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KRISLAI
Keršto kaštai.
Ar panorės?
Nuo Ainošiaus pas 

Kaipošiij.
• Nususę ir “generolai”.
Logiškąs nutarimas.

Išniekino.
Rašo A. Bimba

Praėjusį pirmadienį visi 
New Yorko didlapiai išėjo di

deliu antgalviu: Amerika pa
sirengusi išmokėti pusę bilijo
no dolerių toms šalims, kurios 
nebenaudos Suezo kanalo sa
vo laivams!

Gal visa diplomatijos isto
rija nėra mačiusi tokių pra- 
jovų.

Tik pagalvokime1 Mes, Ame 
rikos žmonės, mokėsime savo 
valdžiai nesvietiškus taksus, o 

> jinai jais papirkinės britus, 
* francūzus, olandus, belgus, 

vokiečius ir kitus, kad jie 
boikotuotų Suezo kanalą, tai 
yra, Egiptą!

Tai keršto politika. Jos 
kaštai labai dideli.

Berods dar pavasarį mūsiš
kė didžioji automobilistų uni
ja pasisakė norinti pasiųsti 
Lenkijon delegaciją;

Šiomis dienomis Lenkijos 
valdžia prisiuntė šiai unijai 
pakvietimą tokią delegaciją 
tuojau atsiųsti.

Ar automobilistai priims pa- 
* kvietimą? Kai kas abejoja. 

^Unijos prezidentas Reuth eris 
nieko nebesako.

Kentucky valstijos prokuro
ras patvarkė: mokykloms 
Aukščiausio teismo nutarimas 
dėl panaikinimo segregacijos 
nėra privalomas. Reikia, gir
di, kad kiekviena mokykla 
atskirai gautų nuo kurio nors 
federalinio teismo įsakymą 
panaikinti segregaciją.

Tuo pasiremdami, Clay 
miestelio pradinės mokyklos 
vadai jau priimtus tris negrus 
vaikus išvarė ir mokykla vėl 
pasidarė segreguota.

Yra tūkstančiai mokyklų as
tuoniose pietinėse valstijose. 
Jeigu šita Kentucky prokuro
ro interpretaciją Aukščiausio 
teikmo nutarimo bus priimta, 
tai segregacijos panaikinimo 

c pietinių valstijų mokyklos ne- 
r sulauks nei per šimtą metų.

Lietuviškieji menševikai, pa
sivadinę “LSS”, atlaikė savo 
“kongresą”.

Jų suvažiavime ir vėl figū
ravo Stasys Strazdas ir Pijus 
Grigaitis. Nusususi “armija”, 
bet dar labiau nususę jos “ge
nerolai !”

Atsiminkime ztų sutvėrimų 
provokacinį liudijimą prieš 
dienraščio Vilnios redaktorius. 
Grigaitis ir Strazdas priklau
so tai pačiai melagių ir provo
katorių kategorijai kaip Mo- 
tusow, Budenz, Todd ir kiti 
informeriai.

Strazdas ir vėl užgiedojo: 
“Dėdė Samas sutinka duoti 
keliapinigius” pažangiečiams, 
kurie norėtų iškeliauti iš 

< Amerikos.
D Ar tai reiškia, kad Straz

das tebešnipinėja ir turi in
formacijų, kokios viešai ne
skelbiamos!

Smetoninė Dirva Smerkia 
Lietuvos valdžią ir už tai, 
kam ji uždraudė pirkti vals
tybinėse ir kooperatyvinėse

(Tąsa 4-tam pusk)

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Londonas. — Sekretorius 
Dulles čia jau. sako, kad jis 
nestoja už Suezo boikotą, 
kaip tai pranešė viso pa
saulio spauda dieną anks
čiau. Tuo tarpu čia pra
sideda taip vadinamų Su
ezo “naudotojų” konferen
cija, apie kurią nežinoma, 
kas iš jos išeis.

Washingtonas. — Adlai 
Stevensonas spaudos konfe
rencijoje sakė, kad repu- 
blikonai, matyti, labai iš 
gąsdinti, jog jie gali 'pralai
mėti rinkimus, ir jie vėl 
imasi raudonėdizmo takti 
kos. Apie Hisso reikalą 
Stevensonas sakė, kad jis

Kalnas pagimdė pelę - planuotas 
didžiulis mitingas tik saujelė

Tokyo. — Dešinieji reak
ciniai ir šovinistiniai ele
mentai per dienų dienas 
būbnijo, kad Tokyo centre 
Imperijos plazoje įvyks di
džiulis protesto mitingas, 
kuriame japonai reikalaus, 
kad Sovietai grąžintų Kuri
lų salas. Imperijos plaza 
tai ta didelė aikštė miesto 
centre, kur kartais susiren
ka virš šimto tūkstančių 
gyventojų Į. kairiečių mitin
gus.

Tikėdamasi didžiulio mi
tingo, Tokyo policija irgi 
smarkiai rengėsi, kad pa
laikyti tvarką. Bet kalnas 
pagimdė pelę: į garsintą 
“milžinišką mitingą,” kaip

Rooseveltiene apie Nixona
New Yorkas. — Eleanor 

Roosevelt sakė, kad ji pa
dės demokratams jų prieš
rinkiminėje kampani joje, 
kuomi tik ji galės. Ji sakė, 
kad gerbia prezidentą Ei- 
senhowerj kaip asmenį ir 
karvedį, bet nėra aukštos 
nuomonės apie jį kaip apie 
politinį vadą.

Bet jeigu Eleanor Roo
sevelt neaukštos nuomonės 
apie Eisenhowerį, ji dar 
žemesnės nuomonės apie 
Nixona. Apie jį Eleanor 
Roosevelt sakė:

“Aš labai gerai atsime
nu Nixono senatinę kam
paniją. Aš nejaučiau jam 
pagarbos matydama, kaip 
kaip jis atakuoja Helen 
Gahagan Douglas. s Aš ne
jaučiu pagarbos charakte
riui, kuris sako ką nors,' kai 
žino, kad tas netiesa ..”

Rooseveltiene tokiu būdu 
vadino Nįxoną sužiniu me
lagiu. Apik Hisso bylą, ku
rią republik^nai' dabar vėl 
įtempė į priešri n k i m i n ę 
kampaniją, .Rooseveltiene 
sakė, kad jai atrodo, jog 
tai tikrai praeities dalykas. 
Faktas, kad republikonai 
vėl įtempė tą priekabį, sa
kė ji, rodo, jog jie neturi 
geresnių aktualių argu
mentų.

nesutinka su Trumann. Jis, 
Stevensonas, manąs, kad 
Hiss buvo teisingai apkal
tintas ir nubaustas.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos suvažiavi
me karinių jėgų vadas ču 
Teh sakė, kad pasaulis te- 
nemano, jog Kinija užmir
šo Taivanio (Formozos) 
išlaisvinimo reikalą—anks
čiau ar vėliau Taivanis bus 
gražintas Kinijai.

New Yorkas. — Eugene 
Dennis, kuris buvo laikinai 
pasitraukęs iš Komunistų 
partijos generalinio sekre
toriaus pareigų, vėl grįš į 
tą postą.

tai sako pačių dešiniųjų 
spauda, susirinko tiktai 
šimtas žmonių. Vienas laik
raštis sako, kad visas mi
tingas susidėjo tik iš paties 
rengimo komiteto ir kelioli
kos laikraštininkų, kurie at
vyko mitingą aprašyti.

Vienas rengėjų nusiskun
dė: “Japonijos žmonės, kaip 
matyti, nesirūpina Kurilų 
salomis.”

Chruščiovas viešės kelias 
dienas jugoslavų sostinėje

Belgradas. — Pirmadienį 
čia buvo pranešta, kad 
šiandien (trečiadienį) čia 
atvyks Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius Nikita 
Chruščiovas. Jis viešės Bel
grade kelias dienas, tarda
masis su Titu ir kitais Ju
goslavijos vadais.

Iš Pekino pranešama, kad 
ten dabar lankosi kitas Ta
rybų Sąjungos vadas, vice
premjeras Miko j anas, kuris 
kaip TSRS K. P. draugiš
kas atstovas dalyvauja Ki
nijos komunistų suvažiavi
me.

Amerika duos Argentinai 
$100,000,000 industrijai

Washingtonas.—Eksporto- 
Importo bankas . duos Ar
gentinai šimto milijono do
lerių paskolą, kad Argenti
na galėtų sustiprinti savo 
pramonę. Ši paskola skai
toma įrodymu, kad Ameri
ka remia dabartinę Argen
tinos valdžią, kurios prieš
akyje stovi Aramburu.

Hollywood. — Žinomas 
pianistas ir kompozitorius 
Oscar Levant sveiksta po 
apturėto lengvo širdies 
smūgio.

Sidney, Australija. — Per 
kelias dienas čia tęsėsi paš
tininkų streikas ir dabar 
paštininkai dirba išsijuosę, 
kad pristatyti laiškus, ku
rie buvo užsigulėję.

$15,000 FONDO VAJUS 
UŽBAIGTAS

Suvažiavimo nustatytos kvotos, fondui neatsiekėme, 
tačiau finansiniai krizėje nesame. Bizniukai, visais at
žvilgiais, šie metai mūsų dienraščiui yra geresni už per
nykščius. Taigi, nors kvotos ir nepasiekėme, bet fi
nansiškai galą su galu suvedame.

Labai įvertiname nuoširdų triūsą kolonijų veikėjų 
fondo sukėlimui ir džiaugiamės taip širdinga visuomenės 
parama aukomis dienraščio išlaikymui, širdingiausiai 
dėkojame pasidarbavusiems aukų rinkimui,, pramogų 
rengėjams fondo sukėlimui, dirbusiems pramogose tam 
reikalui ir visiems aukojusiems.

Taipgi sveikiname įstojusius į prietelių klubus, ku
rių jau yra arti 200 asmenų. Puikus dalykas! Prietelių 
klubus reikia vystyti, nes jie yra patys pagrindiniai pi
lioriai, ant kurių rymo mūsų dienraščio ateitis. Fondą 
užbaigus, prietelių organizavimo reikalas, neturi būti 
nutrauktas—jis turi būti tęsiamas.

Paskutinė šių metų fondo atskaita yra tokia: c
Per rugsėjo 8 d. parę (fondo užbaigimas ir Seno 

Vinco pagerbimas) aukų suplaukė $425.00. Aukojo:
V. Keršulis ........................... .......................... $20.00
N. J. ir N. Y. lietuviai ................................. 15.00
Elena .................................................................  10.00
A. Bimba............................................................ 10.00
Cedronai ....................................   10.00
J. ir S. Bimbai...............................................  10.00
Mažilis ......L...................................................  10:00
Conrad ........................................  10.00
K. Milinkevičius .........   10.00
A. Gilman............................................................ 10.00
P. F. A. a . ..................    10.00.
S. Rumšą............................................................ 10.00
Rudaminiškis .....................................................  10.00
G. Wareson......... :............................................. 10.00
K. Nečiunskas ................................................. 10.00
M. ir W. Kūlikai .............. ’..................   10.00
D. Burba ..............................  10.00
A. Zavišius ..............       7.00
O. ir S. Titaniai .. ...............................  6.00
X-argentiniečiai ................................................. 0.00
F. Kazokienė ...............................;..................... 5.00
M. Krunglienė ................................................... 5.00
O. Reinhardtienė .............................   5.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

“Pravda” užgiri a darhiečių 
rolę Suezo krizes reikale

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad Britanijos darbie- 
čių rolė žymiai prisidėjo 
prie to, kad sulaikyti toriš- 
ką savo šalies valdžią nuo 
metimosi į karinę avantiū
rą prieš Egiptą. “Pravda” 
sako, kad darbiečiai, kurie 
gan aiškiai parlamente pa
sipriešino karo žingsniam, 
reiškė tikrą \ britų tautos 
valią. Tas laikraštis taipgi 
nurodo, kad įr Vakarų Vo
kietijos socialdemo k ratai 
užėmė teisingą nusistatymą 
už taikingą Suezo krizės 
klausimo sprendimą.

