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KRISLAI
Mačiau “Lapkų”.
Conn. Valstijos žmonės. _
Anna Philipse.
Smagu.

Rašo R. Mizara

Adlai Stevensonas, sako:

Šių žodžių rašytojui taipgi 
teko būti New Havene praė
jusį sekmadienį, kai ten Lie
tuvių Liaudies Teatro aktoriai 
statė komediją “Lapkus.”

Spektaklis buvo gražus. 
Publikos buvo daug ir ji turė
jo smagų laiką.

Tie, kurie prieš antrąjį pa
saulinį karą matė šią komedi
ją statant Kaune, sakė:

—čia ji buvo taip pat gerai 
suvaidinta, kaip ir Kaune...

J New J lavoną buvo suvykę 
« nemaža gerų žmonių iš kitur: 

Hartfordo, Waterburio, 
^Bri d ego porto ir iš mažesnių 

Ii juvių kolonijų. Ne su vi
sais teko kalbėtis, bet su tais, 
su kuriais kalbėjausi, jie buvo 
gerame ūpe ir į ateitį žiūri 

- blaiviai.
Kai kurie mūsų žmonių, jau 

yra pensininkai. Prie pastarų
jų prisideda ir hartfordietis 
J. žemaitis, kuris dar atrodo 
jaunas ir vikrus.

O L. Žemaitienė, girdėjau 
kalbėjosi su aktoriais, kad jie 
gal bus užkviesti ir Hartforde 
“Lapkų” pastatyti.

Laisvės vajininkas J. Pet- 
< kus, newhavenietis, jau rimtai 

rengiasi dalyvauti mūsų dien
raščio vajuje, kuris prasidės 
su spalio mėnesiu.

Petkui, be abejojimo, padės 
kiti.

J. Koncas rūpinasi visokiais 
reikalais, o prie to jis turi su
organizavęs ir orkestrą; sek
madienį, po spektaklio, buvo 
Šokiai. Pastebėjau, kad nema
žas skaičius šokti dar mėgsta 
ir sukasi, “kaip šešiolikiniai.” 

Menininkė Ona Visockienė 
apdovanojo penkine Laisvę, 
taipgi davė penkinę kompozi
toriaus Pr. Balevičiaus dai
noms, kurias pasiryžusi neuž
ilgo isspausdinti Lietuvių Me
no Sąjungą, ir sumokėjo duok- 

' lę į L.M.$.

k Ten pat, pramogoje, suži- 
'■ f nota, kad Onai šilkienei tą 

dieną pripuolė gimtadienis; 
mūsų aktoriai, kuriuos J. ir O. 
šilkai neretai pavaišina, sugie
dojo jai “Happy Birthday”.

Eilė mūsų skaitytojų pasi- 
mokėjo savo prenumeratas už 
Laisvę. •

Deja, iš New Yorko nuvy
kus į Connecticut, kai žinai, 
jog rytoju turėsi stoti darban, 
tenka anksti nešdintis namo, 
nelaukiant pabaigos. Mes taip 
ir turėjome padaryti, palie
kant svetingus ir gerus Con
necticut valstijos prietelius ir 
draugus besilinksminančius.

Iš vakaro, šeštadienį, Rich
mond HiJI, N. Y., įvyko Lietu
vių Namo Bendrovės banke
tas.
‘ Atvyksta iš Stamfordo An- 

.na Philipse. Atveža ji puokštę 
t4 gražių gėlių ib*.$20: dešimtnę 

“ Laisvei ir dešimtnę — kitiems 
reikalams. Didelė jai padėka!

Visa tai rodo, kaip nuošird
žiai mūsų žmonės rūpinasi 
mūsų įstaigomis ir visu judėji
mu.

Prispažinsiu, yra labai sma
gu nuvykti į kai kuriuos mies- 

« tus ir pasitarti, pasikalbėti sji

Nixono pažada? tiek verti, 
kiek Herberto Hoovrio—ir 
jiems tiek pat yra tikima

Tulsa, Okla. — Adlai Ste- 
vensonas sako, kad Nixono 
pažadai, jog republikonai 
panaikins skurdą, kad su
kurs pilną gerbūvį visiems 
amerikiečiams, yra tiek pat 
verti, kaip būdavo Herber
to Hooverio pažadai “apie 
vištą kiekvienos šeimynos 
puode” ir panašiai. Steven- 
sonas pridėjo, kad žmonės 
tiek pat mažai tiki Nixo- 
nui, kiek jie tikėjo Hoove- 
riui.

Stevensonas sakė, kad 
Nixono teigimas yra mela7 
gingas ir žmonės tai pui
kiai žino, nes jie žino, kad 
republikonų administraci

ja yra didžiojo biznio admi
nistracija, kuri susirūpina 
žmonių gerbūviu tik prieš 
pat rinkimus. Jeigu kas 
nors turi moralinę teisę 
kalbėti apie žmonių gerbū
vį, sakė Stevensonas, tai 
demokratai, kurie per Nau
josios Dalybos laikus pra
vedė daugybę socialinių re
formų. . Republikonai vi
soms toms reformoms prie
šinosi.

Praga. — Čekoslovakijos 
parlamentas nutarė suma
žinti darbo savaitę nuo 48 
valandų iki 46, nenužemi
nant algų.

“V

Republikonai susirūpinę — 
jų laimėjimas nėra tikras

Washingtonas. — Repu
blikonų nacionalinis komi
tetas yra susirūpinęs. Vi
sos žymės rodo, kad jų lai
mėjimas nėra taip jau už
tikrintas, kaip jie manė. 
Sekami faktai jau yra kon
statuoti :

Republikonai šiuo kartu 
turi žymiai mažiau para
mos nepriklausomų balsuo
tojų tarpe;

Mažiau demokratų, ku
rie ketveri metai atgal bal
savo už Eisenhoweri dėl jo 
populiarumo, šiuo kartu 
taip nedarys;

Nepasitenkinimas repu- 
blikonais farmerių tarpe 
dar didesnis, negu buvo ti
kėtasi.

Tuos visus punktusj pat
virtina visokie apklausinė
jimai, statistiniai apskai
čiavimai ir “šiaudiniai bal
savimai.” Iowa farmerių 
tarpe pravestas apklausi
nėjimas rodo, kad net 13% 
anksčiau už republikonus 
balsavusių žmonių dabar 
balsuos už demokratus. 
New Yorko laikraštis 
“ World-Tel e g r a m ” sako, 
kad Eisenhoweris prarado 
beveik visus demokratus, 
kurie anksčiau buvo persi
metę jo pusėn.

Pasėkoje to susirūpinimo 
republikonai daro spaudi
mą ant dar vis negaluo-

San Francisco.—Du Har
ry Lundbergo jūrininkų 
unijos nariai, Donald H. 
Hansen ir Fred Reppine, 
traukiami atsakomybėn už 
Harry Bridgeso užpuolimą 
ir sumušimą. Jie užpuolė 
šį pažangų unijų vadą 
Sausolito restorane. -

jančio Eisenhowerio, kad 
jis dažniau važinėtų, saky
tų daugiau prakalbų. Jis 
kalbėjo vakar Peorijoje, Il
linois valstijoje, o sekantį 
mėnesį vyks į Clevelandą,' 
nors tas iš anksto nebuvo 
numatyta.

Kuomet Eisen h o w e r i s 
randasi namie, jis kiekvie
ną dieną ilsisi per dvi va
landas po pietų. Keliauda-- 
mas, žinoma, jis to negali 
pilnai pravesti. Jo šeimos 
nariai ir kiti artimieji, sa
koma, yra labai susirūpinę 
dėl jo sveikatos.

John Williamsonas lankėsi 
Tarytų Sąjungos sostinėje

Londonas. — Iš Ameri
kos deportuotas komunis
tas John Williamsonas, ku
ris dabar gyvena Britanijo
je, buvo išvykęs Maskvon. 
Jis ten buvo nuvykęs kaip 
turistas, panašiai, kaip bu
vo nuvykęs ir kitas iš Ame
rikos Britanijon deportuo
tas kairietis, “National 
Guardian” redaktorius Ce
dric Belfrage. *

Williamsonas, kuris gi
mė Škotijoje, Amerikoje 
gyveno ilgus metus ir buvo 
Komunistų partijos unijų 
reikalų sekretorius.

žmonėmis, kuriems visuomet 
yra lūpose ir širdyje mūsų 
spauda, mūsų įstaigos, visas 
pažangusis judėjimas.

Tai žmogų geriau nuteika 
ir parodo, kad mes turime 
daug gerų prietelių, kuriems 
yra prie širdies kiekviena vi
suomeninė įstaiga.

Liepa jankių jūreiviams 
negyventi su meilužėmis

f

Tokyo. — Amerikos lai
vyno kamandierius Pači f i- 
ke įsakė jūreiviams, kad jie 
turi gyventi laivuose arba 
stotyse. Kaip dabar yra, 
daugelis jūreivių yra susi
metę su jaunomis japonai- 
tėmis, pas kurias pastoviai 
praleidžia naktis. Kai ku
rie jūreiviai net yra nupir
kę namus ir gyvena su ja
ponėmis šeimynišką gyve 
nimą, nors nėra vedę.

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

JT Saugumo taryb 
atidėjo svarstymų

I
Egiptiečiai savo ruožtu patiekė 
kontr-protestą Jungi. Tautom

•j

Jungtinės Tautos.-— Die-1 katu su Egiptu, kuriame iš- 
ną po to, kaip britai ir reiškiamas pilnas tų trijų
francūzai patiekė protes
tą Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybai Suezo reikalu, 
Egiptas patiekė kontr-pro
testą. Britai ir francūzai 
protestavo prieš Suezo ka
nalo nacionalizavimą. Egip
tas protestavo prieš' britų 
ir francūzų pastangas mai
šytis vidujiniuose Egipto 
reikaluose, tai yra, prieš 
bandymą steigti visokias 
naudotojų asociacijas, ku
rios sauvališkai perimtų 
kanala. 

4,

Buvo planuota tuojau su
šaukti Saugumo tarybos 
posėdį, bet dabar nutarta, 
kad skundai nebus svarsty
ti iki ateinančios savaitės 
trečiadienio.

Arabų solidarumas
Kairas.—Prezidentas Nas- 

seris sugrįžo iš Demmamo, 
Saudi-Arabijos, kur jis 
konferavo su Sirijos ir Ara
bijos valdžių galvomis. Tos 
dvi arabiškos valstybės pa
sirašė po bendru komuni-

I

šaliu j solidarumas Suez o 
klausimu.

Kaip žinia,' ir kitos ara
biškos valstybės pritaria 
Egiptui, bet Libanas ir Jor
danas ne taip pilnai kaip 
Sirija ir Arabija, o Irakas 
su dar didesnėmis rezerva
cijomis.

Gauna daugiau pilotų
Egiptas gauna vis dau

giau pilotų iš užsienio. 
Plaukinėjimas kanalu eina 
tvarkingai, nors britai, 
francūzai ir kiti vakarie
čiai siunčia kuo daugiau 
laivų; kad kanalą “prikimš
ti.” i 11 pilotų šiomis die- 
nomip atvyko iš Lenkijos. 
Jau yra atvykusių pilotų iš 
Tarybų Sąjungos ir Jugo
slavijos.

Iš Amerikos vyksta ka
pitonas Walter Equilis, iš 
Kensington, Pa. Newarko 
aerodrome jis pareiškė, kad 
būtų gerai, jeigu daugiau 
amerikiečių pilotų vyktų 
Egiptan.

