir taip ilgai 
trukusios darbininkų de
monstracijos Kaunas ne
matė gal nuo 1905 metų. 
Joje išeiveržė darbininkų 
neapykanta klerikalų kli
kai, kuri jau trejus metus 
engė liaudį.

Jų pastangos veltui
Siekdami sukompromituo- 

revoliucinį darbininkų 
J11UA.U ten pc. ovrvcriiv. i ei, mh-• j velėjimą, krikscionys cre-j 
želio 13 dieną, darbininkai * mokratai bandė sukelti 
nuo pat ryto organizuotai j provokacinius išstojimus.

Rotušės 'Tam tikslui žvalgybos 
agentai, įsibrovę į demon
strantų tarpą, pradėjo kelti 
riaušes, tikėdamiesi, kad 
į šį jų juodą darbą jiems 
pavyks įtraukti mažiau su
sipratusius darbininkus. 
Bet ši žvalgybininkų provo
kacija buvo bejėgė prieš 
darbininkų susipratimą ir 
drausmingumą. Darbinin
kai tokius provokatorius 
sudraudė ir išmetė iš de
monstracijos eilių. Čia pa
sireiškė demonstracijos da
lyvių — komunistų įtaka, 
jų pasiryžimas suteikti 
demonstracijai organizuo
tą pobūdį. Vyriausybė 
metė prieš demonstrantus 
pėsčiąją ir raitąją policiją, 
policijos mokyklą, karo po- 

;, bet visos

Tą pačią birželio 12 die
ną, vakare, toje pačioje 
darbininkų profesinės są
jungos būstinėje įvyko ant
ras Komunistų partijos or
ganizuotas darbininkų mi
tingas. Kalbėję kuopinin
kai ir profsąjungų darbuo
tojai ragino darbininkus 
suvienytomis jėgorpis kovo
ti toliau. Kalbėjusių komu
nistų paskleisti revoliuci
niai partijos šūkiai susilau
kė didelio pritarimo darbi
ninkų tarpe. Sekančią, bir-

pradėjo rinktis 
'aikštėje- Jų skaičius vis 
augo ir augo>
Socialdemokratų bandymas

Rotušėje tuo metu vyko 
bedarbių susirinkimas, ku
rį buvo sušaukę socialde
mokratai. Komunistai pa
siūlė susirinkimą perkelti į 
aikštę, kur buvo daug dar
bininkų, negalėjusių sutilp-

ti

Socialdemokratai su tuo 
nesutiko ir nenorėjo leisti 
kalbėti Komunistų partijos 
atstovams. Bet komunistai 
k a 1 b ė t ojai, nelaukdami 
leidimo, kreipėsi netarpiš- 
kai į minią, kviesdami su
rengti demonstraciją ir iš
kelti savo reikalavimus. Su
sirinkimo < 
biai nekreipė dėmesio į so- šios priemonės nedave jai 
cialdemokratų kalbas. Jie lauktų rezultatų. Atskir- 
išėjo į gatvę ir kartu su at
vykusiais darbininkais, pa- 
g*auti revoliucinės nuotai
kos, suruošė demonstraciją.

Policijos teroras
Demonstrantus puolė 

raitoji policija, mindžioda
ma juos arkliais. Bet iš
sklaidyti minią policijai ne
pavyko. Aikštėje pasiliko 
apie 200 darbininkų būrys; 
kurio policija negalėjo iš
sklaidyti. Į šį darbininkų minėti 
būrį prasiveržė pro polici- tuose, 
jos užtvarą du komjaunuo- nedrįso. Taip buvo sudary- 
liai ir įdavė dvi raudonas ta demonstracijos dalyvių 
vėliavas su šūkiais. Vėlia- byla, 
voms suplevėsavus, polici- teismas, jau veikiant liau- 
jos vaikomi, darbininkai dininkų ir socialdemokratų 
pradėjo burtis aplink vėlia- vyriausybei, 
vininkus. Prieš tokį^darbi- j minstraci jos o dalyvius po 3 
ninku veržlumą ir energi- mėnesius kalėti, 
ją policija buvo bejėgė.,Vy-

nctictv mius. ou-| j

dalyviai-bedar- liciją, gusarus

tos nuo demonstracijos dar
bininkų grupės ir pavieniai 
darbininkai Kęstučio gatve 
ir Nemuno krantu traukė 
Rotušės link. Jie prasiver
žė pro policijos grandinę 
Kęstučio gatvėje ir vėl rin
kosi prie Rotušės, pasiryžę 
demonstruoti 
ga. Tai truko 
das.