Bet /Travda” smarkiai 
smerkia Francūzijos socia

Washingtonas.— Steven
sonas reikalavo, kad Cen- 
tralinė , žvalgybos agentū
ra (Central Intelligence 
Agency) teiktų informaci
ją apie pasaulinius diplo
matinius įvykius ir Kefau- 
veriui. Iki šiol ta informa
cija buvo duodama Eisen- 
howeriui, Nixonui ir j anų 
Stevensonui, kaip preziden
tiniam kandidatui. Steven
sonas sako, kad jeigu tą 
informaciją gauna Nixo- 
nas, ją turėtų gauti ir Ke- 
fauveris.

listus ir socialistinį premje
rą Mollet, kurio pozicija 
prieš Egiptą yra net aštres
nė . už Edeno. “Pravda” 
nurodo, kad prieštaravimas 
tarp britų darbiečių ir 
f rancūzų socialistų tuo 
klausimu didelis.

“Pravda” taipgi pasisakė 
apie Italijos socialistų vie
nybės klausimą. Panašiai 
kaip tai sako Italijos ko
munistai, taip'ir “Pravda” 
sako, kad kairiųjų ir deši
niųjų socialistų partijų su
siliejimas į vieną būtų ge
ras dalykas visai darbinin
kų klasei.

'r

Jungt. Tautos, N. Y.—Si
rija ir Libanas patiekė Sau
gumo tarybai reikalavimą, 
kad J. T., paveiktų britus, 
kad jie ištrauktų . savo ka
rines jėgas iš Kipro. Sirija 
"ir Libanas' yra dvi arabiš
kos šalys, kurios randasi 
visai, netoli Kipro salos. Jos 
sako, kad britų karinių jė
gų didelė koncentracija Ki
pre yra pavojus taikai vi
suose Artimuose Rytuose.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.

Nuteisti komunistai sakė:
Smitho akto galas 
jau ne už kalnų...
New Yorkas. —■ Federa

linis teisėjas Alexander 
Bicks nuteisė bausmėmis 
nuo 1 iki penkerių metų 
š'ešis komunistų vadus, ku
riuos prisaikdintų teisėjų 
taryba, džiūrė, anksčiau ra
do kaltais,

Sunkiausią bausmę, pen
kerius metus kalėjime, ga
vo William Norman, 53 me
tų amžiaus. Fred M. Fine, 
41 metų amžiaus, gavo^ ket
verius metus, Sidney Stein 
trejus, James E. Jackson 
ir, George Blake Charney 
dvejus, Alexander Trach- 
tenbergas vienerius.

Visi nuteistieji gavo tei
sę pasakyti paskutinį žodį,

Pašalintųjų negrų vaikų motina 
sugrįšime kitą rudenįsake: i mes

Clay, Ky. — Louise Gor
don, ’ kuri pirma šiame 
miestelyje buvo išsikovoju
si, kad jos vaikai, negrai, 
būtų priimti į bendrą (“bal
tųjų”) mokyklą, sako, kad 
kova nebaigta. Jos du vai
kučiai, 10 metų James ir 8 
metų mergaitė lankys laiki
nai negrų mokyklą Provi-

Pirmoji naujo Wehrmachto 
šalmuota garbės sargyba...

Bonna.—Kuomet čia at
vyko Graikijos karalius Po
vilas ir karalienė Frederi
ka, juos geležinkelio stoty
je sutiko naujojo vokiško 
Wehrmachto (armijos) 
garbės sargyba. Garbės 
sargybos kariai dėvėjo pil
kas uniformas, Hitlerio lai
kų šalmus ir baltas piršti
nes. Visi sakė, kad sargy
ba atrodo visai taip, kaip 
atrodydavo nacizmo lai
kais.

Stotyje taipgi radosi Va
karų Vokietijos preziden
tas Heuss ir kancleris Ade- 
naueris.

Jakarta. — Indonezijos 
teismas teisia buvusi olan
dų armijos kapitoną Hen- 
ricus Schmidtą, kuris suo- 
kalbiavo prieš valdžią ir 
rengė sąmokslus. Proku
roras Jusufas Suwondo rei
kalavo 15 metų kalėjimo 
bausmės olandui.

Aną dieną didelis būrys 
žmonių susirinko prie teis
mo rūmų ir reikalavo, kad 
buvusiam kolonialistui ir 
suokalbininkui Schmidtui 
būtų duota sunki bausmė;

Alžyras. — Vakarų Alžy
ro jūros pakraštį nusiaubė 
audra-ciklonas, kuris už
mušė 21 asmenį. Nemours 
mieste žuvo 10 arabų ir 6 
francūzų kareiviai. Smar
kios liūtys Orano ir Tlem- 
cęno srityse sukėlė didelius 
potvynius.

po apie 15 minučių pareiš
kimą. Visi sakė, kad jie di
džiuojasi esą komunistais, 
kad komunistai darbuojasi) 
ne už valdžios nuvertimą 
jėgos priemonėmis, o už 
taikingas pakaitas einant 
link socializmo.

Jie taipgi sakė, kad yra 
pilni pasitikėjimo, jog Smi
tho akto galas jau ne užu 
kalnų, kad Amerikos, žmo
nės artimoje ateityje at- 
steigs tradicines civilines 
laisves.

Nuteistieji komunistai 
apeliuoja. Jie palieka lais
vėje po užstatais nuo $10,- 
000 iki $40,000.

dence miestelyje, kuris ke
liolika mylių nuo Clay. Tas 
įvyko todėl, kad Clay mo
kyklos taryba nutarė iš- 
nresti tuodu vaiku, ir du 
kitu, nors jie anksčiau buvo 
priimti. Mokyklos vedėja 
sutiko negrų vaikus ir jų 
motinas prie durų ir juos 
informavo, kad “nelegalų 
lankyti baltųjų mokyklą.”

Nacionalinės gvardijos 
kareiviai, kurie buvo vai
kus atlydėję, iš pradžios 
buvo gavę įsakymus jėga 
įvesti vaikus mokyklon, bet 
paskui nusileido rasistams 
ir sakė, kad negali priešin
tis mokyklų tarybai.

Bet Louise Gordon pa
reiškė, kad kova nebaigta. 
Ji sakė, kad jos vaikai kol 
kas lankys Providence mo
kyklą, nes ji nenori, kad 
jie tiek laiko sugaišintų, 
ypatingai 8 metų mergaitė, 
kuri tik praeitais metais 
pradėjo mokintis. Bet se
kantį rudenį, sakė ji, per 
teismus., advokatus ir viso
kiais kitokiais būdais ko
vos už tai, kad jos vaikai 
būtų priimti į Clay mokyk
lą. .

Iš Sturgis miestelio pra
nešama, kad apie 2,000 ra
sistų laikė tri u k š m i n g ą 
riaušininkų mitingą ir mo
bilizuoja, kad vėl sukelti 
platesnes riaušes ir nepri
leisti, kad negrai mokiniai 
lankytų vietinę vidurinę 
mokyklą.

Kairas. — Egiptas krei
pėsi į Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybą su prašymu 
“atkreipti budrias akis” 
link Suezo kepalo krizės.

Maskva. — Tarybų Są
junga atidengė žibalo šalti
nius Kaspijos jūros dugne. 
Vienas toks šaltinis duoda 
net 100 tonų per dieną.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu

>
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sa-

SUVAŽIAVIMAS IR SUVAŽIAVIMAS
1921 METAIS Šanghajuje, 

mieste, įvyko suvažiavimas.,
IŠ tikrųjų, savo didumu, tai 

o buvo .susirinkimas, mitingėlis. 
prasme) jis tačiau skaitomas dėl 
džiulės istorinės reikšmės.

Tai buvo komunistų suvažiavimas, kuriame buvo Ijams. 
įkurta Kinijos Komunistų partija. Dalyvavo iš viso tik | 
dvylika žmonių, ątstovauiančių gal šimtą, gal biskelį 
daugiau organizuotų komunistų.

Tuomet pasaulis to suvažiavimo nė nepastebėjo. 
Kam ten buvo galvoj, kad 12-ka žmonių suvyko pasitar
ti apie komunistų partijos kūrimą ir jos auklėjimą?!

Šimtas kitas komunistų tarp virš 500,000,000 žmo
nių—lašas jūroje.

Išet tie, kurie ten buvo suvykę, taip, negalvojo. Jie 
galvojo, jie buvo įsitikinę, kad jų partijai 'kada nors 
teks suvaidinti milžiniška rolę, kad ji vienaip ar kitaip 
sudrebins senąjį pasaulį! •

Marksas yra pasakęs daug maž taip: kai idėja įsi
vyrauja masėse, ji patampa jėga.

Tie dvylika žmonių, kurie prieš 35 metus buvo 
vykę į Šanghajų, tuo pasakymu buvo giliai įsitikinę ir 
juo vadovavosi.

Šiandien, sakonia, tik trys asmenys, iš tų dvylikos, 
tėra gyvi

nebuvo suvažiavimas, 
Suvažiavimu (mūsų 

to, kad jis turėjo di-

tie dažai nėra kenksmingi 
žmonėms. Net sakydavo, 
kad naudoją . morkų dažus, 
katrie ne tik nekenkia, bet 
dar yra naudingi vartoto-

geltonai. Juk ir mūsų 
gražiai geltoni sūriai ne 
vo natūralų geltonumą tu
ri. Tai vis artificialus nu- 
dažymas. Bet žmonės neži
nodami to sako, kad tas tai 
tikrai geresnis už kitus, 
daugiau turi sąvyje svies
to, kaip kad Lietuvoje bū
davo: ko geltonesnis sūris, 
ar sviestas, tai žmonės'žino, 
kad jis yra vertesnis. ■ čio
nai kartais būna kaip tik 
atbulai. , . . •

Saulutė

Na, žinoma, tada ir aš 
pamaniau, kad morkų da
žai naudojami, tai. jau yra 
taip geri, kaip tas visas ap
elsinas. Bet keli metai at
gal vienas drg., rodos, J. V. 
parašė per Laisvę, kad tas 
netiesa, kad vaisių kompa
nijos nenaudoja morkų da
žu. Dabar Miami Daily 
News plačiai aprašė apie 
tuos kompanijų naudoja
mus dažus ir ant kiek jie 
yra “nekenksmingi”.

