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METAI 46-tiNo. 183

KRISLAI
Juozas Baltušninkas 
“Tarybinis mokytojas” 
F. Kemešio įkurtos 

organizacijos seimas
Gastroles

Rašo R. Mizara

Rugpjūčio 17 dieną Ar
gentinoje mirė dar jaunas 
veikėjas, žurnalistas Juo
zas Baltušninkas, tesulau
kęs 47 metu amžiaus.

Velionis yra buvęs kadai
se ėjusio savaitraščio “Mo
mento*” redaktorius. Ga
bus laikraštininkas, ryžtin
gas veikėjas. 1

Apie velionį skaitytojas 
ras platesnių duomenų ki
toje mūsų laikraščio vieto
je. • # .

/Argentinoje gyvena ir ki
tas, Jonas Baltušninkas, ve
lionio dėdė, atvykęs i tą ša
lį iš Lietuvos dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą.

Reiškiu užuojautą Jonui 
Baltušninkui ir visiems ve
lionio giminėms bei drau
gams, o jam pačiam—amži
na atmintis.

Vienas geras žmogus pri
siuntė iš Vilniaus keletą 
savaitraščio “Tarybinio mo
kytojo” egzempliorių.

Tai įdomus laikraštis, 
aišku, vyriausiai nagrinė- 
jąs mokyklų, „mokytojų ir 
moksleivių reikalus.

_ •__
O vienas asmuo andai ra

šė iš Vilniaus, kad ten gal
vojama apie išleidimą rink
tinių Seno Vinco apsaky
mų,

•
Neseniai So. Bostone įvy

ko Lietuvių darbininkų šv. 
Pranciškaus sąjungos (su
trumpintai: LDS) seimas. 
Tai sąjungai priklauso dau
giausia zakristijonai, kuni
gėliai ir davatkėlės. Ji bu
vo įkurta kun. Fabijono 
Kemėšio pirmojo pasaulinio 
karo metu.

Brooklyno pranciškonų 
laikrašty skaitome:

“Iš tų lėšų, kurias LDS 
centro valdyba tebegauna 
iš tėvų pranciškonų, sei
mas paskyrė 1,000 dol. sta
tomai seserų koplyčiai 
Brocktone, 1,000 dol. Vy
ties laikraščiui paremti ir 
250 dol. Mėlynosios Armi
jos lietuvių sąjudižui.”

Kai ši organizacija buvo 
kuriama, jos iniciatoriai 
teigė, būk ji lietuviams 
darbininkams pavaduos 
darbo unijas.

Matome, kaip ji jas pava
duoja! , .

/ •
Oras atvėso, prasideda 

pramogos salėse.
Lietuvių Liaudies Teatro 

artistai sekamą sekmadienį 
jau pradeda gastroles su 
komedija “Lapkum.”

Rugsėjo 23 dieną artistai 
komediją suvaidins New 
Haven, Conn.

Antras jų žygis bus rug
sėjo 30 d. Wilkes-Barrėje, 
Pa., trecias—spalio 7 dieną 
Richmond Hill, N. Y.

NESUTIKIMAI LONDONO SUEZO KONFERENCIJOJ
Jeigu Vakarai sutiktu

•_ >

Kinija irgi imtasi
mažinti karo jėgas

Pekinas. — Kinijos ap
gynės reikalų ministras 
Peng Tuh-huai Komunistų 
partijos suvažiavime sakė, 
kad Kinija mažintų savo 
karines pajėgas, jeigu did
žiosios Vakarų valstybės 
sutiktų su Tarybų Sąjun
gos siūlymu mažinti visų 
karines pajėgas.

Peng sakė, kad Kinija 
tuo tarpu stiprėja iš krašto 
saugumo taško, kad jos 
'aviacija jau yra pakanka
mai stipri, kad atremti in
vaziją.

Suvažiavimą Tarybų Są
jungos K. P. vardu sveiki
no Mikojanas. Jis sakė, kad 
Tarybų Sąjunga visomis iš
galėmis padės Kinijai atsi
stoti ant tvirtų industrinių

Tunisijos premjeras Bourguiba 
įspėjo Mollet’ą nepult Egipto

Paryžius. — T u n i sijos 
premjeras Habibas Bour- 
guiba apsilankė pas Pran
cūzijos premjerą Mollet’ą 
ir jam sakė, kad Tunisija 
skaitytų ki-ekvieną karinį 
žingsnį prieš Egiptą kaip 
žingsnį prieš visas arabiš
kas valstybes. Tunisija yra 
naujai - nepriklausoma, 
valstybė, kuri visai nese
niai buvo Francūzijos kolo
nija. Jos nepriklausomybė 
faktinai dar nėra pilna, nes 
francūzai Tunisijoje dar

167 metų amžiaus žmogus?
New Yorkas. — Iš Co- 

lumbijos (Pietų Amerikos) 
čia atvyko Juan Perrera, 
Andų kalnų gyventojas. 
Kolumbijos pareigūnai sa
ko, kad šis senelis turi 167 
metus amžiaus ir yna se
niausias žmogus pasaulyje. 
Jeigu jis ištilkro toks senas, 
tai jis gimė tais metais, kai 
buvo inoguruotas Wash- 
ingtonas.

Amerikos medikai tyri
nės ir bandys nustatyti, ar 
tas kolumbietis ištikrųjų 
toks senas ir 'jeigu jis toks 
senas, kaip jis tokį amžių 
pasiekė.

Elta praneša:
“Maskvos Valstybinio M. 

Lomonosovo vardo univer
siteto fizikos fakultetas 
naujųjų mokslo metų pra
džiai atsiuntė Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto fizikos- 
matematikos fakultetui 
aparatūros.”

“Atsiųstoji aparatūra ir 
įrengimai žymiai padės uni
versiteto mokslininkams ir 
studentams atliekant moks
linius darbus.” 

M

kojų, taip, kad Kinija galės 
palyginamai trumpu laiku 
pereiti iš atsilikusios žemės 
ūkio šalies į aukštai indus
trializuotą./

Suvažiavimą taipgi svei
kino daug kitų fraternalių 
svečių iš užsienio, tarp jų 
iš Francūzijos ir Italijos.

Delegatai iš provincijos 
raportavo apie vis didėjan
čią ūkio kolektyvizaciją. 
Hopei provincijos delega
tas sakė, kad ten net virš 
99 nuošimčių ūkių jau susi
dėjo į socialistinius koope
ratyvus. Tie kooperatyvai 
skirtingi nuo tarybinių ko
lūkių arba sovchozų ir pa
našesni į pavienių ūkinin
kų kooperatinius susijun
gimus.

turi 10,000 savo kareivių.
Bourguiba taipgi tarėsi 

su Francūzijos premjeru 
apie incidentus Alžyro Tu- 
nisijos pasienyje. Francū
zai dažnai savo kovose prieš 
Alžyro partizanus pereina 
Tunisijos pusėn ir elgiasi, 
lyg rubežius neegzistuotų. 
Bourguiba sake, kad Tuni
sija to negali toleruoti.

Po pasitarimo su Mollet 
Bourguiba matėsi su E- 
gipto ambasadorium Pary
žiuje Abdel Nabi.

14 metų berniukas nušovė 
jo šeimynos kidnepintoją

Pleidelbergas. — Gengs- 
teris Hugo Walgenbachas 
įsiveržė į Johno Kubelio 
butą ir pistoletu rankoje 
privertė jį, jo žmoną ir 14 
metų berniuką Robertą jų 
automobiliu vykti link Hei
delbergo Chase Manhattan 
banko skyriaus. Kuhel yra 
to banko vedėjas. Kidnepin- 
tojas reikalavo, kad Kube
lis jam iš banko išgautų 
bent 300,000 markiu ($71,- 
000).

Bet prieš paliekant butą 
jaunasis Robertas įstengė 
įdėti kišenėn savo tėvo pis
toletą. Važiuojant auto-' 
mobiliu jis atsargiai iš
traukė pistoletą ir šovė į 
kidn-epintoją. Pataikęs. gal
von, jis jį mirtinai pašovė.

Vokiečių policija sako, 
kad Walgenbachas, Vokie
tijoje gimęs, savo jaunystę 
praleido Amerikoje, kur jis 
sėdėjo dešimt metų kalėji
me ir paskui buvo depor
tuotas Vokietijon.

KAIRAS. — Egiptas ap- 
r u b e žiuos krikščioniškų 
misijų darbuotę.

□l D a u įįma saliu atsineša su 
rezervacijomis į Amerikos,
britų ir fraiicūzų siūlymą

Londonas. — čia atsidarė 
taip vadinamos “Naudoto
jų asociacijos” . suvažiavi
mas, geriau pasakius, suva- 
žiavimas-konferencija, ku
ris siekia tokią asociaciją 
įsteigti. Konferencijoje da
lyvauja 18 šalių, bet jau 
yra. aišku, kad jos yra su
siskaldžiusios. L o n d o n o 
“Times” pažymi,.kad apart 
pačių “Trijų D i d ž i ų j ų ’ ’ 
(Amerikos, Britanijos ir 
Francūzijos), mažai kas iš 
dalyvių pilnai’pritaria Dul- 
leso planui. Tas planas, 
kaip tai jis jį išdėstė, yra 
įsteigti tokią s ą j u n g ą, 
kreiptis į Egiptą, kad jis 
tokią sąjungą pripažintų ir 
jai perduotų kanalo valdy
mą, o jeigu jis to nedarys, 
kreiptis į Jungtines Tau
tas., •

Apie tos sąjungos laivo 
siuntimą Sųezan, kad iš
bandyti, ar Egiptas jį pra
leis be savo piloto užsodini- 
mo, yra neaiškių praneši
mų. Kalbama apie' tokio 
laivo pasiuntimą, bet taipgi 
buvo pranešta trečiadienį, 
kad tokio “eksperimento” 
nebus.

Keliamos rezervacijos
Pakistanas, Iranas ir ke

lios kitos Azijos ir Afrikos 
valstybės, kurios konferen
cijoje dalyvauja, betgi stoja 
prieš tokios sąjungos suda
rymą . Skandinavijos šalys 
atsinęša labai rezervuotai. 
Vakarų Vokietija, kuri pa
skutiniu laiku nemažai pre
kiauja su arabiškais kraš
tais,. irgi nelabai nori pri
sidėti prie anti-egiptrko 
žingsnio. Net Franco-Ispa- 
nija laikosi rezervuotai, nes 
Ispanija savotiškais savo 
politikos sumetimais nusi-

Sturgiso mokykla taipgi 
nusileido riaušininkams

Sturgis, Ky. — Panašiai 
kaip Clay miestelyje, kur 
keturi pradinės mokyklos 
negrų vaikučiai tapo paša
linti tik po kokios savaitės 
lankymo, taip ir čia, Stur- 
gise, mokyklų taryba nusi
leido rasistiniams riauši
ninkams. Union apskrities 
(Sturgiso) mokyklų taryba 
nutarė, kad aštuoni negrų 
jaunuoliai, kurie lanko vie
tinę vidurinę mokyklą, ją 
turi palikti. Prie abiejų 
mokyklų tarybų nutarimų 
prisidėjo valstijos genera
linio prokuroro J. M. Fer- 
gusono nutarimas, kad mo
kyklos* turi teisę neklausy
ti aukštesnių teismų.

Trečiadienio rytą, kuo
met negrai studentai atvy
ko mokyklon, prie laiptų

duoda esanti arabišku kraš- c

tų draugė.
Jau nėra! pilotų krizės
Kairas. — Pulkininkas 

Mahmudas Junis, kuris va
dovauja dabar Suezo kana
lo tvarkymui, sako, kad 
Egiptas jau turi pakanka
mai pilotų navigatorių ka
nale ir krizės jau nėra. 
Kaip žinia, Egiptas turėjo 
apie 40 savo patyrusių pi
lotų- gavo apie 20 jš Tary
bų Sąjungos ir Jugoslavi
jos, keliolika iš Vakarų Eu
ropos ir net pasamdė 20 
amerikiečių, tuo tarpu, kai 
apie 150 senų britų ir fran- 
cūzų bei amerikiečių pilotų 
kanalą apleido. Anie aplei
do kanalą, nes senoji Suezo 
valdymo kompanija, kuri 
turi savo centrą Paryžiuje, 
jiems iš kalno apmokėjo al
gą už trejus metus ir davė 
visokius bonusus, kad jie 
tik paliktų Suezą, nedirbtų 
egiptiečiams.