Pasibaigus 
cijai, policija

su nauja jė- 
kelias valan-

demonstra- 
pradėjo sui- 

darbininkus jų buJ 
nes gatvėje suimti

ir Kauno - apygardos

nuteisė de-

I. Dembo

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

M. Y., Agotėlė, Woodhaven, N. Y. ... 
Joseph Gegžnas, Philadelphia, Pa. ».
A. Maigis, New Toronto, Canada .... 
V. Banevičius, Waterbury, Conn.........
LLD 72 kp., Great Neck, N. Y...........
A. Yuknavičius, Carroltown, Pa. __
K. Gabriūnienė, Dorchester, Mass. .. 
Anna Krasnickas, So. Coventry, Conn. 
P. Gutauskas, Toronto, Canada .. .. 
Victor Petraitis, Bronx, N. Y...........
J. Mankauskas, Cleveland, Ohio .......
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .............
V. Karalius, Naugatuck, Conn..........
Laisvietis, Waterbury, Conh..............
Bemokslis, Philadelphia, Pa................
Senas Pittsburghietis ........................
K. Bogužis, Pittsburgh, Pa..................

13.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00

Iš anksčiau gauta $9,834.16. Dabar įplaukė $265.40. 
Viso gauta $10,099.56. Dar reikia $4,900.44.

Širdingai ačiū visiems už viršminėtas dovanas. Tu
rėkite mintyj, kad vajus oficialiai užsibaigs už savaitės 
laiko. Taipgi nepamirškite, kad vajui užsibaigus, $25 
Prietelių Klubas dar vis atdaras įėmimui naujų narių. 
Dar yra daugelis dienraščio' rėmėjų, kurie neįsirašė į 
šį klubą. Laukiame *jų!

Laisves Administracija

NewYorto^/^WZInkii
IŠLEISKIM ARTOJO POEZIJA

Gerai, draugai, kad jūs supratot, sumanėt 
Išleist Seno Vinco gerbingus raštus. 1 
Ir tuomi jūs jokios klaidos nepadarėt,1 
Bus darbas visiems mums vertingas., gbažus.

Juk minimas draugas, tai yra artojas, 
Jis aria, akėja ir rauną usnis, 
Ir taipgi jis yra ir meno: veikėjas, 
Nes, dirbdamas, žemę, dainuoja jis vis.

Išaręs gi žemę, į ją grūdus beria,
Ir visada augina dėl maisto javus, 
0 poilsio vietoj poeziją tveria*
Ir taip jis vis dirba per ilgus metus.

Taigi, ot, dabar jau reik tuoj suskaityti, 
Kiek jis jau padarė—jo darbo vaisius, 
Ir viską į knygą sudėt, sustatyti, 
Tegul žmonės skaito jo meno-rastus.

Jonas Juška

Šis tas apie pasitraukiantį 
iš viešos tarnybos Lelimaną

Jau buvo pranešta, kad se
natorius Herbertas Lehmanas 
nekandidatuos į Senatą šį ru
denį. Kaipo priežastį jis pa
davė savo senyvą amžių: jis 
gimė 1878-ais metais, taigi, jis 
jau turi 78 metus amžiaus.

Lehmanas gimė Čia nurody
tais metais New Yorke, nors 
jo tėvas,x Meyeris Lehmanas, 
čia atvyko iš Alabamos. Jo tė
vas civilinio karo metu buvo 
Konfederacijos (pietiečių) ko- 
misijonierius ir atvyko į šiau
rę tartis apie pasikeitimą ka
riniais belaisviais. Jo protė
viai, betgi, negyveno Ameri
koje — nei Pietuose, nėi šiau
rėje, o atvyko iš Vokietijos. 
Lehmanai yra žydų kilmės.