I Buvo jau keliolika susir- 
I girnų tarpe vaikų prival- 
igius nudažytų apelsinų. U. 
S. Food and Dyug adminis-' 

tėra gyvi: Mao Tse-tung, Tung Pi-wu ir Li Ta, kuris tracija paskelbė, kad apel
sino metu profesoriauja Wuhano universitete, Kinijoje. Į.sinų kompanijos naudoja 

__ :— I coal-tar dažus, kurie 
TAIGI ŠIANDIEN tiems trims asmenims yra labai ‘nuodingi žmonėms.

malonu prisiminti, kas atsitiko prieš 35 metus. . .and Drug^ adm. išbandė ant 
Visi jie trys—Mao Tse-tung, Tung Pi-wu ir Li Ta—.šunų ir žiurkių, įmaišant 

dalyvauja 8-jame Kinijos Komunistų partijos kongrese vieną procentą į jų maistą, 
(suvažiavime), vykstančiame tos šalies sostinėje, Pe-i^^ gyvūnai susirgo. O 
kjne ' j? jkuomet įmaišė 4 procentus,

Kokie milžiniški pasikeitimai įvyko per tuos 35-ius Vai. Ja_u nudvėsė

išsi-

su-

metus! i

Tuomet, šanghajuje, partijos suvažiavimas vyko 
slaptai, nes valdančioji klasė nenorėjo matyti komunistų 
partiją kuriantis. Tuomet Šanghajuje ir visoje Kinijoje 
viešpatavo svetimi ponai, imperialistai.

Šis gi, aštuntasis suvažiavimas, vyksta viešai. 
Suvažiavime dalyvauja virš 1,000 delegatų, atstovaujan
čių dešimt milijonų (10,000,000), organizuotų komunistų.

f “Kas buvo nieks, tas bus viskuo,” : 
iš “Internacionalo,” 1 
Kaipi jie šiandien tinka Kinijai!

Iš mažytės grupelės išaugo minia užsiartavojusių 
patrijotų ir darbo žmonių sūnų ir dukrų, kurie yra pa
siryžę Kiniją padaryti socialistine šalimi!

Kokį sunkų kelią teko nueiti Kinijos Komunistų par
tijai! Kiek daug jėgų ir energijos teko jai išeikvoti, ve
dant Kinijos liaudį į šviesesnę ateitį, kovojant prieš 
liaudies priešus 1 Kokiai milžiniškai revoliucijai šiai 
partijai teko vadovauti, kol kova buvo laimėta ir Kinija 
šiandien'pastatyta kelyje į socialistinę santvarką!

Esame tikri, kad Kinijos Liaudies Respublikos va
dovas, Mao Tse-tung, dalyvavęs pirmajame suvažiavime, 
šiandien gali labai gražiai pasididžiuoti savo tauta ir sa
vo partija, kuri kovojo už liaudies reikalus ir tebestovi 
jos priešakyje šiandien. Mao Tse-tung, kalbėsime vie
naip ar kitaip, yra Kinijos Leninas.

Ir šiandien, aštuntajame suvažiavime, Kinijos ko
munistams jau netenka kalbėti, kaip išlaisvinti liaudį.

Šiandien jie kalba, jie diskusuoja apie tai, kaip juo

šunės. ir 
žiurkės, Tadą F. ir , D. ad
ministracija pasakė vaisių 
kompanijoms, kad jos turės 
sulaikyt naudojimą coal-tar 
dažų. • 1 s

Taip aiiklimas 
ateities pilietis

KŪDIKIS ATPILA 
MAISTO PERVIRŠI

Del nepakankamai
vysčiusio skilvio kūdikis, 
ypač pirmaisiais trimis gy
venimo mėnesiais, dažnai 
atsirūgsta pienu: be jokių 
pastebimų pastangų, be vi
durių įtempimo jis atpila 
nuryto pieno dalį Skirtin
gai nuo vėmimo atpylimas 
įvyksta be jokių ženklų, t. 
y. be šleikštulio, veido išba
linto ir t. t. Kaip prieš at- 
pylimą, taip ir po jo kūdi
kis palieka linksmas, jis 

yra tiesiog lyg “nupila” nerei- 
Food kalingą pieno kiekį. Daž

niausiai tatai įvyksta kūdi
kį užsupant, o taip pat, kai 
jį vysto arba tuojau po 
maitinimo paguldo ant pil
vo.

Jei kūdikis atpila tik at
liekamą pieną,, tai toks rei
škinys, galimas daiktas, ir 
nėra blogas, bet atsitinka, 
kad dažnai atpildamas jis

tulžimi išeina iš organizmo 
su išmatomis.

IŠMATOS. Pirmomis 2-3 
dienomis naujagimio išma
tos sudaro gleivėtą rusvai 
žalios spalvos masę. Jei kū
dikis taisyklingai maitina
mas motinos pienu, išmatos 
palaipsniui darosi geltonos 
kaip garstyčios ir įgyja 
apyrūkštį kvapą. Išmatose 
kartais būna baltų gumulė
lių, susidedančių daugiau
sia iš ‘riebalų, ir žalsvų 
gleivių. Kūdikis paprastai 
tuštinasi 3—4 kartus per 
parą, o kartais dažniau, ar 
rečiau; nelygu, kaip jis pri
sitaiko prie žindymo ir su
virškina maistą. Valgiui 
pereiti per visą virškina
mąjį traktą reikia maždaug 
nuo 18 iki 24 valandų.

INKSTAI.. Inkstų san
daras ir jų veikimas anks
tyvame amžiuje jokiomis 
savybėmis nepasižymi. Pir
momis 2—3 savaitėmis kū
dikis išskiria su šlapimu 
didelį kiekį druskų, kurias 
galima kartais pastebėti 
ant vystyklų geltono smėlio 
pavidalu. Kūdikis šlapinasi 
15 ar daugiau kartų per 
parą, maždaug dusyk po 
kiekvieno maitinimo. Išal
kęs* ir karščiuodamas jis 
šlapinasi rečiau.

(Iš “Motina i|- vaikas”)

Tei Avivas — Sirijiečiai 
suėmė du Izraelio civilinius 
inžinierius pasienyje ir 
juos nutempė pas save, bet 
paskui grąžino izraeliečiam 
pasienio sargybiniams.

Rytoj, 
Eisenhoweris 

j pasakys savo pirmą televi- 
; šios

Getty s burga s. 
trečiadieni,C z

--------------------------------------------------- --------- o CU V \7 jyjl-L JL11C£

zijos priešrinkiminę

Canadian Labor Congress Serga
ir Canadian and Catholic 
Confederation of Labor uni
jos (pastaroji turi apie 100,- 
000 narių ir veikia išimtinai 
tik Kvebeko provincijoje), už
vedė derybas ir tariasi dėl 
suvienijimo šių unijų į vieną 
bendrą visų Kanados unijų 
centrą. Bandoma bent kiek 
konkretesnius planus padary
ti dėl vienybės prieš CCCL 
metinę konvenciją, kurį įvyks 
Montreale, pradedant rugsė
jo 23 d., taip, kad šioje kon
vencijoje jau galėtų patiekti 
planą afilijavusių unijų dele
gatams, jei jiems bus priimti
nas, užtvirtinimui.

Jei tai įvyktų vienybė tarp 
šių dviejų unijų, tuomet iš
skiriant keletą nepriklausomų 
unijų, būtų apvienyti veik vi
si Kanados organizuoti darbi
ninkai. Tai būtų didelė dar
bininkų jėga ir, aišku, dide
lis darbininkų laimėjimas.
Gengsteriniai metodai 
ne vienybė

Jūrininkai, kurie dirba 
Great Lakes ir Upper St. Law
rence laivų kompanijose, visi 
priklauso prie linijos — jūri
ninkai priklauso prie Seafar
ers’ International Unijos, o 
inžinieriai, prie National As
sociation of Marine Engineers 
unijos. Abi unijos afilijavu- 
sios į Canadian Labor Cong
ress. Pradžioje vasaros abi 
unijos sudarė bendrą frontą, 
kad būtų stipresnės jėgos ve
dimui derybų su laivų savinin
kais, atnaujinimui darbo su
tarties. Deja, vienybė sunkiai 
palaikoma, kuomet iš Seafar
ers’ unijos, kuri Hali C. Banks 
vadovaujama jau ne kartą pa
sižymėjo- gengsterizmu, daro
mi visokį provokaciniai žygiai 
prieš inžinierių uniją. Vienas 
iš tokių žygių, kaip praneša 
inžinierių unijos vadovybė, 
tai užpuolimas iš 12 vyrų chu-

Juozas Bernotas, studentas 
(Juozo ir Leokadijos Bernotų 
sūnus), nelaimingai puolė ir 
suskaldė dešinės rankos kau
lą, taip, kad ranką reikėjo 
sudėti i gipsą. Ligonis gydosi 
namuose.

Petronėlė Norkeliūnienė ne
sijaučia gerai ir sveikatos iš
tyrimui paguldyta Verdun 
General Hospital.
Mirė

Rugsėjo 14 d. mirė Jonas 
Ruzgaitis, sulaukęs 74 metų 
amžiaus. Velionis buvo religi
nių įsitikinimų žmogus, bet 
turėjo plačias pažiūras į gy
venimą, mylėjo skaityti spau-< 
dą. Paliko nuliūdime, rodosi, 
vieną sūnų ir vieną dukterį.

J.

Darbininkų sveikata
Perdaug greitas širdies 

mušimas — “tachycardia,”
greitaširdystė labai suvar
gina ir išgąsdina žmogų. 
Širdis pasileidžia plakt bent 
dukart greičiau: bent po 
140-150 kartų per minutę, 
tai dar greičiau ir už ne
gimusio kūdikio širdį (120). 
Širdis pasiunta lėkt, nelygi
nant įsibaidęs eržilas, ir tu
jos niekaip nesuraminsL 
neįvarysi jos atgal į noi- 
maltąsias vėžes.

“Supraventricular tachy
cardia” ypač atspari grei- 
taširdystės rūšis, neklauso 
jokių vaistų. Šitoks “šir
dies antpuolis”—“heart at
tack” dažniausia žmogų pa
griebia, kai jam viduriuo
se susidaro perdaug dujų, 
ir tos dujos išpučia vidu
rius, spaudžia viršun į šir
dį ir neduoda jai vietos 
laisvai regulingai trūkčiot.
Tai širdis tik staiga krus-^ 
telia, pasispardo ir pasilejg 
džia pašėlusiai lėkt, greitai 
mušt.

Neseniai tapo sintetiškai 
pagamintas vaistas — “me- 
thoxaniine hydrochloride,” 
kurs turįs efektingą veiks
mą, suvaldąs širdies plaki- 
•ma.

liganų ant jų unijos raštinės. 
Tas pas inžinierius iššaukė 
tik pasipiktinimą, o ne vieny
bės ryšius.
Detektyvai priešinasi naJcti- 
nės pamainos patvarkymui

Miesto policijos detektyvų 
departmento viršininkai turi 
bėdos su detektyvais, kurie 
nesutinka su viršininkų pa
tvarkymu dėl naktinės pamai
nos darbui po lapkričio 4 d., 
kada jie pereis prie 40 valan
dų darbo savaitės. Detekty
vai, kaip žinia, irgi yra susi
organizavę j Police Brother
hood organizaciją, kuri už 
juos ir veda derybas su virši
ninkais.

Grįžo iš Paryžiaus 
atsiekusi tikslą

Yura NiaurjTė (Marytės ir 
Petriuko Niaurų dukrelė), ku
ri buvo išvažiavusi j Paryžių, 
PTancijoje, studijuoti parėdų 
madas (fashion design), sėk
mingai baigė savo pasirinktą 
specialybės pasinio j imą, gavo 
diplomą ir pereitą savaitę grį
žo namon.

Prie to, būdama Europoje, 
lankėsi Šveicarijoje, Italijoje, 
žodžiu sakant, prieš grįžtant 
namon apžiūrėjo dali Europos 
su jos grožybėmis. Su ja kai
tų grįžo ir Bertha Jasickaitė, 
kuri buvo nuvažiavusi apsi
lankyti Europoje.

