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KRISLAI
P. Dargio žodis,
SLA padėtis.
Nori pasmaugti.

„Tenka gelbėtis.
Rašo R. Mizara

vėl■
,6

Povilas P. Dargis, pradėjęs 
eiti SLA prezidento pareigas, 

. lašo “Tėvynėje”, kad jis tęs 
mirusiojo K. J. Kalinausko 
darbus, nes tie darbai “davę 
Susivienijimui daug naudos”.

Be to:
“Taip pat remsiuos plataus 

bendradarbiavimo su visa lie
tuvių patrijotine visuomene 
principu. Tokio bendrabar- 
biavimo reikalauja Susivieniji
mo senos tradicijos, darbai ir 
žygiai, kuriuos tenka mūsų 
organizacijai atlikti Lietuvos 
vadavimo ir lietuvybės išlai
kymo talkoje, pačio Susivie- 

’ # nijimo Lietuvių Amerikoje ug- 
* dymui ir plėtimui”. (“Tėvy

nė” š. m. rugs. 21 d.)

Pasakymas, žinoma, aiškus 
ir neaiškus. Iš vienos pusės 

’ P. Dargis nori palaikyti lietu
vybę ir ugdyti SLA. Iš kitos 
pusės jis kalba apie “Lietuvos 
vadavimą”, gi mes jau gerai 

♦ žinome, ką reiškia tas “va
davimas” ir kas tie “vaduoto
jai”.

“Vaduotojams” rūpi, kad 
būtų naujas pasaulinis karas. 
Jie už tai rėkia, už tai agi- 

< tvoja. P. Dargis žada su jais 
.Ą bendradarbiauti.

Ar tai padės SLA ? Ar tai 
jį ugdys ar smugdys?

Lietuvybės išlaikymas Ame
rikoje — kitas svarbus daly
kas. . i

Ar nuolatinis SLA organ® 
Tarybų Lietuvos niekinimas 
lietuvybę ugdo ar ją smugdo ? 

z žinoma, kad smugdo!
Tarybų Lietuva jau gyvuo

ja 17-uosius metus. Užaugo 
t nauja karta, išmokslinta, ga- 

P bi; Tarybų Lietuvoje sukles
tėjo kultūra, mokslas, kaip 
niekad mūsų tautos istorijoje. 
Lietuvos jaunuoliai jau ver
čiami baigti vidurinę mokyk
lą (gimnaziją).

Per ’ visą tą laiką ar “Tė
vynėje” buvo nors viena žine
lė apie didžiulius pasiekimus, 
kuriuos mūsų tauta atliko?

I Ne! Jei buvo kas “Tėvynė
je je” apie Lietuvą rašyta, tai 

tik neigiamo, pažeminančio!
Akiregy to, koks jaunas 

amerikietis lietuvis, skaityda
mas “Tėvynę”, norėtų susido
mėti lietuvybe ir jos palaiky
mu ! ?

Man rodosi, naujasis SLA 
prezidentas ir visa jo vadovy
bė, turėtų vyriausiai rūpintis, 

i kaip sutvirtinti organizaciją, 
kaip gauti daugiau Susivieni- 

• jimui narių.
Atsiminkime, kad SLA, kaip 

ir kitos lietuviškos organizaci
jos Amerikoje, regimai smul
kėja ir miršta.

Atsiminkime, kad bilijoni
nės apdraudos kompanijos yra 
pasirengusios tokias fraterna- 
les organizacijas, kaip SLA, 
LDS, pasmaugti, pašalinant iš 

\kelio, kad nesipainiotų joms 
.T po kojų.

T Kas metai išleidžiami nauji 
įstatymai, vis aštriau varžą 
tautinių grupių fraternales or
ganizacijas.

Daug ir rimtai galvokime, 
kaip prieš tai atsilaikyti.

Amerikos lietuviams tenka 
rūpintis ne tuo, kaip “Lietu-

Jeruzalė. — Tyla vėl vieš
patauja Izraelio - Jordano 
pasienyje, bet netikra ir 
įtempimo pilna tyla. Abi 
šalys vėl pasižadėjo Jung
tinių Tautų paliaubų komi
sijai, kad laikysis paliaubų. 
Bet tokie pažadai, sako ste
bėtojai, buvo daryti ir pra
eityje. Jie faktinai buvo 
daryti po kiekvieno rimtes
nio susirėmimo, ir jie pa
prastai tęsiasi — iki sekan
čio susirėmimo.