Pulkininkas Junis buvo 
klaustas užsienio žurna
listų, ką jis darytų, jeigu 
atplauktų koks nors Vaka
rų laivas ir. bandytų pra
plaukti be dabartinės admi
nistracijos leidimo, be jos 
piloto. Junis atsakė trum
pai- “Tegul jie pabando!”

Ekonominis boikotas
v Nasser is ir jo ministrai 

tariasi apie tai, kaip atsa
kyti į ekonominį boikotą, 
kuris rengiamas prieš E- 
giptą,, ir kuris didele dali
mi jau veikia. Laikraštis 
“Al Misr” sako, kad Egip
tas jau faktinai neturi eko
nominių ryšių su Vakarais 
ir prekiauja vyriausiai su 
Azijos - Afrikos kraštais ir 
su socialistinėmis šalimis.

juos sutiko mokyklos di
rektorė Pearl Evans, kuri 
jiems perskaitė mokyklų 
tarybos nutarimą juos pa
šalinti.

Tie aštuoni mokiniai lan
kė Sturgiso vidurinę mo
kyklą kartu su baltaisiais 
kokią savaitę be jokių keb
lumų. Rasistams pasisekė 
įkalbėti kai kuriems bal
tiems tėvams neleisti vaikų 
lankyti mokyklą, tai .yra, 
ją boikotuoti, bet viskas 
rodė, kad integracija gali 
praeiti sklandžiai, iki gene
ralinis prokuroras padarė 
žingsnį, kuris padėjo rasis
tams — paskelbė, kad mo
kyklų tarybos gali grąžinti 
segregaciją. Tas pridavė 
drąsos rasistams, kurie 
praplatino- boikotą, rengė

Kampanija įsismagina
R* Mironas pažadėjo 
nesidrabsftyti purvu
Whittier, Calif. — Vice

prezidentas Nixonas pradė
jo savo pirmą šios priešrin
kiminės kampanijos marš
rutą. Washingtone aero
drome jį išlydėjo prez Ei- 
senhoweris ir kiti- aukšti 
valdžios bei Republikonų 
partijos vadai. Abu, Eisen- 
howeris ir Nixonas, paža
dėjo, kad kampanija bus 
vedama“ant aukšto lygio”, 
kitaip sakant, Nixonas ne- 
sidrabstys purvais, kaip jis 
darydavo praeityje. Kad 
patvirtinti tą teigimą, Ni
xonas net išreiškė kelis pa
garbos žodžius apie Steven- 
soną.

Bet daugelis demokratų 
mano, kad tai tik kaukė, 
kad, sudaręs įspūdį prad-

Dešinės Indonezijos partijos
nepatenkintos
Jakarta. — Indonezijos 

prezidentas Sukamo ir už
sienio Teikalų ministras 
Andulghanis jau baigė sa
vo vizitą Tarybų Sąjungo
je, bet Indonezijoje tik pra
deda vystytis sunki politinė 
krizė dėl to vizito ir ben
dro indonezu-Sovietu ko
munikato.

Kaip žinia, Abdulghanis 
ir Gromyko pasirašė po 
bendru komunikatu, kuris 
sako, kad Sovietai ir Indo
nezija vieningai stoja prieš 
kolonializmą, už taiką ir t. 
t. Dabar tą komunikatą,

Po pusmečio gims naujoji 
Afrikos valstybė - Ghana

Londonas. — Britanijos 
valdžia sako, kad kovo šeš
tą dieną ji pripažins kaip 
nepriklausomą valstybę Af
rikos Gold Coast. .Ta šalis 
taps žinoma kaip Ghana. 
Vietiniai nacionalistai jau 
yra iškovoję tai šaliai, kuri 
dar kolonija, tam tikrą au
tonomiją ir turi premjerą, 
Kwame Nkrumah, kurį bri
tai praeityje laikė kalėjime, 
lygiai, kaip kadaise laikė 
kalėjime Indijos Nehru ir 
Burmos U Nu.

Premjeras Nkrumah pa
reiškė, kad jis sveikina bri
tų pažadą. Jis sakė, kad 
Ghanos žmonės budės ir už
tikrins, kad britai laikytų
si savo pažado.

Ghana Gold Coast randa
si šiaurvakarinėje Afrikoje 
prie Atlanto vandenyno. 
Jos sostinė yra Accra.

naujas riaušes ir t. t. Inte
gracija dviejose Kentucky 
vietovėse, Clay ir Sturgis, 
bent laikinai dabar sustab
dyta.

žioje, jog jis “naujasis Ni-. 
xonas”, pataisytas ir refor
muotas, jis paskui vėl me- 
sis į purvais švaistymosi,, 
apgaulės ir niekinimo kam
paniją.

Kol kas Nixonas laikosi 
formulės, kad tik reik gar
sinti, jog Amerikos žmo
nės per praeitus ketverius 
metus “gyveno geriau, ne
gu bile kuomet praeityje”. 
Tuo tarpu Stevensonas 
rengiasi kelionei po 10 val
stijų. Jis dabar Washing
tone ir renka medžiagą sa
vo kalboms.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris didžiausią dalį priešrin
kiminės kampanijos atliks 
per radija ir televiziją.

Sukarno vizitu
kaip perdaug “pro-sovietiš- 
ką,” smerkia Masjumi ir 
musulmonų Liaudies parti
ja. Tos dvi partijos įeina 

[ valdžion kartu su naciona
listais, prie kurių priklau
so pats Sukamo ir prem
jeras Sastroamidjojo. Na
cionalistai ir komunistai, iš 
kitos pusės, patenkinti ko
munikatu ir Sukamo vizi
to pasekmėmis bendrai.

Tokiu būdu Indonezijos 
dabartinės valdžios parti
jos yra susiskaldžiusios: 
m u s u 1 monai nepatenkinti 
Sukamo vizitu, o naciona
listai patenkinti ir tuo klau
simu eina kartu su komu
nistais, kurie opozicijoje.

Vengrija reabilitavvo 
kelis savo rašytojus

Budapeštas. — Komunis
tų organas “Szabad Nep” 
sako, kad grupė rašytojų, 
tarp jų Tamas Aczel, San
dor Erdei ir Gyula Hay, 
kurie praeityje tapo pa
smerkti kaip priešai, reabi
lituoti. Laikraštis sako, 
kad daug kas jų nusistaty
me buvo iš teisingo taško.

Maskvoje atsteigtas 
žydų valst. teatras

Paryžius. — Vietinis ko
munistinis žydų laikraštis 
“Naje Prese” praneša iš 
Maskvos,kad ten atsteigia- 
mas žydų valstybinis teat
ras, kuris bus žinomas kaip 
“Tarybų Sąjungos valsty
binis Šolomo - Aleichemo 
vardo teatras”. Taipgi at
steigtas literatūrinis alma- 
n a c h a s “H e i m 1 a nd” 
(“Gimtinė”).

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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IR VĖL KONFERENCIJOS!
KAI ŠITIE ŽODŽIAI skaitytoją pasieks, Londone 

jau bus prasidėjusi Suezo kanalo reikalu antroji kon
ferencija.

Pirmoji, kaip žinia, nieko neišsprendė, 
tybių, dalyvavusių toje konferencijoje, • tik 
už Mr. Dullieso planą, o kitos—tarp kurių 
ir Tarybų Sąjunga—tam planui nepritarė.

18-ka valstybių buvo pasiuntusios savo delegacijų

Iš 24 vals- 
18 pasisakė 
buvo Indija

AR TAI KATALIKIŠKA?
Anis Rūkas, iš Chicagos, 

rašo Brooklyno Vienybėje:
“Katalikų kapinės, nors 

ir lietuvių įsteigtos, dažnai 
lietuviams būna labai sve
timos.

“Štai, kad ir toks pavyz
dys: viena lietuvė motina* 
Chicagoje panoro perkelti1 
iš Kanados savo sūnaus pa
laikus ir paminklą į Chica
gos lietuvių katalikų kapi
nes. Pasiklausiusi kunigo 
ir su vietos laidotuvių įstai
gos pagalba, perkėlė palai
kus ir paminklą, kurį ku
nigas dar kartą pašventino.

muose pūdė. Jie tada ne
kalbėjo apie brolybę ir vię- 
nybę. Ir čia jie tuos, ku
rie' jiems priešingi, šaukšte 
vandens paskandintų, čia 
jie praktikuoja ‘savas pas 
savą.’

“Taip tai dalykai stovi 
‘savas pas savą’ klausimu, 
kai žmonės yra skirtingų 
pažiūrų. Idėjos draugas, 
kad ir kitos tautybės, yra 
nuoširdesnis, negu saviškis, 
bet kitų pažiūrų ar 
klasės.”

buvo

kitos

Laisvoji Sakykla

I Učll AcU pdc V U111V.

Vargšei motinai tas bran
giai kaštavo, net įsiskolino, 
bit džiaugėsi^ kad galės 
lankyti sūnaus kapą.. Ta
čiau* koks jos buvo nuste
bimas, kai vieną dieną ant

lais daktarais ir kitokiais. Bet 
pažiūrėkime į jų užlaikomas 
barbernes. Tą paklodę (marš
ką) su kuria uždengia kostu- 
merį, gal jie niekad neplau
na — neišvalo iki kol suplyš
ta, prakiūra. Apdirbo vieną 
asmenį šašuotą “pimpuluotą”, 
ir kitą asmenį apdengia su ta 
pačia paklode ir apsuka apie 
kaklą. Žirklių, šukų, skustu
vo ir šepečio (“brušio”) jie 
niekad neapvalo, nedizenfek- 
tuoja, tuos įrankius vartoja 
“visą gyvenimą” ant kiekvie
no kostumerio. Apskutant 
barzdą, tą skudurą (rank
šluostį, abrūsą), kurį biskį pa
šlapinę, pašildę uždeda tau 
ant veido — barzdos, vartoja 
tą patį kiekvienam kostume- 
riui. O Į barbernes ateina vi
sokių žmonių su visokiomis Ii-, 
gomis: šešuoti, spoguoti, pim-^ 
puluoti, su slogomis (“šal
čiais”), su pleiskanomis gal
vos plaukuose, arba kitokio
mis apkrečiamų ligų bakteri
jomis. Bet ar barberiai paiso, 
kad jie gali pernešt ligų bak
terijas nuo vieno asmens ki
tam? Ne, jie to nepaiso, ir 
vartoja tuos pačius neapvaly
tus įrankius dėl visų koštu me
rių. Mat, jie yra unijistai 
(“union shop”) — ir tik žiū
ri, kad greičiau paimt $1.75 
už plaukų apkirpimą arba 
barzdos apskutimą. Man jau 
sykį teko apsikrėst mažais ne- 
žėjimo spuogučiais ant veido 
po apskutimui barzdos bar- 
bernėje. Turėjau eiti pasdak- ' 
tarą, kad pasigydyt. Ar dak-iD 
tarai taip daro, kaip barbe
riai? Ne. Geri daktarai, ir

NETIESA APIE BARBERIUS

Drg. Pregresas parašė du 
straipsnių apie unijas, jų skir
tumą,. ir 1.1. Į jo straipsni at
siliepė tūlas Barberys, patei
sindamas barberių pastangas 
lupti kailius publikai, nepai
sant ar jie biedni, ar turtin
gi; mat jie, barberiai, yra 
“profesonalai”, mokinosi bar- 
beriaut net* apie dvi savaites, 
ar kiek daugiau kaip reikia 
laikyt žirkles, arba britvą 
(skustuvą) ; ir jie todėl sta
tosi lygiais su daktarais, ad
vokatais ir kitokiais profesio
nalais, kurie kamavo savo 
smegenis per keliolika^* metų 
kol pasiekė paskirtą profesiją 
arba amatą.