Kielai vėl susilaukė anūko

Teko patirti, kad Kazys ir 
Ona Kielai susilaukė dar vie
no anūko. Jųjų duktė Nellie, 
Harry Mitkus, Jungtinėse

Žinoma, tas labai nepati- Dėl to, kūdikiui dažnai at- kampanijos kalbą, 
ko apelsinų kompanijoms, pilant maistą, reikia atid- 
Jos pradėjo sakyti, kad pa- žiai sekti jo svorį ir pasi

tarti su gydytoju..
niems kaip 3 mėnesių kūdi
kiams, maisto atpylimas pa
prastai praeina savaime.

Kaip ilgai maistas lieka 
skilvyje? Motinos pienas, 
priimtas normaliu kiekiu, 
iš skilvio į žarnas patenka 
per 2—2 ir pusę valandų, o 
karvės pienas per 3—3 ir 
pusę valandų. Vanduo 
nuoviros skilvyje lieka 
bai trumpai.
KŪDIKIO VIDURIAI 

SILPNI
žarnų ypatybė yra 

kad, viena, silpnai tėra išsi
vystęs žarnų sienelių rau
menims sluoksnis, antra, 
gana didelis žarnų ilgis, ly
ginant su kūdikio ūgiu. 
Žindomo kūdikio žarnų il
gis viršija jo ūgį 6 kartus, 
o suaugusio — tik 4 kartus.

Wres-| Wei1, Yokietija. ~ G1’ai- 
kūdi Ikijos karalius Povilas lan-jeigu jie 

: tai 
nenorės mokėti 

už žalius 
tada turėtų 
pigesnėmis

_ ?__  . 2.1__yra žodžiai, paimti kenks jų bizniui, 
tarptautinio darbininkų himno, nedažys vaisių. _ Būk

žmones 
aukštas kainas 
apelsinus. Jie 
juos parduoti 
kainomis.

Na, o dažų 
irgi netyli. Ir

kompanijos 
jos verkia, 

kad ir joms pakenks, nes 
jos negalės parduoti tiek 
daug dažų. Matot, jiems 
nerūpi žmonių sveikata, 
kad jie naudodami su tais 
dažais vaisius sirgs ar

ir 
la

kosi Vakarų Vokietijoje.

Čhapel Hill, N. C. — 22 
negrai pradėjo lankyti 
North Carolines universi-

Today’s Pattern

mirs, jog žmonių yra daug, TEBĖRA 
dar jų daug ir liks.

Tad kompanijos susita
rę kreipėsi 
užtarimo ii 

Į“bidniem”
greičiau Kiniją supramoninti, kaip juo greičiau Kiniją Kongresas patvarkė, kad

prie Kongreso 
jie gavo sau 

pasigailėjimą.

ta,

pastatyti pažangiausia šalimi pasaulyje. .
Ir kinai komunistai yra giliai įsitikinę, kad jie lai- IPer 

mes savo pasimojimus, taip lygiai, kaip 1921 metais jie 
buvo įsitikinę, kad jų partija ilganiui, neišvengiamai, 
atsistos visos tautos, visos liaudies priešakiu.

IGNAS PRIELGAUSKAS
Savaitrašty “Literatūra ir menas” skaitome kom

pozitoriaus J. Karoso sekamą nekrologą:
“Liepos 16 d. Šiauliuose po sunkios ligos mirė prof. 

Ignas-Prielgauskas, seniausias mūsų muzikas. Jis mirė 
'■ sulaukęs 85 metų amžiaus. Kilęs iš žemaičių valstiečių 
* šeimos, dar jaunuolis įstojo į Varšuvos konservatoriją, 

fortepiono,skyrių, vadovaujamą tuo metu žymaus lenkų 
pianisto prof. Michalovskio. ,Baigęs konservatoriją ir 
jau spėjęs gerai pasireikšti kaip subrendęs muzikas-pia- 
nistas, buvo pakviestas į tą pačią konservatoriją dės
tytoju, kurioj dirbo daugiau kaip 20 metų. Tuo metu 
apie prof. Igną Prielgaušką grupavosi ir jaunieji stu
dentai: St. Šimkus, J. Benderius, M. K. Čiurlionis ir kt.

“Kai 11923 m. kompozitorius St. Šimkus įkūrė Klai
pėdos konservatoriją, prof. Ignas Prielgauskas atvyko 
į Klaipėdą ir ėmė vadovauti'fortepiono skyriui. Vėliau 
jis vadovavo Klaipėdos konservatorijai.

“Prof. Igną Prielgaušką reikia laikyti pirmuoju lie
tuvių pianistu. Tiesa, jis yra bandęs savo jėgas ir kom
pozicijos srityje. Keletą jo kompozicijų yra išleidęs

turi teisę dar 
metus naudoti 
ir tuom laiku 

u.

dažymui apelsinų, 
nau-

ne-

i kompanijos
■ trejus 

tuos dažus 
ieškoti gerespių, 
mingų”,

Taigi, šeimininkės, 
dojaht apelsinų žieves, 
naudokit nudažytų.

Tais dažais dažomi 
vien tik apelsinai. Jais da
žoma daugelis produktų. Jų 
yra taip vadinamuose|mi vaikų iki vienerių metų 
minkštuose gėrimu ose, į amžiaus kepenys. Kepenys 
tiktai, gal būti, mažiau de-;— tai svarbiausioji mūsų 
da. į * “

Vaikai susirgo privalgę,visas 
popcorn, nes ten buvo tų i kartu — ----- -------------
dažų, kad atrodytų gražiai‘per kepenis, kurios perdi r-

nekenks- į žindomo kūdikio vidurius 
patenkantis maistd kiekis 
3 kartus didesnis, negu’ su
augusio, skaitant tą kiekį 1 
kilogramui kūno svorio,

KEPENYS. Tokiu pat 
didumu, palyginti, pasižy-

ne

Įkūno cheminė laboratorija; 
. įsisiurbęs maistas 
su krauju pereina

Artritu sergantieji ligo
niai, kaip parodo tyrinėji
mai, turi tam organinį pa
grindą: jie turi nenormalų 
adrenalinį hormoną, vadi
namą “17a-hydroxypregna- 
nolone.” Atseit artritų 
(“arthritis”) ligoniams ne
beveikia normaliai antinks- 
tinės liaukos: jos išsunkia į 
kraują jau sudarkytą sun- 

į 
Sunkioji įsisenėjusio na

rių uždegimo rūšis, vadi
namoji “rheumatoid arthri
tis” netik kad padaro ligo
nį paliegėlį, bet jį ir užmu
ša, numarina. Atseit, vien 
nuo tokio reumatizmo žmo
gus gali ir numirt, be jo
kios dar kitos ligos.

Reumatizmams gydyt 
vartojama įvairybė visokių 
vaistų, net ir galingieji 
hormonai — kortisonas ir 
“ACTH,” bet jie tik laiki
nai palengvina simptomus, 
bet sugadintų, nusidėvėju
sių sąnarių ir kaulų galū
nių atitaisyt neįstengia.

Dr. J.J. Kaškiaučius, M. D.

Idzikovskis Varšuvoj. Be'to, p'rof. Ignas Prielgauskas 
yra komponavęs mažų fortepioninių dalykėlių vaikams, 
savo moikiniartis. Tai buvė arba maži programiniai 
kūrinėliai, arba mažos variacijos lietuviškomis liaudinė
mis. temomis. >

“Įsikūrus Lietuvoje Tarybų valdžiai, prof. Ignas 
Prielgauskas uoliai dalyvavo koncertinėse brigadose 
kaip atlikėjas. Ne kartą buvo išrinktas į Šiaulių, miesto 
darbo žmpnių deputatų Tarybą.”

■ i

Pattern 0347: Misses’ Sizes 12. 
14,16, 18, 20. Size 16 top, IV2 yards 
35-incl) fabric; shorts, 1% yards; 
skjrt, 2% yards,

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

Valstijose, susilaukė vėl sū
naus. Sakoma, motina ir nau
jagimis jaučiasi gerai.

Pagerbė dukrelę gimtadie
nio proga

Viktoras ir Ona Virbylai, 
sukakus jųjų dukrelei Idai 16 
metų amžiaus, kad pagerbti 
jos gimtadienio proga, rugsė
jo 15 d., pakvietė artimuosius 
Idos draugus ir drauges ir pa-

PABĖGO KUBOS 
PREZIDENTO DUKTĖ .

Kubos prezidentas diktato? 
rius Batista atsiuntė savo \ 17 
metų di kteri Elisą į Pennsyl- 

• vaniją privatinei! mokyklon. 
Iš ten ji pabėgo ir atsidūrė 
Hartforde “Institute of Liv
ing”. Paskui ir iš ten buvo 
pasprukus, bet buvo sugauta 
ir sugrąžinta.

2 pujL—Laisve (Liberty)-Trečiad., Rugsėjo (Sep.) 19, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

Sukilėliai
I,., » — ■■■« ............ ............................................................................................................. ........................................... .

Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

(Tąsa)
Mackevičius rūsčiai sutraukė anta

kius.
—Lietuvis baudžiauninkas kantinis, 

pons Dimša. Bet kai sykį ta kantrybė 
išseks, tada pamatysime, kam iš to bus 
nauda. Ką girdėjai?

Šlėktelė atsikrankštė, išsitraukė ma
žą užrašų knygelytę' ir ją vartydamas 
ėmė dėstyti:

—Manifestas buvo paskelbtas kada? 
—kovo 24 dieną, o jau po savaitės vien 
Kauno ir Raseinių apskrityse, štai čia 
tarp Jūros ir Dubysos, sukilo 12 dvarų 
baudžiauninkai. Gal žinai, kunige, Ra
seinių apskrityje Labgirių dvarą? Di
delis dvaras—pustrečio tūkstančio dū- 

ifcių. Priklauso generolienei Kaisarovie- 
nei. Oi, biauri boba! Įsigeidė pastatyti 
naują folvarką, ir 50 gaspadoriii išmetė 
iš sodybų, daugeli kitų paleido be žemės, 
o likusius spaudė lažais ir prievolėmis be 
jokio saiko. Taigi Labgirių baudžiau
ninkai kai tik išgirdo ciesoriaus mani
festą, visi kaip vienas atsisakė nuo lažo 
ir nuo visokių- prievolių. Nors sukapo
kite mus, sako, j gabalus, nors išva
rykite i katorgą, šitaip mes daugiau ne
begyvensime ir Kaisarovai lažo neisime! 
Tegul perveda mus tuojau ant činšo.

—Žinau tą dvarą, — patvirtino Mac
kevičius. — Na ir ką gi? Pervedė juos 
Į činšą?

—E, kunige!—numojo ranka šlėktelė. 
* ‘— Labgirių maištas buvo numalšintas 

lįiauria ekzekucija. Kaisarovienei parei
kalavus, atvyko žandarų fligel-adjutan- 
tas pulkininkas Manzejus su dviem ro
tom pėstininkų ir vienu eskadronu dra
gūnų pulko. Visi kareiviai ir arkliai bu
vo išskirstyti maitinti Labgirių valstie
čiams. Kiekvienam gaspadoriui teko 
maitinti po 4 pėstininkus arba 3 raite
lius. žmonės ir arkliai greitu laiku su
ėmė visą maistą, pašarą ir net sėjai skir
tus grūdus. Kai ir tas nepagelbėjo, Man
zejus įsakė maištininkus plakti — nuo 

' 50 ligi 150 rykščių. Ai, kas ten darėsi!
Ir viskas pasiliko po senovei, kunige.