žinios apie pačius susirė
mimus yra prieštaraujan
čios. Izraeliečiai, kaip ži
nia, pranešė, kad jie pra
vedė “pabaudos ekspedici
ją” Jordanan ir nukovė 50 
j o r d a n i e č i ų į rytus nuo 
Betlėjaus. Jordaniečiai pri
pažino, kad Izraelio batali- 
jonas buvo įsiveržęs jo te- 
ritorijon, bet sakė, kad tik 
19 jordaniečių nukauta.

Dieną vėliau, trečiadienį, 
Jordano ir Sirijos radijo 
stotys pranešė, kad jorda
niečiai pravedė keršto žygį 
Izraeliu ir nukovė net šim
tą kariu. Bet Izraelio ra
dijas sakė, kad nieko pana
šaus nebuvo, kad buvo tik 
s(isišaudymų pasienyje, bet 
/joks jordanietis kareivis 
nebuvo perėjęs sieną. Izra
eliečiai sakė, kad tas Jor
dano teigimas yra tik pro
pagandos tikslais padary
tas, kad pakelti savo presti
žą kitų arabiškų kraštų gy
ventojų akyse.

Jungtinių Tautų paliaubų 
komisijos stebėtojai sako, 
kad nukauta 38 jordanie
čiai.

Keturi amerikiečiai kariai 
išniekino 14 mėty mergaitę

Miunchenas. — Keturi 
amerikiečių kareiviai suim
ti už keturiolikametės vo
kietaitės išprievartavimą. 
Kariai ją sugavo vėlai nak
tį, kuomet ji ėjo namo iš 
vieno amerikiečio karinin
ko buto, kur prižiūrėjo jo 
vaikus. Jie ją sunkiai su
mušė ir paskui išprievarta
vo.

Vokiečių spauda plačiai 
rašo apie šį įvykį. Kelios 
savaitės atgal septyni ame
rikiečiai kariai buvo nuteis
ti už penkiolikametės, vo
kietaitės išniekinimą prie 
Bambergo. Kadangi t i e 
septyni amerikiečiai buvo 
negrai, tai pro-nacinė spau
da panaudojo atsitikimą ra
sistinei propagandai.

Apie šiuos keturis nesa
koma, ar jie negrai, ar 
balti.

. Jordanas. 
iėjor kad 
paliaubą

Jungtinių Tautų gen. se
kretorius Hammarskjoldas 
telegrafavo Izraelio ir Jor
dano valdžioms ir iš jų iš
gavo pažadus laikytis pa
liaubų. Bet labai abejoja
ma, ar tos paliaubos tęsis 
ilgai. Paliaubų komisija, 
kuri randasi Palestinoje, 
informavo Hammarskjoldą, 
kad nauji susirėmimai gali 
prasidėti bile minutę.

Japonu ir kinu 
prekyba platėja

Tokyo. — Užsienio reika
lų ministras Mamoru Šige- 
mitsu pareiškė kabineto po
sėdyje, kad Japonija dras
tiškai sumažins aprubežia- 
vimus prekybai su Liaudies 
Kinija, kad ta prekyba pra
dės greit platėti. Tuo tar
pu iš Pekino pranešama, 
kad ten vieši Japonijos pre
kybos ministras šikųtani, 
kuris veda konkretiškas de
rybas dėl prekybos prapla-, 
tinimo. Jis sakė laikrašti- 
ninkams, kad Japonijos in- 
dustrialistai yra pasiryžę 
plačiai prekiauti su Kinija, 
kad jie nenori laikytis. Ame
rikos užmestų aprubežiavi- 
mų.

Rado Matusową 
kaltu melavime
New Yorkas. — Prisaik

dintų teisėjų taryba-džiūrė 
rado Harvey Matusowa 
kaltu melavime teismui. 
Matusowas per -eilę metų 
buvo valdžios informer is, 
liudijęs prieš komunistus 
bylose. Jis paskui atsiver
tė, parašė knygą “False 
Witness” ir paskelbė, k a d 
jis melavo, darydamas vi
sokius kaltinimus prieš ko
munistų vadus. Jis taipgi 
sakė, kad taip meluoti jam 
įsakė ir pamokino prokuro
ro padėjėjas Roy Cohnas, 
kuris paskui tapo MCar- 
thy’o artimu draugu ir jo 
vyriausiu asistentu.

Buvo pranešta, kad teisė
jas McGohey paskelbs baus
mę ketvirtadienį.