Lehmano tėvas apsigyveno 
New Yorke po pilietinio karo 
ir čia įsteigė bankinę firmą. 
Taigi, Lęhpąanąs yra kilęs iš 
turčių klasės ir dargi reakci
nės, aplinkos. Vienok, f jis , vė
liau tapo vienu labiausiai! Il

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Sutvirtina nelaimių 
skvadą policijoje

Policijos komisi jonierius 
Kennedy paskyrė 46 policis- 
tus į auto nelaimių) skvadą. 
Jis sako, kad dabartinis skva
das yra bejėgis prižiūrėti tas 
vis beaugančias automobilių 
nelaimes. Komisijonierius nu
rodo, kad New Yorke tarp 
sausio 1 ir rugpiūčio 19 die
nos įvyko 20,353 automobilių 
nelaimės.

Housegirl. Sleep in.

Private room and bath 

TV,. Good home. Steady.
BE. 2-7272

(164-167)

Namų darbininkė. Guolis viduje 
(suaugusi). Paprastas virimas, 
lengvas valymas. Nuosavas kam
barys, vonia. Du suaugę. Pilnas 
prižiūrėjimas 9 mėnesių kūdikio. 
Nuolat. Gera alga. TR. 9-2209.

(163-166)

Namų Darbininkė. Nuosavas kam
barys, vonia ir TV. Paprastas viri
mas, prižiūrėti kūdikj. Visi paisy
mai. Vėliausi paliudijimai.. $35-$40 
j savaitę. GR. 2-0154.Nori devynių milijonų 

dolerių ligoninėms
Ligoninių komisi. jonierius

MacLean reikalauja, kad 
miesto biudžete būtų skiriama 
$9,440,000 ligoninių statybai. 
Jis sako, kad, miestui augant, 

kad Michigano dabartinių ligoninių

judėjimą,

pažangiausias miestas 
bet profesiniai

(163-166)

Slaugės, RN. ir Slaugių pagdbi- 
bininkės, LPN nuo 8-4 ir 4-12 šif- 
tai. Naujai pabūdavo!a gydymosi 
namai, atidarymas rugsėjo 9.

IN. 1-9900

New Yorko 
spaudoje 

m

M Gordanas, “Daily Wor- 
ker’io” bendradarbis, analy- 
zuoja, kodėl New Yorko de
legacija demokratų suvažiavi
me Chicagoj e pasirodė silp
niau ir reakcingiau, negu ei
lės kitų valstijų, ypatingai 
Michigano, Illinois, Pennsyl- 
vanijos ir Minnesotos. Gordo- 
nas sako, kad čia egzistuoja 

'tam tikras didelis prieštara
vimas: New Yorkas turi ga
lingą darbininkų
unijos čia stiprios ir tai be 
abejo 
mūsų šalyje, 
politikieriai, kaip tai Carmine
de Sapio, įstengia palaikyti 
kontrolę virš Demokratų par
tijos ir unijos mažaj balso tu
ri New Yorko delegacijoje.

Nurodoma, 1 
delegacijoje beveik pusė na
rių buvo unijistai, nemenka i- 

; dalis negrai, o New Yol’ko 
; unijistų ir negrų 

beveik nebuvo. I
Gordonas sako, kad New 

Yorko unijos turi apsižiūrėti 
ir suprasti, kad neužtenka da
ryti ant demokratų spaudimą 
laiks nuo laiko, kad reikia 
smarkiau veikti politiniai.

* * #

“Times” sako, kad praėju
si republikonų konvencija jo
kiu būdu negali būti vadina- 

jma “atdara”, kitaip sakant, 
Lehmanas gal nuo- iajsva< rpas laikraštis, kuris

bėralinių politikų demokratų 
partijoje.

Lehmanas tapo New Yorko delegacijoje 
gubernatorium, kuomet Roo- —v”
seveltas tapo prezidentu. FDR 
jį vienu metu vadino “mano 
dešinė ranka”, bet tarp jų 
dviejų buvo ir nesutikimų. 19- : 
42-ais metais Farley vadovau
jama frakcija užvaldė New y 
Yorko demokratus Ir Lehma- 
nas tapo 
metais jis 
torium.

i nebeuž
tenka. Pav., jau siūloma tuo
jau pradėti statyti East Bron- 
xe Municipal Hospital Centre, 
kurio statyba kaštuotų beveik 
šešis milijonus dolerių.

BEŽDŽIONĖS NEAPGAUSI

(161-167)

Cleaning Women. To work 6 P.
M.-12 P, M.
large bldgs.
9 A. M. all wk. Please
phone. NATIONAL
CONTRACTORS, 9 W.