—Tamsta taip manai?—niūriai atsi- 
* liepė Mackevičius. — Žinok, kad tokiais 
atvejais niekas po senovei nepasilieka, 
'b kitur?

—Ir kitur panašiai, — tęsė Dimša. — 
Fligel-adjutantas Manzejus ir žandarų 
pulkininkas Skvorcovas uoliai gina dva
rininkus. Sutvarkę Kaisarovos bau
džiauninkus, jie leidosi į kitus dvarus, 
kur kaimiečiai atsisakė klausyti ponų. 
Gelgudės dvaro baudžiauninkai taip pat 
rykštėmis buvo priversti eiti lažą.

Žemo ūgio vyrukas, Adomas Bitė, sto
vėjęs prie krosnies ir gyvai sekęs Dim- 
šos pasakojimą, žengė prie stalo.

—Aš turiu žinių iš Šiaulių apskrities, 
—tarė jis stipriai pabrėždamas žodžius. 
—Kariuomenės ekzekucijos čia pirmasis 
šaukėsi Vladislovas Komaras. Kavaleri
jos eskadronas ir vietos ispravnikas su 
činovnikais padarė tvarką pono Komaro 
dvare. O kaip jie padarė, ir ką jie pa- 

jdarė, supras kiekvienas ir be mano žo- 
<J?džių.

Jis nugėrė skubiai gurkšnį arbatos ir 
vėl atsirėmė į krosnį.

Kunigo veidas niaukėsi vis tamsiau, o 
dešinės rankos pirštai nerviškai barbeno 
stalo briauną. Paskui jis pakilo ir, smar
kiai dumdamas pykę, ėmė dideliais 
žingsniais vaikščioti iš kampo į kampą. 
Akelaitis pastebėjo, kad kelios apatinės 
jo apytrumpės sutanos sagos buvo atsi
segusios ir batų aulai švytravo pro 
skvernus.

Po trumpos tylos prabilo Lukošiūnas, 
maišydamas stikle arbatą:

-—Aš turiu žinių iš Zarasų apskrities. 
Čia baudžiauninkų sumišimai kilo ponų 
Meištavičiaus, Beganskio, Mineikos, 
Zanderio, Lopacinskio, o ypač grafienės 
Platerienės ir kunigaikščio Mirskio dva
ruose. Tai dideli dvarai — Platerienės 
4,000 dūšių, Mirskio 1,600 dūšių. Ir 

Ąčia pasidarbavo Manzejus su Skvor- 
' mcovu; atsivedę ulanų eskadroną. O 

štai dar dvarininko Koscialkovskio Pa
liepių dvare ir kituose kaimyniniuose 
dvaruose maištininkai ne tik buvo pla
kami, bet kai kurie dar suimti ir paso
dinti Zarasų kalėjime.

čiojo pro jo petį, regimai taip pat norė
damas įsidėmėti vietoves.

Tuo tarpu Akelaitis valgė kas buvo 
padėta ant stalo, užgerdamas arbata, 
nes buvo išalkęs. Nutilus Lukošiūnui, 
Dimša pastūmė žemėlapį ir vėl pats ėmė 
kalbėti:

—Andai į Kėdainius pas grovą Marijo
ną Čapskį atvažiavo jo pažįstamas net 
iš Ašmenos apskrities. Pasirodo, kad ir 
ten tas pats. Yra ten didelis dvaras su 
4,000 dūšių grafienės Zamojskos, ma
žesni dvarininko Milevskio ir kitų. Vals
tiečiai atsisakė eiti baudžiavą, ir sykį 
Vijos miestely susirinko labai didelė mi- . 
nia — apie 2,000 žmonių. Ciesorius, sa
ko, davė mums laisvę, lažo me^ daugiau 
nebeisim, o jeigu mus norės, priversti, tai 
ginsimės. Dvi paras ėjo derybos su val
džios atstovu, o minia nuolatos augo. 
Tada iššaukė kariuomenę ir maištinin
kus apsupo. Ir žinai, kunige, kas tą ka
riuomenę atvedė? Gi Sumų gusarų pul
ko poručikas grafas Tiškevičius, kad jį 
perkūnai!

—Kuris Tiškevičius?—susidomėjo ku
nigas. — Jų daug yra.

—Gi palangiškis-kretingiškis Juozas 
Tiškevičius, Vilniaus general-guberna- 
toriaus adjutantas. Net ir Čapskis, pats, 
aršus žmonių lupikas, keikęsis, kad Tiš
kevičius tėršiąs Lietuvos bajorų garbę.

—Tai kaip ten pasibaigė su Zamojskos 
baudžiauninkais ?—klausė Mackevičius.

Dimša, susijaudinęs, gailiai atsiduso: 
—Blogai pasibaigė, kunige. Kai minia 

atsisakė paklusti ir išduoti savo vado
vus, Tiškevičius su kariuomene ir rai
tais žandarais puolė į žmones. Buvo su
žeistų ir mirtinai sutremptų. Daugelį 
suėmė, nuplakė, kiti išbėgiojo.

—Nieko, nieko, — prakošė pro dantis 
Mackevičius. — Ateis diena, kada jie vėl 
susirinks — su dalgiais, kirviais ir šau
tuvais. Jie primins savo nuoskaudas ir 
ponams, bajorams ir gubernatoriams.

—Lygiai taip pat grafas Tiškevičius 
pasižymėjo malšindamas baudžiaunin
kus ir Vilniaus apskrityje—ponų Kotvi- 
čiaus, Domeikos ir kitų dvarubsp. Visų 
ir nesuminėsi. Panašių žinių ateina ir 
iš Švenčionių apskrities, — pridėjo Lu
košiūnas. — Net nuostabu. Tarsi kas 
vienu metu sukurstė mūsų žmones prieš 
ponus.

S. Večkys ....................    5.00
K. Depsas .......................................... . *....... 5.00
Senas Vincas .......................     5.00
Walter Vaitiekus ...............................................  5.00
S. Gavrilpvich .........................................   5.00
Senas Juozas ......................................................  5*00
V. F. A....................................  5.00
R. ir E. Mizarai............................... >....................5.00
P. ir N. Bukniai.......................  5.00
Povilas ............................  5.00
C. Briedis ..................  5.00
A. ir D. Veličkai ...............................................  5.00

. K—vas .................................  5.00
F. Zeikus ..........     5.00
J. Ručinskas ........................................................ 5.00
D. Bulauka ...........................................   • 5.00
Čiurliai .......................... .  • ............................... 5.00
M* ir E* Liepai.................. ................................. < 5.00
E. Beniulis .........................  - ............. 5.00
Fairlawniete .......................................  5.00
M. Klimas ....................   5.00
Juozas Balčiūnas ................................................ 5.00
V. ir O. Baltrušaičiai ..................................... 5.00
Brownsvilietis ..........   5.00
Senas Brooklynietis ............................................ 5.00
Jonas, . ...........................................................  5.00
W. O. B............ ....................................................  5.00
Petraitis .. .........................................   • 5*00
P. Beeis ...........................  5.00
S. J. ...................................................................... 5.00
A. S. Matuliai ..............     5.00
J. Grigiškis .........................    5.00 ,
M. Stakovas .. ..........  3.00
Adelė ........................................................  2.00
T. Repšys .................................   2.00
K. ir V.....................................    2.00
P. Gustaitis ......................................................... 2.00
Kaimynas ..............................  2.00
V. Tauras ...................................................  2.00
Agotėlė ......................................   2.00
Magdalena Aleksiejus ............. ".......................... 2.00
M. T. ..................   2.00
P M    2.00
s.‘k.’.7.777.7.7.7..:.........    2.oo
O. Kačergiėnė ... ...........................  • ...........  2.00
Ona Brooklyniete ...........................     2.00
J. Grubis ...............     • • • • 1-W
J. G.........................................................   i-00

Mackevičius praeidamas sudavė 
krumpliais į stalą:

—Vargas, badas, rykštės dvarininkų ir 
valdžios daromos neteisybės — štai kas 
sukurstė mūsų žmones!

—Suminėsiu dar pono Skirmunto dva
rą šemantaučizną Švenčionių apskrity, 
—tęsė Lukošiūnas. — Ten, panašiai kaip 
grafas Tiškevičius, pasidarbavo grafas 
Olsufjevas, imperatoriaus gvardijos rot
mistras.

—Grafams tai ir pritinka,—piktai nu
sišaipė Mackevičius. — Juo didesnis po
nas, juo mažiau žmoniškumo jo širdyje.

—O pono Milačevskio žodįškių dvaro 
baudžiauninkai susirinko prie 'kai
mo kryžiaus, kunige, ir prisiekė, kad jo
kių baudžiavinių pareigų nebeis. Štai 
kokių žmonių išaugino dvarininkų rykš
tės.

—Teisybė, Lukošiūnai, — pritarė ku
nigas ir staiga nusijuokė. ■— Ne be rei
kalo mūsų tėvai mus mokė: “Rožczka 
bynajmniej zdrowiu nie zawadzi, Rožcz- 
ka nepędzi rozumu do glowy.”

—Na, dabar atėjo mūsų eilė, kunige, 
—pratarė Dimša,—štai pono , Škrodskio 
Bagyniį dvaro baudžiauninkai jau at
sisakė eiti lažą.

Kunigas aštriai pažvelgė į Šlėktelę:
—Tamsta juos sukūrstei, ponas Dim

ša?
—Ne. Patys savo galvą prie to pri

ėjo.
—Tai gerai, kad savo galva. Kurstyti 

jų nereikia. Sėkmingiausia juos kurs
to pomj rykštės, ir ciesoriais valdžios 
jiems daromos skriaudos, šių tai mes 
neturime nutylėti. '

Bet atsiranda ir kurstytojų, kunige, 
—kalbėję šlėktelė. — Prieš kurį laiką 
buvo pas mane atsibastęs net nuo Biržų 
kažkoks .Mulduras, pabėgęs saldotas. 
Anksčiau buvau jį susitikęs pas poną 
Belazarą. Stebiuosi, kaip jis ligšiol ne
pakliuvo į žandarų nagus. Tur būt, pa- 
.žįsti jį, meisteri Bite?

fBus daugiau)

$125. Aukojo: ' , ’••.i
Brooklyniečiai;

F. Reinhardt ....................   $20.00
M. Kalvaitienė .. ’ ..................   *........ 20.00
A. Bimbą ............................    • 15.00
F. ir O. černiaviciai ......................      15.00
G. Wareson ...........................  15.00
Brooklyno tinginys ... .............................  12.00
J. Grybas ..........................................................  10.00
K. Rušinskiene .............................  10.00
F. Krunglienė ..................................................... 10.00
K. Cedronai ....................................  5.00

St. Urban, Mt. Ephraim, N. J............ .  10.00
A. LipČius, Eddystone, Pa.......................  10.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa................................. 5.00
Senas Vincas, Gibbstown, N. J............................   5*00

Philadelphiečiai:
Pildis ..............    $12.00
Pumpriuk ...............................   12.00
Tureikienė ...............................................  10.00
Mattis ...... *.................................................  5.00

' K. Mačįunienė .....................................  5.00

J. Pocius, Paterson, N. J............................  15.00
K. Devesko, Pt. Pleasant, N. J. . ................. 10.00
Bekampis, Avalon, N. J........ . ............................. 10.00
Mildred Stensler, Livingston, N. J.................... 5.00
Gus . ........................   5.00
Jim ....................................  5.00

L. Prūseika, Chicago, Ill., ir vėl prisiuntė $38 aukų. 
Aukojo:.

B. Mickus . .............. '......... ............................. $5*00
U. Užųbalis ........... ......*. . .............................. . 5.00
S, Smitas ................................................   5.00
M. Chesnas .. . ....................... . . ........................... 5.00
N. Pakalniškis .................................   5.00
K. Bagdoilas .....................................   2.00
M. Klebonas .....................................   2.00
Grinceyičius .....................................     2.00

Po $1: F. Petronis, A* Motiėčius, Sprindis, Onutė,
L. Matiiz, Jurevičius, Straukas.

