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METAI 46-ti

KRISLAI
Pasirinkimas nelengvas. 
Su darbo masėmis. 
Mokyti .nesusipratėliai. 
Pabaisa.
Niekintojai.
Iš istorijos.

Rašo A. Bimba

*

Turime didžiųjų partijų 
platformas ir kandidatus. Pri
sieina apie viską rimtai pagal
voti.

Pasirinkimas nėra lengvas. 
Didelių, pagrindinių -skirtumų 
tarpe abiejų partijų nesiran- 
do. Tai visiems aišku ir visų 
pripažįstama.

Vyriausias skirtumas tik ta
me, kad demokratus palaiko 
didelė dauguma organizuotų 
darbininkų. Natūralu, kad 
demokratų veikloje laikas nuo 
laiko yra pajuntama darbinin
kų įtaka. Republikonai gi yra 
visiškai atsiskyrę nuo bet ko
kios darbininkų įtakos. Jiems 
pilnai diktuoja stambusis ka
pitalas.

Demokratų kandidatas pre
zidento vietai Adlai Stevenso- 
nas mums pažadėjo tikrai lai
mingą Ameriką. Jis kovosiąs 
už “naują Ameriką, kurioje 
nebebus vargo... kurioje lais
vė bus tikra laisvės visiems, 
neatsižvelgiant į jų, rasinę, re
liginę, bei ekonominę padėtį... 
už naują Ameriką, kuri ne
pertraukiamai kovos prieš 
tą senovišką idėją, jog žmo
nės galį išspręsti tarpe savęs, 
skirtumus vieni kitus žudyda
mi. . .”

Pažadai puikūs, žiūrėkime, 
kad Stevensonas jų nepamirš
tų.

Šie pažadai, beje, nesuderi
nami su demokratų platforma, 
kurioje plepama apie “išlais
vinimą” žmonių socialistiniuo
se kraštuose.

Labiausia politinėje apšvie- 
toje atsilikę žmonės yra mūsų 
šalies mokytojai. Jų yra daug, 
jų yra visokių. Jiems paves
tas mūsų jaunimo auklėjimas 
ir švietimas.

Pavyzdžiui, mūsų mokyti 
mokytojai neišmoko nė tiek, 
jog jiems reikia susispiesti į 

A profesinę sąjungą ir per ją 
■*? kovoti už geresnę būklę ir sau 

ir jų globojamiems vaikams.
Dar ir čiandien viso labo 

visoje šalyje tėra 50,000 mo
kytojų unijistų. Gi šimtai ir 
šimtai tūkstančių jų dar vis 
nepajėgia suprasti tos labai 
senos tiesos, jog tiktai vieny
bėje tėra galybė.

ir 
am-

Pabaisa, kuris pavogė 
nužudė keturių savaičių 
žiaus Weinbergeriu kūdikį, 
yra kriminališka auka dolerio 
ir sąlygų. Tiktai nepagydo
mas tikėjimas į dolerio galy
bę galėjo pagimdyti tokį su
tvėrimą.

John LaMarca bus pakar
tas arba sudegintas elektros 
kėdėje'. Bet sąlygos, kurios 
tokius pabaisas gimdo, pasi
liks veikti savo darbą. Wein
bergeriu 
nis, nei

■

vaikas nei pirmuti- 
paskutinis.

tiek nužudymas Ro
kai kam neduoda

O vis 
senbergų 
ramybės. 15 tokių žmonių su
sideda kongresinis neameriki- 
nės veiklos komitetas, kuriam 
šiuo tarpu vadovauja nepagy-

Komunistai planuoja laikyt 
savo suvažiavimą vasaryje

Cedric Belfrage lankėsi 
Vilniuje, Rygoje, Taline

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partija pla
nuoja laikyti savo naciona
linį suvažiavimą vasario 
mėnesio 9-12 d. Tai bus 
pirmas suvažiavimas nuo 
1950 metų. Ilgoji pertrau
ka tarp suvažiavimų aiški
nama tuomi, kad daugelis 
partijos vadų radosi kalė
jime ir persekiojimas ben
drai sunkino suvažiavimo 
sušaukimą.

Suvažiavimo datos supuo
la su Lincolno ir Frederiko 
Douglaso gimtadieniais. .

Tuo tarpu K. P. naciona
linis komitetas laikys posė
dį ateinančio mėnesio pra
džioje. Sakoma, kad pas
kui bus paskelbti nesutiki-

Novosibirskas. — Der
lius šiais metais naujuose 
Sibiro ir Kazachstano plo
tuose labai geras, bet yra 
didelis, pavojus, kad tas der
lius negalės būti gerai nu
imtas. Nuolatinės liūtys 
trukdo rugiapiūtei ir tiktai 
apie 18 nuošimčių derliaus 
nuimta. , Kombainai stovi 
mašinų-traktorių stotyse be 
darbo, laukia geresnio oro. 
Aukštas pareigūnas Chro- 
movas sako, kad jeigu šal
nos užgriūtų dar prieš der
liaus suėmimą, tai nemen
kas smūgis šiais metais bū
tų suteiktas tarybiniam že
mės ūkiui.

Roma. — Kairiųjų socia
listų vadas Nenni tarėsi su 
socialdemokratų partijos 
vadu Saragatu. Sakoma, 
kad jie kalbėjosi apie gali
mybę sulieti tas dvi parti
jas.
domas reakcionierius kongres- 
manas Walter iš Pennsylvani- 
jos.

Komitetas išleido raportą. 
Jame dar kartą tirštai ap
spjaudoma Rosenbergų atmin
tis ir išniekinami visi, kurie 
stengėsi juos išgelbėti arba 
kurie ir šiandien reikalauja iš
laisvinimo kalėjime laikomo 
mokslininko Morton Sobelio.

Gerai atsimenu dar Pirmo
jo pasaulinio karo • laikus. At
simenu garsųjį Clevelandą.

Toje visoje apylinkėje la
bai garsiai darbavosi trys drą
sūs socialistai — Charles Ru- 
thenberg, Charles Baker ir 
Alfred Wagenknecht. Paži
nau juos visus.

Ruthenbergas ir Wagenk- 
nechtas vėliau perėjo į komu
nistų sąjūdį ir iki mirties ja
me darbavosi. Ruthenbe.rgas 
miręs jau seniai. Wagenk- 
nechtas tik vakar tapo palai
dotas.

Wagenknechtas mirė sulau
kęs jau gražaus 75 metų am
žiaus. Jau, matyt, gulėda
mas mirties patale, šis drą
sus, kovingas, . neišsemiamos 
energijos vyras pasakė:

“štai jau aš esu 75 metų, o 
kaip norėčiau būti tiktai 
metų. Ateinantieji laikai 
puikūs ir gražūs, nors ir 
pini kovų.”

50 
bus 
ku-

mai, kurie kai kuriais klau
simais viešpatauja naciona
liniame komitete, ir vadai 
paskelbs partijos nariams 
apie savo nuomones. Bus 
paskelbtas suvažiavimo re
zoliucijų planas, ir jeigu 
būtų skirtingų nuomonių, 
jos irgi bus paskelbtos.

Juinas kalbėjo 
apie nuolaidas 
Alžyro žmonėm

Paryžius.—Maršalas Jui
nas (išsitaria Žuanas), ku
ris yra aukščiausias Fran- 
cūzijos karininkas, pasisa
kė už platesnę autonomi
ją Alžyrui. Jis tą nuomonę 
išreiškė kalboje, kurią pa
sakė Vichy mieste, Pietų 
Francūzijoje.

Juino pareiškimas sutik
tas sd nemažu nusistebėji
mu, nes iki šiol jis buvo 
žinomas kaip nesukalbamas 
“kietos” politikos šalinin
kas Šiaurės Afrikoje. Jis 
buvo prieš nepriklausomy
bės suteikimą Marokui ir 
griežtai stojo prieš bet ko
kias nuolaidas alžyriečiams, 
nacionalistams.

Jo pareiškimas, kad rei
kėtų suteikti alžyriečiams 
platesnę autonomiją, skai
tomas įrodymu, kad ir la
biausiai militaristinis, ir re
akcinis Francūzijos elemen
tas jau pradeda suprasti, 
kad negalima išsilaikyti Al
žyre kariniai.

Bet alžyriečiai nacionalis
tai ir jų Tautinio- išsilaisvi
nimo armija kovoja ne už 
autonomiją, ne' už daliną 
savivaldybę, o už pilną ne
priklausomybę.

S !

Egiptas suėmė 
3 britų šnipus
Kairas. — Egipto polici

ja suėmė tris britų šnipus. 
Du jų yra britai, o trečias 
yra jiems dirbęs egiptietis. 
Tie britai yra James Swin- 
burn ir Charles Pittuck, o 
egiptietis El Sajed Amin 
Mahmudas.

Policija sako, kad tie trys 
šnipai rinko karinę infor
maciją ir ją teikė Britani
jos žvalgybai. Sakoma, kad 
suimtieji šnipai įvardino 
dar tris egiptiečius, kurie 
darbavosi tam šnipinėjimo 
tinklui. »

Tas britų šnipų suėmimas 
plačiai komentuojamas vi
soje Egipto spaudoje, kuri 
sako, kad Britanija yra vy
riausias Egipto' priešas.

ame- 
Ežio

Roma. — Garsiam 
rikiečiui dainininkui 
Pinzai ištiko smūgis, bet jis 
dabar gerėja. Labai abejo
jamą, ar jis galės ateityje 
dainuoti. Pinza turi 64 me
tus amžiaus.

B.. F* 1. - C.IJ1 ima už 
pakarpos padugnes 

Forest Park, Pa.-AFI4CIO ri laiko iki sekančio pildo- 
.pildomoji taryba čia laiko mosios tarybos posėdžio, 
savą posėdį vasarnamyje, 
kuris priklauso Internation
al Ladies Garment Work
ers (siuvėjų) unijai. Tarp 
kitko pildomoji taryba pri
ėmė kelis nutarimus imti 
už pakarpos tas unijas, ku
riose padugnės - raketieriai, 
sukčiai vyrauja.

Vienai unijai laikinai at
imtas čarteins, ji suspen
duota, o prieš kelias kitas 
imtasi žingsnių. Unija, ku
ri suspenduota, yra Distil
lery, Rectifying and Wine 
Workers International Uni
on, tai yra, vyno ir degtinės 
dirbtuvių darbininkų. Jai 
priklauso 25,000 narių. Tai 
unijai įsakyta įrodyti, ko
dėl ji neturėtų būti suspen
duota. Tos unijos vadai tu-

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Nicosia. — Britai suėmė 
ir padėjo po naminiu areš
tu Kipro sostinės Nicosijos 
burmistrą - majorą, kaltin
dami ji padėjime naciona
listiniam pogrindžiui. Tuo 
tarpu pasibaigė EOKA pa
skelbtos paliaubos ir lau
kiama naujų ginkluotų iš 
stojimų prieš britus.

Kairas. — Nasseris jau 
oficialiai sutiko priimti Lon- i

Lietuvos turistai vyksta 
visur -- įskaitant Indiją

Vilnius. — Šimtai Lietu
vos turistų jau aplankė šią 
vasarą įvairias pasaulio ša
lis, įskaitant Lenkiją, Ru
muniją, Suomiją, Bulgari
ją, Vokietiją, Norvegiją, 
Švediją. Sezono pabaigoj 
grupė, Lietuvos turistų iš
vyks net į tolimą Indiją.