Cleaning offices in 
Up to age 45. Apply 

do not tele- 
CLEANING 
29th St., N. 

(161-167)

išstumtas. 1949-tais 
tapo išrinktas sena-

Senate 
sekliausiai tarp demokratų paprastai remia republikonus 
gynė civilines teises ir kovojo rerns Eisenhoweri ir šiuose 

diskriminaciją. - rinkimuose>pries rusinę tuonuiuuiavij/j. ■. 
Neseniai įvykusiame Demo-1 
kratų partijos suvažiavime jis, 
kartu su Illinois Douglasu, 
Oregono Morse ir keliais ki
tais kovojp už tvirtesnį pasi
sakomą '. platformoje prieš ra-

1 I ,: • į • ■
1 • ' M.

sinę scgregąciją.

Bronxo žvėryno tvarkytojai 
nusprendė, kad orangutangas, 
sveriąs 200 svarų, yra per
sunkus. Jie jam davė guminį 
“tajerį”, manydami, kad žai- 
zdamas su juom jis daugiau 
mankštinsis ir suliesės. Bet 
orangutangas iš tajerio pasi
darė sau lovą, — ir darosi vis 
sunkesnis.

Orangutangas yra didelė į 
žmogų panašiausia beždžionė, 
kuri gyvena Sumatros (Indo
nezijos) džiunglėse. Indono- 
zų kalboje orangutang reiškia 
“miško žmogus’’.

HĖLP WANTED MALE

DIVONŲ MECHANIKAI
Patyrę. Aukštos Algos Geriems 

DarbinirikTfms. Nuolatinis Darbas.

147 Front St., Hempstead
Ivanhoe 3-9368; 3-8488

(162-168)

Stalioriai. Patyręs prie krautuvės 
rakandų. Unija. Kreipkitės:

OTT BROS.
517 W. 45th St. (10—11 th Avės.)

neturėjo jokios 
pasirodyti.
konvencija buvo nuo-
sausa, mechaniška, 
sako “Tribune” bei

Užrašykite Laisvę savo draugui
Užrašykite Laisvę savo draugui

BUSINESS OPPORTUNITIES

(160-166)

Jau ruošiasi automobi
lių inspekcijai
Visiems automobilių savinin

kams jau verta pagalvoti apie 
ateinančią automobilių metinę 
inspekciją. Toks įstatymas 
yra priimtas valstijos seime
lio. Inspekcija prasidės su 
1957 metų vasario mėnesiu. 
Bus tęsiama per dešimt mene-, 
šių. Po inspekcija automatiš
kai paeis visi automobiliai ir 
sunkvežimiai, kurie jau turi 
virš keturius metus amžiaus. 
Dar nenustatyta inspekcijos 
kaina./

New Yorko jaunuoliai 
Dėdės Šamo armijai

Paskelbta, kad New Yor
ko miestas turės šių metų spa
lio mėnesį suteikti šalies ar
mijai 1,089 jaunus vyrus. O 
per rugsėjo mėnesį buvo su
rekrutuota tiktai 916 kereiyių. 
Kodėl rekrutavimas auga, 
valdžįa nepąaiškiną. ? :

Atkasė Tekio lavoną, 
apkaltino F. Drescherį

Aukščiausio New Yorko 
valstijęs teismo teisėjo Lyn- 
cho įsakymu tapo atkastas A. 
Telvio lavonas. Telvi palaido
tas Montefiorė kapinėse 
Queense. Norima tyrinėti, ar 
Telvi atrodo kaip tas gėngste- 
ris, kuris užpuolė Rieselą ir 
actu išdegiiy) jo akis. Tie, ku-

■ ri.e matė T'elvį paskutiniu lai
ku prięš jo mirtį (jį užmušė 
kiti gengsteriai), sako, kad 
ant jo veido radosijkokios tai 
išdegintos žymės. FBI 
liuvo, kad tai gal jis, 
damas actą į Rieselo 
apdegino bent kiek ir

Tuo tarpu FBI suėmė kitą 
gengsterį, Hugh Francis Dre
scherį, apie kurį taipgi mano
ma, kad jis turėjo bendro su 
pasikėsinimu prieš Rieselą.

speku- 
svies- 
veidą, 
save.