Belgradas. — Aukštas 
Jugoslavijos orto doksų- 
pravoslavų d v a s įninkąs, 
serbų patriarchas Vikenti- 
je, sekantį mėnesį išvyks 
Maskvon. Tai bus pirmas 
kontaktas tarp Rusijos ir 
Serbijos ortodoksinių baž
nyčių nuo 19119 metų.

vą vaduoti”, — ji išvaduota— 
bet kaip gelbėti čia pat tai, 
ką dar galima išgelbėti, nors 
keliolikai metų.

Man rodosi, taip turėtų 
samprotauti ir naujasis SLA 
prezidentas.

Bethesda, , Md. — Buvęs 
Trumano. laikų valstybės 
sekretorius Achesonas reiš
kiasi šioje priešrinkiminė
je kampanijoje. Jis sako, 
kad administracija, ypa
tingai sekretorius Dulles, 
savo karingomis kalbomis 
atstumia nuo savęs 'sąjun
gininkus.

Staigi kelione
Tito su Chruščiovu 
išskrido Į, Maskvą

Belgradas. — Po kokios 
savaitės viešėjimo Jugo
slavijoje ir po ilgų pasita
rimų su prezidentu Tito, 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos gen. sekretorius 
Nikita Chruščiovas išskri
do namo. Bet jis išvyko ne 
vienas — su juom Maskvon 
išskrido ir pats Tito.

Chruščiovas buvo atvy
kęs Jugoslavijon tik ato
stogoms — taip buvo skelb
ta oficiališkai. Bet iš fakto, 
kad jis beveik per visą lai
ką buvo su Tito, išvada pa
daryta, kad vyksta kokie 
nors svarbūs pasitarimai. 
Tas pasitvirtino dabar, 
kuomet Tito nelauktai pa

darė kelionę Maskvon.
Užsienio spaudoje buvo 

skelbiama, kad pačioje Ta
rybų Sąjungos ' komunistų 
vadovybėje vyksta tam tik
ri nesutikimai dėl santy
kiu su Tito. Chruščiovas ir 
Bulganinas laikosi numo- 
nės, sakoma, kad Tito gali 
būti laikomas komunistu, 
bet Molotovas ir Suslovas 
esą nuomonės, kad Tito, V 7 7
nors kai rietis, lieka nuo 
tikro leninizmo gerokai ati
tolęs. Užsienio stebėtojai 
dabar reiškia numonę, 
kad Tito todėl dabar at
vyksta Maskvon, kad 
smulkmeniškiau išaiškinti 
savo poziciją.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

New Yorkas. — NAACP 
atsikreipė į visus Demokra
tų partijos balsuotojus, kad 
jie reikalautų iš savo kon- 
gresmano, kad būtų baig
tas rasistinis “tyrinėji
mas”, kurį praveda apie 
mokyklas Atstovų buto 
sub-komisija. Tai sub-ko- 
misijai vadovauja Georgi
jus James C. Davis.

Galveston, Texas. — Po 
ilgos ir sunkios kovos ir 
daug operacijų vietinėje li
goninėje mirė garsi sporti
ninkė Zacharias, geriau ži
noma kaip “Babe Zacha
rias”. Ji buvo pasaulinio

garso bėgikė, krepšininkė 
ir golfo lošėja, atstovavusi 
Ameriką daugelį kartų 
olympiadose.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partija savo suva
žiavime priėmė naują kon
stituciją ir išrinko naują 
centralinį komitetą.

New Yorkas. — Ketvir
tadienio popietį New Yor- 
ko apylinkę pasiekė viesulo 
Flossy liekanos — audrin
gi vėjai ir lietus. Bet Flos
sy jau buvo praradusi savo 
ankstyvą pajėgumą, kurį 
rodė Louisianoje ir Flori
doje.

Eisenhoweris nemoka vadovauti
šaliai. sako Adlai Stevensonas
Kansas City, Mo. — Ad-.

lai Stevensonas kalbėjo čia 
Municipalinėje auditori
joje, kur jo klausėsi apie 
2,500 žmonių. Jį perstatė 
eks - prezidentas Truma- 
nas.

Stevensonas sakė., kad 
vyriausias klausimas, ku
ris statosi galvojant apie 
Eisenhowerio administra
ciją, tai: kas, pagaliau, va
dovauja šaliai? Stevenso
nas sakė, kad atsakymas 
gan aiškus — kad Eisenho
weris nepajėgia būti vadu,

Valstybes Department's 
liepė pilotams tylėti...
Kairas. — Penki ameri

kiečiai kapitonai - jūrinin
kai atvyko čia ir jie treni
ruosis, kad būti pilotais-na- 
vigatoriais Suezo kanale. 
Jie čia atvyko kaip privati
niai piliečiai ir be Valsty
bės departmento sutikimo, 
sakoma. Valstybės dejpart- 
mentas jiems isskė tylėti, 
nesikalbėti su laikraštinin
kais—ir jie taip daro.