Kinija įsteigė draugiškus ryšius 
su dar viena valstybe: su Nepalu
Pekinas. — Liaudies Ki

nijos radijas paskelbė, kad 
įsteigti draugiški santykiai 
su dar viena Azijos valsty
be. Neseniai tokie santy
kiai užmegzti su Kambodi- 
ja ir Laosu, o dabar su ma
žiuke Nepalo valstybėle. 
Nepalas randasi Himalajų 
pašlaitėse, tarp Kinijos Ti
beto ir Indijos.

Kinija ir Nepalas pasi
keis ambasadoriais, užmegs

prekybinius, santykius. 
Tarp Tibeto sostinės Lha- 
sos ir Nepalo sostinės Ka- 
thamandu bus įsteigti tele
grafiniai ryšiai. Nepalas 
taipgi pažadėjo ištraukti 
savo karines jėgas iš kara
vanų kelio, kuris eina link 
Tibeto.

Kinijos radijas sako, kad 
dabar santykiai su Nepalo 
karalija bus kuo draugiš
kiausi.

Ra sistiniai “tyrin ėj im ai” 
turi būti pabaigti, sako 
NAACP, Stevenson ir kt

Washingtonas. — Kon
greso atstovų buto subko- 
misija, kurios priešakyje 
stovi rasistinis Tennessee 
atstovas Cerberis, dar tę
sia apklausinėjimus ir “ty
rinėjimus” apie rasinę in
tegraciją. Kadangi sub-ko- 
misija randasi rasistų kon
trolėje, tai visas apklausi
nėjimas pravedamas taip, 
kad parodyti, jog rasinė in
tegracija mokyklose nege
ras dalykas, šaukiami liu
dininkai, kurie teigia, kad 
negrų vaikai yra atsilikę, 
kad jie negali lygintis su 
baltųjų vaikais ir t. t.

Kongreso narys Roy VfJ- 
er (demokratas iš* Minneso-

tos) pareikalavo, kad tie 
apklausinėjimai būtų baig
ti. Jis sakė, kad jie labai 
šališki ir faktinai tarnauja" 
tik kaip platforma rasisti
niam kiršinimui. NAACP 
taipgi reikalavo griežtai, 
kad suKkomisijos kiršinan
ti darbuotė būtų baigta.

Demokratų prezidentinis 
kandidatas Stevensonas 
taipgi pasisakė už tų ap
klaus i n ė j i m ų pabaigimą. 
Jis sakė, kad tie apklausi
nėjimai neatsiekia nieko 
teigiamo. Prez. Eisenhow
eris, iš kitos pusės, sakė, 
kad apklausinėjimai neblo
gas dalykas.

Adenauerio jėgos sumažėjo, 
—soči aldemokr atų padidė j o
Bonna.,— Amerikos am

basada pravedė neformalų 
statistinį apskaičiavimą, 
kad įsitikinti, koks yra da
bartinis Vakarų Vokieti
jos politinių partijų jėgų 
santykis. Pasirodė, kad 
Adenauerio v a d o v auja- 
mieji krikščionys - demo
kratai labai susilpnėjo, o 
socialdemokratai kiek su
stiprėjo. '

Statistika dabar rodo,, 
kad už krikšč. demokratus

šiuo metų balsuotų 31 nuo
šimtis balsuotojų, tuo tar
pu, kai 1953-ais metais net 
45 procentai balsavo už 
juos. socialdemokratus 
dabar balsuotų 29 procen
tai, tuo tarpu, kai 1953 
metais už juos balsavo 28 
procentai. 30% sakė, kad 
jie neapsisprendė, už ką 
balsuos. Už dešinę taip va
dinamą Laisvųjų demokra
tų partiją dabar balsuotų 
8 nuošimčiai.

Hitlerio vietininkas gaus 
Vakarą Vokietijos pensiją

Bonna. — Vakarų Vo
kietijos valdžia. paskelbė, 
kad eks-admirolas ir karo 
kriminalistas D o e n itzas 
gaus mėnesinę $210 ^pensi
ją. Doenitzas dabar išeina 
iš Špandau kalėjimo, kur 
atsėdėjo kaip karo krimina
listas dešimt metų. Jis bu
vo nuteistas Niurenbergo 
byloje, z

Admirolas D o e n i t zas 
buvo tapęs kelioms di-enoms 
nacinės Vokietijos fiureriu 
po to, kaip Hitleris nusižu
dė. Doenitzas būdamas na
cinės Vokietijos laivyno ko- 
m’andantu įsakinėjo savo 
submarinų k o m a n d i e- 
riams negelbėti paskan
dintų priešo laivų jūreivių. 
Vokiškų submarinų kariai 
dažnai stebėdavo skęstan
čius britų> amerikiečių ar
ba Sovietų jūreivius, o kar
tais net šaudydavo į vande
nyje plūduriuojančius.

Bolšoi teatro baletas gal 
vis vien vyks Britanijon

Londonas. — Kaip yra 
žinoma, Tarybų Sąjungos 
Bolšoi teatro baletas, kuris 
buvo planavęs atvykti Bri
tanijon, - gastrolę atidėjo. 
Baleto 'artistai parašė laiš
ką tarybinei spaudai, kad 
jie nenori vykti Britanijon, 
nes nenori, kad juos trak
tuotų, kaip buvo traktuoja
ma tarybinė sportininkė 
Nina Ponomareva. Kaip ži- 
nįa>, PonomareVa buvo bri
tų apkaltinta kaip vagilka.

/

Dabar britų : meno rate
liai deda pastangas, kad 
Bolšoi baleto vizitas įvyktų. 
Pasiųstą telegrama Mask
von, kurioje sakoma: “Visi 
jūsų > draugai ’ Britanijoje 
laukia vizito”. Męno rate
liai taipgi reikalauja iš 
valdžios, kad kaltinimai 
prieš Ponomarevą būtų at
šaukti.. Ji dar randasi Bri
tanijoje, tarybinėje amba
sadoje.

Čiangininkai apšaudė britu 
ir vokiečių laivus Pacifike

Hong Kongas. — Vakarų 
Vokietijos laivo kapitonas 
pranešė, kad čiangininkų 
laivai apšaudė laivą, kuris 
plaukė iš Hong-Kongo į 
Japoniją, čiangininkai, 
kaip matyti, manė, kad tas 
laivas plaukia iš Liaudies 
Kinijos. Čiangininkai taip
gi apšaudė iš Hong-Kongo 
skrendantį britų orlaivį. 
Britai sako, kad jie netikri,, 
ar orlaivį . apšaudė Čiango 
ar Amerikos laivai.

Indonezijoje dar veikia 
i musulmoniškų partizanų

Jakarta. — Indoneziijos 
valdžia sako, kad jai dar 
nepasisekė visiškai sunai
kinti Darul Islamo partiza
nus. Jų junginys tik pra
eitą savaitę atakavo kelius 
kaimus prie Bandungo. Da
rul Islamo partizanai at
stovauja ultra - reakcinius 
elementus, kurie nori isla
miškos teokratinės valsty
bės, tai yra, valstybės, ku
rioje musulmoniška dvasiš
ki ja turėtų vyriausią galią. 
Indonezijoįs valdžia taipgi 
sako, kad Darul Islamo 
partizanų - banditų užnu
garyje stoja olandiški kolo- 
nialistai, kurie išstumti iš 
Indonezijos, bet kurie dar 
bando ten palaikyti savo 
įtaką.

Vėliausios

Pasaulio 
naujienos

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris įsakė 
neparduoti p r i v a tiniam 
pirkėjui Ellis Islando, kaip 
buvo planuota. Prieš tokį 
pardavimą protestavo dau
gelis, reikalaudami, kad 
Ellis Islandas, pro kurį 
praėjo milijonai imigrantų, 
būtų paverstas nacionali
niu paminklu.

Balboa, Panama. — Pa
šautas Nicaraguos prezi
dentas Somoza buvo pablo
gėjęs, bet vėl pagerėjo. Jo 
padėtis, betgi, lieka rimta.

Sidney, Australia. — Iš 
Londono grįžęs Austrąlijos 
premjeras Menzies sako, 
kad Jungtinės Tautos ne
gali išspręsti Suezo reikalo. 
Jis sakė, kad gali prireikti 
naudoti jėgą ten.

Maskva. — Japonijos 
specialus pasiuntinys Mat
sumoto jau čia. Jis esąs į- 
galiotas pasirašyti sutartį, 
įsteigti normalius diploma
tinius santykius, nereika
laujant iš Sovietų, kad jie 
grąžintų Kurilų salas. ) 
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ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.
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ATENTATAS PRIEŠ SOMOZĄ
NICARAGUA — nedidele Centrinės Amerikos res

publika. Per ilgus metus ten viešpatauja “prezidentas” 
Anastasio Somoza, 60 metų amžiaus asmuo.

Somozą galima vadinti diktatoriumi, nes jis tokiuo iš 
tkirujų ir yra. Jo ambicija tokia: viena .šeima turi val
dyti visa kraštą. Jis pats — šalies “prezidentas”. Jo vy
resnysis sūnus, Luis, yra šalies kongreso prezidentas, o 
jo jaunesnysis sūnus — Anastasio — ginkluotųjų jėgų 
vadas. Somozos broliai užima kitas atsakingas šalyje 
vietas.

Vadinasi, Somozos šeima valdo visą šalį — valdo ją 
ginklo, teroro "jėga. Tai, iš tikrųjų, kiauliška- politika, 
nepasakius kitaip.

Na, ir Somoza šiemet pasiryžo dar vienam terminui 
kandidatuoti šalies prezidento vietai. Žmonėse nepasi
tenkinimas tuo buvo didelis.

Ir štai, atsirado vienas nicarūguietis patrijotas, 27 
metų amžiaus Rigoberto Lopez Perez, kuris nusitarė 
padaryti tam galą. Jis pavartojo individualinį terorą: 
suvarė į senį Somozą keletą revolverio šūvių. Šovėjas 
ant sykio buvo užmuštas Somozos šalininkų.

Pats Somoza buvo nugabentas į Panamos Kanalo Zo
ną.Ten jam buvo ^padaryta operacija, kurią atliko žy
mūs Jungtinių Valstijų chirurgai. Sakoma, Somoza iš
liks gyvas.

Po viso to šalyje buvo apskelbtas karo stovis. Prasidė
jo areštai. Keli šimtai “nužiūrėtų” žmonių yra kalėji
muose. O Somozos šalininkai skelbia, būk šovėjas Perez 

‘ “turėjęs komunistinių palinkimų”.
Taigi 'matome, kas vyksta toje nedidelėje šalyje, ku

rios valdovai (Somoza ir jo negarbinga kompanija) iš
tikimai tarnauja Dėdei Šamui.

Labai galimas daiktas, -kad Perezas buvo tos pačios 
Somozos klikos pasamdytas, kad šautų, nes dabar So
mozos šeima turi gerą pasiteisinimą naikinti visus savo 
priešus, kurie žadėjo išstoti prieš jį rinUiniūose.

* Areštuojami laikraštirtinkai’, kurie žodžiu kitu buvo 
pasisakę prieš senio Somozos kandidatūrą.

Somozos šeim£, turime pasakyti, jau seniai prakeiks
mą užsitraukė iš Nicai guos liaudies, kuri buvo bejėgė 
pašalinti diktatorių iš valdžios, ir ryžosi sugrąžinti ton 
biednon šalin kiek tiek demokratinių laisvių.

SUEZO KANALO KLAUSIMAS 
PERDUODAMAS JUNGT. TAUTOMS

• DIDŽIOSIOS BRITANIJOS valdžiai užsispyrus, Su- 
ezo kanalo reikalas perduodamas Jungtinėms Tautoms, 
Saugumo tarybai, spręsti.