Kalbant Lukošiūnui, Dimša vadžiojo 
pirštu po žemėlapį, o Mackevičius žvilg

3 pliti. Laisvė (Liberty). Trečiad., Rugsėjo (Sep.) 1 p, 1956

“Worcester, Mass. — Daug gerbiama Laisvės Ad
ministracija:

Čia rasite čekį sumoje $103.00, tai bus paskutinis 
siuntinys nuo (worcesteriecių, gerų, Laisvės patrojotų. 
Visi šį sykį aukojo antru kartu* Labai ačiū visiems už 
parahią dienraščiui. J. Skliutas.” Aukojo:

J. Gerdaūskas .. .............. ................ $10.00
L. Ausiejienė .........................  *.*.... 10.00,
Laisvės skaitytojas ......................................* •.. 5.00
J. Skeltis ...... A........................................ 5.00
J; Sėjikus .*.................................... . 5.p0

Vižbara"-V....:.■*. ' 5i00- •

P. šiušąs ........................... . ................................
A. Pilkauskas....................................................... 5.00
Laisvės skaitytojas............................................... 5.00
J. B. Jakaičiai ..................................................... 5.00
K. Daugėla .........      5.00
F. Petkūnas ........................................................  5.00
J. Deksnis .....................  5.00
Ona Stankienė ................................................. 5.00
J. M........................................................................ 5.00
J. Raulušaitis .........  5.00
J. Žilinskas .......................................................... 5.00
J. Skliutas .........................................   5.00
Laisvės patriotas ............................................... 2.00
S. Bostono Klubo prezidentas...........................  1-00

$25.00 Priedelių Klubas
A. W. Y., Woodhaven, N. Y.. .. ........................$15.00

(P. Paserskis, Baltimore, Md........................... 10.00
Šie klubo nariai moka antrąsyk, užsimokėdami pil

ną $25 mokestį 1956 metams.

Į $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Brooklynietis .............................................  $100.00

Iš Waterbury, Conn. ........................................  80.16
A. Kraujalis, White Plains, N. Y................... 15.00
Nuo vestuvių, Miami, Fla. . .......................... 11.50
Mary Wilson, Richmond Hill, N. Y....................10.00
Antanina Mačiutienė, B’klyn, N. Y................ 10.00
J. Jordan, Flushing, N. Y.................................... 10.00
F. ir A. černiaviciai, Maspeth, N. Y..............10.00
L. Tilvikas, Easton, Pa.................................... 10.00
Mr. Š.........................    10.00
Nellie Gregas/ Rockford, Ill............................. 10.00
S. Rumšą............................................................ 10.00
F. Malkaitis, Easton, Pa.................................... 10.00
Ant. Macijauskas, Waterbury, Conn..............10.00
J. Druseikis (atm. mirusios žmonos)

Rochester, N. Y................................ *..... 10.00
Per F. Reinhardt, Bklyn, N. Y....................... 10.00
M. Vaikys, Palisades Park, N. J..........................7.00
Adam Mickevičius, Bristol, Conn......................... 5.00
George Skinzera, Bristol, Conn......................... 5.00
Joseph Čepukaitis, Forestville, Conn....................5.00
A. Butkauskas, B’klyn, N. Y........................... 5.00
B* Marcinonis, Waterbury, Conn...................... 5.00
M. Philadelphietė .............................................. 5.00
Latviukė S. J., Philadelphia, Pa.......................  5.00
Mr. & Mrs. Chas. Senkus, Minersville, Pa. 5.00 
Joseph Stankus, Center Valley, Pa......................5.00
K. JuknyS, Bklyn, N. Y...................................... 5.00
J. ir M. Sprainiai, B’klyn, NN. Y.......................5.00
M. Kalvaitienė, B’klyn, N. Y.................................5.00
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill.......................  5.00
W. Gudaitis, E. St. Louis, Ill...........................  5.00
P. Butkevičius, St. Petersburg, Fla.................. 5.00
Ig. Lisajus, Seymour, Conn............................... 5.00
W. Gelumbickas, Chicago Heights, Ill.............. 5.00
Laisvę mylintis, Rumford, Me.......................... 5.00
A. Stripeika, Elizabeth, N. J............................. 5.00
Anton Borden, Kenosha, Wis............................... 5.00
John Žilinskas, St. Petersburg, Fla................  4.00
Pranas Murauskas, Luzerne, Pa........................... 2.00
Šeimininkė, Easton; Pa...................................... 2.00
Ūkininko sūnus, Easton, Pa............................. 2.00
P. Gumbulevich, Ansonia, Conn...................... 2.00
John Kazlauskas, New Haven, Conn............. 2.00
Anna Daukšienė, Grand Rapids, Mich............. 2.00
Alek. Lugauskas, Northport, L. I.........................1.50

Po $1: A. Lukaitis, F. Muzikevičius, ir S. Radusis, 
visi trys iš Bayonne, N. J. T. Eimutis,, Port Washing
ton, N. Y.; V. Šibeikienė, Bklyn, N. Y.

Iš anksčiau gauta $10,908.56. Dabar įplaukė 
$1,157*16. Viso gauta $12,065.72.

Nors kvotos neatsiekėme, tačiau buvo sukeltas gra
žus fondas, ir galime tuomi pasidžiaugti. Dienraščio 
gyvavimas šiais metais užtikrintas.

Dabar norime priminti seną dalyką, kuriam pra
šysime naujo darbo. ' Einame prie vajaus gavimui Lais
vei naujų skaitytojų ir sukėlimui budžeto savo dienraš
čiui 1957 metams.

Greit Laisvės Administracija atsikreips laiškais 
į visus dienraščio skaitytojus prašydama talkos gavi
mui naujų skaitytojų. Tatgi prašome visų į tą svarbų 
reikalą kreipti rimto dėmesio.

Ilgų pertraukų darbui, dienraščio išlaikymui negali
me daryti, nes visi suprantame dienraščio sunkią finan
sinę padėtį. Todėl iš anksto galvokime, planuokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti tą vajų. O jau paskelbus 
vajaus, pradžią, su ta diena stokime į darbą.

Laisvės Administracija
PAVEDĖ MOTERIŠKEI

Comics Magazine Associa
tion of America, komiškų 
knygų leidėjai, paskyrė Mrs. 
Trulock būti “cenzorka”. Ji 
esanti protinga moteriškė ir 
nuspręsianti teisingai, kuri 
knyga nepažaidžia mūsų jau
nų žmonių moralinių jausmų.

PHILADELPHIA VIC.

HELP WANTED—FEMALE

Join COPE 
r r •

Vrėja ir kamb. tvarkytoja; patar
nautoja ar vedusi pora. Paliudlji- 
tnai,. Gyventi vietoje. Graži Villa- 
no\4i stuba, arti transp, Privatiškaa 
salionas. Galima priimti dirbanti 
vyrą ar mokyklą lankanti vaiką. 
LA. 5-2282 ar rašykite: Mrs. B. 
Barringer, 250 Aahwood Rd., ViJla- 
nova,, iPa. (181-183)



Vancouverio žinios
miais $2,500 čekį nuo klubo na
rių.

Vienas futbolo mylėtojas 
dovanojo gyvą 'bulių 900 sva
rų, o nuo lietuvių futbolo my
lėtojų buvo priduota lėlė tau
tiškuose drabužiuose.

Gal būt didžiausia nuosta
ba buvo dėl Annis Stukus, 
kada jis atsigrįžo pažiūrėti 
aplinkui ir futbolo aikštėje 
prie pat jo pamatė stovinčius 
savo motiną, tėvą, brolius Bill 
ir Frank ir Frank žmoną An
na, kurie Stukui nežinant bu
vo atvežti iš Toronto orlaiviu.

Annis Stukas yra prityręs 
kalbėtojas. Pavyzdžiui,, kada 
jis organizavo futbolo rėmė
jus Vancouver mieste, vienų 
metų laikotarpyje pasakė 300 
prakalbų įvairiuose susirinki
muose. Bet šį vakarą ir jam 
pritrūko žodžių. Jo trumpa 

1 kalba visgi buvo labai pritin
kanti. Jis pasakė:

“Aš visuomet galvojau, kad 
jeigu žmogus turi du ar tris 
draugus, tai jis yra laimingas, 
bet yra nepaprastai malonus 
jausmas, kuomet surandi, kad 
turi tūkstančius“.

Iš 30,000 žiūrovų krūtinių 
pasigirdo daina: “For he’s a 
jolly good fellow” (Kad jis 
yra puikus vaikinas).

įdomu ir malonu, kada mū-

Rugpiūčio 23. dieną mirė 
Samuel Kubilskis (Simonas 
Kubilskis), sulaukęs apie 74 
metų amžiaus. Religines apei
gas atliko Rev.1 J. W. Ellis. 
Palaidotas Forėst Lawn Me
morial Park kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš šakių 
apskrities. Atvyko į Kanadą 
prieš pirmą pasaulinį kara. 
Dirbo kiek laiko anglies kasy
klose Bellevue ir, rodos, Hill
crest.

Jis buvo nepaprastai taupus 
žmogus. Teko girdęti, kad 
jo buvusi žmona ir duktė gy
vena Čikagos mieste, Jungti
nėse Valstijose.

Lai būna tau Simonai leng
va Kanados žemelė.

A. G.
(Iš “L. B.“)

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo labai svarbus 

susirinkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakarą, rugsėjo 20 d., 
8 vai. vakaro, Liberty Audito
rijos patalpoje.

Prašome visas nares atvykti. 
Mūsų didžioji šio sezono iškil-’ 
mė jau visai arti, privalome 
viską gerai aptarti ir prisi
ruošti. Svarbu suplanuoti ir 
viso sezono veiklą.

LLD narės čia pat gales pa
siimti ką tik gautą iš spaudos 
Leono Prūseikos parašytą 
knygą. Knygą galės gauti ir 
tos, kurios šiame susirinkime 
įsirašytų į LLD.

Valdyba

Draugu Jono ir Sofijos Kon- 
drotų dukrelė Helen Lilian 
Kondrot apsivedė su John Al
ien Mee rugpjūčio 24 dieną 
Canadian Memorial Church.

Kondrotai suruošė savo vie
nintelei dukrelei tokias vestu
ves, kad jos pasiliks visų da
lyvių atmintyje kaip vienos iš 
linksmiausių ir didžiausių I 
Vancouverio lietuvių tarpe.

Apie 300 svečių buvo liudi
ninkais trumpų religinių cere
monijų, o po to priimti ir pa
vaišinti Hallmark Hall, 480 
Kingsway.

