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KRISLAI
Negarbingas pasigyrimas. 
“Misery likes company”. 
Dėl “kompetencijos”. 
Diskusuoja ir svarsto. 
Neprisotinami apetitai.

Rašo A. Bimba

Tai, kas buvo seniai žino
ma, tapo viešai pripažinta. 
Ir tai padarė mūsų šalies pre
zidentas.

Paskutinėje savo prakalbo
je Eisenhower visam svietui 
pasisakė, kad Guatemaloje 
pakeitimą padarė mūsų val
džia, tai yra, nuvertė demo
kratinę valdžią ir įsteigė fa
šistinį režimą.

Tuo džiaugiamasi ir di
džiuojamasi

Kanadiškė Nepriklausoma 
Lietuva praneša: “Egzilinė 
lenkų valdžia pasiūlė Lietuvai 
naują uniją”.

Dar ton uni.jon būsianti pri
imta ir Latvija.

Tie lenkai neturi jokios 
Lenkijos, o lietuviški pabėgė
liai neturi jokios Lietuvos.

Tokiems žmonėms ir tokiai 
unijai amerikiečiai turi labai 
tinkamą posakį: “Misery 
likes company”. Tokia jų 
unija ir tebus unija amžinųjų 
mizerijų.

Klerikalų, menševikų ir 
smetonininkij spaudoje dar vis 
tebesi riejama dėl “kompeten
cijos”. Vieni gina “šefo” Lo
zoraičio kompetenciją, o kiti 
VLIKo Lietuvą ir “išlaisvinti” 
ir paskui ją valdyti.

Man atrodo, kad jų visų 
kompetencijoj tėra vienas da
lykas: nekišti nosies į Lietu
vos reikalus. Juo greičiau jie 
su ta tiesa susigyvens, tuo 
jiems patiems bus sveikiau.

Komunistų partijos Centra- 
linio komiteto paskelbtasis re
zoliucijos projektas yra įdo
mus dokumentas. Jis plačiai 
svarstomas ir diskusiuojamas 
ne tik tarpe komunistų, bet 
abelnai visoje pažangiojoje vi
suomenėje.

Tai labai ilgas ir pusėtinai 
nuobodus, nors labai rimtas 
ir svarbus dokumentas.

Ką gi komunistai toje rezo
liucijoje pasako?

Jie pasako, kad praeityje 
buvo padaryta daug klaidų.

Jie pripažįsta, kad dėka tų 
klaidų ir užpuolimų iš val
džios pusės, komunistai dau
gelyje vietų tapo atskirti nuo 
masių, ir kad abelnai j-ų jė
gos yra sumažėjusios.

Kokia iš to išeitis?
Išeitis yra pasitaisyme ir 

.pataisyme savo veiklos. Kly
sta, girdi, tie, kurie siūlo 
partiją paleisti ir paskui ieš
koti platesnės marksistinės 
partijos.

Rezoliucijoje dar kartą 
griežtai atmetama spėkos tak
tika siekimui socializmo Ame
rikoje. Griežtai. pasakoma, 
kad prie to bus einama tiktai 
konstituciniais keliais.

Rezoliucijoje pirmu sykiu 
storai pabrėžiama, kad nesi
mato perspektyvų Amerikoje 
dėl plačios masinės darbo 
partijos. Siūloma visiems pa
žangiečiams kovoti už progre
są senosiose partijose, ypač 
demokratų partijoje.

Vėliau, žinoma, gali pasi
keisti sąlygos toje dirvoje.

Mūsų šalies didžiųjų darbo 
unijų vadų apetitai pasidarė
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EOKA skelbia, kad Vėliausios žinios

Nukovė 11-ą britą Iš viso pasaulio
Nicosia. — Paprastai bri

tai savo komunikatuose 
skelbdavo, kuomet Kipro 
nacionalistų pogrindine 
organizacija EOKA nukau
davo jų karius arba polici
ninkus. Bet per paskutines 
kelias dienas, kaip matyti, 
britai priėmė kitokią takti
ką: užtylėti.

Visame Kipre žinoma, 
kad nacionalistai pravedė

Eisenhoweris farmeriams:— 
viskas eina kuo geriausiai
Peoria, Ill. — Prezi. Ei

senhoweris čia pasakė tą 
savo plačiai iš anksto gar
sintą kalbą, kuri turėjusi 
išaiškinti republikonų nusi
statymą žemės ūkio reika
lu. Kaip žinia, farmerių 
tarpe viešpatauja didelis 
nepasitenkinimas krintan
čiomis kainomis.

Bet Eisenhoweris sakė

Progresyviai taipgi ragina,' kad i 
būtu balsuojama už Stevensoną |
New Yorkas. — “Natio

nal Guardian”, kuris yra 
kaip ir neoficialus, progre
syvių organas, pasisakė už 
Stevensoną - Kefauverį — 
su tam tikromis rezervaci
jomis. Aplink “National 
Guardian” spiečiasi ele
mentai, kurie sudarė buvu
sios Progresyvių partijos 
kamieną.

Paskutiniame “National 
Guardian” numeryje telpa 
vedamas straipsnis, kurį 
parašė C. B. Baldwinas, bu
vęs Progresyvių partijos 
sekretorius. Jis sako, kad 
daugelyje progresyvių vys
tosi nuomonė, jog šiuo kar
tu iš1 viso nėra reikalo bal
suoti, kadangi nėra pažan
gių kandidatų, o tarp repu
blikonų ir demokratų esmi
nio skirtumo nėra. Baldwi-

nebeprisotinami. Kiekviename 
suvažiavime jie pasikelia sau 
algas.

Štai kad ir plieno darbinin
kų unijoje jos prezidentui 
McDonaldui pridėtas visas de- 
sėtkas tūkstančių dolerių. Da
bar šis lyderis gaus į metus 
penkiasdešimt tūkstančių do
lerių ! Tai bent algutė.

Kalti, žinoma, patys na
riai, kad šitaip leidžia savo 
lyderiams sauvaliauti. Bėda 
su jais, kad jie nepaiso savo 
unijų veiklos ir susirinkimų. 
Lokalus valdo nedidelės sau
jelės. Taip įsigali klikos ir 
taip iškyla į viršų McDonal- 
dai, Le.wisai, Reutheriai, 
Meany ir kiti panašūs sava
naudžiai.

Labai laikas nariams susi
prasti ir savo lyderius paže- 
boti.

eilę keršto žygių prieš trijų 
kipriečių pakorimą, kad nu
kovė geroką skaičių britų. 
Bet britai to neskelbia.

Dabar EOKA išleido ko
munikatą, kuris lapelių pa
vidale buvo dalintas. Nico- 
sijos gatvėse. Tame komu
nikate EOKA sako, kad 
nukovė 11 britų kareivių ir 
policininkų nuo to laiko, kai 
trys nacionalistai tapo pa- 

farmeriams, kad viskas ei
na labai gerai, kad padėtis 
gerėja. Jis sakė, kad de
mokratų pažadai reguliuoti 
ir kontroliuoti kainas yra 
“apgaulė ir pasišaipymas.” 
Jis nežadėjo jokių esminių 
pakaitų, bet sakė, kad far
merių padėtis laipsniškai 
savaime gerės.

nas mano, kad tokia nuo
monė būtų klaidinga.

Vedamasis- straipsnis sa
ko, kad progresyviai turi 
planuoti atnaujinti savai
mingą politinį veikimą, bet 
kol kas jie vis vien turėtų 
balsuoti už Stevensoną ir 
Kefauverį. Dviejose valsti
jose, New Yorke ir Califor- 
nijoje, sako “National 
Guardian” straipsnis, pro
gresyvių balsai gali būti 
lemiami. Jie turėtų padėti 
demokratams, kad sumušti 
republikonišką reakciją.

“Guardian”, betgi, sako, 
kad nereikia balsuoti už 
demokratus neišgaunant iš 
jų specialių koncesijų, tai 
yra, balsai neturėtu būti 
“taip lengvai atiduoti”.

Viesulas Flossv»
užmušė devynis

* i
*

0

New Orleans. — Viesulas 
uraganas Flossy jau baigė
si, bet jis pridarė nemažai 
žalos Louisianoje ir Flori
dos vakarinė j e . dalyje. 
Smarkiausiai, betgi, viesu
las siautė Meksikos įlan
koje, kur mažesni laivai bu
vo jūros bangų sviedžiami 
kaip kokie degtukai

Iš viso uraganas parei
kalavo 9 aukų, o 14 asmenų 
dar nerasta ir gali būti, 
kad aukų skaičius pakils. 
Buvo pavojaus, kad viesu
las pasuks šiaurėn ir pri
darys daugiau žalos konti
nente, bet jis paskui pradė
jo laipsniškai silpnėti.

’ I z r a e 1 i e č i a i | ris kef be. kad
pravedė “pabaudos akciją,” 
nukovė 50 Jordano kareivių
Jeruzalė. Beveik tikras 

karas siaučia tarp Izraelio 
ir Jordano. Patys izraelie
čiai paskelbė, kad jie prave
dė “pabaudos akciją” Jor
dano1 teritorijom Izraelio 
armijos junginiai perėjo 
sieną netoli Jeruzalės, į ry
tus nuo Betlėjaus, ir užėmė 
vieną jordaniečių karinę 
bazę, taipgi policijos stotį. 
Abi Vietos, sako izraelie-
čiai, dinamituotos. Krito 50 
jordano karių ir policinin
kų. Izraeliečiai patys nete
ko, sakė jie, penkių karei
vių.

Jordaniečiai iš savo pusės 
sako, kad koks batai i jonas 
Izraelio armijos įsiveržė ir 
nukovė 19 jordaniečių.

Per visą naktį Jeruzalėje 
buvo girdėtas susišaudymas 
ir sproginėjimai. Abiejuo
se Jeruzalės sektoriuose, 
izraeliečių ir jordaniečių, 
gyventojai žinojo, kad vyks
ta kas nors rimto ir buvo 
manyta, kad pilno masto 
karas jau siaučia.

Tuo tarpu Jordano armi
ja pradėjo skubinti susti
prinimus prie rubežiaus. 
Amman o radijas paskelbė, 
kad Jordanas “faktinai jau 
randasi kare prieš Izraelį.”

“Sveikas, Nehru,
Rijach, Saudi Arabija.— 

Indijos premjeras Nehru 
atvyko čia. Jis čia tarsis su 
Saudi - Arabijos, Sirijos ir 
Egipto . valdžios nariais. 
Nehru apsilankymas čia 
skaitomas svarbiu įvykiu. 
Niekad pirmiau Saudi - A- 
rabijos gyventojai neišėjo 
taip masiniai į gatves, kad

Clintone bus teisiamas 
rasistinis riaušininkas

Clinton, Tenn. — Lap
kričio 5 dieną čia bus tei
siamas rasistinis riaušinin
kas John Kasperis. Kaspe
ris ne vietinis, net ne pie
tietis, o atsibastėlis iš Ne- 
warko, New Jersey. Šių 
mokslo metų pradžioje ra
sinė -integracija Clintono 
(Tennessee) mokyklose bu
vo pradėjusi vystytis sklan
džiai, iki atvyko Kasperis 
ir pradėjo energingai orga
nizuoti chuliganiškus rasi
stinius veiksmus.
'Jis bus kaltinamas riau

šių kėlime. Kasper jau taip
gi nuteistas fęderalinia- 
me teisme už paniekos pa
rodymą teismui. Bet jis pa
leistas po $2-000 kaucija, 
kadangi jis aną nuosprendį 
apeliuoja.

Houston, Texas. — Vice
prezidentas Nixonas serga 
influenza, bet tęsia savo 
maršrutą.