Šią savaitę Saugumo taryba susirinks. į posėdį ir svar- 
’ stys, priimti ar nepriimti tą klausimą svarstymui.

Sakoma, Mr. Dullesznepritaria pergreitam Edeno su
manymui, kad tas klausimas būtų atiduotas dabar 
Jungtinėms Tautoms. Bet kai Londono valdžia užsispyrė, 
tai ir jis sutinka su tuo.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinių, ko iš tikrųjų 
siūlytojai nori; ko nori, sakysime, Britanija ir Prancū
zija iŠ’ Jungtinių Tautų? ' ♦

Bet mums rodosi, kad Sųezo kanalo sprendimas taikiu 
būdu, nežiūrint to, kur jis yra atliekamas, visvien ge
resnis, negu jėgos būdas, negu karo būdas.

Tuo pačiu kartu iš Indijos pranešama, kad tos šalies 
ministrų pirmininkas Nehru truputėlį nepasitenkinęs 
Egipto valdžios visais žygiais. Nehru sutinka, kad Su- 
ezo kanalas būtų nacionalizuotas, bet jis mano, jog pat
sai nacionalizavimo procesas buvo atliktas per daug stai
giai, per daug greitai.

VViikes-Barre, Pa.
Linksmas parengimas, juokin
ga komedija — “LAPKUS”

Vaidinimą rengia Plymouth 
LDS 60 kuopa. Suvaidins ga
biausi New Yorko artistai. J- 
VYKS RUGSĖJO (SEPTEM
BER) 30. d., salėj 206 Parrish 
St., Wilkes Barre, Pa. Vaidi
nimas prasidės 2 vai. popiet 
ne vėliau.

Ši juokinga komedija yra 
’ trijų aktų, ji prijuokins publi

ką įvalias. Taip pat pro ta t4-
• piais bus dainų. Užsibaigus 

' programai, bus šokiai prie ge-
• ros muzikos. O gėrimų ir už- 

kandžių taip pat bus įvalias.
; Taigi, atėję Į šį puikų paren- 
.. girną nė vienas nesigailėsite.

Pasibaigus vasarai, užsibai- 
. gė piknikai ir kiti vasariniai 
; išėjimai* niūrus ruduo jau čia 

. pat, kuris lemia užsidaryti
• tarp... keturių sienų. Tačiau

plymouthiečiai, visa tai many
dami, atjausdami savo ir visos 
apylinkės lietuvių polinkius, 
kad jie, kaip kad ir mes, nee
same pasitenkinę rudens niū
riom. dienomis, sumanėme su
rengti linksmą pramogą taip, 
kad ir rudens netoks jau sma
gus laikas,, .nors vienai dienai 
taptų linksmu, žavėjančių ir 
patenkinančiu laiku.

Kadangi mainų apylinkėse 
tokie parengimai ‘būna labai 
reti, tad pasistengkime visi, 
kad šis- puikus parengimas 
tikrai būtų pasekmingas visais 
atžvilgiais.

Mes dedame daug pastan
gų ir išlaidų, kad tik šis pa
rengimas patenkintų jame at
silankiusius. Ir tikimės, kad 
tie, kurie dalyvaus,'nesigailės. 
Taigi, dar kartą prašome vi
sus 30 dieną šio mėnesio būti 
su mumis.!

KVIEČIA RENGĖJAI

MOTERŲ KAMPELIS
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Mažyčiai didvyriai
.Ar jums teko vestis ma- čiausiojo teismo sprendimo, 

žamečius sąvo vaikučius kuris įsakė prašalinti tą
per pavojus, kur jie galėjo 
tapti sužaloti ar užmušti?

Ar taikėsi išgirsti juos 
pasisakant savo nuotaikas 
apie tokias padėtis?

Kaip gali jaustis motina 
savo mažyčių pavojaus mo
mentais? .

Tuos klausimus galėtų, 
tikrai atsakyti, tubs jaus-* 
mus - pilnutinai išgyveno 
tiktai buvusios karo fron- 

' J

tuose. Juos išgyveno ir 'tė- 
beišgyvena motinos kovoto
jos už teises ir laisvę.

Šios abiejos motinų gru- 
| pės išjaučia vaikams pavo
jaus momentus, nors stu
miančios į tuos pavojus to 
laikotarpio sąlygos yra 
skirtingos:

Karo fronto ■ užklupta 
motina yra gaivališkai stu
miama gelbėti vaikus, bėgti 
su jais per pavojus. Ji ne
turi pasirinkimo.

Kovotoja motina eina 
per pavojus apsisprendusi- 
jog tas yra būtina norint 
sukurti vaikams gražesnę 
ateiti. Eina žinodama, kad 

| siekimui tos ateities reikia 
Į kovoti.

DIDVYRIŠKI PIETŲ 
JAUNIMO ŽYGIAI

Šiltai jausmingą, spin- 
I dinčiai gražų pavyzdį per- 
! nai parodė jaunuolės neg
rės Autherine Lucy patri- 
jotizmas ir troškimas lais
vės į mokslą, kai ji pro 
staugiančias rasistų gaujas 
ėjo į universitetą. Nors ją 
iš universiteto prašalino, 
tačiau jos žygis už teisę i 
mokslą nenuėjo veltui.

Atėjo sekamas ruduo, 
1956-ieji metai. Šiemet mes 
jau matome jaunuolius de
šimtimis, *einant tuo keliu. 
Jie eina pro rasistų ir jų 
sukurstytų tamsių žmone
lių gaujas. Eina drąsiai, 
pasiryžę eiti iki galo už tei
singą reikalą.

Kai kur jie jau atsiekė ir 
pergalių. Kitur darbo .žmo
nių priešams pavyko atito- 

, linti pergalę. Tačiau teisių 
ir laisvių apgynėjai žino, 
kąd jų drąsūs žygiai artina 
laimėjimą visko, kas teisė
tai priklauso demokratijoje 
gyvenantiems žmonėms.
DIDINGAS MOTINOS IR 

VAIKŲ PAVEIKSLAS
Neišdildomas iš atmin

ties neseniai matytas jau- 
! nos negrės motinos paveik
slas. Mrs James Gordon ve
dami už rankutės, prigludę 
prie motinos, eina dešim- 

■ ties metų sūnelis James 
Henry ir aštuonmetė duk
rytė Theresą. Jie eina į bu
vusią vienų baltųjų mokyk
lą. einą, keliu, kuris iš abie
jų pusių apsuptas priešiš
kos gaujos, apie 400 asme
nų, Vienok jie eina. Eįna 
drąsiai, didingai. Juk tai 
žingsniai už mokslą, už lai
svę, už pilnutinę lygybę ir 
demokratiją ne ' yien tik 
sau- bet ir milijonams kitų 
tokių pat kaip jie. Tai žy- 

jgis pagarbai šalies Aukš-

Redakcijos Atsakymai
Audrai Audroniui. — Bė

rą eilėraščių gavome, La
bai dėkojame. Tilps vėliau,

I. Vienužiui. —- Eilėraš
čiai gauti. Dėkojame. Iš
spausdinsime. <

J. S—kuį. — Apiinkraštį, 
kurį siuntėte, gavome, Dė
kojame.

vergijos liekaną — skirs
tymą (segregaciją) Ameri
kos piliečių į baltus ir juo
dus, į pirmos ir antros kla
bės piliečius.

Mrs, Gordon su vaikais 
žygis į Kentucky valstijos 
Clay miestelio mokyklą bu
vo keliais' atvejais gaujos 
sustabdytas. Bet ji vėl ir 
vėl ėjo. Kelintuoju kartu, 
po Nacionalęs gvardijos 
to$ .’valstijos skyriaus ap-' 
sauga jie, pagaliau pasiekė 
mokyklos vidų.
’ Kaip jautėsi ji, jos vai
kai ?

Kentucky - toli. Neturė
jau laimės tą garbingą mo
tiną ir jos mažuosius J. V. 
Konstitucijos ir Teisių Bu
liaus apgynėjus asmeniškai 
susitikti. Tačiau seniau su
sitikau brooklynietę pana
šaus žygio motiną. Apie ją 
ir noriu šia proga priminti. 
IR NEW YORKE BŪTA

PANAšfŲ NARSUOLIŲ
Prieš keletą metų New 

Yorko poniškosios West
chester apskrities fašis- 
tuojantieji Rasistai norėjo 
užgniaužti žymiojo Ame
rikos dainos artisto Paul 
Robesono, negro, nustabų 
balsą. Užsimojo neleisti jį 
dainuoti Peekskill mieste. 
Demokratiniai to miesto ir 
apylinkės žmonės ryžosi jį 
ir jo teisę dainuoti apginti, 
sykiu saugoti liaudies dai
nos ir žodžio laisvę visiems.

Peeksjdlliečiai tuo met 
l surengė Robesonui koncer
tą atvirame parke. Į parką 
suvyko kelios dešimt tūks
tančių publikos. Šimtai 
jaunų vyrų, praėjusiojo ka
ro veteranų, savimi sudarė 
platų mūrą/—užscenį. Tai 
užtikrino, kad jeigu koks 
f asistuojantis žvėris paleis
tų šūvį, tie jauni vyrai tą 
šūvį pagaus savo krūtinėn, 
neprileisdami tam .šūviui 
nutildyti galingą Robesono 
balsą, įšaukiantį už laisvę 
savo žmonėms ir už pasau
linę taiką. Gi daug-tūks- 
tantinė minia darbininkų 
ir darbo inteligentijos su
darė įspūdingą publikos 
frontą. '

Įdūkę savo nepasisekimu 
sustabdyti koncertą, gau
leiteriai puolė iš koncerto 
grįžtančią publiką. Tarpe 
užpultųjų buvo ir šeimų su 
vaikais, nors šeimos tiksliai 
važiavo apšviestose masino- 
se, kąd priešai galėtų iš
vengti užgavimo vaikų.

KAIP JAUTĖSI TOJI 
MOTINA IR VAIKĄI
Kartą po Peekskill įvy

kio Viename šeimų susitįki- 
ihe vėl sugrįžo kalba apie 
tą įvykį, šeimininkė jaut
riai prisiminė, kaip ji rū
pinosi už sykiu su ja kelia
vusius sūnelius. Tūla vieš
nia jos paklausė:
< —Nejaugi, nežinojai, ne
supratai, kad ten bus pavo
jus, kam mažus vaikus ve- 
deis?

—Mamytę, leisk man at
sakyti tetai, — šūktelėjo iš 
gretimo kambario apie 8-9 
metų linaplaukis Jonu
kas, kuris ten dėstinė j o sa
vo žaisliukus tdrsi visai ne
girdėtų .suaugusiųjų kal
bos.

—Prašau, — atsiliepė jo 
motina.

Vaikutis atsistojo kam
bario kampe priešais dau
gumą svečių lyg jis būtų

pašauktas pasakyti klasėje 
išspręstą uždavinį:

—Aš. mėgstu žaisti svie
diniu. Man smagu dainuoti 
mūsų chore su kitais vai
kais. Aš noriu su visais sa
vo draugais važiuoti į kem
pę. Aš numirčiau iš gaile
sio jeigu mane atstumtų 
dėl to jei 'aš būčiau kitoks, 
negu kiti. Robesonas myli 
dainuoti. Aš negalėjau bū
ti namie, kai jie norėjo jį 
sustabdyti nuo dainavimo. 
Aš jį ir jo dainas myliu.

Sąjausmo ir gilaus pasi
tenkinimo sūneliu ašaros 
sublizgėjo motinos akyse. 
Ji meiliai priglaudė ir pa
bučiavo mažytį savo idėji
nį draugą ir užtarėją. Sve
čiai pritarėme panašiu tani 
jausmu ir šilta ovacijuke.