Į tuos šimtus neįeina tie 
turistai, kurie lankosi ne 
užsienyje, o kitose tarybi-

Andrea Doria dar gali 
būti iškelta nuo dugno

Genoa. — Italijos laivi
ninkystės ekspertai sako, 
kad Andrea Doria nėra * 
prarasta amžiams — ji dar 
gali būti iškelta į paviršių. 
Andrea Doria dabar guli 
netoli Nantucketo.s

Kapitonas Alfredo Viola, 
kuris skaitomas tokių klau? 
simų ekspertu, sako, kad 
laivas galėtų būti iškeltas 
paviršiun įpumpuojant į jį 
73,000 tonų oro. Tai kai
nuotų apie $1,600,000, sako 
jis, bet būtų verta, nes lai
vas dar neilgai gulėjo po 
vandeniu ir, be, abejo,. dar 
randasi gerame stovyje.

Tel Avivas. — Izraeliečiai 
netoli Gazos srities, Nege- 
vo dykumoje, atidengė nau
jus žibalo šaltinius.

Kitos paliestos unijos yra 
Laundry Workers Interna
tional Union, turinti 72,000 
narių, Allied Industrial 
Workers, kuri anksčiau va
dinosi United Automobile 
Workers, AFL.

Tie AFL-CIO vadovybes 
žingsniai prieš raketierius 
skaitomi griežčiausiais, ko
kių iki šiol ėmėsi suvienyto
ji unijų sąjunga.

CIO ir praeityje imdavo
si panašių žingsnių, bet 
AFL eilėse padugnių užval
dytoms unijoms praeityje 
nieko nebuvo daroma. Da
bar suvienytas AFL-CIO 
turi specialų'taip vadinamą 
etinės praktikos (padoru
mo) komitetą, kurio prieš
akyje stovi D. Dubinskis.

elono konferencijoje išrink
tą komisiją. Jis ją kviečia 
atvykti Kairan, bet iš anks
to įspėja, kad Egiptas ne
pasijudins nuo dabattinio 
nusistatymo, kad Suezo ka
nalas yra Egipto nuosavy
bė.

Deli. — Britųj darbietis 
Strachey, buvęs ministras, 
mano, kad Indija netolimo
je ateityje gali tapti komu
nistine.

tainėse respublikose, kaip 
Latvijoje, Estijoje, Rusijo
je, Baltarusijoje, Ukraino
je, Gruzijoje ir tt.

Grupė Lietuvos studentų 
neseniai lankėsi Čekoslova
kijoje. 20 Lietuvos turistų 
dabar diezeliniu laivu “Po- 
bieda” kartu su kitais ta
rybiniais turistais plaukit 
aplink Europą, sustodami 
įvairiuose uostuose.

Mahoney kandidatuos
M. E. Tydingso vietoj
Baltimore. — Marylandd 

demokratų valstijinis ko
mitetas nutarė, kad į Sena
tą turi kandidatuoti Geo, 
P. Meaney. Jis kandidatuos 
vietoje Tydingso, kuris iš
traukė savo kandidatūrą 
dėl silpnos sveikatos.

Mahoney tapo nominuo
tas 97-ais balsais prieš 55, 
kurie paduoti už Mrs. Ty- 
dings, Tydingso žmoną^ Ji
nai buvo pasirengusi kan
didatuoti ir daug kas laiko
si nuomonės, kad ji'tai vie
tai labai tinkama.

/ '♦

Berlynas. — Audros pra
eitų savaitgalį siautė Vo
kietijoje. Septyni asmenys 
žuvo Vakarų Vokietijoje, 
idu Rytuose ir vienas Ber-

New Yorkas. — Pažan
gus savaitraštis “National 
Guardian” talpina kores
pondenciją nuo savo redak
toriaus Cedric Belfrage iš 
Vilniaus. Belfrage lankėsi 
Lietuvoje, Latvijoje ir Eš

Visų pirma Belfrage sa-

apie pakto su 
K.P. atmetimą
Roma. — Kairiųjų socia

listų partijos vadas Nenni 
patvirtino, kad jis veda de
rybas su dešiniųjų socialis
tų vadu„Saragatu apie su
siliejimą j vieną partiją. 
Sakoma, kad prie tų dery
bų Italijos socialistus pa- 
akstino britu darbiečiu ir 
Francūzijos socialistų va
dai.

Nenni buvo klaustas., kas 
tada atsitiktų su jo parti
jos ryšiais-su komunistais. 
Kaip žinia, didžioji Italijos 
Socialistų partija turi vie
ningos akcijos paktą su ko
munistais. Nenni davė su
prasti, kad tas paktas gali 
būti baigtas. Jis sakė, kad 
santykiai tarp jo partijos ir 
komunistų paskutiniu laiku 
ir taip darosi šaltesni.

Tuo tarpu komunistų or
gane “Unitą” Luigi Longo, 
buvęs partizanų vadas, pa
rašė straipsnį šiuo klausi
mu. Longo sako, kad ne 
viskas priklauso nuo Nen- 
nio. Jis sako, kad Nenni 
gali bandyti atplėšti kai
riuosius socialistus nuo vie- 
nybės su komunistais, bet 
kiekviename mieste, mies
telyje ir kaime, kur abi 
darbininkiškos partijos per 
ilgus metus veikė kartu, 
dar pradedant pogrindžio 
prieš Mussolinį laikais, tą 
vienybę suardyti nebus taip 
jau lengva. .

Londonas. —- Įtakingo sa- 
vatraščio “Reynolds 
News” korespondentas D. 
Williams rašo iš San Fran
cisco, kad Eisenhoweris 
yra “malonus, doras, bet 
pamatiniai tingus”. “Obser
ver” žurnalo koresponden
tas O’Donovan sako, kad 
Eisenhoweris San Francis
co konvencijoje atrodė sve
čiu, kuri neturėjo tikros 
galios.

Tel Avivas. — Izraelio 
premjeras Ben - Gurionas 
sako, kad jeigu Suezas lais
vas visų krantų laivams, jis 
turėtu būti laisvas ir Izra
elio.

Tokyo.—Streikuoja 130,- 
000 japonų darbininkų, ku
rie dirba amerikiečių kari
nėse bazėse. Streikas^ tęsis 
24 valandas. Streikieriai 
reikalauja naujo geresnio 
kontrakto.

ko, kad tuo tarpu, kai kele- 
ri metai atgal užsieniečiai 
negalėjo lankytis Pabaltijo 
kraštuose, dabar jų ten at
vyksta vis daugiau. Kiek
vienas turistas, kuris su
stoja Vilniaus arba Rygos 
aerodrome, sako Belfrage, 
raginamas pasivažinėti spe
cialiais turistiniais autobu
sais po tuos miestus.
Belfrage sako, kad jis ne

matė Lietuvoje rusinimo 
žymių, apie ką kai kas kal
ba užsienyje. Lietuvoje (ir 
panašiai Latvijoje bei Esti
joje) viskas viešame gyve
nime yra lietuvių kalboje, 
—užrašai, leidiniai, knygos 
parduotuvių languose ir tt.

Tikėjimas turi pilną lais
vę. Vilniuje Belfrage ma
tė žmonių pilnas bažnyčias 
ir net jaunus žmones einant 
išpažinties, o statybos dar
bininkus tuo tarpu dirbant 
prie bažnyčių taisymo. Prie 
Aušros Vartų jis matė žmo
nes klaupiantis.

Belfrage apsilankė Lietu
vos revoliucijos muziejuje 
Vilniuje, kur jis tarp kitko 
matė reprodukciją senos 
pogrindinės Smetonos laikų 
“Tiesos” spaustuvę. Vie
nintelis būdas pasiekti tą 
spaustuvę, kuri radosi rū
syje, buvo lįsti pro pečiaus 
angą.

Belfrage pastebi, kad Lie
tuva turi nuosavą skirtingą 
respublikos vėliavą ir savo 
tautinį himną. Jam metėsi 
i akis faktas, kad Vilnius ir 
Ryga žymiai skirtingi nuo 
Maskvos arba kitų rusiškų 
miestų. Ryga, sako jis, 
žmonių apsirėdymo atžvil
giu yra elegantiškiausias 
Tarybų Sąjungos miestas ir 
net maskvietės mokinasi iš 
rygiečių.

Belfrage ir keli kiti bri
tai praleido Pabaltijyje sa
vaitę laiko.

Suėmė Floridos
NAACP vadus '

• Tallahassee, Fla. — Poli
cija suėmė vietinio NAACP 
skyriaus vadovą ir kelius 
kitus NAACP veikėjus. Su
imtas protestantų pasto
rius C. K. Steel, Dan Speed 
ir keli kiti. Priekaba, po 
kuria jie tapo suimti, tai, 
kad jie naudojo savo auto
mobilius keleiviu veižimui 
be specialaus leidimo. Kaip 
žinia, Tallahassee negrai, 
panašiai kaip Montgomery, 
Alabamoje, praveda boiko
tą prieą segreguotus auto
busus.. Boikotas prasidėjo 
čia gegužės mėnesį, kai dvi 
negrės studentės tapo su
imtos už atsisėdimą “bal
tųjų sėdynėse” prikimšta
me autobuse.

K

Ar jau užsisakėte Seno V in 
co poezijos knygą?

ORAS NEW YORKE
Kiek vėsiau, sausesnis oras •
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PAS KOMUNISTUS
CHICAGOJE mirė Jungtinių Valstijų komunistų 

partijos žymus veikėjas Alfred Wagesknecht. jis mirė 
sulaukęs 75 metų amžiaus — mirė ligoninėje tuojau po 
operacijos.

Velionis buvo gimęs Vokietijoj, į Ameriką atvež
tas mažas ir čia visą savo subrendusį gyvenimą, atidavė 
darbininkų judėjimui. Seniau A. Wagenknechtas veikė 
Socialistų partijoje, o vėliau—komunistų. Jis dalyvavo 

i darbo unijose, darbininkų streikuose, veikė kaip orga- 
; nizatorius, o vėliau buvo darbininkiško knyngyno va- 
i dovas Chicagoje..

NEW YORK AN grįžo iš kalėjimo žynius komunistų 
vęikėjas William Weinstone. Federaliniame kalėjime, 
Springfield, Mo., jis išbuvo 20 mėnesių,—buvo nuteistas 
dvejiems metams, einant Smitho įstatymu.

Bet Weinsetone grįžo nesveikas — tuojau, kai tik 
New Yorką pasiekė, jis pasidavė į ligoninę (Kew Gar
dens Hospital, Queenseje), kur, sakoma, jam gal būt 

I bus padalyta ant inkstų operacija.

Kas ką rašo if sako
IR LIETUVOJ 
SMULKŪS ŽMONĖS 
BYLINĖJASI

Nereikia manyti,
Lietuvoje nėra bylinėjimo
si’ dėl mažmožių. Jų yra. 
“Tiesa” tokius žmones, va
dina “rietenų mėgėjais.”