Jaunieji apleido svetainę 
apie 12-tą valandą nakties ir 
išvyko kaž kur “medaus mė
nesiui“, o apie trečdalis svečių 
sugužėjo į Jugoslavų svetainę, 
kitoj miesto dalyje, kur vai
šės ir šokiai tęsėsi iki 5 valan
dai' ryto.

Kondrotų šeimos simpatiš
kumas išaugino jiems daug 
draugų ir pažįstamų gyvenant1 
Cadomin, Al-ta, ir per dešim- į 
tį metų Vancouver mieste, dėl 
to ir jaunoji susilaukė tiek | 
daug sveikinimų ir gražių bei 
naudingų dovanų.

Jaunieji nusipirko namus 
dar prieš vestuves ir planuoja 
gyventi Vancouver mieste ir 
ant toliau. Linkiu jiems links
mo ir laimingo vedybinio gy
venimo.

A. Grinkus
•

Rugpjūčio 27 dieną toron- 
tiečių Stukų sūnus Annis Stu- 
kas gavo netikėtą viešą pa
garbą, kokios dar neteko su
silaukti nei vienam Vancouve- 
ryje.

Naujame Empire stadione 
ėjo įtemptas futbolo lošimas 
tarp Edmontono Eskimų ir B. 
C. Lions, kurių lavinimui An
nis Stukus įdėjo daug darbo 
ir pasišventimo. Laike per
traukos kalbėtojas pakvietė 
Annis Stukus ir įteikė jąm virš 
$15,000 vertės įvairių, dovanų 
Už jo darbą ir pasiryžimą po- 
puliarizavime futbolo Vakari
nėje Kanadoje.

Tarp daugelio dovanų buvo 
sekančios: “TV-Hi-Fi 27“ su 
sidabro plokštele, kur buvo 
įrašyti aukotojų vardai. Nuo 
Dueck automobilių pardavėjų 
naujas Chevrolet Du bilietai 
į Meksiką ir atgal. Dviejų sa
vaičių apmokamos atostogos 
Palm Desert, Cal. Užtikrin
tas vieniems metams plaukų 
kirpimas, gazolinas, automo- 
biliaus nuplovimas, apdrauda 
ir daugelis kitų. Odos čemo
danai, batai dėl visos šeimos. 
Aukso kortelė, kaip užtikrini- 
ihas narystės visam amžiui B. 
Č. Lions futbolo klube, ir 
įžanga dėl dviejų į visas fut
bolo rungtynes geriausioj vie
toj.

Virš to, klubo prezidentas 
Don Mackenzie įteikė dėl Stū

•———u—■■iit • r—— - -i

NewWto^8ė^Zlnloi
Atsidarė elęktristy 
unijos suvažiavimas

Pirmadienį Belmont Plazos
viešbutyje atsidarė; UE (Unit
ed Electrical Radio and Ma
chine Workers) unijos suva
žiavimas. Tai 21-as tos uni
jos suvažiavimas nuo 1934 
metų. Dar peranksti sakyti, 
bet daugelis spėliojo, kad tai 
gali būti šios unijos paskuti
nis suvažiavimas, kadangi ji 
gali nubalsuoti susilieti su ki
tomis unijomis.

Kaip žinia, UE kartu su 
kailiasiuviais, Vakarų pakraš
čio krovikais, metalo liejikais 
(Mine-Mile) ir kitomis kairie- 
čiųi vadovaujamomis unijomis 
tapo išmesta iš CIO po karo, 
kuomet įsisiūbavo raudonėdiz- 
mas. CIO tada įsteigė savo 
elektros ir radijo reikmenų 
darbininkų uniją (IUE), prie 
kurios prisidėjo dalis ^UE, bet 
*UE branduolys iki neseniai 
laikėsi tvirtai. Bet paskutiniu 
laiku pačiose UE eilėse vis 
labiau auga tendencija ieško
ti vienybės sn kitomis unijo
mis, panašiai, kaip tai jau 
padarė kailiasiuviai, liejikai 
ir kiti.

Kai kurie UE lokalai įstojo 
į IUE, Chicagoje UE lokalai, 
kurie buvo apėmę ūkinių pa
dargų darbininkus (Harveste- 
rį), susiliejo su auto darbinin
kų unija ir t.t.

Pranešama, kad neseniai
UE vadai laikė pasitarimą su 
IUE vadovu James B. Carey. 
Iš to daroma išvada, kad UE 
gal sieks vienybės su fa kita 
elektristų unija — jeigu ana 
nestatys nepriimtinų sąlygų.

Tyrinėja uniją
Kongreso < senatims komite

tas, kuris tyrinėja rąketizmą, 
pareikalavo,, > kad tymstepų 
unijos lokalas 445, iš Yon
kers, pristatytų, visus rekor
dus. Sakoma, kad, rakęfię- 
rius Dio, kurįs kaltinamas, 
suokalbyje isdegint koįumniš-’ 
tu i Riesel akis, savo biznį, ve-1 
dė per šitą lokalą. ’ . v. .

» r11 r 1,1 ! ' \ ,• . , <■ 

SMARKIAI APSIŠAUDĖ
Praėjusį ketvirtadienį Sta

ten Islande iš policijos rankų 
paspruko kalinys Bryant. Pa
id jį sugavo, buvo paleista 
šimtas, šūvių ir trys policistai 
tapo sužeisti, vienas rimtai. 
Pašautas ir kalinys.

MIRĖ VISUOMENININKAS
Pasimirė Dr. F. P. Graves, 

87 metų amžiaus. Iki 1940 
metų per devynioliką „metų 
jis buvo New Yorko valstijos 
apšvietos komisijonieriumi.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

parduotuvėse duoną, miltus, 
kruopas ir bulves ne valgy
mui, bet šėrimui gyvulių.

Bet nutarimas visai sveikas 
ir logiškas. Tokiose valdiško
se parduotuvėse kainos labai 
žemos. Duona yra kepama ne 
gyvuliarris šerti,' bet žmonėms 
valgyti. ’ 1 ‘

Lietuvos valdžia nedraudžia 
valstiečiams savo duoną, savo 
miltus bei kruopas gyvuliams 
šerti. Jų maistas, jų reika
las. ■ ' .

Brooklyniškėje Vienybėje 
kokia ten Elena Dubysa sušL 
lusi teisina Smetonos laikais 
šaudymą Suvalkijos valstie
čių. Didesniam, tų valstiečių 
įžeidimui ir išniekinimui ji tei
gia, kad jie buvę vokiškųjų 
nacių sukurstyti streikuoti. 
Todėl, girdi, gerai, kad 
Smetona juos ir sušaudė!

Iki šiol smetonininkų spau
da sakydavo^ kad tie valstie
čiai buvę komunistų' sukursty
ti streikuoti.

Melavo tad&, meluoja da
bar. Suvalkijos valstiečiai su
kilo prieš nebepakeliamą pa
dėtį. Niekam nereikėjo juos 
kurstyti.

Smarkiai pasilinksminome 
su mūsų aidiečiais

O visgi tapo sėkmingai nu-j 
galėtu visi gamtiški “nesusi
pratimai“ ir Aido Choro pik
nikas praėjusį sekmadienį 
Great Necke visai gerai pavy
ko. Tai kas, kad iš ryto oro 
biuras pranašavo lietų ir buvo 
tamsiai apsiniaukę, gerieji 
Aido draugai, prieteliai ir 
šiaip smagių parengimų lan
kytojai, nuiįiojo ranka ir su
plaukė į pįlpikų- Beveik vi
jau snustebino, kai didžiulis 
>busas pilnutėlis atpuškojo į 
Kasmočių parką. Gal dar ge
ras pustuzinis, . kurie .norėjo 
busu traukti piknikai!, bet ne
berado vietos, susirado “prie
glaudą“ privatiškose mašinose 
ir vis tiek pikniką pasiekė.

Geras dalykas, kad Kasmo
čių parkas turi pusėtinai di
delę salę. Tai ir šio pikniko 
visos smagiosios “ceremoni
jos“ įvyko salėje. Ten prie 
stalų vaišinosi ir linksminosi 
kelios grupės. Ten iš peties 
drožė polkas muzikantai ir 
daugelis jau gana žilų ir pu
sėtinai plikų, bet nuošir
džių aidiečių rėmėjų trepsėjo 
iki prakaito.

Dar vis bandoma įvest mokyklose 
maskuotą religijos dėstymą; eina

New Yorko Apšvietos tary
ba (Board of Education), ku- 

.ri tvarko mokyklas, vis ne
atsisakė dar praeitais metais 
iškelto plano, kad pasaulie
tiškose miesto mokyklose bū
tų dėstoma tikyba, kad vai
kai būtų mokinami religijos. 
Tas užsimojimas daromas ne 
tiesioginiu, o maskuotu keliu, 
iš, pasalų. Sudarytas planas, 
kad mokyklos^ ,būtų pradėta 
mokinti vaikui-s .‘“dvasinio va
dovavimo“, o tos dvasinės , • • • • *» ' • ’ . ,/ . • .
Vertybės, kurios bus dėstomos, 
į?us “Dievo, ir ,sąvo krašto mei
lę“. Apšvietos taryba, teigia, 
kad tas nereiškia religijos mo- 
kiriimos, nes nebus mokina
ma kokia nors specifiška reli
gija, kad tai bus tik “mora-* 
Cistiniai - dvasiškas“ vaiku au
klėjimas. Tie mokytojai, ku
rie nori, sako Apšvietos tary
ba, . net gali vartoti “Aukš
tesnės būtybės*’, arba “Dvasi
nio esimo“ išsireiškimus, vie

TEATRUOSE
Playhouse teatras šio mė

nesio 24, 29 ir spalio 7 d.d. 
perstatys Sean O’Casey’o vei
kalą “Pictures in the Hall
way”. Pirmas perstatymas 
įvyko praeitą sekmadienį. 
Fakt.inai tai ne teatrinis per
statymas, o taip vadinamas 
“dramatinis skaitymas“. Pa
tyrę aktoriai skaito veikalą, 
bet jis nevaidinamas pilnai, 
nėra scenerijų ir t.t.

O’Časey yra pažangus Airi
jos rašytojas, kuris skaitomas 
žymiausiu tarp gyvųjų dra
maturgų. , 

' ■ ■ 1 i
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Metropolitan© operoje gas
troliuoją D^nįjos baletas, ku
ris pildo “jS.ilphyde*’“ ir “Gra
duation Bali“. 
• I - •*«<*•. /

New Yorko “Times“ kriti
kas A. H. Wheiley sako, kad 
tarybinis filmas “The Gadfly” 
(“Gylys“), kuris rodomas 
New Cameo teatre, yra įspū
dingas, prisilaikantis prie is
torinės tiesos, gerai režisuo
tas ir t.t. Tai filmas, kuris 
vaizduoja Garibaldžio laikus 
Italijoje ir gal pirmas tarybi
nis filmas, ' kuris vaizduoja 
įvykius toje šalyje.

Laisvės koncerto progra
moje dalyvaus svečiai ta
lentai iš tolimų vakarų. 
KoneęrtąS ’įvyks 11 d. lap
kričio, Richmond Hilly N. Y.
——’—-.................. — ,
4 pml. Labti (UKarty) Trečiai]., Rugsėjo (Sep.) 19, 1956

Pagaliau, jau. pavakaryje, 
pats choras susirinko ant es
trados ir, jo mokytojai Mild
red Stensler užkomandavojus, 
pasileido dainuoti. Dainavo 
daug ir dainavd labai gražiai. 
Mes dar vis juos nenorėjome 
paleisti nuo estrados. Be to, 
kartas nuo karto gabioji cho
ro vedėja “įviliojo“ į dainavi
mą ir visą publiką.