Tas vaizdas gyvai pasi
kartojo mano atmintyje 
p a m a č i us kentuckietės 
Mrs. Gordon su vaikučiais 
žygį į mokyklą^

Aišku, buvusios brookly- 
niečių. šeimos podėties ne
galima lyginti prie padė
ties tos Pietų krašto moti
nos, nors abiejų principas 
gražus ir pasišventimas 
reikalingas didis. Čia tūks
tančiai publikos keliavo pro 
kelis šimtus priešų. Ten ė- 
jo vieniša motina su ma
žais vaikais pro keliašimti- 
nę gaują.

Apie tą Gordonienės su 
vaikais žygį turėtų išgirsti 
milijonai kitų amerikiečių 
motinų. Turėtų suprasti, 
kad pietietės taip pat trok
šta savo vaikams mokslo ir 
progų į gyvenimą ir laimę- 
kaip kad mes trokštame sa
viesiems.

Jeigu kiekviena demo
kratinė šiaurietė motina 
parašytų nors po laiškutį 
savo atstovams šalies Kon
grese ir aukštiesiems valdi
ninkams Washingtone, ra
ginant juos vykdyti demo
kratiją mūsų šalies Pietuo
se, pietietės greičiau su
lauktų savo vaikams moks
lo. Ir mūsų šalis taptų iš
laisvinta iš tos gėdos, kurią 
daro vergi mas ir persekio
jimas juodaspalvių mūsų 
šalies piliečiu.

' G-ė

Today's Pattern
NEWf'Printed Pattern

_______ :_________ :____:_______

Easšar to cnt 
Sew and fit

Printed Pattern
Printed Pattern 9096: Children's 

Sizes 2, 4, 6, 8, 10. Size G jumper 
takes 2 yards 35 inch nap; blouse, 
1’^ yards 35-incb fabric.

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

Taip auklimas 
ateities pilietis

KŪDIKIO JAUSMINIS 
ORGANIZMAS <

Nervu Sistema. Galvos 
smegenys, nugaros smege
nys ir nervai, — tai svar
biausieji mūsų kūno orga
nai. Jie valdo visą organiz
mo darbą, visus jame vyks
tančius procesus. Mūsų kū
nas išraizgytas plonutėlė
mis nervų skaidulomis, 
kiekviena organizmo ląstelė 
sujungta šiomis skaidulo
mis su galvos ir nugaros 
smegenimis. Su nervų sis
temos pagalba mes sužino
me, kas dedasi aplink mus. 
Jutimo organai — akys, 
ausys, nosis, liežuvis ir oda, 
dirginami iš oro, jutimo 
nervais perduoda dirgins 
smegenims; iš smegenų dir- 
giai jau kitais — judamai
siais — nervais perduoda
mi atitinkamiems raume
nims, kurie judina galvą, 
galūnes ir liemenį. Tuo bū
du visas mūsų kūno darbas 
priklauso nuo nervų siste
mos.

Ankstyvo amžiaus kūdi
kio nervų sistema, kaip ir 
kai kurie kiti organai, dar 
nėra pilnai išsivysčiusi. 
Kaip tik tuo ir paaiškina
mas kūdikio bejėgiškumas, 
kuris pirmomis gyvenimo 
savaitėmis negali net tie
siai laikyti galvos. Kūdikio 
judesiai, jo proto vystyma
sis, visi jo poelgiai yra susi
ję su smegenų ir visos ner
vų sistemos išsivystymu, o 
teisingas nervų sistemos 
vystymasis yra susijęs su 
kūdikio maitinimu, priežiū
ra ir auklėjimu.

Skonis. Iš jutimo organų 
pas’ mažus vaikus geriau
siai yra išsivystęs skonis. 
Jei net pirmomis gyvenimo 
dienomis kūdikiui patepti 
liežuvį kuo nors saldžiu ar 
karčiu, jo veide galima pa
stebėti pasitenkinimo ar 
nepasitenkinimo išraišką. 
Ne tūip aiškiai jis reaguo
ja į rūgštį ar sūrumą. Pri
pratintas prie saldaus, kū
dikis neretai atsisako nuo 
vandens ir maisto, jei jie 
nepasaldyti.

Girdėjimas. Skambius 
garsus kūdikis, be abejo, 
girdi nuo pirmos gyvenimo 
dienos, bet atsako į juos tik 
bendru krūptelėjimu.. Jo 
ausų būgnelių rūmai dar 
pripildyti gleivėto skysčio; 
po keleto dienų tas skystis 
susigeria ir ruimas prisi
pildo oro. Kūdikis palaips
niui išmoksta girdėti, o 
maždąug po dviejų mėnesių 
jau pasuka galvą į garso 
pusę.

Regėjimas. Kūdikis mato 
nuo gimimo momento. Jau 
pirmąją dieną lėlytė nuo 
šviesos susitraukia ne tik 
išnešioto, bet ir prieš laiką 
gimusio kūdikio. Prieš la
bai stiprią šviesą kūdikis 
užmerkia akis, nerimauja 
ir neretai net rėkia. Kūdi
kio akiu obuoliai be tvarkote 
juda į visas' puses, Kartais 
pasireiškia žvairumas, ku
ris paprastai po 1—2 mė
nesių išnyksta.

Uoslė. Uoslę vaikai turi, 
matyti, nuo pat gimimo. 
Galima spėti, kad motinos 
krūtį naujagimis suuodžia.

Lytėjimas. • Lytėjimo ju
timas ir odos jautrumas, 
tur būt, išsivysto prieš kū
dikiui gimsiant. Į skausmą 
kūdikis reaguoja įvairiai: 
skaudant vidurius (dieg
liai), jis smarkiai ir ilgai 
rėkia, o pėrsipiovęs odą, jis 
tik kartą surinka ir tuojau 
pat nutyla.

SEIMININKĖMS ,
SRIUBA ĮVAIRINA lR*į, 

PASTIPRINA DUETĄ 
Vėsų rudens popietį iš 

mokyklos ar vakare iš dar
bo grįžus kažkaip šiltai ir 
smagiai nuteikia mėgiamos 
karštos sriubos kvapas.

Sriuba atlieka mūsų di- 
jetoje daugelį užduočių:

Mūsų organizmas grei
čiau iš jos pasiima sau bū
tiniausias medžiagas, negu 
iš kieto maisto. Dėl to sriu
ba greitai, beveik tuojau 
atsteigia atitinkamą nuo
šimtį išsieikvojusios mūsų 
energijos, pasidaro lengva 
laukti pilnutinio pietų ar 
vakarienės kurso.

Užimdama daug vietos, 
bet teturėdama mažai kalo-i 
rijų, sriuba prilaiko nuo> 
bereikalingo s u d Grojimo’ 
maisto linkusius perdaug 
suvalgyti ir tukti.

Sriuba aprūpina orga
nizmą dalimi reikalingų 
skysčių. Bet —

Svarbiausia, p r a t esia 
maisto išteklių. Tai dėl to 
praktiška yra turėt po ran
ka kad ir kenuotu keletą 
sriubų kaip atsargą viso
kiems netikėtumams.
BULJONAS — SRIUBŲ 

KARALIUS
Visų sriubų vyriausiu 

yra buljonas. Skanus ir 
maistingas savaime, jis pa-* 
skanina, pastiprina vis£?' 
daržovines ir g r ū dines 
sriubas įpylus keletą šauk
štų buljono baigiant sriubą 
virti.

Buljonas — tai jautienos 
kaulų ir raumenų nuoviros.

Buljonu kartais pavadi
namos ir kiaulienos ar 

i paukštienos nuoviros. Tos 
; irgi yra geras maistas, ta- 
|čiau neprilygsta jautienos 
buljonui.

Turint gausą kaulų, gys- 
! lotų plėvėtų stoiko ar kito 
mėsos gabalo dalių, kurių* 
vis ■ viena iškepus nesi?- 
kramtysi, nekepk. Nupiau- 
styk ir virk nedideliame 
kiekyje vandens- kad tik 
apsemtų. Virk iki atsiliuo- 
suos nuo kaulu raumuo ir 
iš vidaus smegenys. Per
koštą, verdantį buljoną su
pilk į pageidaujamo dydžio 
sterilizuotas, sandariai už
daromas stiklines (jars). 
Išsilaiko taip ilgai, kaip ir 
bile kuris kitas kenuotas 
maistas.

Verdant oalima dėti kva
pui ir skoniui pastiprinti 
lapelio c ar pipiro, celery, 
svogūno ar kitų kvapsnių 
ir skoningų daržovių. Bet 
ilgiau vartosimam buljo
nui niekad nedėk krakmeė 
lingu daržovių, nes tai didi^J- 
na galimvbę rūgti.

N-ė

Gaukit Laisvei Skaitytoją
Užrašykite Laisvę savo draugui

—i---------------- --------------------------------------------------------

Kirk Douglas as Vincent. Van y 
(io g It in ‘'Lust for Life,'* 
M-G-M’s CineinaScope filmiza- 
tion of the life of the Dutch 
painter who was to leave an. in
delible mark on the world of art. 
The actor bears a striking 
resemblance to Van Gogh, who 
appeared almost exact ly like this 
in one of his most famous se[f- 
portraits.

2 pusl.-Laisve (Liberty)-Treciad., Rugsėjo (Sep.) 26, 1956



, V. MYKOLAITIS-PUTINAS

(Tąsa)
Motiejus išnyko ir po valandėlės su

grįžo padėklu nešinas. Paskui jį įvirto 
stora, jau nebejauna moteris su pilnu 
glėbiu pagalvių ir antklodžių. Motiejus 
kaip statula atsistojo lango nišoje, o pa
nas Skrodskis valgė ir šnairomis žvilg
čiojo į besitriūsančią prie sofos Agotą. 
Antra grėva! O juk prieš dešimtį metų 
ji buvo dar visai patraukli moteris. Kaip 
ji galėjo taip ištįžti, išsipūsti ir nebetek
ti viso savo ankstyvesniojo žavesio ypa
tybių? Apmaudu!.. Stačiai pikta ir 
apmaudu!.. Ir lieknos mėlynakės, gel
tonplaukės merginos paveikslas su jau
dinančiu ryškumų vėl išniro pono 
Skrodskio vaizduotėj.
i Baigusi tvarkyti patalinę, Agota, 
^pasakiusi ponui labąnakt, liūliuojančia 
eisena iškiūtino iš kabineto, nebesitikė
dama, kad dar bus ponui kam nors rei
kalinga. Pavakarieniavęs, ponas Skrods-

kos mostu įsakė išsinešdinti, o pats sė
do į krėslą prie mažojo staliuko, kur sto
vėjo seno vengrine butelis ir krištolinė

• taurė.
Ponas Skrodskis iš visų rūmo kam

barių labiausiai mėgsta šį savo kabine
tą. Salonas ir valgomasis per erdvūs, 
tušti ir salti kambariai, miegamasis jam 
primena ligonę žmoną ir paskutines jos 
valandas, taip pat, kaip ir jos buduaras. 
Biblioteka ir vaikų kambariai apleisti, 
nejaukūs. Nebent kai parvažiuoja sū-

* nūs ir duktė, ir ima lankytis svečių, 
Gūniai atgyja ir palinksmėja.

Pono Skrodskio kabineto situacija rū
muose labai patogi. Iš vieno šono nie
kieno nebelankoma biblioteka, iš kito— 
nuolatos tuščias miegamasis. Langai, iš 
kurių vienas su durimis, išeina į veran
dą sode. Šis antrasis išėjimas, paslėptas 
nuo pašaliečių akių, daugeliu atvejų 
ponui Skrodskiui būdavo labai patogus.