Izraeliečiai taipgi skubina 
sustiprinimus, ypat ingai 
link Jeruzalės, kur vyktų 
sunkiausios kovos, jeigu ka
ras pilnai įsiliepsnotų.

Izraelio kabinetas susi
rinko į specialų posėdį. Sa
koma, kad tame posėdyje 
premjeras Ben - Gurionas 
aiškinęs, kad nebuvo kito
kios išeities, kad jordanie- 
čiai paskutinėmis savaitė-
mis pravedė keletą agresi
jos aktui prieš Izraelį, ir 
vienintelis būdas juos su
laikyti, tai juos stipriai iš
gąsdinti. Ben-Gurionas sa
kęs, kad Izraelio armija 
prieš 'atakuodama per savo 
žvalgybą suranda tiksliai, 
iš kur atėjo puolimai, ir 
kaip tik prieš tas bazes tai
ko kontr-smūgius. Tokiu 
būdu izraeliečiai tikisi at- 
bauginti arabų komandie- 
rius nuo puolimų.

Paliaubų komisija atsi
skubino prie mūšių vietos.

Varšuva. — Unijų orga
nas “Glos Ęracy” sako, kad 
ateinančiuose seimo rinki
muose, kurie įvyks šių me
tų pabaigoje, turėtų rastis 
daugiau negu vienas kandi
datų sąrašas.

taikos pranašei’ 
pasitikti svečią iš užsienio. 
Susirinkusios arabų mi
nios šaukė: “Harhaba Neh
ru, rasoul ai salam”, kas 
reiškia “Sveikas Nehru, 
taikos pranašas!”. /

Nehru tarsis su arabų 
kraštu vadais Suezo ir ki- v
tais klausimais.

Lenkijos unijos dar kartą 
pakvietė U.A.W. delegaciją

Detroitas. •— Auto darbi
ninkų unija (UAW-AFL- 
CIO) gavo dar kitą laišką 
nuo Lenkijos unijij su kvie
timu atsiųsti delegaciją. Po 
pakvietimu pasirašė Lenki
jos unijų Varšuvos distrik- 
to galva Wozniakas.
Tai jau antras iš eilės toks 

laiškas. Pirmas kvietimas 
atėjo balandžio > mėnesį. 
UAW tada kvietimą atme
tė. Po Poznanės riaušių 
UAW vadas Reutheris pra
šė lenkų unijų, kad Lenki
jon būtų įleista speciali A- 
merikos unijų delegacija, 
kuri “tyrinėtų” Poznanės 
įvykius. Lenkai atsakė, kad 
jie nenori tokios tyrinėjimo 
delegacijos, nes tai skaito 
maišymusi Lenkijos viduji
niuose reikaluose, bet kiek
vienu laiku mielai priimtų 
paprastą unijų delegaciją. 
Tokia delegacija,' sakė jie, 
galėtų lankytis visur, įskai
tau Poznanę.

Londonas. — Britu užsie
nio reikalų ministras Lloy- 
das grasino Egiptui, kad 
Britanija padarys štai ką: 
pastatys užtvankas Nilo 
aukštupyje Ugandoje ir to
kiu būdu atkreips tą upę 
nuo savo senos vagos Egip
te. Tai būtų didžiulis smū
gis Egiptui, nes derlingasis 
Nilo slėnis, kur gyvena be
veik visi egiptiečiai, taptų 
dykuma.

Stevensonas Pietuose prieš 
rasistus,—bet gan švelniai

Little Rock, Ark.—Adlai 
Stevensonas kalbėjo čia, 
Arkansaso mieste Little 
Rock, ir nepabijojo pasisa
kyti prieš rasistus, teigti, 
kad viši turėtų laikytis 
Aukščiausio teismo patvar
kymo, kad rasinė integraci
ja mokyklose dabar yra ša
lies įstatymas.

Bet Stevensono pasisaky
mas prieš rasistus buvo

Policija konfiskavo Francūzijos 
komunistų laikraštį THumanite’

Paryžius. — Policija kon
fiskavo Francūzijos Komu
nistų partijos organą “l’Hu- 
manite.” Policijos grupė 
konfiskavo laikraščio siun
tinius geležinkelio, autobu
sų ir oro stotyse, kad jie 
nepasiektų provincijos. Pa
čiame Paryžiuje laikraštis 
jau vietomis radosi kios
kuose ir policijos agentai 
visame mieste ėmėsi laik
raščio numerius surankioti. 
Vienok tas numeris visjrvien 
pateko į daugelio skaityto
jų rankas.

Policija taip susirūpino 
konfiskuoti kiekvieną ko
munistinio laikraščio nu
merį, nes jame tilpo aštrus 
vedamas straipsnis prieš

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago. — Ne - operuo

jančių geležinkeliečių (iš
skiriant garvežių vairuoto
jus, bėgių tvarkytojus ir 
kitus operuotojus) unijos 
turi bendrą komitetą, kad 
koordinuoti veiklą.'Tas ko
mitetas atstovauja 700,000 
geležinkeliečių. Jis dabar 
skelbia, kad apie 90 procen
tų jų pasisakė už streiką, 
jeigu geležinkelių bosai at
sisakys kelti algas.

Chicago. — Harvesterio 
fabrikas Richmonde, India
noje, planuoja užsidaryti. 
Unija sako, kad 600 liks be
darbiais.
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Jungtines Tautos. — Sau- 
| gurno taryba trečiadienį 
pradėjo debatuoti Suezo 
klausima, c

Kairas. — Penki ameri
kiečiai, kuriuos Egiptas 
privatiniai pasamdė kaip 
pilotus, atvyko Egiptan.

Washingtonas. — Ameri
ka skelbia, kad neleis Egip
tui užsodinti tarybinius pi
lotus ant jos karinių laivų, 
kai jie praplaukia Suezą.

ĮZTu^hūdu ne
kasi st ų, o tik

gan švelnus. Jis sakė, kad 
“Kai kas mūsų tarpe jaučia 
priešingai,” to 
atstumdamas i 
sakydamas, kad tai “kito
kios nuomonės demokra
tai.” Stevensonas sakė, kad 
teismo patvarkymas yra 
teismo patvarkymas, bet 
jis nenaudojo stipresnių iš
sireiškimų prieš rasistinius 
riaušininkus.,t 

karą Alžyre. Tas straipsnis 
sakė, kad Francūzijos žmo
nės tiek pat nenori karo 
Alžyre, kaip jie nenorėjo 
karo Vietname. Karas Al
žyre, sakė ‘THumanite,” 
yra toks pat žiaurus, kolo- 
nialinis ir neteisingas, koks 
buvo karas Vietname.

Komunistų organas ragi
no visus Francūzijos dar
bo žmones priešintis tam 
karui ir darbuotis už jo pa
baigą.

Valdžia paskaitė tą straips
nį “išdavikišku.” “l’Huma
nite” jau buvo konfiskuota 
keletą kartų praeityje už 
Alžyro karo kritikavimą. 
Indokinijos karo metu irgi 
būdavo panašių atsitikimų.

Bridges Republikonas?
San Francisco. — Čia 

paplito žinia, kad unijų va
das Harry Bridges, žino
mas pažangietis, užsiregis
travo rinkiniams republiko- 
nu. Kuomet spaudos atsto
vai jo klausė, ar tai tiesa, 
Bridges atsisakė komentuo
ti.

Kopenhaga. — Lenkų pi
lotas Mig orlaiviu atskrido 
į Danijos salą Bornholmą 
ir paprašė prieglaudos. Jis 
sakė, kad nenorėjo pasilikti 
Lenkijoje. Jis pabėgo atsi
skirdamas nuo formacijos, 
kurioje skraidė per prati
mus.

ORAS NEW YORKE
Lietus iš ryto, giedra po

piet ir vakare.
p
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PER DAUG TŲ KALBIJ!
PRASIDĖJUS RINKIMINEI kampanijai, prasidėjo 

kandidatų darbuotė — kalbų sakymas.
Mūsų laikraštis, aišku, yra per mažas, kad galėtų > 

nors vieną procentą kasdien pasakytų kalbų išspausdinti.
Jei norėtume ištikimai visų žymesniųjų kandidatij 

kalbas atpasakoti mūsų skaitytojams, tai reikėtų turėti 
bent porą žmonių, kurie nuolat sėdėtų prie radijo ir 
klausytų arba skaitytų tas kalbas stambiojoje spaudoje. 
Norint visa tai atžymėti, reikėtų leisti daug didesnė 
Laisvė.

Mes negalime padaryti nei vieno nei kito. Mes te
galime tik kai kada paduoti iš vieno kito kandidato sa
kytos kalbos ištraukėlę. į

Sako kalbas Stevensonas, sako Eisenhoweris; sako 
Kefauveris, sako Nixonas. 
šieji kandidatai.

Yra spėjama, jog prezidentas Eisenhoweris turės 
daugiau sakyti kalbų negu jis pažadėjo. Prie to jį ver
čia republikonų partijos šulai, kurie jaučia po savo kojų 
žemės drebėjimą.

Be tų “keturių didžiųjų,” sako kalbas1 kandidatai į 
senatą, kandidatai i atstovų hutą, kandidatai i guberna
torius, kandidatai kitokioms vietoms.

Mums atrodo, iog tų kalbų yra per daug.
Kodėl nebūtų galima, sakysime, “keturiems, didie

siems” kandidatams pasakyti po kalbą tam tikrais spe
cialiais klausimais, na, po vieną į dvi savaites? Prie da
bartinių techninių priemonių — radijo, televizijos—tomis 
kalbomis galima būtų pasiekti. tiek pat žmonių, kiek pa
siekiama kandidatams nuolat iš vietos į vietą važinėjant 
ir kalbas sakant kasdien (kai kurie sako net po dvi kal
bas per dieną). Jeigu to neužtenka, tiek republikonų, tiek 
demokratų partijos galėtų užpirkti vietą komercinėje 
spaudoje kai kurioms savo kandidatų kalboms.

Važinėjimą, susitikimą su balsuotojais reikėtų pa
likti kitiems kandidatams — asmenims, kandidatuojan
tiems į Kongresą, bei kitas įstaigas.

Suprantame, abiejų partijų kandidatams norisi su
sitikti su balsuotojais, kai kuriems jų paspausti ranką, 
kai kurių vaikutį pakilnoti, etc. Bet tai, mūsų nuomone, . 
galima būtų eliminuoti ir nieks dėl to nenukentėtų. 1

Kas gi yra rinkiminėje kampanijoje svarbiausia?
Svarbiausia yra tas: kad žmonės, balsuotojai, susi

pažintų su partijų platforma, su kandidatų nusistatymu 
visais svarbiaisiais klausimais. Argi to nebūtų galima 
atlikti keletu kalbų?

PAGERBTAS 
JONAS ŠIMKUS

Šių metų rugpiūčio 27 d. 
sukako 50 metų amžiąus ra
šytojui ir literatūros kriti
kui' Jonui Šimkui.

O rugsėjo 8 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome sekamą 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bes nutarimą:

“Ryšium su penkiasde
šimtosiomis gimimo meti
nėmis, už įžymius nuopel
nus vystant lietuvių tary
binę literatūrą, suteikti ra
šytojui Šimkui Jonui, Jono 
s., Lietuvos TSR nusipel
niusio meno veikėjo garbės 
varda.” U- J

KINŲ OPERA PIETŲ 
AMERIKOJE

Montevidejiečių “Dar
bas” rašo, kad šių metų lie
pos pabaigoje iš Čilės į 
Urugvajų atvyko gastro
liuojantis Pekino (Kinijos 
Liaudies Respublikos) ope
ros kolektyvas.