Antru savo straipsniu, ku
ris tilpo “Laisvėje” Augusto 
21 d., 1956, drg. Pregresas 
atsako tam Barberiui, ir dar 
aiškiau paaiškina apie barbe
nu d arba ir ėmimą užmokies- 
ties už plaukų nukirpimą. Bet 
drg. Pregresas pasakė nevisai 
tiesą. Nežinau kaip tūluose 
kituose miestuose, bet kur aš 
gyvenu, barberiai už plaukų 
apkirpimą ima po $1.75, o 
už barzdos apskutimą po 
$1.25. šeštadieniais, ir bile 
prieš kokias šventes plaukų 
apkirpimas $2.00, barzdos ap- 
skutimas $1.50, jokio “toni- 
ko” bei šiaip kokių “šmara- 
vydlų” nevartoja, tik labai 
pigų “pauderį”, o jei papra
šysi uždėt “toniką” ant plau
kų arba kitokių kvepalų 
(“kad plaukai neslinktų arba 
augtų” -— kaip jie sako) — 
tai barberys atlups iš tavęs 
apie penkius dolerius!

Kaip jau yra žinoma, bar
berys savo “kostumerio” plau
kus aptriminą, neilgiau 
per penkiolika minutų, 
kada dar mažiau. Taigi

...“Mirė Juozas Baltuš
nikas, vos sulaukęs 47 m. 
amžiaus, gimęs 190i9 m. ko
vo 2 d. mažame Juostinin
kų kaimelyje, Raguvos 
valse., Panevėžio apskr., Po
vilo ir Barboros Baltušhi- 
kų sūnus. Juozas’ baigęs 
Raguvos pradinę mokyklą, 
stojo į Panevėžio gimnazi
ją. Sunkaus gyvenimo ver
čiamas, neturėdamas 
mybės tęsti toliau 
trokštama mokslą, 
priverstas apleisti ir,
daugelis Lietuvos sūnų, ap
leido taip brangią ir myli
mą tėvynę Lietuvą, atvyk
damas į Argentiną 1929 m. 
Argentinoje Juozui teko 
pergyventi visko, nežiūrint, 
kad ir būvo tais laikais jau
nas ir tvirtas 20 m. jaunuo
lis, pilnas energijos ir 
darbštumo, bet ir jam, kaip 
daugeliui kitų, prisiėjo pa
būti be darbo ir keletu at
vejų, siaučianti tais laikais 
šalies krizei, be duonos 
kąsnio ..”

“Jau gulėdamas mirties 
patale, J. Baltušnikas dar 
tikėjosi gyventi, dirbti. Jis 
sakė: ...‘Turėk viltį, Ta
dai (J. artimam draugui), 
padėsiu. Ateis pavasaris, 
sušils orai, pasveiksiu ir vėl 
dirbsiu prie spaudos.’ Jo 
nepalaužė (kaip daug kitų) 
jokie ekonominiai trūku
mai, jokios fašistų organi
zuotos reakcijos.

“Su J. Baltūšniko mirti
mi, progresyvi Pietų Ame
rikos lietuvių visuomenė 
neteko dar vieno spaudos 
darbininko, veikėjo. Pana
šių veikėjų darbu ir raštu 
mes turime vos ant pirštų 
suskaitomą skaičių. Iš 100 
tūkstančių lietuvių rasime 
tiktai labai mažytį nuošim
tį, kurie savo atkaklumu, 
darbštumu ir ištverme pra
silavino ir prie spaudos dir
ba. Todėl jo mirtis paliko 
neužpildomą spragą mūsų 

! kultūrinėje veikloje.”

APIE MIRUSĮJĮ 
ARGENTlNlETĮ 
JUOZĄ BALTUŠNIKĄ

Urugvajiečių Darbe (rug
sėjo 8 d.) skaitome:

“Šių metų rugpiūčio 17 d. 
mirė Juozas Baltušnikas, 
Argentinoje. Prie jo kapo, 
Monte Grande kapinėse,Į Egiptą pasitarimams, iš kurių nieko-neišėjo. Egiptas, k neberado“ paminklo.

Pasiteiravo kapinių valdy- paskutinį atsisveikinimomat, pasakė, kad jis turi būti per jo žemę einančio kana
lo valdovas. • Na, o jeigu kitos valstybės, kurios tuo 
kanalu naudojasi, nori, tegu sudaro patariamąją ko-, 
misiją, kuri galėtų Egiptui tik patarti, o ne diktuoti.

boję. Jai buvo nemanda
giai atsakyta, kad gal kas į 
sąšlavyną tą jos paminklą 

Vėliau'\ sužinojo,Delegacija iš Egipto grįžo. Po to, sakoma, Mr. Dul- numetė. Vėliau sužinojo, 
les sugalvojo naują planą: įkurti Suezo kanalo vartotojų paminklas buvo nuvilk- 
bendrovę. kad ji kanalą valdytų. tas į garažą... Būdama 

Egipto vyriausybė pasakė, kad ji ir su tuo nesutin- neturtinga, ji nepajėgė ka- 
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Egiptui grasinimas militarine jėga už kapo išniekinimą.
Ir dėl to Egiptas kapinių valdybai matyt ne- 

kreipėsi į Jungtines Tautas, kad jos agresorius slival- patiko, kodėl šis paminklas 
dytų.

Na, tai dabar Londonan šaukiama antra konferen
cija tų 18-kos valstybių, kurios sutiko su pirmuoju Mr. 
Du lieso planu.

Tačiau spėjama, kad ir iš tų jau atsiranda tokių 
(keletas), kurios nesutinka su antruoju Mr. Dulleso pla
nu—su kanalo vartotojų bendrovės įkūrimu. 

Nežinia, kaip ten viskaš išeis.

ku ir nesutiks; ii pasakė, kad tokios bendrovės įkūri
mas ir nuolatinis 
yra niekas daugiau, kaip agresija.

TUO PAČIU KARTU į Egipto sostinę, į.Kairą, šau
kiama kita konferencija—iš viso 20 valstybių;

. Šitoje konferencijoje dalyvaus Indija, dalyvaus Ki
nijos Liaudies Respublika, dalyavus Tarybą Sąjunga;, 
dalyvaus ten net ir mažytė Albanijos Liaudies Respu
blika.

Kairo konferencija, be abejojimo, taipgi spręs kana
lo reikalus, tik jau čia tie reikalai bus sprendžiami ki
toje šviesoje. Atrodo, jog Kairo konferencija pasisakys 
už tai, kad Suezo kanalas priklauso ir turi priklausyti

Neužilgo matysime, kaip ten bus.

JAUČIAMA, ĘAD Londono konferencijoje bus 
kalbama apie Suezo kanalo boikotavimą.

Kažkaip (kol kas dar neaiškiai) Mr. Dulles prasi
tarė, kad Amerika galėtų finansuoti tuos laivuš, kurie 
plauktų į Artimuosius Rytus ne per kanalą, o aplink 
Afriką. Šis planas, tiesa, dar neaiškus, “neiš'tobulintas.” 
Bet jis bus diskusuojamas.

Suezo kanalu labai daug naudojasi Norvegijos, Fran- 
cūzijos, Didžiosios Britanijos ir Amerikos laivai. Plau
kimas aplink Afriką sudarytų daug ilgesnį laivams ke
lią—keletu tūkstančių mylių ilgesnį. Nejaugi toks pla
tins bus priimtas?

Tiesa, Didžioji Britanija ir Francūzija yra linku
sios prie Sue^o kanalo boikotavimo. Pagalvokite, jos 
ištraukė iš ten savo specialistus, vairavusius laivus ka
nalu. Jos manė, kad egiptiečiai vieni patys negalėsią 
laivus vairuoti.

Bet Egiptas pasikvietė talkon kitų, sau palankesnių, 
šalių laivininkus. Na, ir su jų talka kol kas laivus ka
nalu vairuoja. Jeigu nieko ypatingo neįvyks, jeigu 
egiptiečiai galės visus laivus plukdyti kanalu, tai Fran- 
cūzijai ii’ Anglijai bus dar vienas užduotas smūgis.

Bendrai, dėl Suezo kanalo triukšmas, kurį pradėjo 
kelti imperialistinės šalys, dar nenutilo. ’ Kuo jis baigsis,, 
nieks negali pasakyti.

Mums, aišku, labiausiai rūpi tik vienas dalykas: kad 
neiškiltų karas, kad viskas būtų išspręsta— vienaip ar 
kitaip—taikiu būdu, derybomis.

piniu valdybai iškelti bylos 
Gi

buvo atgabentas iš Kana 
dos, o ne vietos darbo!..”

Del obalsio
“SAVAS PAS SAVĄ”

Kanadiškis liaudies Bal-
Isas rašo:
i “Žmonėms, gyvenantiems 
svetimoj šalyj, savas tau
tietis turėti! būti artimes
nis už t brolį savo tėvynėj. 
Ypač munis, Kanados lie
tuviams, esant mažai ma
žumai, svarbu susitikti su 
savo tautiečiais. Bet išro- 
do ir praktikoj yra patirta, 
kad ne visuomet yra gali
ma gražiai sugyventi su sa
vais, turėti reikalus su sa
vais.

“Skaitant spaudą mes 
matome,- kad tas mažas Ka
nados lietuvių skaičius yra 

j taip susiskirstęs į antago
nistiškas sroves, kad viena 
su kita negali susikalbėti. 
Dažnai būna lengviau su-, 
gyventi ir reikalus turėti 
su anglu ar kitu kitatau
čiu, negu su lietuviu.

“Biznierių iškeltas obalsis 
‘savas pas savą’ taipgi turi 
daug kliūčių. Ne visi biz
nieriai traktuoja savą kos- 
tumerį sąžiningai. Paim
kime, pavyzdžiui, atsitiki-, 
mą su tais dabar pasislė
pusiais namų pardavėjais 
Toronte. Tokie tautiečiai 
nepagailės savo. Jungtinė
se Valstijoje, kur yra dau
giau lietuvių, buvo daug

žodį jo draugi) vardu pa
sakė drg. Tadas Adamonis, 
primindamas jo nuveiktus 
darbus ir neišdildomą nuo
pelną lietuviškoje progre
syvioje kultūrinėje veikloje • v • • • •
išeivijoje.

“J. Baltušnikas buvo ne
nuilstamas yisuo m e n i n i s 
veikėjas,, žurnalistas, buvu
sio visiems lietuviams žino
mo populiaraus Pietų Ame
rikos antifašistinio savait
raščio ‘Momento,’ ėjusio 
Argentinoje,, redaktorius ir 
nepalaužiamas f a š i z m o 
priešas, Tarybų Lietuvos 
santvarkos ir progresyvių 
lietuvių, darbo žmonių rei
kalų gynėjas.

“Nekrologiniame straips
nyje Argentinoje išeinan
tis lietuviškas savaitraštis 
‘Tėvynė’ š. m. rugp. 31-os 
d., laidoje spausdina kai ku
riuos J. Baltūšniko charak
terio bruožus, kilmės ir jo 
emigracijos į Argentiną is 
toninius davinius.

PhUadelphia, Pa.
du milijonai doleriu perviršio. 
Tačiau miestas išėmė iš teis
mo draudimą ir laikinai su
stabdė išmokėjimą dividentų. 
Taipgi eina derybos miesto 
pareigūnų su komp. atstovais. 
Manoma, kad bus kaip nors 
susitarta ir sekamais, 1957 m., 
miestas perims į savo rankas 
visą važiuotės sistemą.

Miesto pareigūnai 
kad kompanija turinti 
į transporto įmonę
giau kaip $55,000,000, o kom
panija ginčija, kad jinai įves- 
tavusi apie $106 milijonus.

Važiuotės susisiekimas vis 
blogėja. Transporto darbinin
kai atleidžiami 
šimtais, nes gatjvėkariai pai
mami nuo bėgių 
padedami naujov 
sai. Dėl to ir mažinamas va 
žiūotės darbininkų skaičius.