Kabinetas turtingai ir jaukiai įreng
tas. Tamsiai rudais apmušalais padeng
tos sienos, keletas geros mokyklos se
noviškų paveikslų, ant ąžuolinio parketo 
persų kilimas, prie lango, kampe, ra- 

>?šomasis stalas, vidury kambario apskri
tas valgomasis stalas keturiems žmo
nėms susėsti, pasieny, netoli nuo knygų 
spintos mažas staliukas su dviem minkš
tais krėslais—mėgiama pono Skrodskio 
poilsio vieta. Prie staliuko pypkė su il
gu kandikliu, stalčiuje rūkomojo ir uos
tomojo tabako ir retų tais laikais cigarų 
dėžutės. Spintoje, šoninėje lentynoje, 
pono Skrodskio mėgiamojo vengrino bu
telis, padėklas ir keletas krištolinių tau
rių. Motiejaus šventa pareiga buvo pri
žiūrėti, kad vengrinas neišsektų nei rū
syje, nei kabineto spintoje.

Bet svarbiausias to kambario baldas— 
tai didelė, plati, minkšta sofa. Vietoj 
atramos ties ja ant sienos kabo senoviš
kas gobelenas, kurio paveikslas vaizda
vo idilišką piemenaičių meilės sceną. 
Ponas Skrodskis, pasilikęs našlys, atsi
žadėjęs miegamojo patogumų, juokau

ji damas sakydavo, kad pamėgęs šį aske- 
$ tiška viengungio gultą dėl kūno sveika- .

tos ir sielos išganymo...
Ponas Skrodskis, pasilikęs vienas, 

atsisėdo į savo mėgiamąjį krėslą prie 
staliuko, pripylė taurę vengrino, gurkš
telėjo ir, papsėdamas pypkę, susimąstė 
apie savo buitį. Ką besakytų Jurkevi
čius ir kaip jį beramintų, vis tiek ta 
reforma, tas ciesoriaus manifestas jam 
nebeduoda ramybės, lyg tas įkyrus dieg
lys šone, kurį jis pajuto, lyg tyčia, grįž
damas namo manifesto paskelbimo die
ną. Jau nekalbant apie platesnio masto 
ūkines problemas, štai kasdieniniai na
mų reikalai—ir tie pradėjo šlyti.

Visų pirma, dvariškiai, tarnai. Jų nu
siteikimas pono atžvilgiu ima pastebi
mai kitėti ir diena iš dienos vis blogėja. 
Motiejus ir Agota, tiesa, pasiliko ir liks 
ponui Skrodskiui ištikimi po senovei. 
Kur ir beeitų tie griozdai? O būtų net 
ir geriau, kad išeitų, nes kas iš jų per 

B nauda! Prievaizdas su akmistrine taip 
pat neišeis, nes abudu jį apvagia, kiek 
beįmanydami. Vežėjas Pranciškus ir 
sodininkas Grigelis, abudu iš chlopų, jau 
riečia nosį ir apie algų padidinimą ima 
niurnėti. Ypač nesukalbamas pasidarė 
vežėjas Pranciškus. Ėmė sauvaliauti 
bernai ir mergos. Prievaizdas sakė, kad

Kovų del žemes ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

JUOS 
į jų

savo

tas perėjūnas šundaktaris Dimša čia 
landžioja ir juos agituoja. Liepsiu jį 
šunimis užpiudyti arba policijai atiduo
siu!

Šlyja ir jo paties, pono Skrodskio, as
meniniai intymieji reikalai. Lig šiol jis 
elgėsi savo dvare su baudžiauninkais, 
kaip tikras feodalas, karaliukas. Jis vien 
negalėjo jiems gyvybės atimti, sunkiai 
sužaloti, bet visos kitos teisės jam pri- , 
klausė. Jis galėjo juos iškeisti, parduoti, 
galėjo leisti vesti tą, o ne kitą, tekėti už 
to, o ne už kito. Ypač šitos teisės jam 
maloniai apsimokėdavo, pasaldindamos 
jo našlautinio, viengungiško gyvenimo 
kartumus. Juk nemaža čia jam buvo 
prisistatę tų visokių mergšių prašyti su
tikimo ištekėti už to ar kito jauno, bau
džiauninko. Tegu teka, ar jam gaila! 
Nors prievaizdas sako, kad nereikėtų 
leisti jiems per daug veistis. Dvarui 
rankų jau pakanka, o nereikalingos bur
nos tik veltui duoną ėda ir alina 
pačius. Tas neigiamai atsiliepia 
darbo našumą.

Ponas Skrodskis, naudodamasis 
teise, tas mergšes ir iš arčiau patyrinė
davo ir supažindindavo su vedybinio gy
venimo pareigomis. Apskritai, jųjų tar
pe retai pasitaikydavo įdomesnių eg
zempliorių. Dažniausiai jos būdavo 
klusnios ir bailios kaip avelės, pasiduo
davo be didesnio pasipriešinimo, beveik 
visos verkdavo — ir tai labiausiai erzin
davo poną Skrodskį. Tačiau kai kurios 
priešindavosi labai įnirtingai ir atkak
liai. Dar praeitą rudenį jis neįveikęs 
išmetė ir liepė rykštėmis nuplakti vieną 
tokią pasiutėlę, kuri spardėsi, kandžiojo 
ir draskėsi kaip laukinė katė. Su tuo 
siejasi keletas labai nemalonių įvykių, 
kurių ponas Skrodskis nemėgsta prisi
minti ir stengiasi kuo greičiausiai pa
kreipti mintis kita linkme.

Ir dabar, norėdamas atsikratyti tuo 
nemalonumu, kažkodėl galvoje atgijusiu 
atsiminimu, ponas Skrodskis vėl vaiz
duojasi Balsio kieme matytą merginą, 
nė nenusimanydamas, kad tai jo, kaip 
išalkusio vilko ąistra piešia ją visomis 
grožio, žavesio ir patrauklumo, spalvo
mis. Pagaliau prisisvajojęs ir išgėręs 
vengrino daugiau negu buvo pratęs, jis 
šaukia Motiejų, kad padėti nusirengti.

Atsigulęs į savo minkštą patalą, po
nas Skrodskis ilgai negalėjo užmigti. 
Prieš jo akis tamsoje plūduriavo mergi
nos paveikslas, bet šalia jo kaskart vis 
ryškiau’ vėl ėmė vaidentis ir neklauža
da bernas. Štai jau jiedu stovi greta, 
įsmeigę į jį savo žvilgsnius. Ji žiūri su 
baime ir nustebimu, jis grasinančiai, su 
atkakliu įžulumu. Už jųdviejų — bau- 
iždauninkai. Ne tik Šilėnų, bet, ir Pa
liepių, Juodbalių, Karkliškių — jų visa 
minia ir ji vis auga, siūbuoja ir gaudžia 
kaip jūra. Minios priešaky, tuoj už 
mėlynakės ir berno su basliu spiečiasi 
būrys jo nuskriaustų merginų ir ta, kur 
kandžiojo ir draskėši kaip laukinė ka
tė. Chlopai slenka vis artyn ir artyn. 
Jų rankose vėzdai, šakės, kirviai. Virš 
galvų aiškiai blykčioja dalgiai, liepsno
ja deglai. Dangus raudonuoja nuo 
gaisro pašvaistės. Dega dvaras — jo, 
Skrodskio, dvaras Bagynai.

— Galicija, Galiciją!., chlopų maiš
tas .. ponų skerdynės... — siaubo ap
imtas šnabžda ponas Skrodskis. Ir štai 
jis mato, kad bernas-neklaužada užsimo
jo savo basliu smogti jam stačiai į gal-

Ponui Skrodskiui grįžta sąmonė, jis 
p a s i j u n t a gulįs aukštielninkas savo 
įprastoj vietoj, kabinete, su atvertomis 
akimis. Kambary tamsu, tik pro užuo
laidos kraštą įsiskverbusi mėnulio švie
sa ryškiu ruožu krinta ant raudono šil
kinio apkloto.

Ponas žino, kad dabar jis gali ilgai ne
užmigti,* jei valandėlę nepasivaikščios ir 
neišvarinės sąnariuose kraujo. Jis at
sikelia, įsimini šlepetes,! apsisiaučia šil
tu chalatu ir priėjęs prie lango įsižiūri 
į sodą. Mėnesiena, bet nerami, vėjuota. 
Apie mėnulį balzganas ratilas—ženklas, 
kad keisiu oras. Prie verandos alyvų 
krūmai, judinami vėjo, krebžda dar ne
išsprogusiomis šakomis. Iš sodo ir par
ko su vėjo pūstelėjimais sklinda keisti 
Švilpesiai, čežėjimai, stūgavimai. Nejau
ki naktis. ' , '•

(Bus daugiau)

KAIMO GYDYTOJAS
(Apybraiža)

Juozas lėtai suka dviračio 
pedalus, visa krūtine įkvėp
damas sakais pakvipusį anks- 
tyvo vasaros ryto orą. Nedi
delėse miško aikštelėse akina
mai tviska rasos karolėliai. 
Skaidriame mėlyname dangu
je vibruoja linksmi paukščių 
balsai. Nušokęs nuo dviračio, 
Juozas lengvai lipa į kalnelį 
ir eina Pašilės apylinkės am
bulatorijos link. Šviesiame pri
imamajame kambaryje sėdi 
kolūkiečiai

—-Laikas,—vilkdamasis bal
tą chalatą, sako gydytojas 
medicinos seseriai. — Pradė
kime procedūras.

...Pirmoji į kabinetą įeiną 
neaukšta vidutinio amžiaus 
kolūkietė. Eilinė kaimo gydy
tojo diena prasidėjo.

Kaimo gydytojas! Apie šią 
profesiją Juozas svajojo dar 
universitete. Kartą, kalbėda
mas su kurso draugais, Juo
zas prasitarė, kad nori dirbti 
kaime. Vieni jo sumanymui 
pritarė, kiti — ne.

—Kaip gi tu dirbsi kaimo 
gydytoju? Juk tu tik terape
utas (vidaus ligų gydytojas— 
Red.), o kaime to nepakanka, 
prapulsi, — atkalbinėjo jį ke
li studentai

“O gal ir teisingai kalba 
draugai?” —galvojo kartais 
Juozas. Bet jo sprendimas ga
lutinai susiformavo po pasi
kalbėjimo su kaimo gydytojų. 
Tvirtai pasiryžęs, Juozas Mac
kevičius įėjo į auditoriją, kur 
posėdžiavo komisija jaunie
siems specialistams paskirsty
ti.

—Paskirkite mane kaimo 
gydytoju.

Juozo prašymas 
tenkintas.

... Sunkios buvo 
dienos Šešuoliuose, 
neduodavo ramybės mintis, 

J kad jis veltui taip veržėsi į 
J kaimą, jis jautė, kaip jam 
stinga žinių, praktikos. Kar
tais norėdavosi mesti viską ir 
išvažiuoti. Bet sekančią , die
ną, priimdamas ligonius, Juo
zas įsitraukdavo į darbą ir vėl 
viską pamiršdavo. ' Vis labiau 
domino jį ligos, kurios ligi tol 
jam buvo mažai žinomos. Juo
zas jaute, kad ligonis su vilti
mi, pasitikėjimu įeina į jo 
kabinetą ir kad nesuteikti jam 
pagalbos niekaip negalima. 
Parėjęs į namus, jis vis il
giau .sėdėdavo prie knygų. 
Juozas pradėjo daugiau bend
rauti su kolūkiečiais, drauge 
su mokytojais suorganizavo 
saviveiklą. Pasidarė žymiai 
įdomiau gyventi ir dirbti. Ir 
kai iš Šešuolių Juozas buvo 
perkeltas į Pašilės apylinkę, 
jis pradėjo dirbti dąr energin
giau, Netrukus Juoząs supra
to, kad, norint sėkmingai gy
dyti, reikia pažinti ne tik li
gas, bet ir žmogų, jo būdą, 
gyvenimo aplinką. Jis nesku
bėdavo paleisti ligonį, gerai 
neišklausęs jo. štai' ir dabar 
jaunasis gydytojas ilgai kal
basi su sena kolūkiete Maselc- 
kiene, kuri šiandien atėjo pas 

| jį. Ši nuo metų sulinkusi se
nutė jau buvo atėjusi į ambu
latoriją ,su savo sūnumi, kuris 
sunkiai sirgo.