Tai ketūri, patys stambiau- uus'o:
“Kinai a ristai debiutavo 

virš savaitę Montevidejuje 
su dideliu pasisekimu savo 
originaliu tradiciniu menu, 
dainomis, folkloru, šokiais. 
Trupėje buvo 49 artistai ir

yra, kad jie randasi van
denyje ir plaukia laiveliu 
virš vandens.

“Kinijoje opera yra labai 
populiari. 400 milijonų ki
niečių turi suorganizavę 
2,000 operos artistų drau- 

kurios perstato liau-gijų, 
džiai tradicionalinius kūri
nius, legendas, istorijas ir 
folkorines dramas ir pje
ses. Kinietis, kaimietis ar 
miesčionis, supranta savą 
ipeną. Artistų gestai yra 
konvencionalus, jie turi du 
tūkstančius metų ir artistai 
jų pakeisti; negali, šios nor
mos jau istorijos ir kinie
čių tradicijos priimtos su 
gyvenimo* - realybe. 'Todėl 
jų opera yra tikrai realistic 
nė — sako kiniečių operos 
dirigentai”/

ŽODIS ŽMOGAUS, 
GRĮŽUSIO Iš PRAN
CŪZUOS LIETUVON

Į Lietuvą grįžo P.

parą po 10-12 ir net po 16 
valandų. Tai ne patriotiz
mo pasireiškimas 1 ir ne 
gobšumas, žmonės dirba 
iš paskutiniųjų jėgų, vos 
bepastovėdami ant kojų, 
nes nori gyventi, nori savo 
šeimą aprūpinti duona.

“O kiek butas kainuoja? 
Prancūzijoje butų nuoma 
su kiekviena diena kyla, 
auga. Pagal veikiančius 
įstatymus namų šeiminin
kai kas pusę metų turi tei
sę kelti nuomos mokestį. 
Kaip nepaprastai sparčiai 
auga butų nuoma, jūs ga
lite suprasti iš tokio pavyz
džio: jei dar 1944 metais už 
mažytį kambarėlį per mė
nesį reikėjo mokėti 80 f ran
kų, tai dabar už tokį pat 
kambarį mokama 1500.

“Reikia neužmiršti, kad 
Prancūzijoje laimin g u o j u 
laikomas tas, kas turi dar
bo. Kiekviename stambes
niame mieste galima sutik
ti bedarbių, lūkuriuojančių

prie fabriko vartų, žmones 
benamius, miegančius tar
puvartėse, Paryžiaus me
tro požemiuose, o vasarą— 
tiesiog gatvėse. Ir jeigu tu 
nepatiksi šeimininkui — 
kiekvieną minutę už tavęs 
gali užsidaryti fabriko var
tai — tu atsidursi gatvėje.

“Štai koks tikrosios Pran
cūzijos veidas, štai kaip at
rodo tikroji, nenulakuota 
darbo Prancūzija.

“Ir dabar, kada po dau
gelio metų aš sugrįžau į 
Tarybų Lietuvą, mane ste
bina ir džiugina tie laimė- 
j i m a i, kuriuos pasiekė 
darbščioji mūsų liaudis. Juk 
apie ką svajoja Prancūzijos 
darbininkai, tas jau yra 
mūsų šalyje. Tad kaipgi 
nesidžiaugti ir nesididžiuo- 
ti Tarybų Lietuva, visa di
džiąja Tarybų Sąjunga. Aš 
laimingas, kad nors gilioje 
senatvėje galėjau išvysti 
šviesią darbo žmogaus die
ną.”

natorįjoje - praleidžia beveik 
visą dieną. Juk patiems ma
žiesiems reikia paskaityti laik
raštį, padėti pasiruošti pamo
koms, su silpniau besimokan
čiais daugiau padirbėti.

Mokytoja Inčarauskienė la
bai myli vaikus. Ji pati užau
go Užugiriuosc, atsimena 
skurdžią savo vaikystę, pati 
sirgo kaulų tuberkulioze. Ji 
dažnai pasakoja mokiniams 
apie sunkų savo gydymąsi se
nais laikais įvairiose ligoninė
se, apie tai. kaip jos tėvai 
turėjo atiduoti paskutinius 
centus, norėdami grąžinti jai 
sveikatą.
DIDELIS PASITENKINIMAS

An-
Laikraštis driušiš, darbininkas, išgy

venęs Francūzijoje 30 me
tų. Sugrįžęs, jis paraše ne
ilgą, bet įdomų Lietuvos 
spaudai straipsnį. Mes čia 
jį paduodame mūsų skaity
tojams iš “Tiesos.”

P. Andriušis pasakoja:

Šiandien Užusiriiiose

21 muzikas. Vyriausias re- į “štai aš' po trisdešimties 
žisorius Meng Hsi-Fei, re- metų sugrįžau į Tėvynę. Ir 
žisorius Hsia Hu-Chen.

“Kiniečių operos cha
rakteristika turi kai kurių 
panašumų su muzikaliniu 
Vagnerio teatru, arba, kaip 
francūzai vadina opera — 
baletu. Bet kiniečių operos 
dirigentai aiškina, kad 
bendrai kiniečių teatras ne
turi nieko bendro su Vaka
rų civilizacijos teatru.

jeigu dabar man kas nors 
pasakytų: “žiūrėk, Andriu- 
ši, mes tau sugrąžinsime 
prarastą sveikatą, praras
tas jėgas, jaunystę, į kokią 
šalį tu dabar vyktum? Juk 
daug kur esi buvojęs, daug 
ką matęs.” Aš tokiam žmo- 

”gui taip atsakyčiau: “Ne! 
Niekur aš nevykčiau! Aš 
liksiu gimtajame krašte, 
nes dabai;;čia darbo žmo- 

; šeimi
ninkas. Čia viskas taip su-

tinkėnaitei, gydytojams V. 
Krikščionaičiui, L. Šileikienei.

šie žmonės dažnai paauko
ja savo poilsį, pamiršta net 
save. Palinkę ties sergančių 
vaikų lovytėmis, jie girdi 
kiekvieną jų širdies plakimą. 
Ar gali būti kas nors kilnes
nio, kaip grąžinti sveikatą 
vaikui, kuris užaugęs daug 
gero padaiys savo Tėvynei, 
savo darbais įrašys ne vieną 
pergalę į kovų už komunisti
nės visuomenės sukūrimą 
dienoraščio puslapius.

—Kokia laimė, kada tėvas 
ar motina atvykę randa savo 
Aldutę, Vytuką, Marytę žva- 

j lų, sveiką, raudoniu nudažy-. 
tais skruostais ir ilgai spau
džia tau ranką, virpančiu iš 
džiaugsmo balsu tardama 
nuoširdų ačiū,—pasakoja me
dicinos sesuo Janina Petkū- 
naitė.

Erdvios, šviesios palatos, 
graži aplinka, sveikas oras, 
rūpestinga sanitarinė priežiū
ra ir gydymas pasiekė savo. 
Per pusantrų metų iš sanatori
jos išvyko daugiau kaip 30 
pasveikusių ir sustiprėjusių 
vaikų.

—Pasibaigus mokslo me
tams, iš mūsų išvyks dar apie 
30 vaikų, — kalba sanatorijos 
direktorius vyr. gydytojas V. 
Krikščionaitis. — Kaulų tu
berkuliozė — tai labai pavo
jinga liga, reikalaujanti 
kruopštaus gydymo. Buržua
zijos valdomoje Lietuvoje ne
turtingąją vaikų, sergančių ta 
liga, skausmus dažniausiai nu
traukdavo mirtis. šiandieną 
tarybinės medicinos mokslas 
turi pakankamai priemonių 
kovoti su šia liga. Mūsų sana
torija aprūpinta naujausiais 
gydymo prietaisais, gerai 
į r e n gtom is 1 ab o ra to r i į o m i s,
masažo, tvarstymo kabinetais.
GYDOSI IR MOKOSI

Kruopštus gydymas — tai 
tik viena sanatorijos gyveni
mo pusė. Mažieji ligoniai čia 
ne tik gydomi — jie ir moko
si. Nuo praėjusių metų rug
sėjo . mėnesio pirmos dienos 
sanatorijoje buvo atidaryta 
astuonių komplektų septyn
mete mokykla. Palatose - kla
sėse užvirė gyvas darbas. 
Kiekvieną dieną 9 valandą 
ryto čia ateina 14 mokytojų, 
kuriuos pasitinka linksmi, 
smalsūs vaikų žvilgsniai. Skir
tumas nuo įprasto, mokyklos 
gyvenimo čia tas, kad nėra 
skambučio, skelbiančio pamo
kos pradžią ii’ pabaigą, mo
kytojai eina į klases baltais 
chalatais ir visos pamokos 
vyksta, mokiniams gulint lo
vose.

Po pamokų prasideda gyvas 
užklasinis darbas. Komjau
nuoliai savo susirinkimuose, 
pionieriai savo sueigose apta
ria perskaitytas knygas, skai
to jaunimo laikraščius, žurna
lus, praveda šaškių - šachma
tų turnyrus, mokosi dainų. 
Mokytojai žudienė, Simonavi- 
čius, Gedzevičius ir kitt sa-

žvilgsniu ap-
Vaikai iš

Baigiasi pirmieji mokslo me
tai. Mokytojai savo darbu ga
li džiaugtis. Jauna mokytoja 
irena Kavaliūnaitė su meile 
kalba apie savo mokinius, ku
rie per moksli metus ne tik . 
gerai mokėsi, bet dar išmoko 
gražiai siuvinėti, megzti, ‘ 
piešti, dainuoti.

Po egzaminų daugelis vai
kų jau sveiki išvažiuos į na
mus, pailsės ir rudenį vėl tęs 
mokymąsi. Septintokė Vanda 
Urniežiūtė jau čia pasirinko 
savo specialybę. Ateinančiais 
metais ji mokysis felčerių mo
kykloje. Likę sanatorijoje vai
kai taip pat įdomiai atosto
gaus. Jų gydymas bus perkel
tas į naujai pastatytas vasa
ros verandas, čia jie praleis 
n- dieną, ir naktį. Klasių va
dovai organizuos šaškių-šach- 
matų varžybas, vaikai per
skaitys daug įdomių knygų, 
išmoks skambių pionieriškų 
dainų. >
VAIKŲ GYNIMO DIENA

Pasibaigus popietiniams už
siėmimams, pionierių vadovė 
Aldona J u re lyte įėjo j trečią 
klasę ir šiltu
skriejo visą palatą, 
karto suprato, kad vadovė vėl 
papasakos ką nors įdomaus. 
Jie neapsiriko.

—Mieli vaikučiai, paryt bus 
birželio pirmoji. Ar žinote, 
kas tai per diena? Tai Tarp
tautinė vaikų gynimo diena. 
Viso pasaulio motinos nenori, 
kad jų vaikai augtų karui, to- 
dėl šią dieną jos tvirtai dar 
kartą pakartos Šūkį įvairiom^ 
pasaulio kalbomis1
— Vaikams reikalinga taika!

Pionierių vadovė ilgai kal
bėjo apie tai, kad šiandien 
ne tik Užugiriuosc, bet visoje 
Tarybų šalyje verda naujas 
gyvenimas, jau seniai ir ne
grįžtamai nugramzdinęs į 
praeitį skurdą, tamsą.