“Tiesoj” (liepos 3. d.) 
skaitome poros Vilniaus 
gyventojų —A. Koroliovos 
ir A. Rimkaus — atvirą 
laišką dėl tokių “rietenų 
mėgėjų” betikslio byline j L 
mosi valdiniuose teismuose. 
Štai, viena byla:

“Jau trečius metus byli
nėjasi vienas su kitu Skori
nos gatvės namo Nr. 12 gy
ventojai Vilniuje. Jų bylos 
apkeliavo visus Stalino ra
jono liaudies teismus, ne 
kartą patekdavo į Aukš
čiausiąjį Teismą, į prokura
tūras. Patys bylininkai pa
siekdavo \ ir laikraščių re
dakcijas, įgrisdavo milici
jos organams, namų valdy
boms.

“Dešimtys komisijų lan
kėsi šiame mūriniame na
me. Daug laiko sugaišo 
į v a i r i os organizacijos, o 
nenuoramos — namo gy
ventojai vis bylinėjasi: ra
šo skundus, pateikia prieš
priešinius ieškinius, pasi
telkia advokatus. Ko gi jie 
bylinėjasi?

“Vyriausioji šios teismin- 
nės painavos veikėja — bu
vusi namo savininkė Kru
poviec. Ji išsilavinusi, bai
gusi aukštąjį mokslą, dirba 
bibliotekininke. Jos teismi
niai ieškiniai — tai bylos 
dėl senos spynos, prapuolu- 
sios po to, kai ji savivališ
kai užrakino bendrą virtu
vę; dėl dingusios 15 cm. il
gio surūdijusios grandinė
lės, dėl nusimetusios iš vir
tuvės. lentos; dėl įdubimo, 
atsiradusio seno skardinio 
arbatinuko šone; dėl to, 
kad ji pati patamsyje už-

PROGRESUOJANTI ŠALIS
PASTARUOJU METU New York Timese. tilpo 

eilė straipsnių apie Kinijos Liaudies Respubliką.
Tuos straipsnius rašė ne amerikiniai koresponden

tai, nes amerikiniams korespondentams įvažiuoti į Ki
niją negalima; valstybės departmentas neduoda jiems 
pasportų.

Eilę tų straipsnių rašė vienas anglas, o kitą—aus
tralas, kuriedu Kinijoje plačiai važinėjo ir stebėjo da
lykų padėtį.

Abudu korespondentai primena, jog Kinijos Liau
dies Respublika daro milžiniškus žingsnius pirmyn vi
sose gyvenimo srityse.

Kinijoje per ilgus metus moterys buvo pavergtos— 
jos visame kame turėjo klausyti vyrų, kurie buvo tikri 
šeimininkai. Dabar Kinijos moterys yra pilnateisės pi
lietės, — revoliucija joms tą teisę suteikė,—ir dėl to, sa
ko korespondentas Red Leonard, moterys yra patsai 
tvirčiausias liaudies vyriausybės ramštis. Jos dirba vi
sokius darbus, jos nepaiso per daug rėdytis, jos. visa sie
la remia naująjį gyvenimą ir daro viską, kad jis būtų 
gražesnis. Aiškus- dalykas, korespondentas čia kalba 
apie darbininkes, darbo žmonių dukras.

Provincijose, kurios ligi šiol buvo.apleistos, kur ma
žai žmonių gyvena, tapo surasti turtingi naftos šalti
niai ir jau pradėti eksploatuoti. Pravedami geležinke
liai ir perkeliami žmonės į tas sritis., kad jie ten gyven
tų, kad jie ten dirbtų. Naujakuriams sudaromos visos 
ekonominės ir kultūrinės sąlygos, kad jie jaustųsi 
“kaip namie.” Ir jie, pasiekę Tuos ligi šiol neapgyven
tus plotus, energingai kuria naują gyvenimą.

Darbo unijos Kinijoje dar vis nėra didelės—teturi 
tik apie 12,600,00 narių. O tai rodo, kad dar vis. silpna 
Kiniijos pramonė, maža darbininkų klasė. Bet tos uni
jos auga nariais, nes plečiasi, vystosi pramonė, dygsta 
nauji fabrikai, driekiasi nauji geležinkeliai, atidaromos 
naujos įvairių metalų kasyklos. Darbo unijos, sako 
korespondentas, vaidina didžiulį vaidmenį savo narių 
švietimo srityje.

Kitais žodžiais, Kinijos Liaudies Respublika daro 
milžinišką progresą visose gyvenimo srityse.

Ilgai buvusi prispausta, išnaudota, pažeminta sve
timų ir' savų išnaudotojų, kinų tauta, pasiekusi laisvę, 

'moka ją panaudoti kūrybiniam reikalui.

MAŽAI ŽMONIŲ STEBĖJO
>

EKSPERTAI, kurie seka, ką žmonės daugiausia 
seka, stebi pei* televiziją ir klauso per radiją, paskelbė, 
kad šiemet, palyginti, labai nedaug žmonių stebėjo de
mokratų ir republikonų suvažiavimus per televiziją.

' Jie sako, jog gerą teatrinį vodevilinį pastatymą, 
transliuojamą per televiziją, daugiau žmonių stebi per 
Vieną kanalą (channel), negu dabar suvažiavimus ste- 
bėjo per tris.

Jeigu taip buvo, tai kodėl? Mums rodosi, kad 
tai buvo dėl dviejų priežasčių.

1. Amerikos žmonės, imant bendrai, nėra labai su
įdominti politinių partijų veiksmais bei politikįerių kal
bomis.1 Daug, labai daug vietinių amerikiečių geriau ve
lija stebėti basebolę, o nei kokį nors, politinį veiksmą.,

2. Suvažiavimai savaime nėra įdomūs, "perdaug jie 
Stereotipiški. Ypatingai šiemet republikonų suvaėiavi- 
mas buvo tiesiog nuobodus, visai neįdomus, nes jis buvo 
pravestas taip, kaip bosai iš ankstoj buvo nutarę.

Abiejuose suvažiavimuose buvo labai' daug pakar- 
» tojimų, buvo, taip sakant, daug visokių balasto, kuris ne

patraukia žmogaus dėmesio.

kad

MOTERŲ KAMPELIS
Tarp puodų ir gyvenimo

teikiama 
už maža

draminių

Mūsų šalyje girdisi daug 
dejonių, kad stoka gydyto
jų. Ar tiesa, kad jų maža? 
Dėl ko maža? '

Kam tik teko sirgti, to 
nebeįtikinsi, kad čia toje 
srityje geriau, negu daug 
kur kitose šalyse.

Pasikalbėk su ilgai sirgu
siais arba turėjusiais asme
niškų staigių susirgimų ar 
susižeidimų. Jie tau išpasa
kos daugybę prietikių, ku
riais jie bereikalingai ilgai 
kentė skausmą, lūkestį, ne
rimą. Jie priskaičiuos dau
gius *kartų, kuriais jie ne
galėjo prisišaukti gydytojo 
per keletą valandų pavojin
go sirgimo.

Vargingesnieji pasakoja 
apie ilgus laukimus prie li
goninių esančiose klinikose, 
kuriose pagalba 
nemokamai arba 
mokestį.

Asmeniškai tų
momentų negyvenusiam tie 
turėjusių skaudžius išgyve
nimus pasiskundimai kar
tais atrodo daug persakyti. 
Vienu tų “neviernų tamo- 
šių” buvau ir aš. Vienok 
sąžinė nedavė ramybės. Ji 
tarsi šnabždėjo: kaip 
tikėti ar netikėti tuo, 
nepatikrinai?

Gydytojas toli
Patikrinti verta ir leng

va. Liuosą pusdienį išėjus 
pasivaikščioti po darbinin
kais apgyventą sritį ma
čiau daug tokių vietų, kur 

’ keliolikoje blokų, apgyven
tų tūkstančiais žmonių, ne
pamačiau nė vieno gydyto
jo kabineto.

Primintina, kad buvimas 
gydytojo kortelės lange dar 

* ne visada tereiškia, kad ten 
kliudė kažin * kieno korido-Į rasi gydytoją. Labai dažnai 
riuje pastatytą lovą.. ”

Į tą bylą buvo įtraukti rloo; L,„. „ „al
ir kai kurie kiti to namo | 
gyventojai, Veiberovas ir 
Grigaravičius. Rašoma:

“Atsakingas milicijos or
ganų darbuotojas Grigara
vičius neturi laiko bėgioti 
po teismus. Bet jo žmona 
turi marias laiko, todėl dėl 
menkniekių kelia skanda
lus bendroje virtuvėje. Tai 
ji įtraukė vyrą į virtuvines 
rietenas, ir dabar jiedu abu" 
su Veiberovu suka ratelį po 
teismo įstaigas.

“Veiberovas, nusižiūrėjęs 
į buvusią namų savininkę, 
kuri aklinai užkalė namų 
savininkę, kuri aklinai už
kalė vieną gyvenamąjį kam
barį savo bute, o trečiame 
aukšte — užrakino kitą, 
sugalvojo pasekti jos pa
vyzdžiu. Jo būtas užima l 
beveik visą šio namo viršų, 
tad jis sugalvojo aklinai už
mūryti atskirą gyvenamąjį 
kambarį. Dabar į jį galima 
patekti tik kopėčiomis pro 
langą arba nuo stogo. Ki
tą, taip ( pat gyvenamąjį 
kambarį, Veiberovas ‘per
dirbo’ į virtuvę ir dabar jo 
bute yra dvi virtuvės.

“Tuo būdu šiame name 
keturiuose gyvenamuose 
kambariuose niekas negy
vena. Tai- gražiai parodo, 
kaip butų valdybos rūpina
si gyvenamojo ploto pa
skirstymu Vilniaus mies
te... /

“Šiame name susigrūdę, 
be jokių patogumų gyvena žmones, kurie, dėl virtuvi-

ko

Neturiu tikrų žinių, kiek 
turtuolių daktarų kontro
liuojama Medikališkoji są
junga atstumia nuo išėjimo 
į gydytojus vaikinų. Bet 
apie merginas istorija to
kia :

Daug aukštųjų medika- 
liškų mokyklų pernai pri
imant studentus merginų 
teįleido tik 5 procentus. 
.Negalima sakyti, kad tos 
visos mokyklos priklauso 
nuo tos sąjungos malonės, 
vienok žinoma, kad jos su 
ta draugija turi . skaitytis.

Kodėl tik penkios moterys 
iš šimto studentų teprileid- 
žiamos siekti gydytojo pro
fesijos? Ar tai moterims 
neįveikiama profesija?

Jau išėjusių į gydytojas 
mūsų šalyje praktika ir 
daugėjimas moterų dakta
rų kitose šalyse lyg sakyte 
sako, kad nėra pagrindo 
atstumti nuo tos profesijos.

Ten daug daktarių
Daugelis rodo į Tarybų 

Sąjungą kaip į vyriausią 
pavyzdį sėkmingo panaudo
jimo moterų daktarų visuo
menės sveikatos apsaugai. 
Tą vis dažniau pastebi ne 
vien tik Tarybų Sąjungos 
draugai, bet ir priešai. Su 
nuostaba klausosi žmonės 
iš ten sugrįžusių pasakoji
mo apie ten matytas šau
nias, veik išimtinai moterų 
daktarų vadovaujamas li
goninių klinikas, sanatori
jas.

Priminus, kad mūsų di- 
delėje ir paskilbusioje šaly
je pernai radosi viso tik 
apie 6,000 moterų daktarų, 
jie sušunka:

— Gėda mums, kurie gi
riamės laisvėmis ir lygybė
mis. Tuomi darome skriau- 

Ijis ten būna tik kelias va- dą moterims ir kraštui. 
Juk jos prisidėtų žmonių 
sveikatingumui gerinti.