—Na, kaip jūsų vienturtis? 
—išklausęs moteriškę, pasitei
ravo gydytojas.

—Ačiū, sveiksta. Jau dirb
ti gali. Vaistai seniai jau pą* 
sibaigė...

—-Reikėjo anksčiau pas ma
ne užeiti
ko Juozas ir imą į rūnkas ke
lis pailgus popieriaus lapukus.

Atrodytų, gydytojui nesun
ku parašyti receptą, ir retai 
kas supranta, kiek pastangų' 
reikia padėti, kad receptas 
būtųj tikslus. Kartais dėl,.to 
tenka pavartyti nemažą lite
ratūros. Taip būha, pavyz- 

. džiui, gydant tokią ligą, kaip 
epilepsiją. Su šia sunkia ner
vų liga Juozas susidūrė dar 
pirmaisiais dąrho metais. Pa
čios sunkiosios formos. epilep
sija sirgo penkerių metų ber
niukas. Juozas gerai atsige
na tą dįeųą, kai Ukmęygšs; 
miesto gyventoja Galauniene

IzraeliečiaiJeruzale.
sako, kad jordaniečiai me
luoja, sakydami, jog karei
vis, kuris nušovė tris Izra
elio archeologus, buvo pa
mišęs.

HELP WANTED—FEMALE

atvežė į ambulatoriją savo sū
nų. Išvargusiame motinos vei
de buvo visiškas nusiminimas.

—Mes jį vežiojome pas įvai
rius gydytojus, bet niekas ne
padėjo. Priepuoliai kartojasi 
kas dešimt minučių, — skun
dėsi motina. —- Vaikas visai 
nevaikšto ir beveik nekalba.

Juozas žiūrėjo į bekraujį 
vąiko veidą ir galvojo. “Pa
dėti ligoniui, kurį gydė seni, 
prityrę specialistai? Ar suge
bėsiu aš?”. Bet motina laukė, 
vylėsi. .. Reikalinga buvo pa
siryžti. Jis permetė akimis li
gos istoriją, kurią atnešė mo
tini “Džeksono epilepsija. 
Priežastis — meningitas”. To
liau buvo- aprašyta gydymo 
sistema. Juozas dar kartą 
perskaitė vaistų sąrašą.

“Dar nepavartotas Karma- 
novos gydymo metodas”, — 
pagalvojo jis ir paklausė:

—O jūs Karmandvos table
čių jam nedavėt?

Moteriškė papurtė galvą. 
Juozas dar kartą smulkiai iš
klausinėjo motiną apie sūnaus 
ligą-

—Mano nuomone, liga pra
sidėjo ne nuo meningito. Tai 
įgimta.. . — nusprendė Juo
zas — Karm.anovos metodas 
čia turi paveikti.

Jis parėmė galvą rankomis 
ir vėl mintyse sumetė visus 
atvejus, kai šis metodas buvo 
veiksmingas. Taip, čia jis 
turi padėti.

—Po keliu dienu' būtinai 
praneškit, kaip veikia vaistai, 
—paduodamas receptus moti
nai, paprašė Juozas.

šis atsitikimas labai domino 
jaunąjį gydytoją. Tą patį va
karą, parėjęs į namus, jis pa
ėmė neseniai išleistą profeso-

■ riaus Sucarevos knygą apie 
vaikų nervų ligas. Godžiai 
skaitė puslapį po puslapio. 
Pasirodė, kad dauguma jo 
minčių pasitvirtino. Reikia

• tik paskirti daugiau organiz- 
‘ mą stiprinančių vaistų. Be to,
■ čia galėjo tikti ir kiti, ne taip
• smarkiai veikiantys medika

mentai.
Juozas nekantraudamas lau-| <» ) 

kė ligonio motinos, bet ji 
kažkodėl nesirodė. Pagaliau 
jis susitiko Galaunienę kine.

—Kaip jaučiasi berniukas? 
—nedrąsiai, kiek jaudinda
masis paklausė Juoząs.

—^Eugenijui geriau, jis pra
dėjo vaikščioti. Aš jums dė
kinga, daktare, — šypsoda
masi pasakė motina.

“Geriau!”.— su palengvėji
mu pagalvojo Juozas.

—Aš noriu paskirti jam ki
tų vaistų, — pasakė gydyto-, 
jas, čia pat sėsdamasis prie 
staliuko, —gal būt, šitie pa
veiks dar geriau. O jūs visgi 
u želdinėkite. . .

Šį kartą Galaunienė atėjo 
po dviejų dienų. Ji pranešė, 
kad prįepuoliai padažnėjo. 
Juozas užsiglvojo. Vaistai 
berniukui buvo per silpnų Te
ko grįžti prie Karmaųovos 
metodo. Dabar Galaunienės 
sūnus jau vaikšto, žaidžia su 
kitais vaikais. Bet Juozas ži
no, kad jo gydymas dar ne
baigtas. . •;

Yra ligų, kurių neišgydys! 
ambulatorijoje. štai Juozo 
rankose Brušelio asmens kor
telė.; Jis serga širdies yda ir, 
tur būt, teks siųsti j j Į ligo
ninę.

Juozo mintis nutraukia me
dicinos sesuo šnirienė.

—Daktare, seniai 
baigti, — 
valandą užtrukot.

Bet . Juozas neskuba. Jis pa
kviečia dar vieną ligonį ir Lik 
tuomet užbaigia darbą. /

“Kaip nepastebimai bėga 
laikas,— pažvelgęs į laikro
dį, galvoja jis. — Rodos, vi
sai neseniai pradėjau”.

Šiandieną niekas nekvietė jo 
į namus, ir visas vakaras lais
vas. Gydytojas neskubėdamas 
nusileidžia nuo kalnelio. Kai 
jis dviračiu pravažiuoja- pro 
ryšių skyrių, jį pasveikina 
Kraujoniepę.' Juoząs sustoja 
ir pa§jt®iraūja, kaip ji jau-; 
čiasi. (

Pardavinėtojos. Norinčios darbo 
su didele kompartija, turinti ir dau
giau krautuvių. Gausite apmoka
mas atostogas, nuošimtį pirkiniuo
se, ligonių, apdraudos ir atsistatymo 
pašalpas. Kreipkitės:

W. T. GRANT CO.
1026 Market St., Philadelphia, Pa.

(187-189)

gyveni- 
ap-

• —Ačiū, daktare, — dėkoja 
moteriškė. — Aš jau beveik 
sveiką. ..

Juozo krūtinę užlieja šilta 
džiaugsmo banga: juk tai li- 
gpnė, kuri visus metus išgulė
jo patale.

Namuose jį pasitinka sesuo 
Janina. Iš jos žvilgsnio Juo
zas suprato, kad ji nepaten
kinta — vėl reikės šildyti pie
tus.

—Na, nepyk, Janina. Toks 
jau kaimo gydytojo 
mas, — juokiasi Juozas, 
kabindamas seserį.

Papietavęs, jis išsiima ne
didelę knygutę ir studijuoja 
savo rolę. Juozas vaidina 
svarbiausią rolę Nazarovo'pje- 
sgje “Vienturtis sūnus”.

—Būk šiandieną mano part
nere. štai tavo rolė,—paduo
damas Janinai knygą, prašo 
Juozas. — Reikia patikrinti, 
ar. gerai atsimenu. ..

Juozas atsistoja ir prade
da. . . Jo balse- dabai’ skamba 
pasididžiavimo intonacijos. 
Vidoje figūroje, eisenoje ir 
gestuose jaučiamas pasitenki
nimas savimi ir gėrėjimasis 
savimi.

—Netinka tau šita rolė, — 
sakė draugai, kai dramos ra
telio vadovas- pasiūlė Mitios 
vaidmenį Mąckevičiui. Bet tai 
nesvarbu. Juozas puikiai su
vaidins scenoje Mitią — mies
čionį, kuris, baigęs medici
nos institutą, atsisako važiuo
ti i rajoną. •

I. Baužytė
. Ukmergės vajones

$$$
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AFL-CIO President George Mcany 
has written a Memo to women 
voters urging every woman mem
ber, and wife, • widow, sister and 
daughter of AFL-CIO members to 
help in the effort to “elect good 
candidates who will give us good 
laws.” Printed in two colors, the 
leaflet may be ordered free of 
charge from the Committee on Po
litical Education, 815 16th St., 
N. W., Washington 6, D. C.

?

Wilkes-Barre, Pa.
Svarbus Įvykis šį sekmadienį

buvo pa-

piiųnošios
Kartais

Rugsėjo (Sept.) 30 d
Pamatykite Premjerą Komediją

LAPKUS”
Kurią suvaidins Liaudies Teatro artistai iš
- New Yorko, vadovaujant Jonui Valenčiui

Salėje 206 Parrish St.
Vaidinimas prasidės 2-rą valandą popiet

Po vaidinimo šokiai prie geros muzikos. 
Taipgi bus užkandžių ir gėrimų.

Rengia LDS 60 kuopa

- <, > >■ i-- i u . - ■ - -• —• ■ ' 1 ' 1 '■

U Lapkričio
November

r

^nepatenkintas sa

Taį svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkės 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS

laikas
; sako jinai. — Visą

Linksma pranešti, kad šiemet Laisvės koncerto pro
grama bus labai įvairi, nes ją atliks žymiausi Ameri
kos lietuvių talentai. Greit paduosime ištisą koncerto 

programą, sekite koncerto skelbimus.
t

Šis Koncertas Bus
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 valandą popiet. Pradedame anksčiau, 
kad būtų progos i toliau atvykusiems anksčiau 

sugrįsti namo. .

Koncertui Įžanga tik $1.50

< 3 pusi. Laisvė (Liberty), frečiad., Rugsėjo (Sep.) 26, 1956

Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at
silankyti.. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 

ateiti į koncertą



Wagneris sako, kad jis 
nemaišys komunizmo jo 
rinkiminėj kampanijoj

Miesto ' majoras Wagneris, 
kuris kandidatuoja į senato
rius, sakė, xkad jis nemaišys 
komunizmo klausiipo priešrin-! 
kiminėje kampanijoje. Kaip 
yra žinoma, prieš jo priešinin
ką, prokurorą Javitsą, ku
ris kandidatuoja republikonų 
pusėje, buvo keliami kaltini
mai, kad jis praeityje, tuoj po 
karo, kai pradėjo New Yorke 
savo politinę karjerą, šliejosi 
prie komunistų ir ALP, bandė 
gauti jų paramą.