. . .Gęsta paskutiniai saulės 
spinduliai. Vaivorykštė spal
vomis nusidažęs ežero vanduo 
pripildo vakaro orą vėsuma, 
lenai, šiauriniame ežero pa
kraštyje, pamažu kyla rūkas. 
Pro pravirus sanatorijos lan
gus girdėti kalbančių vaikų 
balsai, retkarčiais nuskamba 
dainos posmas. Grįždamas iš' 
darbo, Jasiukonis pasuka prie 
sanatorijos durų, valandėlę, 
stabteli, pasiklauso vaikų kle-Ay 
gesio. čia gydosi ir jo sūnus^ 
Marijonas, todėl tėviška mei
le jį dažnai traukia prie šių 
namų. Nueidamas jis dar kar
tą apžvelgia vakaro žaros nu
rausvintus 
ja:

“Visos žmogaus vaizduo- gUS) yra pilnateisis 
tės ir išreiškos galimybės 3 
su savo galimais skyriais tvarkyta, kad žmogus lai- 
sudaro kiniečių teatrą. Da- mingas galėtų gyventi ne- 
lyvauja: poezija, paprastas drebėdamas dėl savo rydie- 

>, muzika, šokiai, nos, nebijodamas sulaukti 
i Kiekvienas artistas turi at
vaizduoti atsikirai visas 
meno šakas. Kiniečių ope
roje artistas dainuoja, šo
ka, deklamuoja, esti kluo
nu ir akrobatu. Kinijoje 
artistas pradeda mokintis 
nuo šešių metų ir turi pe
reiti visas kiniečių realisti
nio tradicionalio 
meno šakas”.
Girae prieš virš du tūkstan
čiu metų

Pasirodo, jog kinų teat
ras savo praeitį skaito ne 
šimtais, bet tūkstančiais 
metų. Sakoma:

“Nors dokumentų nėra 
užsilikusiu* nuo senesnių 
laikų, bet kiniečių teatras 
gimė Han dinastijos lai
kais, Lame šimtmetyje 
prieš Kristų. Tą liudija už
silikę akmeniniai pastatai, 
paminklai. 12-ame šimtme
tyje įvyko vadinamas Ki
nijos teatro atgimimas; At
sirado dramaturgai, klasi
kai. z

“Kiniečių opera nevarto
ja scenerijų. Toje pačioje 
scenoje atsitinką, vyksta 
visokį/ veiksmai. Pavyz
džiui, gali būti stalas. Jei
gu artistas prie jo sėdų 
vaizduoja stalą; jeigu už- 
sirems, vaizduos fotelį ar 
lova. Šie reiškiniai randasi 
tradiciniuose kiniečių me
no kūriniuose. Iš kitos pu
sės peržvelgus kipiečių 
dramos meną, pastebėsime 
dar, kad artistas visą vaiz
duotę kuria beveik visai 
tuščioje scenoje. Nėra du
rų, nei baldų. Artistai turi 
publiką įtikinti, kad tie rei
kalingi baldai ir kiti daik
tai ten yra. Scenoje nėra 
upės, bet artistas savo ga
bumais turi įrodyti,, kad

|teatras

ĮVYKSTA IR KURIJOZŲ. štai, New Yorko valsti
jos demokratų partijos kandidatas senatoriaus vietai, 

•Wagneris (newyorkiskis majoras), aną dieną paskelbė, 
kad jis savo rinkiminėje agitacijoje būsiąs santūrus. Jis, 
girdi, neprikiš savo oponentui, republikonų partijos kan
didatui senatoriaus vietai Javitsui komunizmo!

s Kaip čia tas atsitiko?
Atsitiko taip, kad patys republikonų partijos poli

tikieriai prikišo Javitsui komunizmą. Tai tie politikie- 
, riai, kurie buvo priešingi Javitso nominavimui kandidatu 

senatoriaus vietai. Jie sakė, jie visaip pakampėmis kuš.- 
dėjo, būk Javitsas esąs “artimas komunistams,” ieškojęs 

• komunistų paramos!
Žinoma, nieks tuo netikėjo. Bet matote, kaip politi

koje esti. Javitsas visvien buvo republikonų nominuotas, 
na, ir dabar įdu jis turįs tylėti, “komunizmo” neprikišti 
Wagneriui, demokratui! Makartistiški republikonai, ku
rie kiekviename kampely mato komunistinį baubą, atliko 
savo kandidatui meškišką pasitarnavimą. Dabar Javitsas 
turi tylėti ir džiaugtis tuo, ką Wagneris pasakė. Nes jei 
ko, tai Wagneris galėtų paimti tuos “argumentus,” ku
riuos naudojo makartistai, ir jais drėbti republikonų 
kandidato veidan.

Matot, kaip pasitaiko! « • • i
Nė nejausdami, ragangaudžiai kai kada savo palai

dais liežuviais patys sau užkerta per nosį.

; LIETUVOS TURISTAI ~
W Vilniaus’ “Tiesoje” (š. m. rugs. 7 d.) skaitome:

“Keli šimtai turistų iš mūsų respublikos šiemet lan
kėsi užsienio šalyse. Kelionėje aplink Europą šiuo me
tu yra antroji Tarybų Lietuvos turistų grupė. Prieš 
kelias dienas respublikos turistai išvyko į Suomiją'. Ta
rybų Lietuvos darbo žmonių grupė vieši Norvegijoje. 

:Artimiausiu laiku bus suruoštos dar kelios kelionės į 
Užsienio šalis.

“Lietuvos Respublikine profesinių sąjungų taryba 
gavo pirmąsias paraiškas norinčių dalyvauti turistinė
je kelionėje į Indiją. Kelionę numatyta suruošti spalio 
mėnesį. Turistai į Delį vyks per Maskvą lėktuvu. Iš 
Tarybų Lietuvos šiojė turistinėje kelionėje dalyvaus 30 
žmonių.”

2 ptul.—JL^u*vė (Liberty)-Ketvirt., Rugsėjo (Sep.) 27,' 1956

&

teatro

senatvės.’ • < .
“Jūs galite patikėti man, 

senam darbiniūkui, sulau
kusiam žilos galvos, kad 
nieko baisesnio nėra kapi
talistiniame pasaulyje, kaip 
netekti jėgų dirbti, tapti 
senu.

“Prancūzija, reikia prisi
minti, yra tokia šalis, kur 
darbininkų klasė palyginti 
su kai kuriomis kitomis ka
pitalistinėmis šalimis, turi 
iškovojusi daugiau teisių, 
kur ir darbo žmonių pra
gyvenimo lygis nėra paly
ginti toks žemas. Iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti, kad 
viskas tvarkoj, kad viskas 
gerai sutvarkyta.

“Tikrumoje yra kitaip. 
Štai, paimkime kad ir mane 
patį. Man jau septyniasde
šimt septyneri metai. Pa
skutiniuoju metu aš gavau 
pensiją. . Bet pragyventi iš 
pensijos buvo beveik neį
manoma. '

“Kiti gali pasakyti: ‘Bet 
štai gyvenai ir tokių metų 
sulaukei.’. Taip, gyvenau, 
bet žinokite, kad gyvenau 
ne iš pensijos. Aš’ iki 75 
metų* dirbau fabrike, neat-’ 
sitraukdainas nuo staklių,- 
nors pagal Prancūzijos 
įstatymus pensija suteikia-, 
ma sulaukus 65 metų ąm- 
žiaus. Kitaip nebuvo gali-’ 
ma pragyventi. O aš žmo
gus vienišas, be šeimos. 
Man mažiau reikia. O ką 
daryti tiems, kurie turi iš
laikyti šeimą? Dirbti, neiš
tiesiant nugaros, dirbti ne 
po 8, ne po 10 valandų, o 
tiek, kiek jėgos leidžia. Ki
tos išeities nėra. Ir taip 
dirbant jšsįipaitinti sunku. 
Kiekvienoje gamykloje rasi 
darbininkų, dirbančių per

tos apylinkės gyven- 
šiandieną “Ateities”

Prie pat Lėno ežero kranto, 
paskendę žalumynuose, stovi 
balti dviejų aukštų rūmai. 
Kiekvienas čia atsilankantis 
nepraleidžia progos pasigėrė
ti puikiu1 gamtovaizdžiu. J ku
rią pusę nepažvelgsi, visąir ta
vo smalsus žvilgsnis sutinka 
žalių lapuočių vainikus, ma
žomis sidabrinėmis bangelė
mis vos-vos tyvuliuojantį eže
ro paviršių, atnešąntį iš ana
pus Lėno neseniai išsprogusių 
beržų ir gluosnių kvapą. Iš 
vienos pusės pro atvirus lan
gus veržiasi karšti saulės spin
duliai, iš kitos — padvelkia 
ežero vėsuma.

Šią vietovę ir šiuos rūmus 
jau nuo seno labai gerai pa
žįsta apylinkės gyventojai. 
Dauguma jų savo rankomis 
dėjo šių rūmų pamatus, per
mirkę prakaitu, nešiojo ply
tas, dirbo nuo aušros iki su
temų, o paskupi iš tolo, pilno
mis baimės ir neapykantos 
akimis pažvelgdavo į savo 
darbą ir giliai atsidusdavo. 
liūdni' prisiminimai

Senas 
toj as,
kolūkio narys, Jasiukonis pa
sakoja :

—Prieš šimtmetį čia dar 
buvo kunigaigščio Radvilos 
dvaras. Mano tėvai ir aš pats 
nuo pat mažų dienų sunkiai 
plušome dvare, nuolat perse
kiojami pikto prievaizdo. Vė
liau Užugirius nupirko Smeto
na ir pasistatė čia naujus rū
mus. Mūsų gyvenimas nuo to 
nė kiek nepagerėjo. Pasikei
tė tik šeimininkai. Kiekvieną 
dieną dirbdavome dėl duonos 
kąsnio. Iš varžytinių buvo pa
leidžiami vienas po kito nusi
gyvenę valstiečiai. Nepritek
lius, ligos tūnodavo kiekvie
noje pirkioje.

Gi šiandieną šių rūmų slenk
stį su. malonumu peržengia ne 
tik kolūkietis Jasiukonis, bet 
šimtai tėvų, motinų iš Įvairių 
Tarybų Lietuvos vietų. Nuos
tabiai jaukų gamtos kampelį 
Tarybinė vyriausybė padova
nojo mažiesiems, čia įsikūrė 
Respublikinė vaikų kaulų tu
berkuliozės sanatorija.

...1951 metų rudenį, Spa
lio revoliucijos metinių išva
karėse, atvyko į. sanatoriją 
pirmieji ligoniai. Visa širdimi 
atsidavęs kilniam darbui gy
dytojų ir medicinos seserų ko
lektyvas pradėjo kovą su li
ga. Atvyksta motina —- kolū- 
kietė, darbininkė ar tarnau
toja ir atiduoda skausmų iš
kankintą ir išbalusiais veidais 
savo sūnų ar dukrą, giliai pa- 
žvęlgia į gydytoją vilties ku
pinomis akimis, kuriose be 
žodžių skaitai: “Jis man bran
gesnis už mano pačios gyve
nimą. Gražinkite jam sveika
tą”.
GYDYTOJAI IR SLAUGĖS

- Daug tokių motinų teko iš
lydėti medicinos seserims Jani
nai Petkūnaitei, Stefai Mar-

rūmus ir pagalvo-

-Kokie 
rūmai.

brangūs šiandien

V. Valinčius
Tarybinio mokytojo”

Hartford, Conn
Gerai žinomų pirmeivių, J. 

ir M. Barnetts, sūnus Alber
tas apsivedė su Ruth Champ.’ 
Vestuvės įvyko rugs. 15 d. 
Puota buvo Town Hall Inn, E. 
Hartforde. Buvo daug svečių 
iš abiejų pusių. Svečiai buvo 
gerai pavaišinti. Albertas — 
vienintelis Barnetts sūnus, o. , 
Ruth — vienintelė Champ duly 
k relė. Albertas pavasarį bai
gė Trinity kolegiją su B. of 
Arts laipsniu, o dabar eis į 
Columbia Universitetą, kad 
gautų Master’s laipsnį. Jis 
yra sugabus ir darbštus vyras.