Visokios naujienos
Mūsų miesto rendų kontro

liavimo komisija, kai kuriose 
miesto dalyse pradeda sušvel- 
nyti arba ir visai palaipsniu 
panaikinti rendų kontrolę. Ta
čiau stambūs apartmentų ir 
mažesnių' gyvenamių savinin
kai dar negali tikėtis, 
taip greit rendų kontrolės 
misija jiems leis apiplėšti 
vo rendaūninkūs, kiek* jie 
ri.

Federališka valdžia jau

kad 
ko- 
sa- 
no-

teigia, 
įdėjusi 
nedau-

he
leri metai atgal , kai nuėmė 
savo rendų kontrolę. Tuomet 
miestas išleido savo įstatymus 

kiek nu-palaikyti kontrolę, 
matys reikalą.

Turtingieji namų 
buvo

savininkai 
patraukę į teismą net 

tris kartus miesto pareigūnus,

PADĖTIS DAR NEATVĖSO
FEDERALINIS TEISĖJAS Bicks New Yorke nu- 

teise šešis komunistų veikėjus kalėjimam.
William Norman nuteistas penkeriems metams kai

leli; Fred M. Fine—kėtveriems; Sidney Stein—trejiems; 
James E. Jackson ir George Blake Carney—dvejiems, O'
Alexander Trachtenberg—vieneriems.

Paskirdamas jiems, bausmes, teisėjas sakė, kad jis 
juos teisiąs ne už tai, kad priklauso komunistų partijai, 
o už tai, kad nusidėjo Smitho įstatymui. >

Gi Smifho įstatymas yra toks, kad pagal jį kiek
vieną žmogų galima būtų pasiųsti į kalėjimą, nes tai 
minties kontrolės įstatymas.

Šis nuteisimas parodo, jog padėtis, įkaitinta makart- 
izmo, dar vis neatvėso, ir niekuo nenusižengę žmonės 
turi eiti kalėjimam

/ Atrodo, nuteistieji apeliuos į aukštesnįjį teismą.
X / •

panašių apš’ukojimų savų teisindamiesi, kAd miestas ne- 
tautiečių.

“Imkime dabar tą patį 
‘Lietuvos vadavimą.’ Tai 
masinis žmonių apgaudinė
jimas, traukimas pinigų. 
Tai lygu apgavystei tų, ku
rie pardavinėjo namus be 
savininkų žinios. Pikti po
litikieriai apgaudinėja ir 
išnaudoja savo žmones, sa
vo tautiečius, kaip išmany
dami. Dar blogiau, negu 
kunigai,; kurie pardavinėja 
atlaidus už dolerius, geras’ 
Vietas danguje po mirties. '

“Visiems, tiems ‘Lietuvos 
vadavimo,’ dangaus kara
lystės pirkliauto jams rūpi 
savo kišenė, savas rojus, 
kaip ir tiem dviem dabar 
nuo policijos pasislėpusiems 
namų pardavėjams.’ Tą ga
lime matyti ir iš to, kad 
kada jie Lietuvoje turėjo 
galią, tai kiekvienam rūpė
jo savi reikalai, savo cen- 
treliai ir fabrikai. Kam 
tas nepatiko, tuos kalėji-

nuo darbo

ir jų vietoje 
iški autobu-

turi teisės juos kontroliuoti. 
Bet miestas visas tris , bylas 
teisine laimėjo. .

Tarptautinės transporto uni-'Į 
jos ątstoyąs Louis, Dwyer jau 
seniai prašė miesto tarybos, 
kad ji ištirtų, P.T.Č. važiuotos 
kojpisiją, dėl ko komisiją taip 
dažnai pakelia važipotės f.ė- 
rą? L. Dwyer tęigia, kad esą 
pakankamai f erą rpokėti tik 
15 centą, o dabar įmauna 20c.

Pagaliau L. Dwyerio prašy
mas tapo išklausytas. Betyri-' 
nėjant PTC kompaniją, mies
to komisija sūrado, kad kom-; 
panija uždirbanti dvigubai 
daugiau^ negu jai leista pagal' 
sutartį ir įstatymus. Pagal pu
blikos patarnaVimo komisijos 

. nuosprendį, važiuotės kompa
nijai leista pelnytis ne
daugiau. Tačiau už praeitus 
1955 metus kompanija pelni- 
jo iš važinėjančios "publikos 
12i/j> nuošimčio. Ir šių metų 
rugpiūčio mėn. kompanija pa
skelbė, kad 'išmokėsianti 30% 
dividentų sąvo šėrininkams.- 
Ižde randasi, daugiau, negu

Sekmadienį, prieš darbinin
kų šventę (Labor! Day), dipu
kai buvo surengę pikniką Ba- 
bulos sode, užmiestyje, norė
dami užsidirbti pinigų, palai
kymui radio programų, ^ku
riuos jie duoda sekmadieniais, 
liet vos tik piknikui prasidė
jus, atvyko valstijos alkoho
linių gėrimų komisijos atsto
vai su policija. Areštavo bar- 
tenderius, tikietų ir čipsų par
davėjus ir kitus.. . ir pasigro
bę alų, degtinę', susikrovę vis
ką į. sunkvežimius,■ nusivežė.

Kaip tas viskas pasibaigė, 
neteko sužinoti, žmonės kal
bą, kad kunigėliai visą bylą 
užglostė. Apie tai, teks pasi
teirauti ir sužinoti. . .

Vasaros sezonui pasibaigus, 
sujudo prie veiklos it pažan
giečiai. Jau pradeda susirin
kimus laikyti, ir ^ariasi apie 
rudeninius parengimus ir kit
ką. Labai džiugu girdėti, kad 
rengiasi ką nors veikai
- Tas Tais

kaip 
kai 
jis 

gali “aptaisyti” keturius kos-
tumerius į valandą; elektriki- 
nė mašinukė, pačiauškėjo su 
žirklukėmis, palygino ir baig
ta. Taigi, imdami po $1.75 ! 
barberiai gauna įeigų . (uždir- • 
ba) $7.00 į valandą. Jei bile j 
barberys apdirbs tik astuonius ; 
kostumerius į dieną, tai jis i 
vistiek pasidaro $14.00 ar' 
daugiau į dieną, ir paskui ga
li sau švilpauti, sėdėti ii- klau
sytis radijo programų. Tuo 
patim sykiu fabrikų darbinin
kai unijistai, purvini, suodini, 
prakaituoti, kilnodami sun
kius geležies gabalus, operuo
dami komplikuotas mašinas 
arba dirbdami ant konvejerių, 
be atvangos, be pailsėjimo 
“speed-up’’ sistemoje turi iš
dirbti 8-nias valandas Į dieną, 
ir-K^una tik apie $2.000 i va
landą; didžiuma darbininkų 
gauna daug mažiau. Bet tie 
darbininkai eina apsikirpti 
plaukų pas barberius unijis- 
tus, kurie uždirba $7.00 į 
valandą būdami kvepaluose! 
Barberiai unijistai, kurio ne- 
sisarmatija sakyt, kad jie yra 
unijistai, jie yra unijistai 
prieš publiką, o ne prieš darb
davius!

Kai drg. Pregresas kėlė 
klausimą apie barberių uniją 
ir jų uždarbius, aš nuėjau j 
barbernę apsikirpt plaukų, o 
kad laiko turėjau mažai pats 
apsiskusti barzdą, tai papra
šiau, kad ir barzdą' apskustų. 
Barberys dirbo ant plaukų ir 
barzdos apie 20-30 minutų. 
Užsimokėjau $3.00 ir ėjau na
mo švilpaudamas ir galvoda
mas apie kainą. Parėjus į na
mus, mano namiškiai paste
bėjo, kad aš negerai apkirp
tas: ilgi plaukai guli ant ka
klo ir an,t kairės ausies. Pa
prašiau, kad dukra “aptri- 
mintų”— pataisytų tuos plau
kus. Taigi užsimokėjau bar
beriui $3.00, o dukra pabai
gė barberio darbą. Tai ot 
jums ir barberių unija. Publi
ka turėtų nesiduot save api
plėšt! O jei barberiai nesutin
ka, tegu eina į fabrikus ir 
dirbt! ten. Mes patys apši
lę irpsime plaukus.
BAfcBĖRlV ŠVARA

. Kaip aukščiau minėjau, bar
beriai lyginasi su profesiona-

ngom tiese, nevartoja tų pačių 
neapvalytų 
nam ligoniui;
Irius apiplikina— 
tame vandenyje, 
met vartoja ant kito ligonio; 
daktaras nepasiplovęs rankų 
neina Čiupinėt kito asmens 
atėjusio pas jį su kokiais nors 

! negalavimais.
|švara, bet ne
• barberiai dar nesigėdija ly- 
! gintis save prie daktarų, ar

. / kitokių profesionalų ! Mano < 
i manymu, barbarnės yra bak^ 
terijų — ligų skleidėjos išntP 
šiotojos. Gaila, kad sveikatos 
departmentas nesusirūpina 
apie barhernių klausimą. Ne
paisau, jei barberiai baisiai 
supyks dėlei šito mano rasi-' 
nio. Tegu jie neskuta mano 
barzdos.

įrankių kiekvie- 
jie tuos įranr 

išvirina karš
iu tik tuo-

Tai o t kur yra 
barbernėse! Ir

Didelis kreditas priklauso 
draugui Progresui, kad jis iš
kėlė barberių unijos ir jų už
darbių klausimą. Todėl ir aš 
parašiau šį rašinį.

Mikas Detroitietis

(Mums rodosi. kad tiek 
Pregresas, tiek M. Detroitie- Į 
lis per toli eina, tokiu tonu 
rašydami prieš kirpėjus ir jų 
uniją. —Red.).

Redakcijos Atsakymai V>
J. Vilkeliui. — Gavome 

polemikinį rašinį, gavome 
ir laiškus iš Lietuvos. Mo
kytojos laišką išspausdinsi
me laikrašty, o po to grą
žinsime jums abudu laišku. 
Tilps ir polemikinis rasi
nys.

PIRMON VIETON 
TURI EITI MOKYKLOS

majoras Wagneris 
miesto planavimo 
kad ji, nustatant 

pirmon

Miesto 
paragino 
komisiją, 
1957 motų biudžetą,
vieton statytų mokyklų staty
bą. Jis sako, kad dabartinė 
stoka mokyklų nebepakenčia
ma.

spe-
bus

Tau

KURSAI APIE JUNGTI
NES TAUTAS

Su rugsėjo 27 d. įvyks 
cialiai kursai, kuriuose 
gvildenamos Jungtinės
tos. Kursus ruošia New School 
for Social Reseach. Pamokas 
arba lekcijas teiks Jungtinių 
Tautų veikėjai.
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS-----------------—------

SUKILĖLIAI Kovy del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
— Kur nepažinsiu! —- atsakė Bitė. — 

Ponas Belazaras jau ne vieną kartą yra 
jį išgelbėjęs ir sušelpęs. Aš manau, kad 
jis įkiš savo kailį žandarams.

—Na, tai ką tas Mulduras?—nekan
travo Mackevičius.

—Taigi pasirodė, kad jis atsibastė pas 
mane iš Šilėnų kaimo, kur Skrodskio 
baudžiauninkams aiškino manifestą.

—Ak, kunige! Jis ten prikalbėjo vi
sokių nesąmonių. Jis kalė žmonėms į 
galvą, kad tikrąjį manifestą ponai nu
slėpę, o paskelbę pramanytą.

r—Ir žmonės jam patikėjo?
—Kunige, šiandien nėra tokios nesą

monės, kuria žmonės nepatikėtų.
£ —O tai reiškia, ponas Dimša, kad gy
venimas pasidarė nebepakenčiamas, ir 
žmonės ima tikėti pasakomis apie nebū
tus daiktus.