Daktarės apie,save
Prieš kiek laiko Barnard 

kolegija nusprendė sužino
ti kaip jaučiasi jau esamo
sios daktarės. Jų klausinė:- 
jo, ar jos naudojasi tam 
įgytu mokslu. Jeigu ne, kas 
tam kliudo. Kokias proble
mas, sunkumus turi. Su
rinko įdomių davinių, ku
rių tūli buvo paskelbti 
spaudoje. Štai keli iš dau- 

igelio tipiškųjų:
Daktarės vis dar susidu

ria su diskriminacija. Re
tai teskiriamos į geresnius 
darbus įstaigose.

Vyrai pacijentai vengia 
moterų daktarų. Tik jau 
aukštai paskilbusių savo 
specialybėje padėtis geres
nė. Tačiau diskriminacija 
ir žmonių papročiai dar tik 
pradžia moters daktarės 
(kaip ir bile kurios profe
sijos moters) problemų:

Viena; daktarė su dviemis 
vaikais ir daktaru vyru gy
venanti sakė, kad ji turi 
sunkumų, bet nesigaili pro
fesijos pasiekusį.

Viena, biznieriaus žmona, 
pasiskundė, kad jos vyras 
statė reikalą priiminėti ir 
vaišinti jo klijentus ir jų 
žmonas virš jos profesijos. 
Padėtis taip paaštrėjo, kad 
ji turėjo pasirinkti tarp di- 
vorso ir savo profesijos. Ji 
pasirinko profesiją.

Dar kita pasisamdė vai
kams prižiūrovę, pati prak
tikavo savo profesijoje ir 
nuo to nutrauktomis Kuo
somis valandžiukėmis pajė
gė eiti abiejas pareigas — 
profesijos ir šeimos.

dasi kur nors kitur, gal už 
daugelio mylių. Gi ligos tu
ri ypatybę nesitaikyti prie 
daktaro buvimo savo kabi
nete laiko. Dėl to dažnai 
tenka * girdėti kaimyną ar 
draugą skundžiantis, kad 
staigaus5 sunkiai susirgimo 
nuotikyje skambino kelioli
kai daktarų ir nė vieno ne
gavo į namus. Po ilgų pa
stangų, per policiją, pri
šaukė ambulansą, kuris per 
kelias valandas be pirmo
sios pagalbos kentusį ligonį 
pagaliau nuvežė į ligoninę 
(o kartais jau į lavoninę).

Dėl ko gydytojų negavo? 
Vienų nerado namie, jau 
iššaukti pas ligonį; kiti ne
gyveno šalia savo kabineto; 
treti atostogose; o dar kiti 
stačiai pasakė, kad jie į 
mus neina, nedaspėja, 
pajėgia — ir, gydytojų jė
goms yra ribos.

Neleidžia į gydytojas
' \ " I ■ 1 < i . '• ■: *

Tai dėl ko nesistengiama 
daugiau gydytojų paruoš
ti? Ar stoka tani tinkamų 
ir norinčių būti gydytojais 
žmonių ?

i

dėl bendro skaitliuko, švie
sa išjungta, ir žmonės ne 
dėl savo kaltės žibina žiba
lines lempas.”

Laiško rašytojai šitaip 
užbaigia savo viešą žodį:

“Tarybihė vi s u o m e n ė 
griežtai smerkia tokius

na-
ne-

hįų ’ rietenų pamiršta savo 
orumą * ir paprasčiausias 
bendrojo gyvenimo taisyk
les. Tokios praeities lieka
nos yra jokiti būdu ne 'as- 
m.eniškas. ręįkąj^.” A •_

Pieško, šležys ir Smirno
vai. Jie nėsivaidija, bet nu
kenčia nuo vaidų, bylinėji
mosi. Name hera elektros, 
nes Krupoviec be galo by
linėjasi . su Gr.igąrayięįum.

Pirmoji profesija—puodų
Bendrai, didelis skaičius 

daktarių nusiskundė, kad 
mergaitė - moteris, nežiū
rint jos profesijos, vis dar 
tebeskaitoma u ž g imusia 
puodams ir vaikams, bend- ; 
rai, patarnavimui šeimai. 
Štai tipiškas 'vienos skun
das. Ji sakė:

— Iš žmonos paprastai 
tikimasi, kad ji supirks 
produktus, pagamins valgį, 
apvalys namus, prižiūrės 
kūdikius ... ir tiktai žmona 
kūdikius tegimdo. Tad no
rinčioj! būti daktaru ir sy
kiu būti žmona moteris turi 
atlaikyti du pilno laiko 
darbus.

-— Tiesa, — sakė toliau 
daktarė, — kartais galima 
pasisamdyti namams ii’ 
vaikams prižiūrovę. Bet ta
da pasididina namu ir šei
mos išlaikymo iškaštis, ku
ris iš darbininko šeimos ki
lusiai pradinei profesiona
lei ir be to ne karta būna 
vos tik pakeliamas.

— Pagaliau dar liekasi 
problema vyro. Taip, vyro. 
Kai vienas didžiuojasi pro- 
fesijonale žmona ir visomis 
išgalėmis stengiasi su ja 
kooperuoti, pasitaiko nega
linčių išgyventi šimtmečių 
paliktos tradicijos. Jie tiki, 
kad tik vyras turi būti šei
mos vyriausiu, kai tuo tar
pu prof esi jonėlė jo žmona 
gal jau viršija jį prestižu 
ir daktarės pajamomis.

Profesijos verta siekti
— Nežiūrint sunkumu,c. 7 

gydytojo profesija yra vie
na arčiausia pritaikomų 
moters pobūdžiui ir jos ry
šiams su šeima. Daugiau 
merginų turėtų tos profesi
jos siektis. To siekdamos 

, greičiau prašalins ir tuos 
stabdžius, kurie jas nuo tos 
profesijos atšali n a.

Šeimininkėms
GREITI UŽKANDŽIAI 
KARŠTAM VAKARUI
Pienas ir pieno produktai 

šaldytuve ne kartą gali už
tikrinti greitą ir maistingą 
užkandį karštą vakarą,ka
da mažiausia belieka ūpo 
kurti pečių ir prie jo porą 
valandų stovėti.

Pienas ir jo produktai 
suteikia proteinų, kalkių ir 
riboflavino. O paduotosios 
su pieniškais produktais 
žaliosios daržovės ir vaisiai 
bei uogos dapildo maistą 
mineralais.

Viena tik mums gerai 
pažįstamoji paprasta varš
kė turi dešimtis skirtingų 
receptų:

Tinka kaip priedas su 
šaltais shrimpsais ir su ki
tomis lengvo skonio žuvi
mis darymui salads.

Padavimui su beveik vi
sokiomis šviežiomis ar ke- 
nuotomis uogomis, taipgi 
su šviežiais ir kenuotais 
vaisiais. Mėgstantieji pa
stiprintą skonį uždeda dre- 
singų.

Daug kenuotų sriubų yra 
skanios vartoti šaltsriubė- 
mis su pienu ar šaukštu 
grietinės. Tarpe tų bene 
pirmą vietą užima pomido- 
rinė (tomato soup).

Skanu ir maistinga yra 
varškė dešimtyse pudingų, 
bet tai jau kepami ar ver-

Makaroneliai su sūriu ir 
mėsos likučiais

svaras makaronelių (yra 
ilgiau ir trumpiau verda
mų, tas parašyta ant pake-

Haga. — Holandijos ka
ralienė Juliana pasižadėjo 
nutraukti visus santykius 
su Greet Hof mans, burti
ninke - šundaktare, kuri 
paskutiniu laiku turėjo virš 
Julianos labai daug įtakos. 
Net buvo kalbama, kad Ju
liana dėl to turės pasi
traukti nuo sosto.

Today's Pattern

7JZ7 2—10

Pattern 9329: Child’^ Sizes 2, 
4, 6, 8, 10. Size 6 jacket and 
jumper, 2% yards 35-inch nap; 
blouse, % yard 35-inch fabric.

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

pusė puoduko tarkuoto 
sūrio

puodukas ar daugiau vir
tos ar keptos hamės (ar ki
tokios mėsos trupinių).

Makaronus išvirk, nu
sunk. Į karštus įmaišyk sū
rį su mėsa, įdėk svesto, ge
rai uždenk ir su pačiu puo
du pakratydama kaitink 
iki makaronai apsivels mė
sa ir sūriu.

Originalis šiam receptui 
prieskonis yra česnakas. "

V-a

Darbininkę sveikata
KrauJo sukrešėjimas — 

blogas daiktas, kai tokie 
krešuliai' u ž k e m š a kokį 
kraujo indą, veną arba ir 
arteriją. Neseniai iš žmo
gaus kraujo tapo išskirtas 
plazminogenas (“plasmino- 

dyt sukrešėjusį venose 
kraują. Be galo naudingas 
vaistas, kai .prisieina grei
tas reikalas.

Gal.dar naudingesnis pa
sirodo irgi neseniai pritai
kytas krešuliams tirpdyti 
tripsinas (“trypsin”). Trip
sinas tai žarnose esąs fer
mentas arba raugas (“en
zyme”), kurs padeda per
inai t maisto proteinus. Ne
seniai tapo susekta, kad 
tripsinas gali žmogų išgel
bėt nuo greitos mirties, kai 
jam užsikemša širdies vai
nikinė arterija (“coronary 
artery”). Tučtuojau gydy
tojas su adata įleidžia gys- 
,lon tripsino, kurs ir ištirp
do sukrešėjusio kraujo 
kamštį.

Tripsinas palengvina ir 
dusulio antplūdį, kai ligo
nis įkvėpuoja šito vaisto 
purslus į gerklę ir giliau j 
bronchines dūdeles.

Dr.J.J. Kaškiaučius, M.D.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Trečiad., Rugp. (Aug.) 29, 1956
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS

?- SUKILĖLIAI
(Kovų del žemes ir laisves vaizdai 1861-1864 ni.) 

: | (Tąsa)
—Teisybė, mamyte, —- patvirtino Ake

laitis. — Aš iš toli. Anoj pusėj Nemu
no mano gimtinė, ant Šešupės kranto 
stovi mano tėvelių nameliai. Esu varg
dienio sūnus, savo jaunystėj juodą duo
ną valgiau ir sunkius darbus dirbau. 
Kai atsimenu savo įgimtuosius namelius 
jr savo mieliausiąją motinėlę, man tem
do akis gailios ašarėlės.

Keista pasirodė Petrui, kad mokytas 
ponas, kuris knygeles rašo, kalba taip 
gailiai, lyg kokia mergaitė. Bet kartu 
jam ir patiko, kad Akelaitis taip kalba 
ir kad prisipažįsta esąs vargdienio sū
nus, juodą duoną valgęs ir sunkius dar
bus dirbęs.
į O senutė Balsienė susijaudino, kad 
ponas taip gražiai prisiminė savo mo
tinėlę. Ir ji vėl paklausė:

—Ar gyva gi, ar sveika dar tamstos 
motinėlė?

Akelaitis liūdnai palingavo galvą.
—Ne, mamyte. Mano brangiausioji 

motinėlė jau seniai ilsis šaltame kape
lyje. O tėvelis dar seniau. Tik trejų 
metų kūdikis buvau, kai jis mirė kator
goje už tai, kad 1831 metais už laisvę 
kovojo.