Wagneris sakė, kad jis ne- ' 
tiki tiems kaltinimams prieš 
Javitsą, ir kad jis bendrai ne
nori maišyti savo kampanijoje 
komunizmo klausimo. Wagne- , 
ris sakė, kad jis tikras, jog 
New Yorko miesto ir valstijos 
žmonės išrinks jį, kad užimti 
vietą Senate, kurią dabar lai- i 
ko Herbertas Lehmanas. Leh- 
m arias nekandidatuos dėl sa
vo seno amžiaus. ■

Wagnerj apart demokratų ' 
indorsavo ir Liberalų partija. Į

NpwYorto^/a^Zlnlin
Mažyčiai irgi mokinasi 
svetimų kalbu, pirmoje 
eilėje ispanu, francūzy

Iki neseniai svetimos kalbos 
buvo dėstomos
(high schools) mokyklose ar
ba aukštesnėse mokslo įstai
gose. Dabar vis plačiau prade
dama mokinti svetimas
ir mažyčiams pradžios moky-

< klų vaikams, 
j mieste svetimos 
{dėstomos 17-oje

tik vidurinėse

albas

Yorko 
jau

New 
kalbos 
viešų prad

žios mokyklų, neskaitant pri
vatinių ir specialių mokyklų. 
Svetimų kalbų mokinmas kai 
kuriose mokyklose prasideda 
nuo trečios klasės, tai yra, 
nuo 8-9 metų amžiaus vaikų. 

Daugiausia dėstoma ispanų 
kalba, antroje vietoje francū- 
zų, trečioje vokiečių. Mokyto

jai sako, kad mažyčiai labai 
j mėgsta svetimų kalbų mokini- 
|mą. Su laiku, sakoma, bent 
; viena svetima kalba bus dės
toma kiekvienoje pradžios 
mokykloje.

Mire
Sekmadienį, rugsėjo 23 die

ną, mirė Juozas Šiugžda, 67 
metų amžiaus, ilgus metus 

Dirbo

ILA dar neprarado vilties 
būti priimtai į AFL-CIO- 
nors Meany atmete prašymą
ILA (Uosto krovikų unijos) , penkiais AFL-CIO vice-prezi- 

prezidentas kapitonas Brad
ley sako, kad jis ir kiti unijos 
vadai dar .neprarado vilties, 
kad su laiku' bus priimti į 
AFL-CIO eiles. Jis sakė, kad 
turi vilties, jog unijos prašy
mas bus perduotas. AFL-CIO 
pildoma j ai tarybai.

Kaip 
Bradley 
tone su 
no, kad 
kratė kriminalistinių, elemen
tų, visokių raketierių ir geng- 
sterių, kurie buvo įsigavę į 
dalį tos unijos lokalų. Meany 
jo išklausė, išklausė visokius 
savo patarėjus, ir paskui pri
ėjo išvados, kad ILA dar vis 
vien nėra švari. Jis sakė kopi- 
tonui Bradley, kad net neper
duos prašymo pildomajai ta
rybai svarstymui.

Bradley sakė, kad jis anks- ryšius 
čiau kalbėjosi asmeniškai su mentais.

žinia, :praeitą savaitę 
'konferavo Wasthing- 
Mieany ir jam išaiški- 
ILA jau beveik atsi-

dentais, ir kiekvienas jų jam 
patarė kreiptis į Meany su 
prašymu; kad unija būtų pri
imta.

Tuo tarpu kita uosto krovi
kų unija, IBL, kuri yra AFL- 
CIO' dalis, jaučiasi labai įdrą
sinta Mėany nutarimo ir įsako, 
kad atnaujins kovą už teisę 
būti: pripažinta “atstovaujan
čia < NeXv Yorko uostininkus 
unja”. ILA sako, kad IBL yra 
tiktai “popierinė unija”.

Bradley prieš Anastasią
Kapitonas Bradley sakė, 

kad prireikus krovikai išeis 
streikan, kad priversti bosus 
pripažinti ILA vienintele uni
ja, kuri turi teisę kalbėti jų 
vardu. Bet tuo tarpu Anasta
sia, kuris turi galios Brookly
no ILA lokaluose, tokiam 
streikui priešinasi. Anastasia, 
kaip manoma, dar vis palaiko 

su raketieriniais ele-

ir 
kurią

Ti-

sako, 
“Ar- 

Mad- 
Times”

Matthews.
Namij darbininkė. Moteriške pri

žiūrėti mažus moderniškus namus— 
2 mokyklos vaikai. Lengvas valymas 
ir virimas. Nuosavas kambarys. Mo- 

l derniški įtaisymai. Namai randasi 
Levittown, L. I. Savaitgaliai laisvi. 
$45 į savaitę. 5 dienos. Pershing 

1-3992 (184-186)

Poznane. — čia šiandien 
prasidėjo trijų riaušininkų 
grupių bylų sprendimas.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE 1

DRAPERY OPERATOR
On machine. Experienced. 

Custom shop — Steady work.
PL 9-2463

(183-189)

HELP WANTED MALE

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)

Houseworker. Sleep in (mature), 
care of children, 1 school age. No 
cooking, 5 room apt. Appliances. 
Good position. Call 9-12 or after G 
P. M. NI. 5-4895.

(187-1901

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)

MACHINIST—1ST CLASS
Age, 30 to 40 yrs. 1st class on 

Lathe work from plans. Also IN
SPECTOR. Experienced screw ma
chine, first parts inspection. Good 
pay, steady work. Benefits.

GREAT EASTERN 
BRASS WORKS

36-20 34th St., L. I. C. RA. 9-2250
(187-193)

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

360 Furman St., Brooklyn 
near Borough Hall 

(179-185)

HousCworker—Cook. (Under 50). 
Sleep in own sunny room. 2 school 
girts. $50 per week. Recent refers 
enccs. Must speak English Steady; 
Mamaroneck 9-5154.

(182-185)

VAIRUOTOJAI
Tractor ir Trailer. Mack Trokai. 

Gera alga, nuolatinis darbas. 
GALVIN TRUCKING CORP.

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

Isaacsui nepatiko, kad 
ADA parėmė Wagneri

Liberalinė organizacija A- 
mericans for Democratic Ac
tion (ADA) indorsavo Wag
ner), remia jį jo kampanijoje išgyvenęs Brooklyne. 
laimėti vietą Senate. ADA. j Scholes kepykloje kaipo duo- 
kaip yra žinoma, yra neparti- j nos išvežiotojas per 20 metų, 
nė organizacija, kuri remia i Jis aprūpindavo duona Rich- 
liberališko nusistatymo kandi- mond Hill sekcija, 
datus, kokios partijos jie ne
būtų. Dažniausiai, betgi, išei 
na taip, 
kratus.

Pašarvo
tas laidotuvių direktoriaus Ša- 
linsko šermenynėje, 84-02 Ja- 

kad ji remia demo- j-naica Ave., Woodhaven, N.Y.

ADVOKATAMS
RUGIAPJŪTĖIšgirdęs, kad ADA indorsa

vo Wagneri, iš tos organiza
cijos pasitraukė miesto tary
bos narys Stanley M. Isaacs, 
republikonas. Jis taip aiškino 
savo pasitraukimą:

“Aš priklausiau prie Ą.DA, 
manydamas, kad ta organiza- ši<)1 j,e .mtt, kiek no-
C’ja tikrai nepartinė. 
Wagnerio indorsavimas 
yra geriausiu Įrodymu, 
taip nėra. Wagneris yra 
ralas, tas tiesa, bet 
stojantis republikonų -kandi
datas J. Javits irgi yra libera
las. Jeigu ADA tikrai laikytų
si be party viškumo, tai ji šiuo 
kartu nebūtų parėmusi demo
kratą prieš republikoną.”

Manhattan ir Bronx apelia
cinis teismas patvarkė, kiek 
advokatai gali pasiimti už sa
vo patarnavimą dėl sužeidimų 
bei nepaprastos mirties. Iki

Bet 
man 
kad 

libe-
prieš j j

lėdavo. ’Nuo dabar jiems bus 
leista pasiimti ir susidėti į ki
šenę 50 procentų nuo pirmo
sios ieškinio tūkstantinės dole
rių, 40 procentų nuo antros. 
Jeigu ieškinys sieks $22,000, 
advokatas turės teisę pasiimti 
35 procentus, o nuo $25,000 
ieškinio 20 procentų.

Citizens 
New York 
1956-1957 
yra toks:

Committee to Keep 
Clean jau pradėjo 
meteų vajų, sūkis 
“A Cleaner New

York Is Up To You”. Visi gy
ventojai raginami susirūpinti 
mūsų miesto švarumu.

IR ČIA REIKIA 
CIIVILINIŲ TEISIŲ

Taip sako negrų pažangos 
susivienijimo (NAACP) advo
katas T. Marshall. Reikia ne
pamiršti, girdi, kad ir New 
Yorko mieste negrai neturi 
pilnų teisių, nes jie yra segre-i 
guoti į tam tikras šrits ir neį-

! leidžiami į geresnes vietas.

ŠAUNI IR SKAITLINGA 
BUVO VAKARIENE

Pereito šeštalienio vakarą 
susirinko virš šimtas svečių į 
Lietuvių Namo Bendrovės di
rektorių ruoštą vakarienę.

Ir atsilankę Lietuvių Kultū
rino Centro rėmėjai nenusivy
lė. Valgių buvo parūpinta vi
siems sočiai ir skaniai. Kiek
vienas gavo po didžiulę lėkštę 
vištienos su įvairiais skanės
tais. Virtų ir žalių daržovių 
buvo paruošta daugiau, negu 
svečiai galėjo sunaudoti.

Baigiant sotintis Bendrovės 
prezidentas Walteris Keršulis 
pakvietė J. Gasiūna/ ir A. • 
Bimbą pasakyti keletą žod
žių. Jie nurodinėjo, kaip svam
bu visiems remti Kultūrinį 
Centrą. Vėliau Walter Keršu
lis pakvietė gaspadorių Wal- 
terį Brazauską. Brazauskas 
priminė, kad šiam parengimui 
pasidarbavo abu Titeniai, 
Viktorija Balkus ir kiti. Jie

suruošė skanius valgius.
Svečiai buvo patenkinti 

tuo, kad valgyklai ..vieta padi
dinta ir valgyklos langai pa
puošti. St. Titenis žymiai su
trumpino didįjį barą, o Albi
na Mikalaus savais pinigais 
nupirko ir. pasiuvo langams 
draperijas. Ačiū jiems dabar 
vakarienėms vieta daug di
desnė ir gražesnė.

Buvo išduota pora dovanų, 
kurias suteikė . Harrisono Še,- 
nutė. ir O. Titenienė. Jas gavo 
Veronika šibeikenė . ir Irena 
Levanienė. . , ,

. Taip linksmai, gražiai pra
ėjo vakaras. Visi dalyviai pa
sižadėjo pribūti į. kitą vaka
rienę. Tai . bus metinis Bend
rovės banketas lapkričio 24 d. 
Tą dieną įvyks Bendrovės šė- 
rininkų suvažiavimas, o po su
važiavimo banketas. Lauksi
me visi.

ir

Rep.

New Yorko 
spaudoje

Praeitą savaitgalį beveik vi
si New Yorko laikraščiai pa
šventė nemažai vetos Komu
nistų partijos rezoliucijos pro
jektui, kurį išleido tos parti
jos nacionalinis komitetas. 
“Times”, “Herald Tribune” ir 
“Post” padavė plačius prane
šimus apie tą rezoliuciją 
spaudos konferenciją, 
davė Eugene Dennis, 
generalinis sekretorius,
mes” net perspausdino didelę 
dalu rezoliucijos teksto.

4 * *

New Yorko “Times” 
kad frankistų laikraštis 
riba”, kuris leidžiamas 
ride, smarkiai puolė 
k o r espondentą
Frankistų laikraštis sako, kad 
korespondentas ir pats “Ti
mes” yra priešingi dabarti
niam Ispanijos režimui ir jį 
šmeižia.