Mackevičius dideliais žingsniais, kauk
šėdamas sunkių batų kulnimis, perėjo 
per kambarį ir vėl sustojo prie stalo. 
Kai jis vėl ėmė kalbėti, jo balsas skam
bėjo kietai ir įsakmiai:

—Žmonės teisingai sako: manifestas 
netikras, nes jis nepatenkina žmonių 
troškimų. Tikrąjį manifestą paskelbsi
me mes! Taip, mano ponai. Ateis die
na—ir ji ne už kalnų—kada mes duosi
me žmonėms ir laisvę ir žemę! Tikrasis 
manifestas jau ruošiamas. Jis ruošia
mas ten pat, Peterburge, caro pašonėje. 
Jį ruošia ne ciesoriaus komitetai, bet ko- 

Avotojai už liaudies išlaisvinimą iš bau
džiavos jungo. Tai bus kovos manifes
tas. Jį ruošia Černyševskis " su savo 
draugais Peterburge, jį garsina iš Lon
dono Gerceno “Kolokolas.” Palaukite, 
aš jums kai ką parodysiu.

Mackevičius išėjo į kitą kambarį ir po. 
valandėlės sugrįžo, rankoje laikydamas 
kelias plonas knygeles.

—Štai tas “Kolokolas,”—tęsė jis, pa
dėjęs knygeles ant stalo. — Aš tyčia no
rėjau iį jums parodyti, šiandien įdomu 
pažiūrėti, ką rašė jau prieš trejetą metų. 
Baudžiavos ir žemės klausimas ir tada 
jau kurstė žmones sukilti prieš ponus ii* 
valdžią. Veltui ponai stengėsi rykštė
mis tą klausimą išspręsti.

Jis atsivertė vieną knygelę ir pirštu 
vadžiodamas ėmė skaityti:

—“Maskvoje ir gubernijose be per
stogės rykštėmis plaka baudžiauninkus, 
ypač dvaro tarnus, už tai, kad jie kal
ba apie išsilaisvinimą.” Dėl to bau
džiauninkas tuščiai būtų laukęs malonės 
iš ciesoriaus ir ponų,—kalbėjo kunigas, 
vartydamas knygeles. — Prieš trejetą 
metų “Kolokole” pasigirdo štai koks 
rūstus balsas: “Ar girdite, varguoliai, 
jūsų pasitikėjimas caru — nesąmonė. 
Kuomi gi dabar pasitikėti? Dvarinin- 

‘kais? Niekados! Jie išvien su caru, o 
caras aiškiai juos palaiko. Pasitikėkite 
vien savimi, vien savo rankų stiprumu: 
išsigaląskite kirvius, ir į darbą! Griau
kite baudžiavą, pasak caro iš apačios!”

Plieninė gaida suvirpėjo Mackevičiaus 
balse, tariant paskutiniuosius žodžius, 
tfis pats pradėjo jaudintis.

V —Tai mat... — po valandėlės atsilie
pė Dimša netvirtai, lyg ir abejodamas 
savo žodžiais. — O baudžiavą panaikino 
be be kirvių ir ne iš apačios...

—Baudžiavą neva panaikino,—sušuko 
Mackevičius. — Dėl to taip ir panaikino, 
kad rykštės liktų! Vyriausiasis refor
mos komitetas taięl ir projektavo: pa-

kunigas ir

tarp anta
ir siauros

naikinti baudžiavą, o palikti rykštes.! At
rodė, kad tai nesąmonė, neteisybė. Pa
klausykite, kaip į tai atsiliepė Gercenas' 
lygiai prieš trejus metus, sužinojęs apie 
tą projektą, nors ir abejodamas, ar tai 
teisybė.

Mackevičius paėmė iš Dimšos knyge
lę ir kietu balsu paskaitė šiuos žodžius:

—“Jeigu tai teisybė, tegul gi pirmasis , 
kirvis, kurį jie, ponai, iššauks šiuo nu
tarimu, krinta ant jų nusikaltėliškų 
galvų!” šiandien mes matome, kad tai 
tiesa. Rykštės liko! Kirvis kris ant nu
sikaltėlių galvų! — sušuko 
smogė knygele į stalą.

Niūriame Lukošiūno veide 
kių įsibrėžė stačia raukšlė,
lūpos dar kiečiau susispaudė. Bitė, atlo
šęs galvą, degančiomis akimis žiūrėjo 
į tolį, o Dimša dešiniąja ranka nerviškai 
barbeno į stalo briauną. Akelaitis paju
to, kaip šalti šiurpuliai perėjo jam per 
kūną.

Mackevičius, panarinęs galvą, rankas 
sumetęs už nugaros, sunkiais žingsniais 
beldė kambario grindis. Paskui vėl pra
šneko žemu balsu:

—Baudžiavą neva panaikino, bet rykš
tes paliko, o žemę nori apkrauti išper
kamaisiais mokesčiais brangiau negu ta 
žemė verta. Prieš trejus metus, deja, 
tam pritarė “Kolokolo” leidėjai. Bet jų 
garbei reikia pasakyti, kad jie patys > 
prieš save paskelbė ir tokius štai pro
testo žodžius: “Kaip! Jūs reikalaujate, 
kad mužikas išpirktų savo žmogiškąsias 
teises su žemės sklypeliu, aplaistytu jo 
ir jo tėvų krauju ir prakaitu? Bet sa
kykite, dėl dievo, kaip, dėl ko, už ką kai
mietis turi tempti išpirkimo naštą?!” 
Šiandien mes matome, kad ir Lietuvos 
kaimietis taip galvoja. Mūsų} žmonių 
širdyse kyla piktas įtūžimas. Mulduras 
ir kiti tokie yra baudžiauninkų pykčio ir 
keršto šaukliai. Ir mes tokie esame, ma
no ponai, nors ir kitaip veikiame, negu 
jie. Ateis diena, kada mūsų visų žodis 
ir darbas—sveikata ir gyvybė bus rei
kalingi savo žmonėms. Ką mąstai, ponas 
Akelevičia? — staiga jis kreipėsi į visą 
laiką tylėjusi Akelaitį.

Šis sukruto, tarsi iš kokio sunkaus 
sapno pažadintas.

—Esu pats valsčionis, chlopas. Ir da
rysiu viską, kas mano brolių labui bus 
reikalinga,—patetiškai, tarsi 
damas prabilo Akelaitis.

—Gerai, ponas Akelevičia, 
kunigas, aštriai pažvelgęs į 
čia. — Brolių labui daug ko

deklamuo-

savo sve- 
bus reika-

Temo. Du langai dar švietė pilkšvu 
prieblandos melsvumu, didelė krosnis 
bolavo prie sienos, bet kambario kertės 
jau skendėjo sutemoje.

Keturi vyrai, susigūžę prie stalo, kiek
vienas savy mąstė apie juodą savo bui
tį ir svarstė jaudinančias, maištingas 
mintis.

Pilkoje sutemos tyloje vienodai beldė 
grindis sunkūs Mackevičiaus žingsniai.

Dimša susivyniojo savo žemėlapį ir 
rengėsi eiti. Pernakvosiąs jis pas poną 
Gilingą, o ryt rytą galėsiąs pats paly
dėti Akelaitį, nes atsiminė turįs reikalų 
pas poną Kudrevičių.

Kartu su Dimša pakilo eiti ir Bitė su 
Lukošiūnu. Mackevičiiis palydėjo juos 
į gonkas, kažką dar tyliai visi trys tarė
si, ir po valandėlės kunigas grįžo į kam-

(Bus daugiau)

B LIETUVOS
Daugiavaiki? motin? apdova
nojimas TSRS ordinais ir 
medaliais

'VILNIUS.— Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo 1956 metų rugpjūčio 11d. 
fsaku. sutinkamai su TSRS 
AūkČiausiosios Tarybos Prezi- 

‘ diumo 1944 metų rugpiūčio 18 
.d. Jsaku, apdovanota didelė 
grupe daugiavaikių motinų.

a “Motinos šlovės” I laipsnio 
Jordinu apdovanotos daugia- 
’vaikės motinos: Kauno rajo

no — B. Vilkienė, Naujosios 
Vilnios rajono — J. Karnec- 
kaja, Varėnos rajono — M. 
įtvaraciejienė, Veisiejų rajo
no — J, Treigienč, Troškūnų 
rajono — E. Ruziene ir kitos.

Kauno rajono — A.
Drulienė,
- O. Gry-

“Motinos šlovės” II laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Joniškio rajo
no — J. Sirutienė, Ė. Griga
liūnienė
Jakevičienė, iK-
Naumiesčio rajono
bienė, J. Rutkauskienė, Nau
josios Vilnios rajono—F. Zin- 
kevič, J. Davgialo, švenčionė? 
lių rajono—J. Šustikiehė, Tau
ragės rajono — A. Dirškienė, 
Z. Latvaitienė, Utenos rajono 
—G. Motiejūniene, Varnių ra
jono — B. Bartkienė, S. Lau- 
galienė ir kitos.

“Motinos šlovės” III
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Anykščių 
miesto — B. Veliukonienė, Jo
niškio rajono — O. Rudienė, 
M. Sajatauskienė, M Stasiu-

laips-
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Baltimore, Md.
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MIRUS

Jievai Stankevičienei

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą jos vy
rui Vincui (Pauliui), sūnui Albertui, jo žmonai, 
dukrelei Patricia ir visiems kitiems giminėms.

- J. ir 0. Deltuvai Ade. A. V. Yuškauskas
M. ir P. Kupčinskai A. ir L, Skodiiįiai
K. ir V. Lopattai H. ir J. Balsienė
P. ir K. Kurpiai H. Cwon
M. Seimis Alex Stanys
Alex Yenavičia J. ir M. Mikuckiai
J. Kasparavičia V. ir J. Deltuvai
J. ir U. Staniai F. ir J. Pivariūnai
C. A. Jacobs J. ir F. Deltuvai
A. ir 0. žemaičiai P. ir 0. Paserskiai

I 
t 
Č 
i
1 
c

Cleveland, Ohio
darbininkus su Taft-Hartley ir 
visokiais makartizmo įstaty
mais, grūda darbo žmonių va
dus į kalėjimus.

Todėl šiais metais ypatin
gai visi darbo žmonės privalo 
būti užsiregistravę, kad ga
lėtų išrinkti geresnius žmones, 
nors maždaug darbo žmonių 
draugus į būsimų valdžių, šio
je vietoje bus paskelbti žmo
nės, kuriuos rekomenduos 
darbo unijos ir kitos organi
zacijos. Tik būkime užsire
gistravę visi, pakol dar turi
me progų, iki rugsėjo 26 d. 
nuėję į Board of Election raš
tinėje, prie kampo Superior 
ir E. 9-os gatvių užsiregiĮ

So. Boston, Mass

MIRUS

JONUI MINEIKIUI

Užuojauta nuo artimų draugų velionio šeimai, 
jo žmonai Petronėlei, dukrom Anna ir Stella, 

žentam Louis Bouvier ir Robert Stanley, 
anūkam Geraldine ir Robert.