Geriausių jaunavedžiams’ 
pasekmių gyvenime!
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(Tąsa)
. Ponas Skrodskis galvoja apie savo 

sapną.
—Bet ar aš tikrai miegojau?.. Ar tai 

buvo sapnas, ar šiaip košmaras?.. Kaž
kas pranašinga glūdi toje vizijoje...

Lovių apžiūra baigėsi. Trys kiti pasi
rodė tinkami. Tik ar nereiktų pančius 
pakeisti diržais su sagtimis, kaip Kalna
beržės dvare? Greitesnis darbas.

Jis atsimena minėjęs Galicijos skerdy
nes. Jis gerai žino apie tuos baisius 
įvykius. Tai buvo lygiai prieš penkio- 

' lika metų.
—Per daug išgėriau vengrine prieš 

naktį. Sunkus vynas. Dėl to ir visoki 
košmarai vaidenasi. E, spiaut man į 
tuos chlopus!.. čia ne Galicija. Cieso
riaus valdžia prie to neprileis,—rami
nasi ponas.

*•»

Jis išsitiesia, pasitempia, pereina porą 
įkartų per kambarį, pataiso užuolaidą, 

■ atsigula ant dešinio šono ir netrukus 
užmiega.

Rytojaus ryta, ponui dar bemiegant, 
dvaro prievaizdas Pšemickis, lydimas 
berno Rubiko, paprastai Rudžiu vadi
namo, apžiūrinėjo tvartus, klojimus, 
daržines ir kitokius ūkio pastatus. Per 
žiema užkampiuose daug čia prisirinko 
visokio šlamšto, kuri prieš darbymetės 
pradžią reikia pašalinti, sunaikinti, o 

• kai ką atskirai sukrauti.
Apžiūrėję vieną daržinę, abudu vyrai 

pasuko už pastato ir atsidūrė prie pa
šiūrės nuošaliausiame, labiausiai apleis
tame dvaro užkampyje. Pašiūrė buvo 
apaugusi karklais, erškėčiais, lazdynais, 
kadugiais. Pernykščiai dagių, kiečių, 

#xbuilių, arkliarūkščių, varnalėšų stagarai 
Kyšojo pakrūmėse, draikėsi praėjimuo
se, dėl to vieta atrodė dar klaikesnė ir 
atšiauresnė.

Įėję į pašiūrę, vyrai sustojo ties ketu
riais keistos išvaizdos loviais, kurių vie
nas buvo plyšęs pusiau. Loviai buvo 
daugiau negu žmogaus ūgio didumo, iš- 

. kapoti iŠ storų rąstų. Viename lovio 
gale iš abiejų šonų du pritvirtinti pan
čiai, kitame gale per dvi pėdas nuo galo 
abudu lovio kraštai išduobti ir vėl iš šo
nų po pantį. Dėl tų išduobimų lovys turi 
tarsi kryžiaus pavidalą.

Priėjęs artyn, prievaizdas paspyrė ko- 
Ą ja tą, kuris plyšęs.

—Šitą pataisyk, Rubiki, —kreipėsi į 
berną. — Čia nedaug ko reikia. Pri
kalk iš galų po lentgalį ir laikys.

Bernas buku abejingu žvilgsniu ap
žiūrėjo lovį, mostelėjo ranka ir nusi- 
spidve: »

—Ar verta, ponas? Užteks ir trijų.
—Geriau turėti keturis, — tvirtino 

prievaizdas. — šįmet bus daug darbo. 
Žiūrėk, -kaip visą sodžių užvarysimi 
Kartu po keturis eis greičiau. Ir to 
riksmo mažiau.

—Tai vienas ne apsidirbsiu, pons, — 
kreivai prasišiepdamas, pajuokavo Ru
dis. — Turėsi, pons, man padėti.

Prievaizdas įsižeidė.
—Už tokius žodžius, kvaily, turėčiau 

liepti tave patį paguldyti j lovį ir nu
plakti ligi kraujo.

Rubikis vėl mostelėjo ranka ir nusi- 
spiovė.

—Galima, pons, ir diržais. Būtų sti
priau. Pantis kartais atsinarina,, papū
va. Jei plaki stiprų vyrą, tai nutraukia.

Prievaizdas susiraukė ir čia pat pats 
atmetė pasiūlymą:

—Taip, tai taip... Bet kur dabar 
gausi tų diržų? Ir išlaidos nereikalin
gos. E, bus gerai ir pančiai. O čia kas? 
Pelės išgraužė? — susidomėjo ponas 
Pšemickis, pastebėjęs vieno lovio lyg ir 
išskaptuotą kampą. ' • • •

Rudis nusišiepė, ir jo akyse pirmą sy
kį žybtelėjo liepsnelės. ,

—Ne pelės. Tai ta merga išgraužė, 
kur paskui į šulinį šoko. Padla!..

Prievaizdas greitai nusisuko nuo lovio 
ir perbraukė ranka per veidą. Biaurus 
atsiminimas ! . Jis žino, kad Rubikis tu
ri galvoj tą nlerginą iš Karkliškių kai
mo, Bagdonų Ievutę, kurią praeitą ru
denį ponas Skrodskis buvo kėsinęsis pa
imti, bet neįveikęs išmetė ir liepė žiau
riai nuplakti. Po to ji nusikandino. 
O ją norėjo vesti Pranaitis. Ech, vis tas 
pono Skrodskio nesivaldymas!.. Prisi
dirba sau priešų dėl tų mergšių. Po to 
biauraus atsitikimo kunigas Mackevi
čius išpyškino tokį pamokslą, kad visa 
bažnyčia žliumbė ir dangaus keršto šau
kėsi, o kai kurie dvarininkai, kaip tie 
chlopomanai Survila su šilingu, net kai
myninius santykius nutraukė. Ogi Pra
naitis! Šiais neramiais laikais tas ban
ditas gali ryžtis, neduok dieve, despe- 
ratiškiausiam veiksmui! Ech, ech, ne
gerai ponas Skrodskis elgiasi, negerai...

Taip susikrimtęs Pšemickis jau ren
gėsi išeiti, bet dar grįžtelėjo į berną ir 
skėstelėjo ranka:

—Rubiki, išgrebok visą tą šlamštą. 
Pavasarį reikia apsišvarinti. Darbyme- 
tė prasideda.

Pašiūrės asloje iš tiesų valkiojosi vi
sokių šakigalių, aplaužytų šluotražių, o 
pasieny gulėjo karklinių ir lazdyninių 
rykščių pundeliai.

—Šitos tiks?—klausė prievaizdas.
—'Netiks. Išdžiūvę, lengvos, lūžta, 

prie kūno nelimpa, — aiškino Rudis. — 
Reiks naujų prisipiauti. Sultingų.

—Na, tai ir žiūrėk.

Lowell, Mass. I
Pas mus darbai labai sušlu

bavo, vilnonės mažai dirba, 
avalinėse irgi tas pats. Dar
bininkai skundžiasi ateina 
žiemos laikas, reikia vaikus 
mokyklon leisti, reikia drabu
žių aprangai. O prie to rei
kia ir namuose apsirūpint alie
jum arba angliais, ir susida
ro devynios galybės vargų 
darbininkui.

Randasi ligoninėje J. Kar- 
sonas. Buvau atlankyti. Jis 
skundžiasi, kad jam rankos 
labai blogai veikia, sunku ir 
lazdas suimti, bet dar pagei
davo, jeigu aš gaučiau kokį 
draugą su mašina, tai jis no
rėtų važiuoti Laisvės piknikan 
Worcesterin. Stengiausi tai 
atlikti, bet taip nepavyko.

Kitas mūsų ligonis, tai Abe
kas Rutkauskas jau koki du 
mėnesiai kaip nesveikuoju, la
bai geras mūsų kolonijoj vei
kėjas.

Linkiu jiems laimingai pa-l 
sveikti. 1

J. B.

Cleveland, Ohio
Pamirštos dvi dovanų davėjos

Clevelando spaudos pikni
kui daug draugių bei draugų 
atnešė dovanų, tarpe kurių 
buvo ir M. Raulinaitienė, kuri 
padovanojo gražią plastiko 
staltiesę ir M. Plaušienė — 
lietsargį, bet jų vardai buvo 
praleisti, netilpo spaudoje su

ūkininką- piknikas- atrodė gra
žus ir jaukus, ūkininkų ir jų 
jaunimo buvo suvažiavusių 
daug ir tas sudarė gerą nuo
taiką. ūkininkų žmonos turė
jo prisikepusios kugelio, do- 
nacų, pyrago, sūrių ir kitokjų 
skanumynų ir buvo pasiryžu- 
sios draugiškai aptarnauti 
kiekvieną į pikniką atsilan
kiusi svečia.

J. N. S.

Montreal, Canada
Tirs policijos teises dėl 
aprubežiavimo pikieto linijos

Montreale, jei’ darbininkai 
išeina į streiką, paprastai 
miesto policija, nustato, koks 
skaičius streikuojančių darbi
ninkų gali sudaryti pikieto li
niją. Todėl čia unijų centras, 
Montreal Trades and Labor 
Council,, nutarė teismo keliu 
ištirti policijos' teisę ‘nustaty
mui streikierių pikieto linijos 
skaičiaus ir areštavimą tų, ku
rie viršija jų nustatytą skai
čių.

Unijos pareigūnai šį dalyką 
aiškina šitaip1 teisę darbinin
kams streikuoti reguliuoja 
provincijos įstatymai, o pikie- 
tavimas yra federalis dalykas 
reguliuojamas pagal krimina
linį kodą. Todėl, jie sako, 
miesto policija įsakydama uni- 
jo’ms kiek pikietininkų gali 
naudoti, pasiima įstatymus j 
savo rankas, kas jiems nepri
klauso.
Vėl pakelta turto vertė

ję į susirinkimą. Laisvės va
jus dėl gavimo naujų skaity
tojų jau prasidėjo, čia, So. 
Bostone, taipgi Cambridge, 
Brighton ir kituose priemies
čiuose būtų galima rasti tokių, 
kurie užsiprenumeruotų Lais
vę. Tik reikia geresnių vaji- 
ninkų negu buvo pereitą me
tą.

Aist.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Rugsėjo 23 d. čia įvyko pa
rengimas, kuriame Lietuvių 
Liaudies Teatro aktoriai su
vaidino komediją “Lapkus”.

Aktoriai savo roles atliko 
profesionališkai, tad nėra 
daugiau prie to nieko pridėti.

LDS 16 kuopos įtariai taria 
jiems nuoširdžią padėką ir 
linki, kad jie darbuotųsi ir 
ateityje meno srityje. 

* * * 
t

Klausiu rumfordiečių, kodėl 
nieko nepranešate per Laisvę 
apie gerus draugus Mary ir 
Felix šemeinus.

* « ♦
New Haveno pažangieji lie

tuviai sužinojo, kad Hartfor
do Lietuvių Moterų Klubas 
rengia Laisvės naudai pietus, 
kurie atsibus spalio 14 d. 2 v. 
popiet. Eina pas mus kalbos,

kaip ten dalyvauti? Geriau
sia taip: kurie turite automo
bilius, nuvežkite tą dieną po 
keletą žmonių, tai ir bus ge* 
rai. 

• * *
čia įvyko vienos vestuvės, 

kuriose įvyko muštynės ir 
daug veselininkų pateko į 

• policijos nuovadą. Tai vis ru- 
ginėlės kaltė. Reikėtų jos im
ti biskelį po mažiau!