“Arriba”yra falangistų (fa-Į 
šistų) organas. Straipsnyje 
apie “Times” tame laikrašty
je yra. ir anti-semitizmo, sako 
“Times”, nes “Arriba” apibū
dina tą laikraštį kaip žydų 
kontroluojamą. 

# *
“Daily Workeris” sako, kad 

AFL-CIO vadas Meany labai 
neteisingai pasielgė atmesda
mas ILA prašymą būti priim- j 
tai į AFL-CIO. “Daily Worke- j 
ris” sako, 
Meany galėjo padaryti, 
bent paskirti ko’rtiisiją, 
pravestų tyrinėjimą, ar 
tikrai apsivalė nuo, gengsteri- 
nių elementų, kaip tai teigia 
ILA pirmininkas Bradley. 

* # *
To paties kairiečių organo 

bendradarbis George Morris 
plačiai rašo apie įvykusią UE 
konvenciją. Kaip žinia, toje 
pažangiečių vadovaujamoje 
unijoje reiškiasi dvi linkmės: 
viena už UE palaikymą ne
priklausoma, kita už susijun
gimą su kokia nors AFL-CIO 
unija.

Morris sako, kad nors kova 
tarp abiejų frakcijų buvo ga
na karšta, pagrindiniai jos abi 
pažangios iy abi darbuojasi, 
pagal savo išmanymą, už ge
riausius UE narių interesus.

MALE and FEMALE

Upholstery man. To work on 1 Steady work, 
custom upholstery, good pay, stea
dy work. Also upholstery Operator Į 
(female) to work part time.

WALTERS, 839 2nd Ave. - 
Nr. 48th St., N. Y. PL. 8-0472.

(17-193)

EMBROIDERERS
Hand exp. Sew beads 

Good pay.
WILKES

62 W. 47th St., N.

on frames.

(184-190)

REAL ESTATE

Lietuviu parengimu kalendorius 
Kultūriniame Centre

Sekmadienį, rugsėjo 30 
d,, 3 vai. po pietų, atsibus 
įdomios diskusijos rinkimų 
klausimu. Svarbu visiem daly
vauti. įžanga veltui.

Sekmadienį, spalio
bus suvaidintas gražus veika
las trijųi aktų komedija “Lap
kus”. Nė vienas nepraleiskite 
nepamatę šio vaidinimo. Pra
džia 3 :30 vai.

7-tą

Sekmadienį, spalio (Oc
tober) 21 d., čia bus nepa
prastai įdomus ‘ parengimas, 
Mr. ir Mrs. Reinhardt 45 me
tų vedybinio gyvenimo nukak
tu vės. Paminėjimą ruošia ban
keto formoj. Ruošėjai — Mr.

Mrs. Walter Kershulis, Mr. 
Mrs Julius Kalvaitis ir Mrs. 
Petrikienė.

Banketas atsibus gražioje 
Liberty Auditorium, pietų lai
ku, 1:3,0 vai.

Pakvietimus jau 
Įima įsigyti.

Pastaba: Tik su 
galėsite dalyvauti, 
vėluokime.

Aido Choro žiemos 
zono koncertas įvyks 
madienį, 'spalio 28 d. Pradžia 
3-čią vai. po pietų.

Laisvės koncertas 
mhdienį, lapkričio

ir 
ir

dabar ga-

pakvietimu 
Taigi nesi

se- 
sek-

sek

LEVAS TOLSTOJUS, iš kurio veikalo “Karas ir Taika” pa
darytas filmas tuo pačiu pavadinimu, rodomas “Capitol” ir 
“Paramount” teatruose,

FINLANDIJOS NAMAI
30 E. 50th St., MU. 8-001# 

Skanūs FiniSkl Valgiai 
MORGASBORD •& DELICACIES

Luncheon, Cocktails, Dinners
Atdara Sekmadienlali »-» •

(183-189)

Pradžia 3 vai. po pietų. Dau
giau informacijų bus vėliau.

LIETUVIŲ NAMO BEND
ROVĖS šėrininkų suvažia
vimas ir banketas - šeštadienį, 
lapkričio (Nov.) 24 d. Suva
žiavimas nuo pietų, o banke
tas prasidės vakarienės laiku.

L. M. S. rengia- paskai
tą, irgi su užkandžiais, 
sekmadienį, lapkričio 5 d. 
Plačiau apie tai bus parašyta 
vėliau.

- <Wal. Brazauskas

Statys naują teismabutj
Gautas iš Washingtono- už

Cook-Housekeeper. Exc. top-pay- • 
ing position, new E. 80’s penthouse * 
for qualified cook-housekeeper, Mi 
adults, 1 child & nurse. Own rm.,

9:30 A. M Io 12 noon.
(184-187)

2 šeimų—moderniškas namas, 9<ex^ra help. Refs, 30-45. TR. 6-0293, 
blinds, alumin'iai s’torms ir 9;30 A. M to 12 noon.kad mažiausia ką rūmai, 

screens, įdėtas linoleum per ištisą

kuri
ILA

stubą, ištaisytas skiepas su baru, 
skalbiamąja mašina, aliejaus šiluma. 
Porčius ir patio. Parduoda savinin
kas. $13,500. NI. 9-3383. 9—12 ar 
po G v. v. (184-185)

M ERG IN A—P A T Y R LSI
Prie siuvimo- pataisymų, nuolatinis 
darbas, gera mokestis, 5 dienų sa
vaitė. AL. 4-0892. ‘

Business Opportunity

Valgio krautuvė. Mažas pasitar- 
navimas. įsteigta 11 m. Puiki vieta 
Queens; mažos išeigos, o geros jei- 
gos. Pilnai įtaisyta. Su nuostoliu. 
GR. 4-7786.

Community Towel
425 E. 91h St.,

Supply Co.

(184-187)

VYRAI

(187-92)

IR MOTERYS 
ar daliai laiko 
del rimtų žmonių dir- 
pagarsėjusiose žaislų 
kuriuos mes įsteigsi-

NAMŲ DARBININKft
Guolis vietoje, tinkamas liuoslaikis, 
atskiras kambarys ir maudynė, visi 
įrengimai moderniniai. 3 minutės 

nuo Scarsdale stoties.
Tel. Scardale 8-8719. ,

HELP WANTED-MALE

Ir katalikai susirūpino

Brooklyn© katalikų bažny
čios vyskupija skelbia, kad^ji 
pradės vesti apšvietos kursus 
tema “Good Race Relations”. 
Katalikai bus mokinami išme
sti iš savo galvos visokią rasi
nę neapykantą. Pasimojimas 
tikrai sveikintinas.

Pilnam
Keletas vietų 
bimui mūsų 
eksponatuose,
me jūsų kaimynystės krautuvėse.

NEREIKALINGAS 
PARDAVINĖJIMAS

Mūsų planas iš 3 valandų į savaitę 
yra išbandytas. Reikalinga nuo $298 
iki $995 pinigais. Jei tikrai teisingi, 
rašykite pilnai apie save—duokite 
savo telefono numerį.

TOY MERCHANDISING CORI’.
, 24-25 45th Street

Long Island City 2, N. Y.
(183-186)

IDEAL FOR FAMILY
GROCERY, Bronx, cor. $1,500 

Sac. selling due to illness.
Being sold completely equipped.

CY. 2-2966.

POLISHERS
Patyrusios prie moteriškų ridikulių, 

Frames ir Ornaments.
Gera mokestis.

VOGUE METAL CRAFT CO.
Tel. OL. 7-7300

(24M)
(184-191)

PINBOYS
Su patyrimu, nuolatinis darbas, 

gera alga. Garantija.
DYCKMAN BOWL-WAYS

170 Dyckman St. (Po 3 v. d.)
(187-189)

Dar kitas ekskursinis Circle 
Line 
mes.
VII, 
prie 
pasijudinti ir 
lauktas kito laivo, 
ra du 
siniai 
tuose.

laivas susilaukė nelai-
Tas laivas, Sightseer 

East Rives vandenyse 
92-ros gatvės negalėjo 

:• turėjo būti iš- 
Šią vasą- 

kiti tos linijos ekskur- 
laivai atsirado eksiden-

. X 1 • V 1 ■ J .9 ._ 1 . J • PRANEŠIMAInaują fnodernišką teismabutį. 
Bus pastatytas tarpe Tillary> 
Washington, ‘Adams ir Con
cord Sts. Pastatymas atsieis 
apie $15,000,000. >

Mergaitei į plaučius 
pateko “peanut”

Iš Rome, N. Y., lėktuvu 
tapo atvežta 10 mėnesių mer
gaitė Kathleen Johnson ir pa
dėta į U. S. Naval Hospital, 
St. Albans. Gal jos gyvybė 
bus išgelbėta. Kažin kaip į 
jos plau.čitis pateko “peanut”.

DRESSMAKING & FASHION 
DESIGN

Madų desingning sukirpimų, siuvi
mo, suknelių siuvimo, mokytis fran- 
cūziškų parėdalų madų po dirigavi
mu i

MtyTE SAPHO 
Dienomis to Vakarais

Vyrams' ir Moteriškėms < 
School'd DiWdtog & Dressing 

312 W. 83rd s St., N,Y,C.

to Vakarais

(184-191)

Grocery-Deli. Est. 30 yrs. 3 rm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle. No 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287
I (184-190)

RIVERTERS & CLICKERS

Experienced on leather goods. 
For 5 P. M. to 10 P. M. shift.

418 Johnson Ave., B’klyn
EV. 2-4214 <

(184-190)4^

, . HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia draugišką 

parę bei vakarienę, sekmadienį, 
rugs.-Sept. 30 d., pradžia 2-rą vai. 
popiet, vakarienė 5-tą valandą va
kare, svetainėje 155 Hungerford 
St. Visiems, kurie priklauso prie 
Choro ir kliubo, viskas už dyką. O 
tiems, kurte nepriguli į minėtas or
ganizacijas, kainuos tik $2.00. Visus 
kviečiame atsilankyti.

Laisvės Choro Komitetas
(187-186)

LLD 1-osios kuopos susirin
kimas įvyks šio penktadienio 
vakarą, lygiai 7:30, rugsėjo 
28 d., Liberty Auditorijos pa
talpoj. Kurio jau užsimokėjot 
duoklę ar tą vakarą užsimo- 
kesit, gausite naują, Prūseikos 
parašytą knygą. Kviečiame ir 
norinčius įstoti į LLD.

x Vąldyba

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

price $2,300.
4615—6th Ave., Bklyn

GE. 8-7227
(181-187)

Tool Cutter-Grinder. Also exp. in
ternal & external grinding. Penn, 
All benefits. Overtime.

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

(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.

MA6INISTAI
Lathq Hands, su Milling Mašinos 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT CO.
Irvington, New’ York.

Irvington 9-3206
(182-188)

(180-186)

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)

Welders-Heliarc. Light gauge alunv 
chasis boxes, cabinets. Good pay. 
Modern plant. RA. 1-3500. Mr. Lauro. 
METAL SPECIALTIES, 27-01 Bk- 
lyn Qns. expway. W. Woodside.

(180-186)

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

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, 5 dienų salt, 
vaite. Tel. AL. 4-0892. ,

Community Towel Supply Co.
425 E. 9th St., N. Y. C.

(184-197)

(182-188)

4 puti. LattvB (Liberty)Trečiad., Rugsėjo (Sep.) 26, 1956 
<

JAUNAS VYRAS
Abelruam fabriko darbui. Turi būti 
18 metų. Nuo 9 A. M. iki 11 A. M. 
arba 1 P. iki 4 P. M. American 
Improved Products, Ine. Jericho 
Turnpike ir County Courthouse 
Road, Garden City Park, L. I.

(184-192)