A. K. Barčiai
H. Žekonienė
Dr. J. ir E. Repshis
M. Kazlauskas
J. Šūkis
Peter Gasper
S. ir J. Rainard
J. Lavas

J. ir A. Samulenai 
Eva Tarrtulionis
J. Lukas
A. Pilkauskas
J. Skliutas

V. Žilaitis
K. Aukštikalnis

(Gardner)

Menė, Kauno rajono — M. 
PranckevičieAė, x Naumiesčio
rajono — B. Juškevičienė, O. 
Lydekienė, Naujosios Vilnios 
rajono —- M. Bogdanovič, S. 
Machnevič, E. Ulevič, Prienų 
rajono — O. Marčiulionienė, 
Tauragės rajono •— C. Dirš- 
kienė, M. Martinkienė, Telšių ‘ 
rajono — Z, Narvydienė, E, 
šakalienė, Utenos rajono — 
V. Kviklienė; Varėnos rajono' 

'—V. Aritropikienė, M. Bane
vičiene, J. Jakimavičienė, 
Varnių rajono — S. Andrijau
skienė, Zarasų ra joną —E. 
Sokolova, - Žagarės rajono 
J. Bijauskienė ir kitos.
“Motinystės medalio” I laips

nio medaliu apdovanotos 63 
daugiavaikės motinos 1T “Mo
tinystės medalio^ II laipsnio 
medaliu — 112 daugiavaikių 
motinų. (Elta)

! Republikonai pasiruošę 
didelei veikiai

šiemet republikonai pradė
jo agitacijų už išrinkimą sa- 

j v o partijos jiems atitinkamų 
j žmonių į svarbesnes valdvier 
i tęs, net mėnesiu anksčiau ne- 
gu. 1952 metais. Jie turi pa
sidalinę ' Cleveland H eighty
miestų į 15 sekcijų, kurios 
turi po vienų sekcijos agitaci
jos vadų ir vieną distr.ikto va
dą, kuris prižiūri viso miesto 
agitacijos darbą už republiko- 
nūs. 1952 metais, sekcijoje, 
kurioje aš gyvenu, agitacijos 
vadu buvo gan didelės dirbtu
vės dalininkas Mr. Cook, šie
met, man besitrūsiant kieme,» ,, 1 .
atėjo pusamžis inteligentiškas IKetinė bus Atdara nuo 
žmogug ir, besiartindamas di- Jr
deliais kietais žingsniais link 
manęs, pasveikino mane sū 
mano vardu, nors aš jį pirmu 
kartu matau. Jis persistatė, 
esąs Harold Fallon ir kad jis 
gyvenąs kiek toliau kitame šo
ne gatvės. Paduodamas man 
agitacijos literatūrų už repub- 
likonų kandidatus, paklausė 
mane, ar aš jau užsiregistra- 

' vęs ir, atsisveikindamas, pa
siūlė man ar aš norėčiau, kad 
kas nuvežtų mane iki balsavi
mo vietos lapkričio 6-ų. Bet 
aš jo loskos nepriėmiau ir jis 
nuėjo toliau su savo agitacija.

Republikonai su savo mili
jonierių administracija jaučia, 
kad didelė dauguma Ameri
kos žmonių nėra jais paten
kinti, nes jie buvo geri tik 
stambiosioms korporacijoms, 
kurių vadai yra susibūrę į ad
ministracijų, ir taipgi buvo 
geri fašistiniams likučiams, ti
kėdamies iš jU > pagalbos su
triuškinimui žmonių, kovojan
čių už pasiliuosavimų iš kolo
nijų nelaisvės ir tų šalių, ku
rios jau yra pasiliuOsavusios 
nuo išnaudotojų. Jie sudova- 
nojo vieniems ir kitiems bili-. 
jonus dolerių Amerikos visuo
meninio turto. O kas liepia 
darbo žmones, dabartinė ad
ministracija rūpinasi, kad jų 
korporacijos galėtų kas metai 
vis daugiau ir daugiau bilijo
nų dolerių susižerti į savo iž
dus, o tie bilijonai dolerių 
plaukia jiems vis iš didesnio ir 
didesnio darbiniftkt/ išflaudoji- 
mo, įvedant vis didesnės ir a,i- 
desnės paskubus sistemų dirb
tuvėse, ir iš nuolatinio pa
brangime pragjpenimo reik*, 
menų. Bet kada darbininkai 
nors retkarčiais pareikalauja 
pridėti nors pokelis centus 
prie jų algų, kad gailėtų žmo
niškiau pragyven|j ir .kad ga- 
lėtų susitaupyti iibrš kiek se
natvei, korporaciją pastango
mis ir per darbo žūippią nėąp- 

' sižiūrėjimų sustatyti žmones t 
mūsą šalies < valdžią,/. ’ Va)?’žu \

' ? 1 . •- <‘ ?' • v 'v . <*. i
* * . • . j ■11 \ <... » •*’ * ' ’ v >■: . ?

nuo 8:30 iš ryto iki 12-ai va
landai.

Pilietis

Petrui Nemura i 
padaryta operacija

Draugas Nemura pragulėjo 
ligoninėje porų savaičių, kur 
daktaras jam mėgino pratęsti 
nugarkaulio raiščius, kad pa- 
liuosuoti vieno tarpukaulio 
prispausta nervų pluša, kuris 
kontroliuoja kojų judėjimų. 
Bet po dviejų .savaičių dakta
ras savo raštinėje dar kartų 
nuosekliai išegzaminavęs, pa
darydamas kelias X-ray nuo
traukas, priėjo išvados, kad 
vienintelis būdas paiiuosavi- 
mui to nervų plušo, yra reik a-. 
Jinga operacija, kuri tūrėjo 
būti gana komplikuota ir, ži
noma, pavojinga. Operacija 
padaryta rugsėjo 13 d. ir 
šiuos žodžius rašant draugas 
Nemuras dar nebuvo 
atsipeikėjęs, bet jau 
liais žodžiais galėjo 
bėti su savo žmona, 
pavojaus nebuvo.

Draugas Nemura yra užsi
pelnęs saVo darbais draugiji
niame judėjime mūsų visų 
simpatijos, atlankomo ir pa- 
giiodoš jo sunkiose1 dienose. 
Operacija ^buvo padaryta Wo
man’s ligoninėje' 1940 E. 101st 
St. Kada Petras grįž į namus', 
dar sunka pasakyti. ’Nemurų' 
antrašas! 876 E. 144th St. ~

Vienas iš draugų

pilnai 
nors ke- 
pasikal- 
Reiškia,

Užgesina šviesą, kad 
apsaugoti paukščius

Aukščiausias pasaulyje pa*- 
statas Empire Static bokšte 
turi labai dideles šviesas. Kai 
ateina ruduo ir prasideda1 
paukščių skridimas į pietus, 
daugybe jų, pamatę tas švie
sas, užsimuša. Pernai tik vie
nų rytų rasta trys šimtai to
kių nelaimingų paukštelių. 
Dabar naktimis tos šviesos yra 
Užgesinamus. • ; •*

Baltimore, Md.
Rugsėjo 10 d. staiga mirė 

eva Stankevičienė (Grigoriū- 
ė), žmona Vinco Stankevi
čiaus (Pauliaus). Gyveno po 
mm. 111 S. Poppleton St. 
’ašarvota buvo J. Cowan lai- 
lotuvių koplyčioje. Palaidota 
ugsėjo 13 d. laisvai, be jokių 

religinių apeigų Woodlawn 
kapinėse. Grabų nešė jos idė
jos artimiausi draugai: J. 
Kasparavičius, M., Kučinskas, 
A. žemaitis, K. Lopatta, Alex 
Stanys ir P. Stanys.

Velionė buvo ilgametė vei
kėja Progresyvių Moterų klu
be ir kitose organizacijose, 
šeimininkė parengimų rengi
me ir , kitais progresyviniais 
Reikalais daug dirbo.

Reiškiu nuoširdžia užuojau
ta vyrui Vincui, sūnui Alber
tui, marčiai ir dukrelei. O ve
lionei amžinų, atmintį I

P. Paserskis

(Mes taipgi reiškiame drau
giškų užuojauta Vincui Stake- 
vičiui ir visiems velionės arti
miems, o jai pačiai — amži
no poilsio.—Red.)

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo (Sep.) 4 d. Lietu

vos Sūnų ir Dukterų palaipi
nės draugijos įvyko mėnesinis 
susirinkimas. Valdyba ir įvai
rios biznio komisijos davė ra
portus iš pereito mėnesio vei
klos. Nors įplaukos ne visai 
mažos, bet pelno mažai. Prie
žastis visiems žinoma: nepa
prastas kainų kilimas, taksų ir 
apdraudos brangumas. Pav. 
mūsų įstaiga daro biznį iŠ gė- ... , .. .v lio pirma,rntių ir laike parengimų is Į 
maisto, o per pastaruosius po
rų mėnesių nekūrie produktai 
pakilo bent pora sykių, na, o 
kada prisieina pakelti centas 
kitas už alų ar degtinę, tai 
kostumeriai pradeda “kikyt”, 
kad perdaug reikia mokėti.

Už tai, manau, reikėtų “kre
ditas” duoti republikonų ad
ministracijai už panaikinimų

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Klubo veikimo

Rugsėjo antra diena turėjo
me draugiškų išvažiavimą pas 
draugus R. U. Sherelius jų 
neapsakomai gražioje sodybo
je. Shereliai ne tik davė ne
mokamai vietų, bet dar ir pa
vaišino su skaniais gėrimais ir 
gardžiais pyragais, kuriuos 
draugė Uršuliukė Sherelienė 
iškepė. Draugas Shirelis iš
nešė muzika su rekordais, pa
grojo visokias polkas. Pikni
ko dalyviai pasišoko ant ža
lios pievos. Dar niekad netu
rėjom tokios linksimos suei
gos. širdingai ačiū draugams - 
Shereliams už malonų priėmi
mų, o pikniko dalyviams už 
atsilankymų. Nors piknikas 
buvo rengiamas be pelno, bet 
geri draugai ir draugės dau
giau sumokėjo negu reikėjo ir 
maisto aukojo: A. Duobienė, 
E. Duobienė, V. Bulienė, E. 
Cereškiene iškepė labai gražų 
ir gardų keikų. Davė pelno 
$7.45. Bulienė aukojo 4 dol., 
J. Totoriai $1, J. Barzdaičiai 
50c., kiti po mažiau. Liko pel
no nuo pikniko $25.45, ku
liuos pasiųsim vėliau, kai su
rinksim daugiau. Draugė Sa- 
dzkevičienė nebuvo piknike, 
tai aukojo $1.25 pabaudos.

Visiems labai didelis ačiū.
Rugsėjo 13 dienų Moterų 

klubas turėjo susirinkimų, ku
ris buvo labai gražus ir skait
lingas, ir gavome vieną naują 
narę. Apsvarsčius visokius 
bėgančius reikalus, buvo nu
tarta surengti pažmoliį sykiu 
su vyrais Laisvės ir Vilnies 
vajams, kurie prasideda spa- 

Parengimo laikų
pranešim vėliau. Taipgi šir
dingai kviečiame Laisvės ir 
Vilnies skaitytojus atsinaujin
ti prenumeratas kaip greičiau 
galite. L. B.

Waterbury, Conn.
Rugpiūčio 12-ą d. įvyko po

būvis pas Stanislovaičius. Die- 
kainų kontrolės. Republikonų na buvo graži ir šiltą. Susi- 

' partijos viršylos laike 1952 m. 
rinkimų sakė, 
žins “inkom taksus 
padarė. Tiems, kurių 
buvo dešimt tūkstančių, 
kurių siekė net ir po 
Šimtus, tūkstančių, • tai 
padarė labai gerai, bet pa
prastam darbininkui, jeigu 
sumažino, ant poros dolerių 
savaitėje pėdės, tai po pakė
limo kainų už produktus, pra
gyvenimas pakilo. 
Park'd uždarymas

Spalio (October) 20 dieną 
Olympia parko uždarymo 
pVoga bus gera vakarienė ir 
šokiai. Kaip vietiniai, taip ir 
mūsų geri simpatikai, kad ir 
iš toliau, kviečiami dalyvauti 
Ruo skaitlingiausiai. Vėliau 
bus daūgiau apie tai pranešta, 

šokiai vyksta kiekvieną šeš
tadienio vakarą prie J. Dirve- 
lįo orkestro, 29 Endicott St. 

Norinti prigulėti prie L. S. 
Draugijos,. ateikit į susirnki- 
mą spalio (Oct.) 2-ą d. '7:30 
yal. vakaro, 29 Endicott SL, 
Worcester, Mass.

• Rep.

kad jie suma-
— taip ir 

algos 
o ne- 
kelis 

tiems

linko apie 60 svečių. Visi ma
loniai praleido laikų, valgyda
mi ir pasišnekėdami.

Nebuvo formaliu aukų rin
kimo, bet sekanti asmenys au
kojo

J.
C. 
Pelno 
Viso

Laisvei1 
ž ei vis . 
Vaitonis 
Chesna 
M..........

............ $5.00

.............. 2.50

.............. 1.00

.............. 1.00
............ 70.60
.......... $80.10
Reporteris

Artinasi vajus gavimui 
naujų skaitytojų. Pasirū
pink ir Tamsta gauti nors 
vieną naują skaitytoją. Kai
na $10.00 metams.

PHILADELPHIA VIC.