Sunkiai visi atsiduso ir su užuojauta 
žiūrėjo į tą linksmą, o dabar susigraudi
nusi ponelį. O jis įėjo į darželį, nusisky
nė žaliuojančią rūtų šakelę ir, spausda
mas ją prie krūtinės, kalbėjo dainos žo- 
džiais:
* Eisiu ant kapelio, ant žaliojo, 

Ant kapelio žalioji rūtelė, 
Ant -rūtelės balta raselė, 
Bene gražesnė už deimantėlį, 
Bene brangesnė už sidabrėlį

Visus sujaudino ponelio žodžiai,
Balsienė prijuostės kampu nubraukė 
ašarą. Nuskintą rūtos šakelę Akelaitis 
užkišo už kasos jaunesniajai Balsytei, 
nuo to užsieplieskusiai kaip žarija, pri
ėjo prie Balsienės ir, rodydamas ant 
piršto žiedą:

—Štai, — tarė, — mamyte, mano my
limosios motinėlės brangiausias paliki- 

j^nas ir atminimas—ir mano didžiausias 
tortas.

jis pabučiavo žiedą ir jo veidas stai
ga pragiedrėjo.

—Ką padarysi! Kas mirė — amžiną 
atilsį, o kas gyvename, dribkime, kru- 
tėkime, kad po mūsų kitiems būtų leng
viau gyventi.

—Steponai! — staiga šūktelėjo skar
džiu balsu, kad mergaitės net krūptelė
jo.—Važiuojame!

Visi Balsiai puolė prašyti, kad dar il
giau pasiliktų, kad motina gal ką užkąs
ti surasianti ir šiaip norėtų dar pasikal
bėti ir sužinoti, kas kitur girdėti. Ypa
čiai visiems, rūpėjo, koks tas tikrasis 
ciesoriaus manifestas, ar dar reikės ir 
toliau lažus eiti, ar gaus baudžiauninkai 
žemės, ar reiks mokėti mokesčius ir ko
kius.

Bet nei Akelaitis, nei Steponas dabar 
jaenorėjo į tas kalbas leistis. Grįždami 
ple pasisvečiuosią ilgiau ,tada apie viską 
ir išsikalbėsią. O! sviete neramu. Varšu
voj ten kažkas darosi. Lenkai bruzda. 
O ciesoriaus manifestas tai ir yra tokis, 
kokį visi girdėjo bažnyčiose ir valsčiuo- 

. se. Bet kas iš to, kad tik ponų reikalus 
gina. Dėl to ir dėl žemės reikėsią dar 
ilgai kovoti.

—Apie visa tai pakalbėsim, kai susto
sim grįždami, — ramino Akelaitis. — O 
grįšim... šiandien ketvirtadienis, va
dinasi, sekmadienį. Na, Steponai, va
žiuojam ! , .

Petras apsuko bričkelę, svečiai atsi
sveikino, sėdo ir išdardėjo. Balsienei 
net gėda išleisti juos nepavalgydinus, 
nepavaišinus. Betgi ką paduosi, kuo 
vaišinsi? Negi bėraline duona? Pa
vasarį viskas kaip šluota iššluota. Nei 
pieno, nei sūrio, nei sviesto kruopelės. 
,Ligi sekmadienio ji vis dėlto ką nors su- 

. galvos.
Jie Išleidęs svečius ir užkėlęs vartus, Pe- 
*7$ras atsisėdo prie darželio ir ėmė skai- 
' J tyti ponelio paliktą knygelę—“Kvesto- 

rių.” Nieko, gražūs pamokymai, bet jį 
labiau traukė “Būdas senovės lietuvių.” 
Tą knygą jam davė dėdė Steponas dar 
praeitą rudenį, jis ją visą perskaitė, vie-

i tomis net po keletą kartų, bet ne viską 
gerai suprato. Daug ten negirdėtų žo
džių, ir taip sunku susivokti jų ilgose

virtinėse. Bet tai, ką suprato, jį .labai 
sudomino. Tie senovės lietuviai — že
maičiai ir kalnėnai — tai jų, šiandieni
nių baudžiauninkų prosenoliai. O štai, 
kaip jie gyveno, kaip tvarkėsi, koki lais
vi buvo! Ir kaip jie narsiai kariaudavę 
ir nuo visokių priešų gindavęsi.

Petras jau atmintinai atsimena kai 
kuriuos knygos žodžius: “Liuosybę savo 
per vis mylėjo ir godojo, už kurią visos 
pasaulės aukso nebūtų ėmusys... At
kakliai vergybos neapvežėjo ir už velnių 
darbą turėjo tardamas: “Velnias tai, 
sako, tevergauja, ne žmogus.”... Ver
gybos neapvežėjo... Koks negirdėtas 
žodis! Petras visados šyptelėja jį atsi
minęs. Bet jis supranta, kad tai reiškia, 
be abejo, neapkentė. Dėl tų keistų, ne
girdėtų žodžių kai kurias, knygos vietas 
jis tyčia mėgsta skaityti. Štai tų Lietu
vos senovės girių aprašymas! Kaip ten 
tos versmėtos kirbos burbėjo,” o “praži
lę ąžuolai savo barzdotomis šakomis tar
si vienas kito karštį ramstantys” ir 
kaip “vienur kupli pušynai it nendry
nai,’ kitur tanki eglynai it kanapynai 
niuksėjo”—ir dar dar kitokių dyvų!

Nejučiomis Petras ir pats nori būti 
kaip tas senovės lietuvis: augalotas, iš
tvermingas, teisingas, mylintis laisvę, o 
neapkenčiantis vergovės, narsus, nebi
jantis priešų! Kas jo priešas? Pirmiau
sia, Skrodskis, ponasi ir visi tie jo šu- 
nes dvariškiai. Randas nuo dvariškio 
rimbo ir dabar dar apčiuopiamas jo kai
riame pety. Dėl Skrodskio žvėriškumo 
jis bijojo Katrytę vesti.

O šimtai ir tūkstančiai kitų dar daugiau 
kenčia. Kiek rykštėmis nuplaktų, kiek į 
rekrutus atiduotų, kiek jaunų mergaičių 
ir moterų išniekintų, kiek, pagaliau, 
prakaito išlieta ir sveikatos sunaikinta 
lažus ir visokias baudžiavos prievoles at
liekant! O ar vienas toks Skrodskis? 
Ne! Jų daugybė. Jų laukai siekiasi, 
visa žemė, visi miškai ir ežerai jų ran
kose. Jų dirvų plotuose kaip skruzdėly
nai niūkso nuskurę baudžiauninkų so
džiai. O ir tie tik iš pomi malonės, kad 
baudžiauninkas badu nedvėstų, dvarų 
žemes dirbtų, jiems amžinai vergautų.

Kas jo priešas? Žandaras, pristavas, 
ispravninkas, vaitas, žodžiu, valdžia. Ir 
ji kamuoją baudžiauninkus lygiai taip 
pat, kaip ir ponai. Ką ponas kviečiasi 
į pagalbą? Policiją, žandarus, uriad- 
ninkus. Petras jau nemaž prisiklausė 
murmėjimų prieš ponus ir prieš valdžią. 
Antai šlėktelė Dimša. Pasiklausai jojo— 
tai kumštys pačios gniaužiasi. O Paber
žės kunigas Mackevičius!' Tas tai ir 
tylomis žmonėse ir viešai per pa
mokslus, kad pila, net baugu klausyti. 
O štai dėdė Steponas sakė, kad pas jo 
poną Survilą, kurio sūnus Peterburge 
mokslus eina, kalbama ir prieš ciesorių. 
Nes ir valdžia juk ciesoriaus, o jis pats 
juk visų ponų ponas. Ir tas manifestas, 
sako, tai ponų naudai išleistas!

•

Begalvojant apie tai, Petro krūtinę 
tarsi koks akmuo prislėgė. Ligi pat nak
ties jis triūsėsi piktas ir paniuręs.

Rytojaus rytą, saulei tekant, Petras 
su jaučių jungu jau traukė per sodžių į 
laukus.. Sodžius dar, tik pradėjo judėti, 
lėtai ir tingiai atsikratydamas šaltokos 
balandžio nakties sustingimu. Vienur- 
kitur dusliai sutrinksėjo durys, kimiai 
sugirgždėjo svirtis, mieguistai suskali- 
no šuva, sumaurojo jautis, subliovė avis. 
Čizl perėjo per .kiemą merga kibirais ne
šina, ten moteris ėjo melžti karvių, ki
tur bernas nešė iš daržinės į kūtę glėbį 
Šiaudų. Kiekviename kieme ėmė reikštis 
triūso ženklai.

Kedulių kieme dar niekas, nejudėjo. 
Kūtės ir daržinės durys stovėjo užda
rytos ir basliais paremtos, visa sodyba 
glūdėjo snaudulingame ramume. Tik 
žvirbliai skiedryno žagaruose kėlė ne
apsakomą triukšmą, o prie daržinės kar
kė vištos. Petras, dirstelėjęs į kiemą, 
pastebėjo, kad svirties kartis siūbuoja, 
matyt, neseniai išjudinta. ' Tad Katry
tė, be abejo, bus jau pagirdusi ir, grei
čiausiai,'triūsiasi viduje. Ir į ką ji atsi
gimė tokia graži ir žvali šitoj apsileidė
lių kūtvėlų šeimoj! Petras du kartus 
pliaukštelėjo botagu ir nužingsniavo to
lyn.

(Bus danyiau)

MONTREAL, CANADA
Traukinių darbininkai laimė
jo algų pakėlimą

Canadian National Railways 
Kompanija pasirašė naują 
darbo sutartį, su savo samdi
niais—traukinių darbininkais, 
kuria vadovaujantis pakelia
mos darbininkams algos 12%. 
Septintas procentas bus atmo
kėtas nuo balandžio 1 d., s. 
m., o kitas penktas procentas 
bus pakelta birželio 1 d., 19- 
57 m. Darbininkus atstovau
ja Brotherwood of Railroad 
Trainmen unija. Ji apima 
apie 10,000 CNR darbininkų.
Gatvėkarių paroda — paskuti
nį kart ant St. Catherine

Pirmadienį — Labor Day— 
ant St. Catherine gatvės, tarp 
Atwater Ave. ir FYontinac, 
bus suruošta paroda, pade
monstruota paskutinį kartą 
senieji gatvėkariąi, vienas iš 
jų, veik šimtmečio senumo 
arkliais traukiamas, kitas — 
pirmas elektrinis, čia pasiro
dęs 1902 m. Paroduos ir dau
giau seno stiliaus gatvėkarių. 
Parodą ruošia Montreal Tran
sportation Commission, koo
peruojant su Canadian Rail
road Historical Association.

Kartu su tuo tenka primin
ti, kad nuo rugsėjo 2 d., tarp 
Atwater Avenue ir Frontinac 
gatvės, ant St. Catherine gat
vės autobusai pakeis gatvėka- 
rius žmonių transportacijai. 
Transporto komisija prižada 
kas' 43 sekundes autobusą lai
ke “rush hours” ir kas 80 sė
klidžių kiekviena laiku. Tai
gi tikimasi, kad net ir užsi
kimšimo laike, ryte ims par
važiuoti 25 minutes laiko, o 
vakare 30 minučių, arba tik 
apie pusę laiko kaip dabar 
gatvėkariais ima. Prie to, au
tobusai važinės ir Dorchester 
gatve, tik su 13 sustojimų 
nuo Atwater iki Frontinac ir 
atgal.