JSK

DODGERS PRALAIMI
Brooklyniečių garsioji beiz- 

bolės komanda Dodgers tapo 
nustumta į užpakalį National 
lygoje. Ji dabar randasi an
troje vietoje, o Milwaukee 
Braves pirmoje. Galimas daik
tas, kad pastaroji komanda 
pasiliks pilna laimėtoja pabai
goje sezono.

HELP WANTED—FEMALE
• PHILADELPHIA VIC.

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

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

(187-189)

Operatorė, prie firankų, su paty
rimu. Decorator Shop, 240 Market 
Street, 5-tos lubos.

(188-191)

kitų dovanų davėjų) vardais. 
Rengėjai širdingai atsiprašo.
250,000 darb. uždirba ma
žiau 50 centų į valandą

Republikonams besigiriant, 
kad jiems begaspadoraujant 
pakilo darbininkams algos ir 
aukštai iškilo darbymetė bei 
gerbūvis, Ohio Valstijos Algų 
Taryba iškėlė aikštėn, kad tik 
Ohio valstijoje randasi ketvir
tadalis milijono darbininkų, 
kurie teuždirba mažiau negu 
50 centų į valandą. Tokia ži
nia sujaudino daugelį žmonių. 
Kaip darbininkai gali pragy
venti, negaudami nei 50 cen
tų į valandą, kada pragyve
nimo reikmenys yra taip 
aukštai iškilusios! Ohio vals
tijoje buvo įstatymas, ■ kad 
darbininkų algos nebūtų ma
žesnės kaip 55 centai į valan
dą, bet darbdavių spaudimas

Verdune

Verduno mieste vėl pakėlė 
vertybę ant nekilnojamo tur
to, pagal kurią, aišku, bus 
pakelta ir taksai ant gyvena
mų stubų. Pereitais metais ir 
šiais Viso taksuojamo nekilno
jamo turto vertybė buvo $72,> 
726,150, o 1957-58 m. sulyg 
naujo perkainavimo bus — 
$74,226,400. Kas reiškia ver
tybė pakelta apie IV2 -imi. 
dolerių.

Netaksuojaino turto vertybė 
bus $15,637,850, palyginus sų 
$14,652,550 pereitų . dviejų 
metų. Tai apima religinių in
stitucijų ir panašių organiza
cijų turtą. Už jas taksus turi 
užmokėti'visi Verduno gyven
tojai, nežiūrint ar jie priklau
so prie jų ar ne. O tai atsi
ima apie /vienas penktadalis 
visos taksuojamos vertybės.

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo

SLIŲPTARNIAI — 652-jų didelio fonnato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sįžinčs laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00.
ČIKAGOS šEšfiLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tai-p žalių medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudenį, žiemą ir pavasarį vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00.
SAULES ROSTY’Bft — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mano skaitai. 311 
psl., kaina $3.00.
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2. 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 1iR $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 8825 S. 
Hals t ed St., Chicago 8, III.

Prievaizdas Pšemickis juk bajoras. 
A Jis su malonumu perlies baudžiauninką 

rimbu, skels antausį, paspirs koja, bet 
plakti lovy — budelio, “koto,” kartais 
dar vaito ar dešimtininko, ne jo, pono 
PšemickiO, darbas! Tai žemintų šlėk
tiška honora1

*

Rudis tų skirtumų ir honorų nesu
pranta. Prievaizdas juk viršininkas, tai 
kodėl jam neplakti? Tinkamiausia būtų 
plakti pačiam ponui Skrodskiui. Dėl to 
Rudis dvaro “koto - budelio pareigomis 
patenkintas ir jomis net didžiuojasi. 
Jam pavesta plakti — vadinasi, ir jis — 
viršininkas, ponas.

Jis šioje apylinkėje žmogus svetimas. 
Praeitų metų pavasarį atklydo jis ne
žinia iš kur ir nieko apie save nesisako. 

z Vieni spėja, kad jis pabėgęs rekrutas ar 
, saldotas, kiti—kad koks vagis, plėšikas 
ar žmogžudys. Tik niekas, nė patsųprie- 
vaizdas jo doru žmogumi nelaiko. Pama
čius jį, savaime kilo mintis, kad jis bū
tų geras “kotas”-budelis. Tokio tada 

J' dvare nebuvo, visi tuo darbu kratėsi, 
* priversti plakė gailėdamiesi, lengva ran

ka, švelniai. Nelabai kas tokio plakimo 
ir bijojo. Rubikas-Rudis pasižymėjo iš 

.pirmo sykio. Plakamieji rėkė, spiegė ir 
kriokė, kaip skerdžiami meitėliai. Jam 

, pradėjus eiti savo pareigas, , ir buvo 
įrengta ši nuošali pašiūrė.

Paraginęs “kotą,” Pšemickis paliko jį 
tvarkytis vieną, o pats ėjo į daržinę pa
tikrinti pašaro atsargų. Čia jį pasitiko 
vežėjas Pranciškus. Jis nieko: nesakė, 
bet iš jo veido, gudriai primerktų akių, 
prasišiepusių lūpų ir visos povyzos, bu
vo galima spėti jį kažką žinant. '

—Kas atsitiko, Pranciškau?—paklau
sė prievaizdas. — Vėl kas nors su ark
liais?

—Ne su arkliais, — valandėlę patylė
jęs prabilo vežėjas. — Vaitas su tijūnu 
atnešė žinią, kad Paliepiai, Juodbaliai ir 
Karališkiai atsisakė lažo eiti. Gerą pra
džią padarė Šilėnai.

—Ot, prakeikti chlopai! — nusikeikė 
prievaizdas. 1— Tegul ponas juos į čin
šą perveda, prievoles, panaikina, už dar
bą užmoka. Tada eis. Pas Survilą se
niai jau taip.

Prievaizdas supyko. . .
—Daug išmanote, avigalviai, apie tuos 

činšus! Rykščių jums visiems, tai ir bus 
užmokestis. Oi, reiks Rubikiui dar ke
turi loviai tašyti.

—Kad tik pačiam ir atsigult nereik
tų,—pagrasė Pranciškus. — Tokiam tai 
maža atsigult. Pakart po sausa šaka.— 
Ir nepagarbiai atsisukęs į prievaizdą nu
gara, užvertęs galvą ėmė tyrinėti dangų, 
tarsi oro atmainą jausdamas.

Iš tiesų, oras keitėsi. Saulė jau pus
ryčiuose dar švietė, bet kažkaip blan
kiai ir nešiltai. Dangus vietomis dar 
mėlynas, bet vietomis jau apsitraukė 
skystu rūko šydu, kuris tirštėdamas šen 
ir ten rinkosi į padrikusius, tarsi pūkais 
ir plunksnomis papurusius debesis. Vė
jas, lig šiol pūtęs iš pietų, dabar atsiver
tė iš žiemių, ir tame dangaus šone, pa
žemiais, kaip mūras dunksojo sunkus 
tamsiai pilkas ruožas.

(Bus daugiau)

privertė Ohio valstijos Aukš
čiausią Teismą panaikinti tą 
įstatymą dėl kokios ten ma
žos techninės klaidos. Dabar 
tokiuose darbuose, kurie ne
siskaito tarp-valstijiniais, kaip 
skalbyklose, drapanų valymo, 
plaukų taisymo, valgyklose, 
krautuvėse ir panašiose, dąrb- 
davis moka, kiek jo loska, o 
dabar tokiems darbdaviams 
yra gera proga, kada daugy
bė paprastų darbininkų yra 
atleistų iš darbo, kuriuos ba
das verčia . dirbti, kad ir už 
mažiausią algą.

čia darbo unijos privalėtų 
daryti spaudimą į Ohio valsti
jos seimelį, kad būtų išleistas 
minimum algų įstatymas, iš 
kurio darbininkas galėtų žmo- 
'niškai pragyventi.
Petras Nemura sveiksta

Kaip pirmiau buvo sakyta, 
draugui Nemurai buvo pada
ryta gana komplikuota ir pa
vojinga operacija. į kelias 
dienas po operacijos nuėjus 
Petrą atlankyti, jis pasitiko 
mane su: gražia šypsena,' gra
žiai atrodantis ir: už savaitės 
mano grįžti į namus. Ir tas 
mane nedaug 'nūstebino, nes 
Petras anksčiau man buvo sa
kęs, kad jis ir ligoninėje bū
damas studijuojąs daktaro1 
Kaškevičiaus knygą Darbinin
kų Sveikata. Kiekvienas žmo
gus, kuris žino kait> palaiky
ti savo kūną sveiku, jo krau
jas yra grynas, greitai užgy- 

gana pavojingas žaiz-

ūkininkų piknikas 
smagus

3 puti. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Rugsėjo (Sep.) 27, 1956

do ir 
d as.
Ohio 
buvo

Visą rytą iki pusiaudienio 
buvo apsiniaukę, buvo tikėta
si lietaus ir gal dėlto clevelan- 
diečių nęperdaugiaųsia šuva-; 
žiavo į pikniką. Bet po pietų 
saulutė gražiai ' nušvietė ir

Gal komisija kontroliuos 
namų būdavojimo stilių

Plačiai diskusuojama ir gal 
bus įsteigta namų statymui 
planavimo komisija, su teise 
kontroliuoti naujų namų bū
da vojimui stilių pačiam Mont- 
realo mieste ir priemiesčiuose, 
taip, kad jų būdavojimas būtų 
bent maždaug suvienodintas, 
kas, sako, duotų daug gra
žesnę miestui vaizdą.>•
Serga

Kostas Tamašauskas nelai
mėje susilaužė du šonkauliu. 
Ligoninėje padarius medikalį 
sutvarstymą, gydosi namuose.

J.—

So. Boston, Mass.
Dienraščio Laisvės geros bi

čiulės ruošia šaunų pobūvį, 
kuris įvyks sekmadienį spalio 
7 d. antrą vai. po pietų, 318 
Broadway, So Bostone. Ir jos 
prašo visų gerų draugų įsitė- 
myt, kad tą dieną verta atsipa- 
laidoti iš savo virtuvių, o pri
būti į bendrus pietus, nes čia 
visi bus užganėdinti, net ir 
tie, kurie prisilaiko nuo deš- 
ių-kilbasų ar kitokių mėsišką 
gardumynų. žodžiu sakant, 
viskiio bus patenkinti. Taipgi 
sako, kad ir iš toliau būsią 
f-Večių-viešnių. Ot kartu visi 
lyg vienos šeimos nariai^ pa
pietausime. Net ir So. Bosto
no dainoriai su naujomis dai
nomis dalyvausią. Ne taip, 
kaip iki šiol, daug gražiau. 
Ir pasitarsime Laisvės reik 
lais.
Susirinkimas

LLD 2-os'kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, spalio 
4 d. vakare. Draugo Leono 
PrŪseikos knyga šjems me
tams jau gauta ir ją gaus atė-

Wilkes-Barre, Pa.
Svarbus įvykis šį sekmadienį

Rugsėjo (Sept) 30 d.
Pamiatykite( Premierą 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

So. Boston, Mass.

BALIUS
Rengia ALDLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius

Laisvės Naudai
Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio 7 October
Prasidės 2-rą valandą popiet

Vieta
318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Atsilankę bus pavaišinti labai gerais valgiais ir 
kitkuo. Kviečiame ir prašome visus atsilankyti 
į šį gražų pokylį. Rūpinkimės kiekvienas at
sivesti savo draugus ir pažįstamus.