HELP WANTED—FEMALE

Vrėja Ir kamb, tvarkytoja; patar
nautoja ar vedusi pora. Paliudiji
mai. Gyventi vietoje. Graži Villa- 
nova stuba, arti tranšp. Privatiškas 
galionas. Galima priimti dirbanti 
vyrą ar mokyklą lankant; vaiką. 
LA. 5-2282 ar rašykite: Mrs. B. 
Barringer, 250 Ashwood Rd., Villa
nova, Po. (181-183)

' * ** 7 • 5 \ ’ •



5 Džiaugiasi Kalifornijos 
lietuvių draugiškumu 

ir svetiiiffumu
manesigailime iškaščio. Kol 

no sveikata ir spėkos tebetar
nauja, o mergaitės dar nesu
rištos šeimos problemomis gal 
buvo vienintelė tokia proga 
pamatyti šalį, pasidžiaugti įs
pūdžiais visoms sykiu.

Tuo tarpu mano klausinė
jamą Marijoną apsupo būrys 
kitų su visokiausiais klausi
mais: ar geri keliai, koks ten 
ar kitur klimatas, ar sausas, 
ar šiltas; ar susitiko, to ar ki
to giminę ar buvusį brookly- 
nietį. Nusprendžiau, jog jau 
laikas užleisti ir kitiems pro
gą ko nors paklausti.

—Palauk! — šūktelėjo Ma
rijona.—Juk aš negalėjau da
lyvauti Laisvės vajaus užbaig- 
tuvėse, tad paimk nors dabar 
dešimkę tam tikslui.

New Yorko 
spaudoje

Skandalas apie tai, kaip 
“Daily News” pasielgė Wein
bergeriu vaiko kidnepinimo 
metu, dabar išėjo pilnoh vie
šumon, nors ir anksčiau apie 
tai jau buvo rašyta. Antra
dienį “Daily News” išėjo 
savo aiškinimu, kaip tai 
ko. z

Pasitikime rudens pradžią 
Liberty Auditorijoje

šeštadienio vakare Li- 
Auditorijoje pasitiksime 
sezoną,' rudeninį sezo-

Šio
berty 
naują 
ną.

šį šeštadienį yra pirma ru
su ' dens diena ir pirmas salėje 

parengimas.
sezono, parenghnų atidarymas.

Prie’ šio' parengimo Lietuvių 
Namo Bendrovės direktoriai!

įvy-

kad“Daily News” sako, 
Nassau apskrities (Long Is
lando dalies) policija pašau
kė telefoninįąi “Dąily News” 
ir prašė faikbaščio hiekd ne
rašyti apie Weinbergeriu vai
ko pavogimą, kadangi .neno
rėta, kad susirinktų smalsuo
liai ir atbaidytų kidneperį,

Lietuvių liaudiškos spaudos! kuris «a!6’0 vaikL K»ąžjnti. 
nclmna nncmi'ilzn nnvuolnimylėtoja kraudamosi savo at

mintin gražiuosius gamtos 
vaidus neužmiršo palikti kam
putį vietos savo kasdieninio 
draugo, dienraščio Laisvės at
minčiai. Gražu!

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Tai bus naujo

snąarkiai ruošiasi. Jie užtikri
na, kad bus įvairiausių patro- 
vų. Galėsime visi gerai pasi
vaišinti.

Tad visi ir visos dalyvauki
me šioje vakarienėje, rugsėjo 
22-ą d., pradžia 6:30 vai. va
kare.

Pasimatysime šeštadienio 
vakare.

Policija gaudo dar 
vieną John Dio Sėbrą

Policija ir FBI sako, kad 
surado dar vieną svarbų kal
tininką Victor Riesel apakini- 
me. Jis esąs tūlas Theodore 
Rij, koks tai suktingas siu
vyklų machinatorius ir John
ny Dio artimas sėbras bei jo 
privatinis sargas. Rij kitaip 
dar žinomas kaip Teddy Ray. 
Rij gal pristatė actą,
buvo sviestas į Riesel veidą,' 
sako FBI.

Jis esąs policijai gerai ži
nomas. Karo metu jis išsisu
kę iš tarnybos, buvo speku
liantas. Jis pranyko tuojau 
po to, kai kiti gengsteriai nu
žudė Telvį, kaip tai mano po
licija, savo rankomis pravedė 
pasikėsinimą prieš Riesel.

Slaugių pagclblninkės. Dieniniai j 
ir naktiniai šiftai. 5 dienų savaitė, 
gera alga, priskaitant valgi. 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.

rl 75-181)

Kultūrietis

UE dar turi 157,000 narių; 
Fitzgerald prieš perėjimų

patiko San Fran- 
sritis. Bet apsigy- 
joms pasirodė sun- 
rytinėse valstijose.

Gerą dar-
16

juk ne rytoj vėl 
Nakvina, vaiši- 
po visas srities

Nuoširdi padėka
Išbuvęs keturis mėnesius 

goninėje jau apleidau ją
dieną rusėjo. Keturi mėne
siai, tai netrumpas laikas, 
bet turint gerų draugų, kurie 
mane atlankė, ir kurie raštu 
prisiuntė užuojautą, tai ne
buvo nuobodu per tą laiką.

Taigi šiuomi • aš noriu iš
reikšti padėkos žodį visiems 
mano draugams, kurie mane 
atlankė ligoninėje, ir visiems 
už prisiųstas užuojautos atvi
rutes bei laiškelius, kurių ap- 
laikiau gana daug, net ir iš 
tolimų miestų, k. t., Santa Mo
nica, Chicagos, Baltimorės, 
Worcesterio, New - Britain, 
Readingo, Shenandorio, 
nersvillės ir vietinių.

Visa tai suteikė man malo
numo ir džiaugsmo, kad tu
riu tiek daug draugų, kurie 
mane atjaučia ir klausia, ka
da aš vėl galėsiu su jais sykiu 
dalyvauti.

Dar sykį didelis jums, drau
gai,

Bet policija, pašaukė pervėlai, 
sakė “News”, apie 40 minu
čių po to, kai tas laikraštis 
su žinia apie kidnepinimą jau 
radosi gatvėse.

Nassau policijos galva, bet
gi, pasakoja visai ką kitą. 
Kuomet Weinbergeriai infor
mavo policiją apie pavogimą, 
policija taipgi sužinojo, kad 
kai kurie kaimynai informavo 
ir spaudą. Policija tuojau te- 
lefonavo visiems laikraščiams, 
raginant juos nieko apie tai 
nespausdinti. Visi laikraščiai 
buvo informuoti vienu laiku 
ir policija žino, kad “News” 
turėjo galimybę žinią sunai
kinti, jeigu, ji jau ir buvo su
statyta spaustuvėje. Bet visi 
laikraščiai, sako Nassau po
licija, paklausė patarimo-pra- 
šymo, visi, — bet ne “Daily 
News”. ♦

Belmont Plazos viešbutyje 
prasidėjęs UE (Elektros ir ra
dijo reikmenų darbininkų) 
unijos suvažiavimas atnešė 
tam tikras staigmenas. Pas
kutiniu laiku daug UE lokalų 
perėjo į AFL-CIO eiles, kaip 
tai į IUE arba UAW, o kai 
kurie lokalai į International 
Association bf Machinists. 
Buvo laukta, kad šiame suva
žiavime vyriausia tema bus, 
kaip ieškoti vienybės; tai yra, 
kaip surasti* kelią, kad visa 
UE įsilietų į AFL-CIO, gal į 
IUE.

Bet pačioje suvažiavimo 
pradžioje prezidentas Fitzge
rald pasakė kalbą, kurios di
džiausia dalis buvo pašvęsta 
smerkimui tų, kurie jau pali
ko UE eiles. Jis sakė, kad 
UE iieka stipri ir dar turi 
157,000 narių. Kai kurie de
legatai abejojo, ar tiek iš ti
krųjų dar yra.i 

Suvažiavime dalyvauja 150 
delegatų, keletą kartų ma
žiau, negu praeituose suvažia
vimuose. Nuotaika gan pri
spausta, nes tarp pažangiųjų 
UE veikėjų nėra aiškaus nusi
statymo, kurion pusėn jie no
ri vesti uniją — prie vieny-! 
bes su IUE visoje elektros 
pramonėje, arba bandant ir 
toliau atmušti IUE puolimus ir 
palaikyti savo organizaciją 
čielybėje.

Tik kuomet Fitzgerald kal
bėjo apie sunkų 10 mėnesių 
streiką Lesteryje, Pennsylva- 
nijoje, ir kaip kitos unijos so
lidarizavosi su kovingais UE- 
ięčiais, nuotaika buvo beveik 
kaip praeities suvažiavimuo-

Houseworker. Sleep in. Plain cook- 
kuris Ing. 2 adults and a child. Apart

ment. Steady employment. Recent 
references. Call 10 A. M. io 12 
noon, or after 7. P. M. BO. 8-8100.

(182-185)

Houseworker—Cook. (Under 50). 
Sleep in own sunny room. 2 scho^j 
girls. $50 per week. Recent refer!) 
ences. Must speak English Steady. 
Mamaroneck 9-5154.

(182-185)

Mi-

Diskusijos apie vienybę su 
kitomis unijomis, nepaisant 
Fitzgeraldo kalbos, kaip ma
noma, išsivystys vėliau.

GAVO IR POLICISTAS
Queens paviete susimušė 

ši jauni vyrukai. Tarpe 
įsimaišė ten pasitaikęs būti 

i uniformos

sė
ją 
be 

policistas Drago.
Jis smarkiai gavo apkult. Pas
kui tie vyrukai tapo suimti ir 
patupdyti į kalėjimą. Laukia 
teismo ir nemenkos bausmės.

JEFFERSONO MOKYKLOJE
Registracija darbininkiško

je Jeffersono mokykloje pra
sidėjo antradienį ir tęsis visą 
šią savaitę. Klasės prasideda 
spalio pirmą dieną. Mokyklos 
adresas yra Sixth Ave. ir 
16th St.

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 j savaitę. 5 dienos. Pershing 
1-3922.

(182-184)

HELP WANTED-MALE

SHIP FITTERS
1st Class Only. Union Wages.

CONSOLIDATED
SHIP BUILDING

154 Pilot St., City Island.
Apply in person or phone
C. I. 8-1900. Mr. Lopez. 4

(183-186) ‘

Mary Wilson ir jaunuolė 
jos duktė Mary-An šiomis die
nomis sugrįžo iš penkių savai
čių kelionės po mūsų šalies 
vakarus, vidurvakarius ir pie
tines valstijas.

Kelionę jos abi ir Marijo
nos vyresnioji duktė Gerald
ine pradėjo link Chicagos, su
stodamos garsiose įdomumu ir 
grožiu mūsų šalies vietose die
nai kitai. Pasiekusios Kalifor
niją, Pacifiko vandenyno pa
kraščiu pasuko į toliausį mū
sų šalies šiaurvakarį, Seattle, 
Wash. Ten jos pasitiko su
grįžtantį iš militariškos tarny
bos Alaskoje jaunuolės Geral
dines vyrą. Grįžo keturiese 
per Kaliforniją, dali Meksi
kos, pietvakarines ir pietines 
valstijas į Carolinas. Ten jau
nuolis Geraldines vyras tęs 
tarnybos nutrauktą mokslą ir 
Gerry pasiliko apsigyventi su 
juomi.

—Kaip patiko Kalifornija? 
—paklausėme.

—Patiko ir nepatiko — at
sakė jos.

Miesto ir oro atžvilgiu joms 
daugiausia 
cisco ir ta 
venti tenai 
kiau negu
Namai brangesni.
bą (tuo trumpu apdairai lai
kotarpiu pasirodė) nelengva 
gauti.

' ' —Ar susitikote Kalifornijos 
lietuvių? Kaip atrodo jie?

—Pažįstamų ten teturėjo
me nedaug. Tačiau ir tuos, 
kurių antrašus turėjome, ne 
visus tespėjome atlankyti — 
laikas tirpte sutirpo. Tie, ku
riuos turėjome- laimės atlan
kyti, gyvena labai gražiai. O 
jų draugiškumą, svetingumą 
ir apsakyti sunku. Jau kele
tą dienų išbuvusius ir tai dar 
net apibardami spiriasi neiš
leisti. Sako, 
atvažiuosite’ 
na, vežioja
įdomybes, kaimynus sukviečia 
susitikti.