NEDISKUSAVO SUEZO
13 metų Dennis Briody, ku

ris viešėjo Egipte kaip Nasse- 
rio svečias, jau grįžo liamo, į 
Queens. Jis buvo Nasserio pa
kviestas po to, kai jam para
šė draugišką Egiptui laišką.

Dennis sako, kad Nasseris 
jį gražiai vaišino ir yra “ma
lonus žmogus”. Nasseris su 
juom diskusavo filmus, spor
tą, knygas, bet ne Suezo ka
nalą arba tarptautinę politi
ką. ..

tie,

Laisvi (Liberty) Penktad., Rugp, (Aug.) 24, 1956.

Ligoninių tarnautojai 
protestuoja

Teismas nutarė, kad 
kurie dirba miesto išlaikomo
se ligoninėse, turi mokėti už 
maistą. Ligonių tarnautojai 
buvo atsisakę mokėti už jiems 
duodamą maistą, sakydami, 
kad jų algos labai žemos ir 
kad jie visuomet taip suprato, 
kad maistas yra dalis jų at
lyginimo.

Stevenson ir Kefauver 
kalbės. Manhattan 
centre

kaip tai mano
ma), sako, kad konvencija 
buvo laisva tik techniškai kal
bant, bet faktinai anti - nixo- 
ninės jėgos 
progos 

Kad 
bodi, 
taipgi
“World - Telegram”. “Post”, 
kaip neoficialus demokratų 
organas, ‘konvenciją dar la
biau pašiepia.

Beveik visi laikraščiai sutin
ka, kad republikonams buvo 
sunku susilyginti su demokra
tais įdomumo sukėlimo atžvil
giu. Bet, nežiūrint to neįdo- 
mumo, dauguma laikraščių 
pašventė daugiau vietos repu- 
blikonų konvencijai;, negu 
demokratų.

Guatemala. — Guatema
la ir Honduras pasirašė 
prekybos paktą. Paktą da
bar turi patvirtinti abiejų 
šalių parlamentai. Prekyba 
bus vyriausiai maisto pro
duktais.

Būkite Laisves Prietelius. 
Metine duokle tik $25.00.

MALE and FEMALE

Philadelphia, Pa.
Pora. Patikima .tvarkyti virtuvę, 

mažuose senelių namuose. Mes siū- 
. lome valgį, miegrūmius ir gerą al- 

I gą. Mokanti biskį angliškai. WA. 
Į 7-1248.

2 (165-167)

MACHINISTS
Experimentals, turret, lathe and 

set up, maximum-pay. All benefits. 

Overtime.
ED. 3-2642

Delicatessen. Doing over $2300 
gross week, can do more. Excellent 
transit location. Sold by owner. Re
cently remodeled. Compl. equipped 
back kit, Est, 15 yrs. JA. 3-7759.

(163-169)

Modern Beauty Salon. 4 booths. 
3 shampooing set-ups; newly fur
nished, sold completely equipped. 
Wonderful location, good business. 
Owner selling because of other in
terests. Call weekdays, 10—5, CI. 
5-9640, except Wed.—Sat. & Sun'. 
RE.. 9^476. (160-166)

(160-166)

Grožio Salionas. įsteigta 30 m. 
6 džiovinimo aparatai; 3 krėslai prie 
sinkų; 2 manikiūro stalai. Vėdini
mo sistema. Geras pirkinys. YO. 
5-8021. Taipgi 6 rūmų apt.

(162-168)

Delikatessen—Mesinyčia, krautuvė 

išnuomavimui. įsteigta 

ištaisyta. 210-17 Hollis 

lyn. Glenmore 2-2970.

29 m. Pilnai

Avė., Brook-

REAL ESTATE

(164-170)

OPERATORS
Engine Lathe, Radial Drill 

Milling Machine 
Electrician 1st class

Top Pay
MOREY MACHINERY CO., INC.

4-57 26th Ave., Astoria, L. I.
Astoria 8-8850, Ext. 14 
Int. 1:80—8:80 P. M.

(164-170)

Machinist. All around toolmaker, 
milling machine set up man. Multi
spindle helpers, Universal turret 
lathe man. Inspector; good working 

conditions.. Paid vacations and 
holidays.