Gerai, gal tas kiek paleng
vins Montreal© užsikimšu- 
sioms gatvėms važiuotų.
Sakoma žemėje pakavojo 
1956 metų automobilį

Policija praneša, kad sąra
do ir areštavo automobiliaus 
savininką, 26 m. amžiaus 
Montrealo jaunuolį, kuris tik 
pirko ant išmokėjimo neseniai 
naują šių metų automobilį, bet 
atsisakęs su įmokėjimo rūto
mis, nuvežė į Granby apylin
kę, miškuose iškasė duobę ir 
ten pakavojo automobilių. Po 
to, sakoma, jis paskelbė, kad 
jo automobilius pavogtas. Ma
noma, jis tuomi tikėjosi gau
ti apdraudos užmokestį.

b
30 vaikų demonstravo 
prieš vandens sulaikymą

šeštadienį, rugpiūčio 18 d., 
po pietų, išsirikiavo apie 30 
vaikučių demonstracijai ant 
Cremazie Blvd., kad išreikšti 
protestą prieš miesto valdybą 
už tai, zkąd miestas jų šei
moms uždarė vandenį. Kodėl 
toms šeimoms vanduo uždary
tas? štai dėl ko: miestas ten 
kiek laiko atgal nupirko pa-

mus nugriovimui ir atidavė 
kontraktoriams nugriauti. Sa
koma, kontraktoriai sutikę nu
griauti už medžiagą, kokią 
jie ras jiems dar tinkama 
naudojimui. Bet vietoj nu 
griauti, tuos senus namus 
kontraktoriai čielybėje perkė
lė kitur. Gyveną žmonės, ne
turėdami kur persikelti gy
venti, prievarta vėl suėjo į 
tuos namus. Tada miestas su
laikė jiems vandenį,. kad pri
vertus žmones išsikelti

Tas ir iššaukė vaikučių de
monstracijas, kurios sutraukė 
gana daug žiūrovų ir apie pu
sei valandos sulaikė gatvėje 
judėjimą. Nereikia ir sakyti, 
kad žmonėse bendrai kilo di
delis pasipiktinimas prieš tokį 
žiaurų miesto valdininkų žy
gį—vandens sulaikymą.
Gimė

Mr. ir Mrs. Linkaičiai susi
laukė sveikos, ir gražios duk
relės. Motina ir naujagimė 
jaučiasi gerai.
Apsivedė

Rugpiūčio 18 d. apsivedė 
šilkauskas su Ona žižiūnaite. 
Po vedybinių apeigų, jauna
vedžių tėvai suruošė vedybi
nes iškilmes, dalyvaujant apie 
300 svečių.
Serga

Helena Vagony.tė aplaikė 
vidurių operaciją. Dabar jau 
grįžusi iš ligoninės, sveiksta.

Adelė Kirkuvienė yra susir
gusi ir gydosi namuose

J.—

daug medalių už stiprumą, i 
Dabar randasi prieglaudoje, 
1919 S. Prarrie Ave., Chica
go, Ill. (18-tos gatvės busai 
einanti į east priveža iki na
mo ir toliau neina).

F. Norkus atrodo gerai ir 
protiniai sveikas, tik skunr 
džiasi, kad kojų blauzdos 
greitai pavargsta ir paėjęs pu
sę bloko turi kur atsisėsti pa
silsėti. Sako, jeigu turėčiau 
pinigų, gal daktarai pagydy
tų, o be pinigų niekas nepai
so. Taipgi trūksta pinigų ir 
■pas pažįstamus nuvažiuoti bei 
drabužius įsigyti.. Mat, jam 
susirgus visi drabužiai, meda
liai, laikrodėliai, žiedai ir t.f., 
pasiliko pas ristiką Požėlą, o 
šiam mirus viskas žuvo.

Dėkavoja “Vilnies” admi
nistracijai už siuntinėjimą 
“Vilnies”. Sako, tai visa ma
no patieka. Prašęs ir “Nau
jienas” siuntinėti, bet nesiun
čia.

čia randasi trys lietuviai. 
Prie draugijų nepriguli, tai ir 
lankytojų nesulaukia, ir taip 
nuobodžiai slenka dienos.

Dan Yla

‘ Roseland, 111.
Praktikos ir vaišės

Rugpiūčio 17 d. po Aido 
Choro praktikų išrinktos visos 
komisijos dėl operetės “Kada 
Kaimas Nemiega”, kurią sta
tysime spalio 21 d., Mildoje.

Mokytoja D. Yuden sąko, 
jau vieną dainą iš operetės 
“Kada Kaimas Nemiega”, ga
lėsime dainuoti “Vilnies” pik
nike, 2 d. rugsėjo, Santa Fe 
Parke.

M. Sinkus jau grįžo iš ato-

Chicago, 111.
Farmerių padėtis 
nepavydėtina 

i
Penktadienį buvome pas 

drgg. Bacevičius, Yuknius ir 
Mockapetrį ir Valančių, šeš
tadienio ryte atvyko iš Chi- 
cagos A. ir J. Yuriai. Įsiso
dinę Yurį Į automobilį vyko
me pas P. ir K. Rimkus, čia 
Rimkai mus vaišino, tiksliau 
pasakius, suruošė puikius 
pietus.

Rimkienė pasitardama su 
svečiais smulkmeniškai apkal
bėjo apie “Vilniai” rengiamą 
išvažiavimą, kuris vyks rug
sėjo 9-tą (sekmadienį) Rimkų 
gražiame ūkyje. Tą išvažia
vimą rengia Michigano litera
tūros organizacija. Neteko 
sužinoti, kiek turi narių, tik 
tiek patyriau, kad valdyboje 
yra pirm. E. Drobienė, rašt. 
K. Rimkienė, ižd. A. Gotau- 
tas.

Iš Rimkų pasileidome į Ste
vensville, Mich. Aplankėme 
draugus Drobius. Radome

Pauliukus ir svetimtaučius pas 
juos vasarojant. Drobų dide
lis laukas agurkų Hr nevalio
ja net ir nurinkti, kad gabe
nus į marketą. Bet mark etas 
farmerių priduktais labai už
verstas ir nepaprastai pigiai 
temoka už daržoves. Anot 
Drobio žodžio —Samdyti dar
bininko rinkti agurkus neužsi
moka ir negalima jokiu būdu 
išsiversti be nuostolių. Pagal
vokite : už pintinę gražiausių 
agurkų, kuriuos pats turi su
rikęs nuvežti į rinką, nemo
ka nei 65 centus. Pati pinti
nė kainuoja 20 centų. Pasista
tymas troko ar automobiliaus 
60 centų. Dažnai prisieina net 
po kelis kartus vežti į marke
tą kol parduodi. Ir kaip išro- 
kuoji laiko gaišimą ir prista
tymo darbą, tai už puikiau
sius, ką tik surinktus agurkus 
pareina tik dešimts centų už 
pintinę.

Niekas nekreipia dėmesio ir 
nepamano kiek triūso ir dar
bo farmerys turi įdėti, kol jis 
užaugina tas daržoves, nekal
bant apie trąšą, kurią reikia 
pirkti iš anksto. Ko neuždy- 
ka farmeriai turi atiduoti sa
vo augmenis, o mieste gyven
tojai krautuvėse aukščiausias 
kainas turi mokėti

Tą patį vakarą Albertina 
Jakiene surengė parę. Be jos, 
Povilas Dauderis prigamino 
skaniausių pyragų.. Susirinko 
daug svečių. Apart atosto
gautojų buvo Yuriai, jų kai- 
minka ir Šmitai. Iš Ciceros 
atvyko Mrs. Ainis. Pats Ai
nis savo farmoje dabar būna 
ir tvarko savo ūkį. Jo sodnas 
didelis, persikų (peaches) ir 
kitų vaismedžių šakos net lūž
ta ir nėra kam, ypač persi
kus nuskinti. Dėl stokos dar
bininkų, vaisiai nyksta ir 
pūna. Mums nuvykus jie lie
pė imti persikų nors ir čielą 
ti'oką be jokio mokesčio. Sa
ko, vistiek supus, nes nėra 
kas jas nurenka. Pridūrė Ai
nis: Tegul atvažiuoja kank- 
liečiai ir skina persikus ir ve
žasi į Chicagą.

Mes atostogas jau baigia
me ir grįšime į savo numylė
ta Chicaga.

R. š.

stogų ir tuoj stoja į darbą ko- 
misijon.

Dr. A. K. Butko su žmona 
Mae ir O. Martin atostogauja 
Washington, D. C. Turės pro
gos pamatyti žingeidžių vietų 
šjalies sostinėje. Laukiame su
grįžtant. Pirmininkas J. Kel
ley prisiminė, kad jo žmonos j 
Mary Keller yra šiandien gim
tadienis. Aido Choras tuojau 
sudainavo gimtadienio dainą, 
o po to J, Keller visus choris
tus vaišino iki vėlumos. Cho
ristai velija J. ir M. kelie- 
ria'ms ilgiausių metų!

Vyrai šį sykį lietaus nepa
bijojo, veik visi dalyvavo, bet 
moterų buvo mažai, visi lan
kykitės į praktikas, nes tik 2 
mėnesiai beliko iki operetės. 
Stipruolis F. Norkus

Ristikas ir sunkiojo svorio 
kilnotojas Frank Norkus bu
vo* pagarsėjęs ne tik Ameriko-i 
je, bet ir Rusijoje ir turėjo !

Dabar Laisves kaina
• t . ■

• a • ..i. . . i- • ■
Jungtmese Valstijose $10 metams

6 mėnesiams $6.00

Dalyje Queens County $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kanadoje $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kitur užlsieniuose $15.00 metams
6 mėnesiams $8.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 5 L

N au j aiv užsisakydami arba atsinaujindami 
dienraštį Laisvę laikykitės aukščiau , 

nustatytų kainų.
Siųsdami prenumeratas adresuokite:

’ Laisvė ■
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 10, N. Y.
am ii, u i .p
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CLEVELAND, OHIO
Svarbus Įvykis—

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September
J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

Prašome visų įsitemyti dreną 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

AVALON, N. J

TJŽBAIGKIME VASAROS SEZONĄ

Labor Day—tai pabaiga vasaros sezono
šia proga mes kviečiame visus frentus ir pažįstamus at

silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.
Valgiu bus ivaiias. Galėsite atsigert gero, šalto alučio 

iš bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.
Taigi širdingai užkviečiame visus pribūti pas nius—

Sekmad., Rugsejo-Sept. 2
• Kad užtikrinti sau vietą, kurie norite praleist visas 3 die

nus—praneškite apie tai iš anksto.

J. A. BEKAMPIS
147—13th St., Avalon, N. J<

Tel. Avalon 7-51983

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Rugp. (Aug.) 29, 1956



Newark, N. J
MIRĖ

Janušonis, 70 m. 
Gyveno 183 Alex- 
Newark, N. J.

pašarvo-

426 I>afayette St., 
Laidotuvės įvyks 
(Aug.) 30 d., 10 
Arlington kapinė-

Antanas 
amžiaus, 
ander St.,

Mirė rugp# 27 d 
tas M. Bujausko - Buyus ko
plyčioje, 
Newark e. 
rugpjūčio 
vai. ryto-, 
se, Kearny, N. J.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Lillian Rosant, 3 anū
kus, seserį Elizabeth Weive- 
ris, Vaux Hall, N. J., brolį 
George Jamason, Livingston, 
N. J

Šią žinią gavome telefonu iš 
Bujausko raštinės, pirmadienį 
po pietų.