—Ypačiai daug laiko ir pa
stangų padaryti mūsų vizitą 
maloniu pašventė Karosai, Ta- 
raškai, Alvinai, Pozeriai, taip
gi Seattlės gyventojai Baltru
šaičiai. Jiems ir visiems ki
tiems, kuriuos susitikome, pas 
kuriuos buvome būsime visuo
met dėkingos už didį drau
giškumą.

—Ar daug miestų užkbu
vote ?

—Sunku apytikriai pasaky
ti ir tikriausia i 
būtų išvardinti 12,000 mylių 
kelionėje pravažiuotus mies
tus, ar padaryti palyginimus, 
kuris iš jų gražesnis ar įdo
mesnis. Mus daugiausia do
mino gamtovaizdžiai, skirtu
mai tarp mūsų rytinių valstijų 
ir anų.

Greta 
atlankė garsųjį 
yon, Hot Springs, 
stone ir Yosemite 
raudonmedžių gajus, 
smėlinius tyrlaukius, 
vėjusios tomis įdomybėmis ir 
grožiu.

—Tai gal ir kitos atostogos 
' sulaukusios keliausite iš naujo 

pažiūrėti ?
—Kur čia darbo žmogus iš

galėsi taip dažnai. Kiekvieną 
žingsnį rimtai svarstėm ir) 
sprendėm, vienok ir taip pa-' 
sidarė nemažas iškaštis, vos! 
suvaldomas nuo išsiveržimo | 
per mūsų plano ribas. Tačiau į

ačiū.
Iki pasimatymo,

P. Grabauskas

MUZIKINĖS GRUPĖS 
SUSIPEŠĖ

Pasėkoje kelios valandos 
vėliau prie W.einbergeriu buto 
pradėjo rinktis smalsuoliai. 
Uniformuotos policijos nebu
vo, kad neatbauginti kidnepe- 
rio, ir detektyvai bandė' įkal
bėti smalsuoliams skirstytis. 
Bet vis daugiau atvykdavo. 
Tąip> kad kuomet kidneperis 
LaMarca paskui atvyko su kū
dikiu-' savo automobilyje netoli 
(taip jis dabar pasakoja), jis 
pamatė minias ir išsigando. 
Jis todėl nuvežė vaikutį į 
laukus ir jį ten paliko mirčiai.

Manoma, kiad “Daily News” 
gali žymiai nukentėti ir pra
rasti nemažai skaitytojų; dėl 
tokio elgesio.

Segregacija viešpatauja ir čia, ne 
tik Pietuose, sako Rooseveltienė

tar-Prasidėjo smarki kova 
pe dviejų muzikinių grupių—■ 
ASO AP ir BMI. Viena kitą 

nebeįmanoma I kaltina pasikėsinime monopo
lizuoti visą muzikos leidimo 
biznį. Gal prisieis reikalą iš
spręsti teismams.

PRIBUVO ŽYMI AKTORĖ

Į New . Yorką iš- Ęuropos 
sugrįžo Judy Garland, įžy
mioji filmų aktorė. Čionai ji
nai pasirodys teatre RKO Pla
ce, pradedant rugsėjo 26-ą d.

Eleanor Roosevelt pakarto
jo mintį, kūrįą’ ji iškėlė dar 
praeitą žiemą, kuomet ji kal
bėjo Madison Square Garde- 
ne kartui ^Authorine Lučy: 
segregacija viešpatauja .ne tik 
Pietuose, bet’ didelė dalimi ir 
niūsų didmiestyje. Mrs. Roo
sevelt dabar sako, kad libe
ralai ir progresyviai, kurie 
jaudinasi dėl rasinės) diskrimi
nacijos Pietuose, turėtų nepa
miršti savo namų — New Yor- 
ko didmiesčio.

* Eleanor Roosevelt sakė, kad 
dauguma New Yorko mokyk-

lų segreguotos, nes'negrai ir 
balti gyvena atskiruose kvar
taluose. Ji sakė, kad segre
guotos ir bažnyčios, 
labiau negu, mękyklos. New 
Yorke taipgi yra daugybė res
toranų, klubų ir kitokių vie
tų, kur negrai nepageidauja
mi,.

Mrs. Roosevelt sakė, kad 
ji save skaito newyorkiete, 
nors gyvena kiek toliau nuo

Baigti 
pirmame Ameri- 

sakė ji, yra

Brooklyno Dodgers vėl laimi
Brooklyno beizbolės patri- 

jotai nesitveria džiaugsmu. Jų 
pamylėta komanda Dodgers 
supliekė Milwaukee Braves ir 
atsistojo National lygos prie
šakio. Galimas daiktas, kad 
jie ir šiemet taps čempijonais.

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN.

Ilgai laukta komedija LAPKUS 
bus suvaidinta sekmadienį, rugsėjo

ROOFERS
SIDE WALL MECHANICS 

BUILT-UP ROOFERS
Experienced only. Top wages.

Steady work.
REX ROOFING CO.

1012 Sawmill River Rd., Yonkers.
Yonkers 3-1166.

(183-189)

Tool & Diemakers (2). Exp. pro
gressive compound and
TR, 5-5467. 10—11:30

2—4 P. M.

draw dies.
A. M. and

(182-188)

gal dari 2 yąl. dieną., 243 • N. Front 
St. • Taipgi bus ir šokiai po vaidi- 

k nimo. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkes dalyvauti Kom. (183-184)

miesto, Įlydė Parke, 
segregaciją 
kos didmiestyje, 
vyriausia visų užduotis.

AFL-CIO išklausys ILA teigimus, 
kad ji turetii būti vėl priimta

LDS 67 
sėjo 23 d., 
ke, Winter 
gerų namie

BROCKTON, MASS.
kp. piknikas įvyks 
Liet. Taut. Namo 
St. ir Keswick Rd.
gamintų valgių, šiltų ir

rug-
Par-
Bus

MAŠINISTAI
Lal be Hands, su Milling Ma 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT 
Irvington, New York.

(182-188)

mos

CO.

daugelio kiti#, jos 
Grand Can- 

Yellow- 
parkus, 
vakarų 
Susiža-

Praeitą savaitę policija pri
ėjo išvados, kad religinis bi
bliotekininkas Hammeris, ku
ris rastas pakartas savo vieni
šame kambaryje, pasikorė 
per klaidą. Prie jo rasta kny
ga “Trumpas vadovėlis apie 
korimą”. Iš pradžios policija 
manė, kad tai jis pats, prieš 
nusižudydamas, skaitė tą va
dovėlį, kad pasimokinti, kaip 
daryti. Bet paskui iš jo drau
gų sužinota, kad jis jau ilgai 
domisi korimu ir pasakodavo, 
kad net praveda visokius eks
perimentus.

Dabar manoma, kad per 
vieną tokį eksperimentą jis 
netyčia tikrai pasikorė.

Brooldyno Moterims
Moterų Klubo labai svarbus 

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

Prašome' visas nares atvykti.
•' ’ ■ ‘‘Z. !Valdyba t

Vėl atsidąro galimybė, kad 
rytinio pakraščio uostininkų 
krovikų; unija, ILA (Interna
tional Longshoremen’s Associ
ation) bus priimta į AFL-CIO 
eiles. W’ashingtone AFL-CIO 
prezidentas George Meany pa
reiškė, kad jis sutiko susitik
ti su ILA atstovais ir išklau
syti jų argumentus. Kaip, ži
nia, ILA tapo pašalinta iš 
AFL (kuomet dar nebuvo vie-

NAUJOSIOS ANGLIJOS XliWXlAMSI. i 
t J 4

Visi Atvykite j New Haveną šį Sekmadienį

Rugsėjo (Sept.) 23 d.

f

Gaukit Laisvei Skaitytoją 
Užrašykite Laisvę savo draugui

A slick-paper, two-color leaflet designed to acquaint women with the 
activities of the AFL-CIO Committee on Political Education (COPE) 
and the part they can play in helping to elect better lawmakers is now 
available free of charge. Called “It's Smart to Help COPE,” it can be 
ordered from COPE, 815 16th Street, N.W., Washington G, D. C.

Pamatyti Premjerą Komedijos

“LAPKUS”
Kurią suvaidins Liaudies Teatro ^artistai iš 

New Yorko, vadovaujant Jonui Valenčku 
/ i 1.

LIETUVIŲ SALEJE
243 North Front St. New Haven, Cohn

Rengia LI>S 16 Kuopa i . ,

. ; ( c i ’’ 1-Z.tWU * •* 'A 4 u .♦ »■»

Welders-Heliarc. Light gauge alum. 
Good pay. 

'Modern plant. RA. 1-3500. Mr. Lauro. 
| METAL SPECIALTIES, 27-01 Bk- 
j lyn Qns. expway.' W. Woodside. 

(180-186)

Šaltų gėrimų. Pradžia 1 vai. dieną. chasis boxes, cabinets.
Kviečiame visus dalyvauti. Kom. ' 

(183-185)
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

ningo AFL-CIO) 1953-ais me
tais. AFL vadovybė tada tei
gė, kadi ILA didele dalimi j 
kontroliuojama prisiplakusių | 
gengsterių.

Meany šį penktadienį susi- n'ai Wallen Downing. Rengia Liuo-
sybės Choras, rugsėjo 22 d., 7 v. v.

, ., t> ji I Liet. Taut. Namo salėje, 668 N.'102 — 4th Avė.kapitonu Biadley. Majn st Bus visko ką tik parei
reikės, muzika, dainų programa. Al-

telefonas ES. 2-9313.
J. Semenovich 

(182-184)
BROCKTON, MASS.

Draugiška išleistuvių pare Aldo-

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

360 Furman St., Brooklyn 
near Borough Hall

(179-185)

tiks Washingtone su ILA pre
zidentu
Bradley teigia, kad ILA da
bar yra nuo gengsterių apva
lyta.

Per tuos trejus metus, per 
kuriuos ILA išmesta iš AFL, 
AFL bandė suorganizuoti kitą 
uniją New York o uoste, bet 
be didelio pasisekimo. Ta ki- 
įtat uniją.; kuri Į vadinasi Inter
national Brotherhood of 
Longshoremen, yra vyriausiai 
popierinė, nors ji sakosi tu
rinti nemažai narių. Jos va
das Larry W. Long, betgi, da
lyvaus Meany Bradley pasita
rimuose.

KUNIGAI IR RABINAI 
NEBESIPRIEŠINS

žydų rabinai ir protestonų 
pastoriai nutarė priimti Svie
to tarybos eplaną įvesti į vie
šąsias mokyklas religines pa
mokas, pavadintas apgavingu 
ir aukštai skambančiu 
“The Development of 
and Spiritual Ideals in 
Schools”. Todėl dabar
ma, kad tarybos planas bus 
įvykdytus gyvenimai! be^ toli- 
mesnių ceremonijų.

vardu 
Morai 
Public 
mano-

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. 4
EXCELUM ALUMINUM PRODS.4) 

Garden City Park,

(177-183)
dona apleidžia mūsų koloniją, ši 
garsi dainininkė išvažiuoja apsigy
venti Naw Yorke. Tad kviečiame vi
sus dalyvauti. Turėsite prdgą dar 
sykį išgirsti Aldoną dainuojant, 
taipgi dainuos' Choras ir trijetas.

Kom.
(182-184)

Too! Cutter-Grinder. Also exp. in
ternal & external grinding. Perm. 
All benefits. Overtime.

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

(181-187)
Business Opportunity VAIRUOTOJAI

Tractor ir Trailer. Mack Trokai.
Gera alga, nuolatinis darbas.
GALVIN TRUCKING CORP.

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

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) Business Opportunity

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

HO. 5-6444. GL. 4-3637

(177-183)

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

. price $2,300.
4615—6th Ave., Bklyn

GE. 8-7227
(181-18’JtL

________________________________u

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)

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.

(180-186)

4 pusi, LaisvB (Liberty) Ketvirt., Rugsėjo (Sep.) 20, 1956
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