Rengėjos



ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pagerbtas ir 
apdovanotas

Theater Owners of America 
organizacija pagerbė ir auk
sine statula apdovanojo įžy
mųjį filmų aktorių William 
Holden. Tai skaitoma didele, 
nepaprasta šlove to susilaukti. 
Panašaus pagerbimo nuo šios 
teatrų savininkų organizacijos 
pirmiau buvo susilaukę tiktai 
James Stewart ir Danny 
ye.

Ka-

NewYorko^/Z^/2lnl(>i Motina beveik uždusino NEW YORK

policininku 
vasarą jis 
pareigų 
jis

30 
New 
tapo 

nes su-
priiminėjo ky- 

betgi,. dabar 
atsakomybėn, 

milijoną dole- 
Jis teigia, kad

Malusow bijojęs nužu
dymo valdžios rankose

Harvey Matusow byla pasi
baigė. Laukiama džiūrės nuo
sprendžio. Pirmadienį jo bu
vo klausinėta, kodėl jis nesi
kreipė į Justicijos departmen- 
tą ir nepasakė, kad jis 1952 
metais liudydamas prieš, ko
munistus biauriai melavo. Jis 
atsakė, kad jis bijo netekti 
gyvybės Justicijos departmen- 
to ’rankose! Jis buvęs įsitiki
nęs, kad valdžios agentai jį 
nudėtų, jeigu jis jiems pasi
sakytų, kad jis liudydamas 
melavo 1

Vėl įvyks balsavimaiUž egzaminuos
N. Yorko uoste; ILA i***"*ir regčii™9- " Tikrai nepaprasta pro

planuoja streikuoti

Antonio Grottano per 
metų buvo 
Yorke. Šią 
atleistas iš 
rasta, kad
Sius. Grottano, 
traukia miestą 
reikalaudamas 
rių atlyginimo,
jo savigarba tapo įžeista: ty
rinėjant jį, sako jis, aukš
tesni policijos valdininkai jį i 
mušė, jis buvo supančiotas 
ir t.t.

Miręs buvęs “Darbiniu 
ko” redaktorius

STAMBIOJI SPAUDA Už 
EISENHOWERJ

Tai ir “The Saturday Eve
ning Post’’ viešai ir atvirai iš
stojo už Eisenhoverio kandi
datūrą antram terminui. Lei
dinys sako, kad demokratai 
esą susidėję su “kairiaisiais”, 
o republikonai ir Ike laikosi 
“teisingos” linijos. Todėl 
“Post” žada padėti Ike rinki
mus laimėti lapkričio mėnesį.

BUS PIRMA BAŽNYČIA

Vietinis Pranciškonų savait- 
jaštis “Darbininkas” rašo:

“Gautomis žiniomis šią va
sarą Lietuvoje, Laukuvos 
mieste, mirė kun. Vladas Taš
kūnas, buvęs Darbininko re
daktorius, ilgai gyvenęs N. 
Anglijoje ir veikęs lietuvių 
parapijose, lietuviškose orga
nizacijose.

“Velionis gimė 1884 m. Kur
šėnuose. 1901 m. Šiauliuose 
baigė keturias klases ir įstojo 
į Kauno kunigų seminariją. Į 
kunigus įšventintas 1907 me
tais. Į Ameriką atvyko savo 
giminių ir draugų kviečiamas. 
Pradžioje buvo Pennsylvani- 
joje, paskui klebonavo Rosk- 
forde, III. Nuo 1919 m. spa
lio 19 buvo klebonu Norwoo- 
de, Mass., prie Bostono, kur 
įsijungė į Darbininko redakci
ja-

“1929 m. gegužės 18 išvy-

Nacionalinė Darbo santykių 
tarybą (National Labor Rela
tions Board, trumpai NLRB) 
paskelbė, kad ateinančių 30 
dienų bėgyje New Yorko uos
te turės įvykti rinkimai. 25,- 
000 uostininkų krovikų bal
suos arba už ILA, nepriklaų? 
somąją uniją, arba už I13D, 
kuri priklauso prie AFL-CIO. 
Iki visai neseniai buvo many
ta, kad tokia tarp unijinė ko
va bus išvengta, nes ILA de
rėjosi su AFL-CIO vadais ir 
buvo manyta, kad bus eina
ma prie vienybės. ' Dabar at
rodo, kad vidujinė kova už
virs visu smarkumu.

Nuo to laiko, kaip ILA 
1953-ais meais tapo išmesta iš 
AFL-CIO, du balsavimai jau v.

įvyko, 1953. ir 1954-ais me
tais. Abiejuose balsavimuose 
ILA laiimėjo. Nuo to laiko, 
sakoma, ILA jėgos dar labiau 
sustiprėjo.

ILA vadas*'Bradley sakė, 
kad jo unija- planuoja strei- 
kuoti, ir streikas gal įvyks 
sekančią savaitę'. Bet Streikas 
įvyktų tik tada, kai jis pasi
rodytų neišvengiamas. Jis sa
kė, kad uniją ątsjsąkytų strei
kuoti, jeigu*' savininkai pasi
žadėtų, kad nauja sutartis, 
kada, ji nebūtų pasiekta, ga
liotų nuo rugsėjo 30 dienos. 
Kitaip sakant, jeigu algos bū
tų pakeltos susitarimu, kuris 
būtų pasiektas spalio pabaigo
je, tai ekstra-algos būtų iš
mokėtos ir už visą spalio mė
nesį. *

proga 
patikrinti savo ausis ir akis 
tiems, kurie nepajėgia gydy
tojui pasimokėti. Už dyką 
akių, ir ausiu patikrinimai bus 
suteikti ligoninėje New York 
Eye an.d Ear Infirmary. Ligo
ninė randasi tarpe 2nd Avė. 
ir 13th St., Manhattane. 
tikrinimai prasidės su 
nančiu pirmadieniu ir tęsis iki 
kitos savaitės penktadienio, 
kasdieną tarpe 4 ir 6 P. M. 
Pasinaudokite proga tie, ku
rie turite bėdų su savo akimis 
ar ausimis.

Pa- 
atei-

savo dukrytę
Mrs. Sanchez, kuri gyvena 

po num. 315 H ewes St.. Wil- 
liamburge, apalpo ir užgriu
vo ant savo 2’ mėnesių am
žiaus dukrytės Gladys. Nelai
mė atsitiko labai keistai. Kai 
moteriškė pasijuto, kad jai 
darosi negerai, ji savo vyrą 
pasiuntė pašaukti policiją ir 
ambulancą. Jis išbėgo tai pa
daryti, bet kai sugrįžo rado 
žmoną sudribusią prie durų, o 
dukrytė buvo po ja vos'gyva! 
Jeigu truputį būtų buvę pavėr 
luotą, mergaitė būtų buvus 
uždusinta. «

HELP WANTED FEMALE

DRAPERY OPERATOR
On machine. Experienced.

Custom shop — Steady work.
PL 9-2463

(183-189)

Houseworker. Sleep in (mature), 
care of children, 1 school age.^ No 
cooking, 5 room apt. Appliances. 
Good position. Cal) 9-12 or after 6 
P. M. NI. 5-4895.

(187-190'

Už ką balsuosime preziden 
tiniuose rinkimuose?

Iki šiol jokiuose valdiškuo
se gyvenamųjų namų projek
tuose nebuvo statomos bažny
čios. Bet dabar valdžia leido 
DeWitt Protestant Church 
sektai pasistatyti savo bažny
čią Baruch Housing Projekte. 
Bažnyčios pastatymas kaštuos
$360,000. Ką dabar darys ki- ! ko į Lietuvą ir įsijungė į Tei
tos religinės sektos? Laukia
ma, kad ir jos reikalaus to
kios pat teisės savo bažnyčias 
projektuose statyti.

Tuo klausimu turėsime dis
kusijas —dideles, plačias, vi
sapusiškas diskusijas. Būkite 
jau ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 30 d., 3 vai. po pietų Kul
tūriniame Centre, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, N.

pasikalbėti, reikia 
reikia pasidalinti

Klausimas gana pai- 
Peršasi republikonai ir

MIRĖ GARSUS
SPECIALISTAS

Bay Shore, L. L, pasimirė 
Dr. Nicoll, sulaukęs 75 metus 
amžiaus. Dr. Nicoll išgarsėjo 
tuomi, kad jis 1938 metais 
Fordham ligoninėje padarė 
nepaprastą operaciją ant šir
dies sužeistam policistui Wil
liam Manning ir išgelbėjo jo 
gyvybę. Tai buvusi pirma to
kios rūšies operacija. Reikėjo 
didelės drąsos ir nepaprastų 
gabumų ją padaryti.

šių vyskupiją. 1932 m. buvo 
Vėžaičių; filijoje, paskui Ža
rėnuose, Lieplaukėje, Alsė
džiuose”.

Pasirodo, kad prie Tarybi
nės valdžios kun. Taškūnas 
“buvo paskirtas Telšių kate
dros klebonu. Iš ten pasitrau
kęs

Reikia 
pasitarti, 
mintimis, 
nūs.
demokratai. Kandidatais turi
me Stevensoną su Kefauveriu 
ir Eisenhowerį su Nixonu. Rei
kės pasirinkti, už kurią porą

lapkričio rinkimuose balsuosi
me. Nuomonių yrą įvairių.

Ką darysime mes, lietuviai, 
piliečiai ? Mums tas irgi labai 
rūpi — bent jau turi rūpėti. 
Nuo rinkimų išeities daug pri
klausys ir šalies, ir viso pasau
lio, ir mūsų pačių asmeniška 
gerovė.

Matote, kaip dalykai stovi. 
Todėl dalyvaukite diskusijose. 
Įžanga nemokama. Kiekvenas 
galėsite išreikšti savo mintį 
taip, kaip jums atrodo, kaip 
jums patinka.

NEVALIA DEGINTI 
LAPUS GATVĖJE

Ateina ruduo ir ypač prie
miesčiuose, kur medžių daug, 
gatvės būna užverstos rudais 
sausais lapais. Didžausia pa
gunda lapus sušluoti į krūvą 
ir uždegti. Bet tai daryti 
griežtai draudžiama. Ypač Fi
re Departmentas griežtai pri
žiūrės, kad niekas gatvėje la
pų nedegintų. Nusikaltėliai 
bus skaudžiai baudžiami.

120 Suffolk apskrities 
(Long Islando) bulvių farme- 
rių žmonos sudarė delegaciją 
ir išvyko Washingtonan, kad 
protestuoti prieš labai žemas 
kainas, kurias supirkinėtojai 
duoda farmeriams.

HELP WANTED MALE

Rep.

“Stockholm©” ir PAridrea Doria” 
kapitonai vis dar giiicijasi...

gyveno Laukuvoje”.

TEATRUOSE

Federaliame teisme dar vis 
eina apklausinėjimas apie su
sidūrimą tarp švedų laivo 
“Stockholm” ir italų laivo 
“Andrea Doria”. “Doria”, 
kaip žinia, po to susidūrimo
paskendo ir žuvo 50 žmonių, bių klaidų,

Jau nustatyta, kad nepa
prastai. jaunas kapitono padė
jėjas Carstens-Johannsen ka-

vyriausią
kad rei-

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)

Jauna moteriškė (iki 30 m.). 
Dirbti namų darbą. Nuosavas kam
barys, guolis vietoje. Turime kitusj 
darbininkus. Pagelbėti prie vaikų? 
Visi įtaisymai. Pageidaujama vo
kiškai kalbanti. LE. 5-5939.