Toronto, Canada
LaMarca. 
kad kūdikis buvo gyvas, 
jis jį paliko krūmuose.

kilmės 'kana-1 prokuroras teigia, kad 
Į Marca vis vien gali būti

J. Jančytė, draugu Janč’ų IIas ne v*en Eidnepinimą, 
‘ nekarįa bet ir už nužudymą. Proku- 

kaip

Apsivedė ,
Pereitą šeštadieni įvyko ves

tuvės J. Jančytės su P. Pro- 
cher, ukrainų 1......— ____
(liečiu.

duktė 
torontiečius

buvo didelės ir

dieną apsivedė T.

jiems

To-

vyresnioji 
linksmino 
šokėja.

Vestuvės 
gražios.

Tą pačią
Inčiūra su Svaraitiene.

Teko nugirsti, kad kiek 
anksčiau apsivedė B. Minėtas 
su Gurkšniene.

Well, linksmiausio 
gyvenimo. 

# * *
Turėjo operaciją

Draugė M. Paužienė, 
ronto Lietuvių Moterų Klubo 
pirmininkė, turėjo skaudžią 
operaciją. Operacija pavyko 
ir ji gražiai sveiksta. Kai 
šiuos žodžius skaitysit, ji bus 
jau namie.

Teko girdėti, kad Paužie- 
nės brolio Povilo žmona (lon- 
donietė) Sofija Pajuodienė 
ruošiasi operacijai ant tonsilų.

Reporteris

Gražiai pavykęs LED. 
apskrities piknikas

Reikia pasakyti, kad praė
jusį sekmadienį Great Necke 
Įvykęs Lietuvių Literatūros 
Draugijos Antrosios apskrities 
piknikas buvo visaip kaip ge
ras. Tiesa, galėjo būti dau
giau publikos, bet ta, kuri 
ten susirinko, turėjo “good 
time”. Kas norėjo ir turėjo jė
gų, galėjo smarkiai patrepsė
ti prie pusėtinai smarkios mu
zikos.

Valgių ir gėrimų buvo iki 
valios visiems. Pikniką labai 
gražiai pamargino ir palinks
mino mūsų grakščioji aidiečių 
-sietyniečių mokytoja Mildred 
Stensler ir jos skambiais bal
sais pagelbininkai Tadas Kaš- 
kiaučius ir Jonas Grybas. Vie
toje kvarteto, tebuvo trio.

Pabaigoje tos trumpos pro
gramos visa publika buvo 
įtraukta į masinį dainavimą. 
Skambėjo taip gerai, jog at
rodė, kad čia dainuoja didžiu
lis sudėtinis choras!

Šio gražaus pikniko suruo
šime daugiausia darbavosi 
Ona ir Vincas Kazlauskai. Pa- 

’ Čiame piknike jiems dirbti pa
dėjo visa eilė gerų pažangie- 

- čių. Visiems jiems ačiū už 
talką.

Teko pastebėti, kad pikni
ke gerai sekėsi tiems, kurie 
priimdinėjo prenumeratas Se
no Vinco eilėraščių rinkiniui. 
Neabejoju, jog pikniko dole
ris kitas liks pelno apskrities 
veiklai pagerinti.

Rep.

Tarybų Sąjungos aukšto
sios mokyklos bėgiu Penk
tojo p e n k m e čio išleido 
1,120,000 specialistų. Tai 

' buvo 72 procentais dau
giau, negu Ketvirtojo penk- 

‘ mečio laikotarpiu. Šian- 
. dien Tarybų Sąjunga turi 
penkis milijonus ir pusę 
aukštuosius mokslus bai
gusių specialistų.

Laisvi (Liberty) Trečiad., Rugp. (Aug.) 29, 1956

Weinbergeriu kūdikio 
grobiko dabar laukią 
aukščiausioji bausmė

Angelo John LaMarca, ku
ris dabar sėdi kalėjime kaip 
prisipažintasis Weinbergeriu 
kūdikio kidnepintojas - grobi
kas, žino, kad jo laukia 
aukščiausia bausmė. Jis taip 
pasakė savo žmonai, kuri jį 
aplankė kalėjime šios savai
tės pradžioje.

Praeitą savaitgalį jau buvo 
atrastas Weinbergeriu trijų 
mėnesių kūdikio lavonas. La
vonas rastas krūmuose visai 
netoli namo, kur gyvena pats 

LaMarca pasakoja, 
kai 
Bet 

teis-

roras aiškina, kad tokio vai
ko palikimas laukuose yra 
lygus nužudymui.

Tuo tarpu LaMarcos žmo
na ir du vaikai išsikraustė iš 
savo namo, kad netektų susi
durti su kaimynais ir smalsuo
liais. Dauguma kaimynų, bet
gi, sako, kad LaMarca buvo 
geraširdis žmogus, geras sa
vo vaikų tėvas ir tik despera
tiška padėtis jį privedė prie 
to baisaus nusikaltimo.

New Yorko 
spaudoje

Long Islando “Press” sako, 
kad Weinbergeriu vaikas 
šiandien būtų buvęs gyvas, 
jeigu ne smalsuoliai, spauda 
ir policijos kvailybė. Vedama
jame straipsnyje “Press” štai 
ką sako:

Kuomet kidneperis su vai
ku atvažiavo, kad grąžinti jį 
ir pasiimti pinigus, jis matė 
minias žmonių ir policiją. Bu
vo aišku, kad policija neban
dė slėpti fakto, kitaip sakant, 
nebijojo, atgasdins kidnepe- 
rj. O smalsuolių ten buvo, nes 
“Daily News” sulaužė polici
jai duotą pažadą ir apie kid- 
nepinimą paskelbė.

Lieka kitas klausimas, sa
ko “Press”: kodėl policija 
nesuėmė pravažiuojančio kid- 
neperio? Jis, mat, pravažia
vo pro pat namą ir nuvažia
vęs į laukus paliko vaiką. Jei
gu policija jau buvo nutarusi, 
kad neverta laikyti paslaptį, 
kad verta ieškoti kidneperio 
atvirai, kodėl ji nesulaikė 
kiekvieno automobilio, kuris 
važiavo toje apylinkėje? Jei
gu automobilis būtų buvęs 
sulaikytas, tai vaikas irgi bū
tų buvęs išgelbėtas, nes kid
neperis sako, kad jis vaikutį 
turėjo su savimi.

“Daily News”, prieš kurį 
daromi tie sunkūs apkaltini
mai, kol kas tyli. Sakoma, 
kad Long-lsJand apyylinkėje, 
ypatingai vietovėse arti Wein
bergeriu namų, žmonės kalba 
apie to laikraščio nepirkimą.

Pakelyje iš Hollywoodo na
mo į Tarybų Sąjungą New 
Yorke buvo sustojęs Tarybų 
Sąjungos kultūros reikalų vi- 
ce-ministras Vladimiras Suri
nas.

PRANEŠIMAS 
BROCKTON, MASS.

Metinis piknikas. Liet. Tautiško 
Namo parke, Winter St. ir .Kes
wick Rd. Rengia Liuosybės Cho
ras., Jvyks rugsėjo 2 ir 3 dd. 
Pradžia 1 vai. dieną, 
kestra, valgių, 
dainų programa, 
visuomet duoda gerą 
Prašome visus dąlyvauti ir links
mai laiką praleisti. Reng. Kom.

Bus».gera or- 
gėrimų. Taip pat 

Liuosybe^ Choras 
patarnavimą.

x Laisvės rudeninis piknikas įvyks 
rugsėjo 9 ‘ d., Worcester, 
Olympia Parke. Montello tą dieną 
svetimtaučių piknikas. Visi iš visur 
važiuokite į Worcester!. Dainų 
programą pildys Montello Trio ir 
ALdoona W. Downing. Kom.

(167-170)

Mass.

Valstijos CIO pasisakė už 
Stevensoną ir Kefauverį

Valstijos CIO, kurios vy
riausios jėgos spiriasi pačia
me New Yorko mieste, savo 
suvažiavime Albany pilnai 
pasisakė už demokratus, už 
Stevensoną ir Kefauverį. Su
važiavime dalyvavo 1,000 de
legatą, kurie atstovavo apie 
milijoną narių. CIO, kaip ži- 

suvienyto 
bet veikia 
industrinių 

nia, dabar yra 
AFL-CIO dalis, 
kaip autonominis 
unijų skyrius.

Suvažiavime valstijos CIO 
vadai Louis Hollander, J. Pp^ 
tofsky ir kiti sakė, kad NeHv 
Yorko
būti abejonių, 
jiems artimesnė, 
ar demokratai.

Prieš nutarimą 
demokratus kalbėjo S. Fried- 
manas, senas socialistas ir vei
klus unijose. Jis pripažino,

darbininkams negali 
kuri partija 
republikonai *

pasisakyti už

Javits nori kandidatuoti 
kaip republikonas Senatan

suvažiavime, kuri^ 
rugsėjo 10 dieną

savaitę Javits dar 
jis abejoja, ar no- 

Dabar jis 
bet

Generalinis New Yorko 
valstijos prokuroras Jacob K. 
Javits pareiškė, kad jis nori 
kandidatuoti republikonų .są- 
rašę Senatan. Jo - kandidatū
ra bus patiekta valstijos re
publikonų 
prasideda 
Albany.

Praeitą 
sakė, kad 
ri būti kandidatu, 
sako, kad tikrai nori, 
ištrauktų savo kandidatūrą, 
jeigu eks-gubernatorius Dew
ey paskelbtų, kad jis nori bū
ti kandidatu. Bet Dewey dar 
tyli.

Tyli ir kiti vietiniai republi
konai, kurie, norėtų .būti savo 
partijos kandidatais. Mat, dar 
neaišku, kas bus demokrati
niu kandidatu Lehmano vieto
je. Nežinant, kas prieš juos 
stos, republikonai nesiskubi
na.

Javits, kaip žinia, praei
tuose rinkimuose laimėjo ge
neralinio prokuroro vietą, su
mušdamas Franklin D. Roose- 
veltą Jr., demokratą-, nors vi
si kiti demokratai laimėjo. 
Prie to prieštaravimo, sako
ma, žymiai prisidėjo faktas,

SENO VINCO PAGERBIMUI
Ir Vasarinio Fondo Užbaigimui

— Pokylis

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Prašome visų atsilankyti į laiką, nes norime 
anksti pradėti, kad po programos būtų 
• laiko pasikalbėti su gerbiamuoju svečiu 

ir susirinkusiems tarp savęs.

*

BUFETINIAI PIETŪS
Su Dailia Menine Programa

Įvyks —

šėštadrenj

Rugsėjo
k September

Pradžia 6 P. M/

Pagerbkime rašytoją Seną Vincą, pasima- 
tykime su juo ir užsisakykime jo eilėraščių 

knygą. Skaitlingai dalyvaukime jo 
garbei suruoštame pokilyje.

Tąją pat proga prisidėkime ir prie užbaigimo 
Laisvės vasarinio fondo.