Gi biznis prie hamburgerių, 
“hot dogs”, kavos ir bariuko 
ėjo “kaip iš pypkės”. Manau, 
jog nuo šio pikniko chorui 
liks nevisai mažai medžiagi
nės paramos. Taip ir reikia, 
taip ir gerai.

Ir taip pas mus užsibaigė 
piknikų sezonas. O dabar jau 
pradedame ruoštis į parengi
mus salėje. Jų gi, kaip atro
do, bus nemažai x Kultūrinia
me Centre. Tai irgi, labai ge
rai.

Pirmutinis tų parengimų 
jau bus ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 22 dieną. Tai bus 
skani vakarienė.

Nepamirškite. Pasimatysi
me !

Rep.

toje kalbėti apie dievą.
Bet, kaip maskuotas ne

būtų reakcinės Apšvietos tary
bos'užsimojimas, pažangūs, 
laisvamaniški ir liberališki 
elementai stoja prieš jį kovo
ti. Prie tos kovos prisideda 
ir kai kurie liberališkesni dva
sininkai, kurie laikosi nuomo
nės, kad tie tėvai, kurie no
ri religinio auklėjimo savo 
vaikams, galėtų juos siųsti į 
religines mokyklas, o pasau
lietiškos mokyklos turi likti 
pasaulietiškomis.

Šį pirmadienį prasidėjo Ap
švietos tarybos posėdis ir ap
klausinėjimas. Pažangiosios 
Mokytojų unijos (Teachers 
Union) atstove Rose Russell 
pareikalavo iš Apšvietos tary
bos, kad visas “dvasinio va
dovavimo“ planas būtų iš
mestas. Prieš tą planą taipgi 
stoja Mokytojų gildija, kuri 
priklauso prie AFL-CIO.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Rusų Amerikiečių Centro Komite
tas praneša lietuviams, kad 12 d. 
rugsėjo įsigyjo nuosavą namą, po 
antrašu 277—17th Ave., kamp. 18th 
St. Turime gražią salę parengimam 
ir susirinkimam, taipgi ir barą, ku
ris atdaras nuo 7 v. ryto iki 2 vai. 
ryto.
„ Didysis atidarymas įvyks šeštad., 
rugsėjo 29 d., mes kviečiame visus 
dalyvauti, vietinius ir iš apylinkės. 
Mūsų telefonas ES. 2-9313.

J. Semenovich 
(182-184)

BROCKTON, .MASS.
Draugiška išleistuvių parė Aldo

nai Wallen Downing. Rengia Liuo- 
sybės Choras, rugsėjo 22 d., 7 v. v. 
Liet. Taut. Namo salėje, 668 N. 
Main St. Bus visko ką tik parei 
reikės, muzika, dainų programa. Al
dona apleidžia mūsų koloniją, ši 
garsi dainininkė išvažiuoja apsigy
venti New Yorke. Tad kviečiame vi
sus dalyvauti. Turėsite progą dar 
sykį išgirsti Aldoną dainuojant, 
taipgi dainuos Choras ir trijetas.

Kom.
(182-184)

Kubietis asociacijos 
prezidentu

Kubietis Dr. Julio F. Schut
te tapo išrinktas prezidentu 
Pan American Medical Asso
ciation. Asociacijoje priklau
so dvidešimt dviejų kraštų gy
dytojai. Jos prezidentu būfi 
skaitoma didele garbe.

KALTINA GUBERNATORIŲ
Republikonai kelia kaltini

mą prieš N. Y. gubernatorių 
Harrimaną. Jis, girdi, sulai
kydamas karvių testinimą dėl 
džiovos, stato žmonių sveika
tą į pavojų.

Stark paskelbė, kad jis 
kandidatuotų Į majorus

Abe Stark paskelbė, kad jis 
kandidatuotų į New York o 
miesto majorus, jeigu dabar
tinis majoras Wagneris būtų 
išrinktas Senatan. Stark da
bar yra miesto valdybos pir
mininkas. Jis automatiškai 
užimtų majoro vietą, jeigu 
Wagneris taptų senatorium, 
bet iki šiol nebuvo žinoma, ar 
jis planuotų kandidatuoti pas
kui, kad būti išrinktam pasto
viu miesto majoru.

Paskelbdamas, kad jis pa
sirengęs kandidatuoti, Stark 
sakė, kad jis yra girdėjęs 
nuomonių, jog jis neturi pa
kankamai patylimo tam pos
tui. Bet jis pats, žinoma, su 
ta nuomone nesutinka — jis 
mano, kad buvimas miesto 
valdybos galva1 yra kaip tik 
labiausiai tinkamas prisirengi
mas prie miesto majoro bur
mistro pareigų.

Stark yra demokratas, ly
giai, kaip yra Wagneris. De
mokratai beveik tikri, kad 
Wagneris bus išrinktas, nors 
republikoniškas- oponentas Ja
vits labai smarkiai varo savo 
kampaniją. Javits, kuris ne
seniai buvo kaltinamas kaip 
praeityje turėjęs ryšius su 
komunistais, dabar bando tą 
“dėmę“ kuo labiau nuplauti. 
Jis keliose kalbose New York 
valstijos mažesniuose mieste
liuose pašventė daugiausia lai
ko tikrinimui, kad Senate jis 
kovotų prieš Liaudies Kinijos 
priėmimą į Jungtines Tautas.

Sutinka su naujais 
rinkiniais, bet nori 
ir skirtingo pakto

Transporto darbininkų uni
jos (TWU) prezidentas Mi
chael' Quill paskelbė, kad uni
ja sutinka, kad būtų laikomi 
nauji rinkimai, tai yra, rin
kimai, kurie parodytų, kuri 
unija tikrai atstovauja tuos 
kitus transporto darbininkus. 
Kaip žinia, kita unija teigia, 
kad jai pritaria dauguma sub- 
vių motormanų, dar trečia 
pretenduoja atstovauti kitus 
ir t. t.

Quill sakė, kad TWU pil
nai sutinka, kad miesto Tran
sporto valdyba pravestų rinki
mus, bet TWU stato vieną 
sąlygą: nauji rinkimai reiš
kia ir naują kontraktą, tai 
yra, Transporto valdyba turė
tų sutikti, kad dėl rinkimų 
senasis kontraktas negalioja ir 
reikia pradėti naujas derybas. 
TWU tada statytų pakeltų al
gų ir kitokius reikalavimus.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Basines,* Opportunity

Grocery Store In Bronx. Ideal for 
family, corner location, completely 
equipped. Will sacrifice $1,500 plus 
stock due to illness. CY. 2-2966.

(179-185)

Ideal Enterprize. CHINCHILLAS, 
11 pr. steel cages, $2,500. All or part.

HO. 5-6444. GL. 4-3637

(177-183)

DINER FOR RENT
* OR SALE

House for sale, near Catholic 
Church. 6 room. Colonial. Near all 
Transportation, shopping & schools. 
581 Yonkers Ave., Yonkers. Apply 
prem. or call YO. 9-2735.

Ideal for fam. Delic.-Groc. Long 
established. $1400 wk. gross; part
ners disagree. Sold compl. equipped 
Business can be built up. HY. 2-4544

(182-188)

NEW YORK ,
HELP WANTED FEMALE T.

Slaugių pagelbininkės. Dieniniai 
ir naktiniai Šiftai. 5 dienų savaitė, 
gera alga, priskaitant valgį. Puikios 
sąlygos.

PARKWAY NURSING HOME 
7801 Bay Parkway, Brooklyn 

(181-184)

Cleaning Women. To work 6 P. 
M.—12 P. M. Cleaning offices in 
large bldgs. Up to age 45. Apply 9 
A. M. all wk. Please do not tele
phone. NATIONAL CLEANING 
CONTRACTORS, 9 W. 29th St., N. 
Y. C.

(175-181)

Houseworker. Sleep in. Plain cook
ing. 2 adults and a child. Apart
ment. Steady employment. Recent 
references. Call 10 A. M. to 12 
noon, or after 7. P. M. BO. 8-8100,

(182-185)

Houseworker—Cook. (Under 50
Sleep in own sunny room. 2 school 
girls. $50 per week. Recent refer- 

' ences. Must speak English Steady.
Mamaroneck 9-5154.

(182-185)

Namų darbininkė. Moteriškė pri
žiūrėti mažus moderniškus namus— 
2 mokyklos vaikai. Lengvas valymas 
ir virimas. Nuosavas kambarys. Mo
derniški įtaisymai. Namai randasi 
Levittown, L. I. Savaitgaliai laisvi. 
$45 į savaitę. 5 dienos. Pershing 
1-3922.

(182-184)

HELP WANTED-MALE

Tool & Diemakers (2). Exp, pro
gressive compound and draw dies

TR, 5-5467. 10—11:30 A. M. and > 
2—1 P. M.

(182-188)

MAŠINISTAI
Lathe Hands, su Milling Mašinos 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT CO.
Irvington, New York.

(182-188)

Welders-Heliarc. Light gauge alum. 
I ch as is boxes,, cabinets. Good pay. 
^Modern plant. RA. 1-3500. Mr. Lauro. 
METAL SPECIALTIES, 27-01 Bk- 
lyn Qns. expway. W. Woodside.

(180-186)

Cabinetmakers. For factory 
panding facilities. Pd. vac., hdSp. 
pen. plan, pd. daily recess periods. 
Apply after 9 A. M. daily. Joe 
Phelan, 178 Mott St., N.Y.C. Take 
Lexington Ave. subway, get off at 
Spring St.

(180-182)

Male Operators. Experienced on 
Campbell or Puritan sewing ma
chine. 5 days week.
WHITEHOUSE PRODUCTS, INC. 

360 Furman St., Brooklyn
near Borough Hall

(179-185)

Factory Workers. 18-40 yrs. Exp. 
not necessary. Aluminum Storm win
dow manufacturing Company. $1.20 
per hour. See Mr. Epervary. 9 4 
Monday thru’ Friday.
EXCELUM ALUMINUM PRODS.

102 —4th Ave., Garden City Park, 
L. I.

(177-183)

Tool Cutter-Grinder. Also exp. in- 
' ternal & external grinding. PorrtX 
All benefits. Overtime. 4 ‘

GRIES REPRODUCER CORP.
125 Beechwood Ave.
New Rochelle 3-8600

(181-187)

VAIRUOTOJAI
Tractor ir Trailer. Mack Trokai.

Gera alga, nuolatinis darbas.
GALVIN TRUCKING CORP.

942 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.
\ (181-187)

OSTEAL ESTATE

Easp New York — nr. church. 9 
room ^emi-detached, 5 rm. apt up
stairs ;\liv. rm, mod. kitchen, wood, 
blinds v for whole house; alum, 
storms and door, full basement with 
bar & wash. mach. Oil heat, porch
patio. Sold by owner. NI. 9-3388. 9- 
12 or after 6 P. M. (179-182)

Business Opportunity

Ideal fam. enterprise. Dclic.-Groc. 
store. 2 rear rooms, rent $65;

price $2,300. /
4615—6th Ave., Bklyn

GE. 8-7227

(181-187)

Groc.-Delic. Frozen food, beer. 
Good location. Ideal for fam. or 
part. Sold compl. equip. Direct by 
owner. Call 9-11 A. M. or after 1 
P. M. RE. 7-0190. {

(18Q-186)