(188-191)

Namu darbininkė. Moteriškė pri
žiūrėti mažus moderniškus namus— 

i 2 mokyklos vaikai. Lengvas valymas 
i ir virimas. Nuosavas kambarys. Mo
derniški įtaisymai. Namai randasi 
Levittown, L. I. Savaitgaliai laisvi. 
$45 į savaitę. 5 dienos. Pershing 

1-3992 (184-186)

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)

EMBROIDERERS
Hand exp. Sew beads 

Steady work. Good pay.
WILKES

62 W. 47th St., N.

on frames.

(184-190)

Cook-Housekeeper. Exc. top-pay- 
ing position, new E. 80’s penthouse, 
for qualified cook-housekeeper, ĮįF 
adults, 1 child & nurse. Own rm., 
extra help. Refs. 30-45. TR. 6-0293, 
9:30 A. M to 12 noon.

(184-187)

Ottawa. — Kanados val
džia paskelbė, kad tarybi
nės ambasados antrasis 
sekretorius Popovas, kuris 
apleido Kanadą rugpiūčio 
12 dieną, tai padarė Kana
dos valdžios raginamas. Jis, 
esą, buvo “Persona non- 
grata”, 
asmuo,
teigia, kad jis užsiiminėjo 
Šnipinėjimu.

nepageidaujamas
Kanados valdžia

Ilgiausios žmonių eilės šiais 
'vakarais ir popiečiais stovi 
prie Plazos teatro Manhatta
ne, kuriame rodomas filmas 
apie Van Gogh “Lust for 
Life” (“Gyvenimo aistra”). 
Teatras sako, kad kai kurie 
žmonės prastovinėja eilėje va
landą su puse ir net dvi va
landas, kad patekti į teatrą.

“Plazos” teatras yra nedi
delis. Jis buvo parinktas to 
filmo rodymui, nes manyta, 
kad tokiu filmu, tai yra, dai
lininko biografiniu filmu, do
mėsis tik labiau su menu su
sipažinusi 
vo klaida.
tojai jau 
perkėlimą

publika. Bet tai bu- 
Dabar filmo rody- 

galvoja apie filmo 
į didesnį teatrą.

tastrofos vakarą radosi “Stock
holm” tilte kaip kapitono vie
tininkas, o ’pats kapitonas 
Nordensonas ilsėjosi savo ka- 

Johahnsenas pripaži- 
svar- 
buvo 
kur- 
italų

binoje.
no, kad jis padarė eilę 

kad laivas
iškrypęs keletą mylių iš
so, kad jis nesiįfnalavo 
laivui, kai nutarė padaryti 
staigų posūkį, ir taip toliau.

Gaukit Laisvei Skaitytoją 
Užrašykite Laisvę savo draugui

investment
Here’s the new, free pocket-size 

leaflet which explains the reasons 
trade union members should vol
untarily contribute money to the 
AFL-CIO Committee on Political 
Education (COPE). The leaflet is 
pointed in two colors. Place your 
order now with COPE, 6th Floor, 
815 16th Street, N.W., Washington 
6, D. C.

heresatip 
for a sound

. “War and Peace” 
“Karas ir . Tai

kusis rodomas “Capi- 
teatre, irgi .sutraukia

Filmas
(Tolstojaus 
ka”), 
tol”
daug žmonių. Bet teatras ke
letą kartų 
ilgai laukti

didesnis ir todėl 
eilėje netenka.

nematė tarybinio

Jis rodomas “Art” tea- 
Greenwich

Kas dar 
baleto filmo “Romeo ir Julie- 
ta”, kai jis buvo rodomas pra
eitą žiemą, jį gali matyti da
bar,
tre Manhattane, 
Village srityje. Julietos rolė
je vaidina ir šoka x Maskvos 
Bolšoi teatro primabalerina 
Galina Ulanova.

Veikalas “The Diary of An
ne Frank”, kuris su dideliu 
pasisekimu visą praeitą sezo
ną buvo statomas Cort teatre, 
taipgi bus statomas ir šį sezo
ną. Tai veikalas apie nacių 
okupaciją Olandijoje. A

Įvairūs atsitikimai
57 metų amžiaus George 

C. Mayer tapo suimtas po to, 
kai jis prisipažino užmušęs 
savo žmoną. / Vežamas polici
jos automobiliu link stotiės, 
jis pradėjo skųstis nesijaučiąs 
gerai. “Būtų stebuklas, jeigu 
jaustumės gerai”, jam sakė 
policininkas.

Po kelių sekundžių, betgi, 
Mayer nesijautė blogai, nesi
skundė : jis mirė automobily
je nuo širdies smūgio.

* # *
Našlė Louise Bousquet, 53 

metų amžiaus, rasta negyva

. Bet jis taipgi teigia, kad 
katastrofos nebūtų buvę, jei
gu “Andrea Doria” paskuti
nėje minutėje irgi nebūtų nu
tarusi padaryti posūkį, ir tai 
nebūtų padaliusi be signalo.

Johannsenas pripažino, kad 
jis naudojo f radaro aparatą 
netinkami. Jis tik Apytikriai 
apskaičiavo, stebėdamas ra
daro ekraną, kaip greit plau
kia netoliese1 “Andrea Doria”, 
bet nesiėmė tiksliai apskai
čiuoti.

Visas įspūdis teisme yra, 
kad švedų laivo vadovybė bu
vo perdidelio pasitikėjimo sa
vimi, neatsargi. Kadangi jū-

savo apartmente Church Ave. rą dengė migla (švedai tai 
Brooklyne. - Jos krūtinėje rą 
dosi nedidelis 
kišeninis peilis.*

Policija ieško jos 23 mętų 
amžiaus sūnaus, kuris prany
ko. Manoma, kad jis kaltas 
arba ką nors žino apie nusi
kaltimą.

bando paneigti), tai kapitono
keturių colių Nordensono pareiga buvo rąs-

Wagneris giria Starky
Miesto - majoras Wagneris 

pasiskubino talkon Miesto ta
rybos prezidentui Jack Star
kui apsiginti nuo kritikų". Ma
joras sako, kad Stark bųtų 
iabai geras ir tinkamas miesto 
majoras, jeigu jam prisieitų 
tą vietą užimti. O majoro vie
ta Starkui atitektų automatiš
kai, jeigu Wagneris būtų iŠ- 
rihktas Jungtinių Valstijų se
natoriumi. O tai labai galiJei Tamsta negali gauti

Laisvei naujo skaitytojo, tai atsitikti, nes demokratai tiki- 
nors stambesne auka paremk si laimėti rudeniniuose rinki- 
biudžeto sukėlimą. muose.

New Yorko 
spaudoje

Visi komerciniai New Yor
ko laikraščiai atspausdino ve
damus straipsnius, kuriuose 
sako, kad Amerikos Komu
nistų partija savo rezoliucijos 
planu “pripažįsta bankrūtą”. 
Bet tie laikraščiai tuo pačiu 
laiku rodo tam tikrą susirū
pinimą, ar tik komunistai ne
įstengs dabar, kuomet jie tai
so savo taktikos klaidas, tvir
tėti ir įgauti daugiau įtakos.

Ta baimė aiškiai atsispindi 
ilgame vedamajame straips
nyje, kuris tilpo “Times’e”. 
Tas didlapis nurodo, kad ko
munistai kalba apie didįjį biz- 
nį-kapitalą kaip 
priešą, ir apie tai,
kia tverti kuo platesnę liau
dišką anti - monopolistinę ko
aliciją. “Times” sako, kad ta 
taktika “sudaro naują pavojų 
Amerikai” ir ragina liberalus 
“nesiduoti apgaunami.”

“Daily News” pasinaudoja 
rezoliucijos punktu, kuris kal
ba apie darbavimąsi su Demo
kratų pažangesniais elemen
tais, kad išstumti rasistus ir 
ultra - reaksininkus. “News” 
primeta tai demokratams ir 
lyg sako, kad tas įrodo de- 
m o k ra tų -k o m u n i stų gim inin gu
ma.

Kai' kurie laikraščiai prisi
kabino1 prie rezoliucijos punk
to, kur kalbama apie “tarp
tautinį darbininkų klasės so
lidarumą”. “Times”, pavyz
džiui, sako, kad tai maskuo
tas būdas sakyti, jog Ameri
kos komunistai lieka po Mas
kvos nykščiu!

tis laivo tilte.'
Dabar savo įrodymus pra

dės tiekti “Andrea Doria” ka- 4
pitonas, kuris atskrido tam 
tikslui iš Roiųos.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 
s , •

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St- 
Newark 5, N. J. 
MArket 2*172

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)

MERGINA—-PATYRUSI
Prie siuvimo—pataisymų, nuolatinis 
darbas, gera mokestis, 5 dienų sa
vaitė. AL. 4-0892.

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

U84-187)

VAIRUOTOJAI
ir Trailer. Mack Trokai.Tractor

Gera alga, nuolatinis darbas.
GALVIN TRUCKING CORP.

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

NAMU DARBININKE
Guolis vietoje, tinkamas liuoslaikis, 
atskiras kambarys ir maudynė, visi 
įrengimai moderniniai. 3 minutės 

nuo Scarsdale stoties. 
Tel. Seardale 3-8749.

(184-18§M

HELP WANTED-MALE

MALE and FEMALE

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

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

(17-193)

POLISHERS
Patyrusios prie moteriškų ridikulių, 

Frames ir Ornaments.
Gera mokestis.

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

(24M)
(184-191)

Business Opportunity

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

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

Laisvės Choro Komitetas
(187-186)

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

PINBOYS

Su patyrimu, nuolatinis darbas, 
gera alga. Garantija. *

DYCKMAN BOWL-WAYS
170 Dyckman St. (Po 3 v. d.)

(187-189)

(187-92)

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

Sac. selling due toj illness.
Being sold completely equipped’.

CY. 2-2966.

RIVERTERS & EI.ICKERS
Experienced on leather goods. 

For 5 P. M. to 10, P. M. shift.
418 Johnson Ave., B’klyn

EV. 2-4214

(184-191)
LLD ' 1-osios kuopos susirin

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

Valdyba

Grocery-Dell. Est. 30 yrs. 3 rm. 
apt. xAk new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle, 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287

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

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

(181-187)

No

(184-190)

Visi nariai pra- 
turime daug 

Teatras-komedija

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

price $2,300.
4615—6th Ave., Bklyn 

GE. 8-7227 
w ■

‘7181-187)

MAŠINISTAI
Lathe Hands, su Milling Mašinos 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT CO.
Irvington, New York.

Irvington 9-3206
(182-188)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

spalio 1 d. Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. 
šomi dalyvauti, nes 
reikalų aptarti.
Lapkus jau netoli, reikės gerai pri
siruošti. Įvyks spalio 27 d., vai
dins aktoriai iš Brooklyn!©.

Piknikai Liet. Taut. Namo Parke, 
eina prie pabaigos.
rugsėjo 30 . d. piknikų nebus, nes tą 
dieną turi s užėmę 
private party.
nereikės, bus tik LTN. patarnauto
jai.

Spalio 7 d. bus paskutinis pikni
kas, Liet. Taut. Namo Knyg. ir 
Laisvės vajaus pradžia. Kurie at
sinaujins prenumeratas tą dieną, 
gaus veltui įsigerti. Fundija Geo. 
Shimaitis. . (188-190)

Sekmadienį,

svetimtaučiai, 
Ten mūsų publikos

Groc.-Delic. Frozen food, beer. 
Good location. Ideal for fam. 6r 
part. Sold compl. equip. Direct by 
owner. Gall 9-11 A. M. or after 1 
P. M. RE. 7-0190.

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

(180-186)

(180-186)

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

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

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

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

1 - (184-197)

(182-188)

Lairrft (Liberty) Ketvirtu Rugsėjo (Sep.) 27, 1956

JAUNAS VYRAS
Abelniam 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).
/