ALLIANCE MFG. & SUPPLY CO., 
INC. 32-15 Lawrence St., Flushing.

(164-170)

Assemblers,
Help-
Driv-

(164-166)

Kitchen Cabinets.
Formica Men, Hardware Men. 
ers, Sanders, Sprayers, Truck 
crs.

HOLIDAY CABINETS
180 E. Bay Dr., Long Beach 

GEneral 2-6680
(165-171)

Abu demokratiniai kandi
datai, Adlai Stevensonas ir 
Estes Kefauve^is, rugsėjo 11 
dieną kalbėk Manhattan cent
ro salėję masiniame mitinge. 
Mitingą rengia Liberalų parti
ja, kuri remia demokratų 
prezidentinius kandidatus. Į 
tą salę įeina apie 5,000 žmo
nių,
' Liberalų partija indorsevo 
Stevensoną ir 1952-ais metais 
ir jam davė New Yorko vals
tijoje 416,711 balsų. Libera
lą! tada buvd nelabai paten
kinti vice-prezidentiniu kandi
datu Sparkmanu, konservaty
viu pietiečiu’demokratu. Da
bartinis dvejetas, Stevensonas 
ir Kefauveriš*. sako liberalai, 
yra žymiai geresnis.

Prie Libėyalų partijos pri
klauso dėšinj ’ socialdemokra
tai, kurie Atskilo nuo ALP, ir 
jiems panašūs elementai.

i. - ; 2 . i ■ <. .. .

REAL ESTATE z . -
Cyprass Hills, 3 šeimų namas. 2 

apartmentai po 6 kambarius; 1 
apt. 5 kambarių. Graži apylinkė. 
Arti krautuvių, mokyklų, bažnyčių 
ir subvės. Vienas fėras. Bus vietos 
ant nuosavybės. Priimsime prieina
mus pasiūlymus kainoje. GRANT, 
494 Crescent St., Brooklyn 8, N. Y. 
TAylor 7-7645. (165-166)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦••♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i*

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark S, N. J.
MArket 2-S172

Valley Stream. Motina ir Duktė. 
9 rūmai, mūrinis-Shingle bungalow; 
50x100 ; 5 rūmai apačioj, 4 viršuj. 
Dvi spalvuotos vonios. Aliejus, karš
tas vanduo. Arti visko. Kaina 
$21,900. Kelrodis: Sunrise Highway 
iki Rockaway Ave., į dešinę iki 2- 
ros trafiko šviesos.. Valley Stream 
5-7584: ar LO. 1-0641.

(162-168)

Ideališka šeimai. Delikatessen. 
Vokiečių-Am. Parkchester. Puiki 
proga. Parduodame pilnai ištaisytą, 
tiesiai nuo sav.. Parduodame su 
nuostoliu; priežastis, nesveikumas.

TY. 2-9919
(165-167)

Delikatessen-Grosernė. įsteigta 15 
m. Nepaprasta proga. Pilnai {tai
syta. Puiki kaimynystė (Flushing- 
B’way). Savaitinė jeiga buvo $1400. 
Turi būti vėl atidaroma tuojau. 
Skambinkite Messer. FL. 9-1282.

(165-171)

Delicatessen. Fully equipped, go
ing business. Also Italian Special
ties. Est. 8 yrs. Good sandwich 
trade. Carle Place. Beer license, 
EDgewood 3-8250.

(165-1.71)

Machinists. Toolmakers, Instru
ment makers, Lathes, Milling, Ex
perimental. 50 hour week. All paid 
benefits.

DYNAMIC INSTRUMENT CORP.
59 New York Ave., Westbury

(165-171)

(Interior Trimmer)
Iš Vidaus Trimeris. Taipgi pa

tyręs prie formų darbo, Nuolatinis 
darbas. Gera alga.

MO. 5-8800
. (165-171)

IRON WORKERS

Ex]x?ricnced on forge and 
electrical soldering.

CaIl*NI. 6-6155

(165-171)

Ottawa, Kanada.—Į New-jL 
f oundlando salą laivu Sverd- \ 
lovsk atplaukė Tarybų Są
jungos žūklės* reikalų mi
nistras Iškovas ir keli kiti 
aukšti žūklės pareigūnai. 
Jie keliaus po Kanados žu- 
vavimo sritis ir susipažins 
su vietine žūkle.