New Yorto Žinios
MMH

kad didi daugumą unijistų, 
dar nėra pasirengę priimti so
cialistus kaip savo politinės 
valios reiškėjus, Bet jis sąkė, 
kad vis vien būtų didelė klai
da indorsuoti vieną didžiųjų 
partijų, nes jos abi stoja 
prieš tikruosius darbininkų in
teresus.

Friedmąnas, b.etgi, buvo 
vienas. Nbęs suvažiavime ra
dosi ir kitų socialistų, social
demokratų , ir,, kaimiečių, nie
kas neparėmė jo nuomonės. 
) ČIO j isūvažjąyiinfisj taipgi 
^Varstė pilno organizacinio su
siliejimo 
klausimą, 
susiliejo 
tabu, bet 
joje AFL ir CIO organizacijos 
turi nuspręsti, ar nori vietoje 
susilieti. Nutarta tam -reika
lui sušaukti kada nors ateity
je specialų suvažiavimą.

su valstijos AFL 
Mat, AFL ir CIO 
nacionaliniu maš- 
kiekvienoje valsti-

J<ad Javits turėjo neblogą li
berališką reputaciją. Praeita
me republikonų suvažiavime 
San Franciske, betgi, Javits 
dalį tos reputacijos prarado, 
nes sutiko su platforma, 
nepasisako aiškiai prieš 
ne segregaciją.

kuri 
rasi-

ARABIJOS KARALIAUS 
DOVANA STUDENTAMS

Karalius Saudas iš Arabi
jos prisiuntė didelį grindinį 
kilimą Columbia universiteto 
studentams musulmonams, 
kad jis būtų padėtas jų klubo 
kambaryje atsiklaupimui • per 
pamaldas. Columbia universi
tete mokinasi keli ’šimtai mu
sulmonų studentų, daugiau
sia užsieniečių iš Pakistano, 
Egipto, Indonezijos, Turki
jos ir Sirijos.:

Jakarta. Indonezijoje 
lankosi Liaudies Kinijos 
įžymioji moteris^ Mme Sun 
Jat-sen. Ji kalbėjo per In
donezijos radiją ir tarp kit
ko sakė, kad Liaudies Kini
ja yra pasirengusi eiti į tie
siogines diplomatines dery
bas su Amerika.

Nuims bereikalingus 
užrašus nuo vieŠŲjy 
projektų narni) durų

i
Nuomininkų organizacijos 

ir viešųjų miesto pro j etų bu
tų gyventojai jau seniai skun-1 
džiasi, kad jų durys iš vidaus 
turi bereikalingus užrašus. 
Tie užrašai sako, kad “Du
rys turėtu būti paliktos užda
ros, kuomet tik galima, nes 
tuomi išvengs mirtį gaisre”.

Nuomininkai jau seniai sa
kė, kad tie užrašai gadina 
apartmentų vaizdą, atima nuo 
jų privatiškunią ir bendrai 
yra įžeidžianti. Jie sakė, kad 
viešųjų projektų gyventojai 
žino, kaip saugotis nuo ug
nies, lygiai, kaip tai žino pri
vatinių butų žmonės,, ir todėl 
nėra reikalo jiems duoti užra
šus kaip kokiems vaikams.

Dabar, 
Wagneris 
1 avimu ir 
nuimti.

pagaliau, majoras 
sutiko sui tuo reika- 
įsakė tuos užrašus

Įžymusis New Yorko demo
kratas ir buvęs tos partijos 
nacionalinis pirmininkas Ja
mes A. Farley pasidavė* akies 
operacijai. Jo akis tapo su
žeista plakata demokratų 
konvencijoje Chicagoje.

kuris; praeitą

Iš kalėjimo ligoninėn
Komunistų vadas William 

Weinstone 
penktadienį grįžo New Yor- 
kan iš kalėjimo, dabar ligo
ninėje. Jis sėdėjo kalėjime 20 
mėnesių. Jis anksčiau turėjo 
inkstų ligą, kuri per tą perio
dą kalėjime paaštrėjo. Jis 
dabar Kew Garden .ligoni
nėje ir manoma, kad jam tu
rės būti padaryta operacija.

Pirmadienį New Haven 
traukiniai tarp New Yorko ir 
šiaurinių; priemiesčių funkcio
navo reguliariai, nors per sa
vaitgalį susisiekimas ta linija 
buvo žymiai sutrukdytas: pre
kybinis traukinys nusirito nuo 
bėgių; prie Stamfordo.

REAL ESTATE

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)

MALE and FEMALE

Pardavinėtojai. Elektros įrankiai, 
rakandai ir briliantai. Alga ar nuo
šimtis. Pilnam laikui ar daliai laiko. 
Patyrimo nereikalinga. Kreipkitės 
asmeniškai. 118 E. 28th St. MU. 
4-6553.

(166-172)

SUPERINTENDENT PORA
Dėl rooming namų. 

2-jų kambarių apartmentas. 
$65 į sav. Aliejaus šiluma.

RI. 9-5800
(166-172)

SUPERINTENDENT 
16 šeinių — Astoria 
Pageidaujama poros 

3 rūmų apartmentas, 
elektra ir alga 

STOKER 
81-80 44th St. RA. 6-0532 

(166-172)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArkwt 24172

BUSINESS OPPORTUNITIES

OPPORTUNITY!
Booth -for sale or lease in well; 

established beauty salon, 
able terms. Call owner.

COREN BLANDINE
GL. 2-9359

Rea son -

(167-173) Į

Delikatessen-Grosernė. įsteigta 15 
m. Nepaprasta proga. Pilnai įtai
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 3-3250.

(165-171)

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) |

Grožio Salionas. Įsteigta 30 m. 
6 džiovinimo aparatai; 3 krėslai prie 
sinkų; 2 manikiūro stalai. Vėdini
mo sistema.. Geras pirkinys. YO. 
5-3021. Taipgi 6 rūmų apt.

(162-168)

HELP WANTED MALE

BUS BOYS
LĖKŠČIŲ PLOVIKAI

v Dienomis ir Vakarais šiftai 
Patyrimas“ Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas. 
Gera pradžiai alga 

su proga pakėlimams.
Duodame valgį ir uniformas.

Daug gerų patogumų, kaip tai: 
Sveikatos prižiūrėjimas 
Gyvasties Apdrauda 
Atostogos ir Sirgimo liuoslaikis

Kreipkitės Asmeniškai 
Tuojau pas:

THE RUBY HOT SHOPPE 
Kingston, N. Y.

Pasimatykite su Hot Shoppe 
personalo atstovu.

(167-169)

STALIORIAI
Patyrę prie krautuvių rakandų
190 Earle Ave., Lynbrook, L. I.

LY. 9-0551
(167-173)

MACHINISTS
Experimental, turret lathe and 

set up, maximum pay. All benefits. 
Overtime.

ED. 8-2642
(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. 1:30—3:30 P. M.

(164-170)

Machinist. All abound 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. 82-15 Lawrence St., Flushing.

(164-170)

' Kitchen ' Cabinets. Assemblers, 
Formica Men, Hardware Men, Help
ers, Sanders, Sprayers, Truck Driv
ers.

HOLIDAY CABINETS
180 E, Bay Dr., Long Beach 

GEnerai 2-6630
(165-171)

Machinists. Toolmakers, Instru
ment makers, Lathe^, 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
Experienced on forge and 

electrical soldering.

Call NI. 6-6155
(165-171)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

i________________________ _ x
MAID FOR BEAUTY SALON *

SHORT HOURS, 5 DAYS.
FRANCOIS de PARIS 

37 W. 8 St.
9:A. M.. — 1: P M.

Off Sunday and Wednesday.
(166-169

Hand Sewers. Beading exp. on 
women’s hats. Good salary. Steady.

ENGLER TRIMMING
8 W. 37th St., 8'fl., N. Y. C.

(167-173)

Girls-Girls-Girls! Light factory 
work. Age 20-35. Many benefits. 
Merit raises. Call WE. 1-3800.

T. O. D. MFG. CO.
400 Duffy Ave., Hicksville, L. I. 

Old Country Rd. & 
Wantagh I’k’way

(167-173)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Dieninis ir Vakarinis fiiftas

PATYRIMAS N EREI K ALI N G AS

Alga priskaitant gerus tipus 
Geriau negu paprastas uždarbis

PROGA PAKILIMUI

Duodame valgį ir uniformas.
Daug gerų patogumų, kaip tai:

Sveikatos prižiūrėjimas
Gyvasties apdrauda
Atostogos ir sirgimo liuoslaikis

Kreipkitės Asmeniškai
Tuojau pas:

THE RUBY HOT
SHOPPE y

y 
Kingston, N. Y.

Pasimatykite su Hot Shoppe 
personalo atstovu.

i
(167-169)

Abelnam namų darbui darbininkė. 
Paprastas virimas. Kalbanti angliš
kai. Du mokyklą lankanti vaikai, 5 
ir 8 m. Nėra sunkaus darbo. Skam
binkite: Cedarh'urst 9-9278.

(168-170)

Houseworker. Good Cook. Sleep ’ 
in or out, own room and bath, 
appliances. 4 adults. Good salary, 
steady position. Friendly home.

FR. 4-4161.

(168-171)

Cleaning Women. To work 6 P.M. 
—12 P. M. Cleaning offices in Irg. 
bldgs. Up to age 45. Apply 9 A. M. 
all wk.. Please do not tel. NATION
AL CLEANING CONTRACTORS, 

9 W. 29th St., N. Y. C.
(168-174)

HELP WANTED-MALE

Abelnas daržininkystės darbas.
Westbury Rose Co., Inc. Jericho 
Tpke, ir Rose Ave., Westbury. Šau
kite Edgewood 4-1102 tarpe 10 v. 
ryto ir 12 v., dieną. Vakarais 7 ir 8 
v., vien tik dėl pasimatymo.

v (167-173)

Tool Maker. Must know form 
grinding and layout, progress^ 
ive dies. Good opp., fine working 
conditions. Modern plant, hospital
ization, bonus,; benefits. Call for 
appt. WE. 1-3800. T. O. D. MFG. 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville. Old 
Country Rd. & Wantagh P’kway.

(167-173)

Brown & Sharpe. Automatic Screw 
Machine operator. 1st class. Also 
Brown & Sharpe set up man.. 1st 
class. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for appt. WE. 1-3800. T.O. 
D. MFG. CO., 400 Duffy Avenue, 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way. (167-173)

Men. to handle stock- Days—$1.15 
hr. to start. Nights—$1.25 hr. to 
start. Rosedale vicinity. 15 minutes 
from Jamaica by*'* bus. BLUM 
FOLDING PAPER BOX CO., Hook 
Creek Blvd, and 257th St.

(167-173)

Die Setter. Must know how to 
set dies arid operate machines. Good 
opportunity and working condi
tions. Hospitalization, bonus, bene- 
fits. Call for appointment. WE. 1- } 
3890. T. O. D. MANUFACTURING ^ 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville, i 
Old Country Rd'. & Wantagh Park- ” 
way. ( 167-173)

Hand Screw Operator. Operate 
Hardinge hand screw machines. Al
so Gen. factory helpers. Exp. and 
'inexp. Excellent opp. and wk. con
ditions. All benefits, indu.' bonus. 
Call for appt. VITE. 1-3800. T.O.D. 
MFG. CO., 400 Duffy Ave., Hicks- 
vill, Old Country Rd. & Wantagh 
Pky. (167-173)