Ankara. — Vyri a u s i a s 
NATO komandierius gene
rolas Greymtheris lankosi 
Turkijoje.

JT Saugumo taryba 
nutarė išklausyti 
ir Egipto skundus

Jungtinės Tautos. —Sau
gumo taryba nutarė išklau
syti ne vien Britanijos- 
Francūzijos skundą prieš 
Egiptą Suezo .reikalu, bet 
ir Egipto skundą prieš 
anuos. Pirmoje eilėje, bet
gi, bus išklausytas Vakarų 
skundas prieš Egiptą. Ap
klausinėjimai prasidės 
spalio 4-ą arba 5-ą.

Jau svarstomos 
Poznanės bylos

Poznanė. — Čia ketvirta
dienį prasidėjo trijų Pozna
nės riaušininkų grupių by-\ 
lų sprendimas. Rimčiausia 
byla yra 11-os riaušininkų, 
kurie užpuolė liaudies mili
cijos beginklį korporalą ir 
jį sumindžiojo mirtinai. 
Svarstoma byla kitos gru- 

‘pės, kuri puldinėjo policijos 
stotis ir įsisavino ginklus, 
taipgi teisiami keli grobi
kai, kurie pasinaudoję sui
rute, plėšikavo.

Bylas stebi nemažas skai
čius užsienio žurnalistu ir 
taipgi keli garsūs Vakarų 
Europos advokatai. Pačios 
Lenkijos spauda žada pla
čiai apie tas bylas rašyti, 
iškelti publikai visas smulk
menas.

kad jis mėgsta kuo daugiau 
savo vadovavimo pareigų 
perduoti kitiems.

Čia pasakyta kalba bu
vo • Stevensono stipriausia 
kampanijoje. Buvo saky
ta, kad jis toje kalboje nau
dojo “Trumano toną”, tai 
yra- atakavo Eisenhowerj 
be ceremonijų.

Į tą Stevensono kalbą 
jau atsiliepė Nixonas, ku-, 
ris sakė, kad Stevensonas 
naudojo demagogiją ir ne
turi teisės taip pulti prezi
dentą.

Profesorius Dirk Struik 
atgavo savo MIT katedrą

r.
Cambridge. — Pen keri 

metai atgal MIT techniku
mas atstatė iš profesoria
vimo pareįgų ‘prof. Dirk 
Struiką. Jis tada buvo pa
šalintas už pažangius poli
tinius nusistatymus. Da
bar pranešama, kad Strui- 
kas vėl mokytojauja: jis at
gavo savo katedrą dar pra
eitą gegužės mėnesį ir pra
dėjo dėstyti šių mokslo me
tų pradžioje.

Balboa, Panama. — Ni- 
caraguos prezidentas> So- 
moza dar vis gerėja.

K. P. rezoliucija

Foster is stoja 
prieš, o ne už L

New Yorkas. — Komu
nistų partijos nacionalinis 
komitetas paskelbė, kad 
partijos prezidentas Willi
am Z. Fosteris pakeitė sa
vo nuomonę apie provizori
nę rezoliuciją, kurią komi
tetas priėmė būsimam par
tijos kongresui patiekti.

Kuomet buvo balsuota.. 
Fosteris pasisakė už rezo
liuciją “su kvalifiUacii jo
mis,” tai yra* jis su kai ku
riais punktais nesutikęs. 
Jis žadėjo savo nuomonę 
išreikšti atskirame straips
nyje spaudoje. Dabar Fos
teris prisiuntė komitetui 
laišką, kad jis nori savo 
balsą pakeisti į “prieš.” Sa
koma, kad' prirengdamas 
straipsnį apie tai, su kuom 
jis nesutinka, jis priėjo iš
vados, kad nesutinka su re
zoliucijos didžiausia dalimi.

Dabar dalykai stovi taip: 
už rezoliuciją balsavo 11 su 
Eugene Dennisu priešaky
je, Ben Davis balsavo už, 
bet su kvalifikacijomis, o 
Fosteris prieš'. Fosterio 
nuomonė apie rezoliuciją 
bus patiekta žurnale “Polit
ical Af f f airs.”

Britanija ir Francūzija 
buvo priešingos Egipto 
skundo svarstymui, bet jos 
ir Australija susilaikė nuo 
balsavimo, kuomet Ameri
ka paskelbė, kad ji balsuos 
už. Už Egipto skundo 
svarstymą stojo ir Tarybų 
Sąjunga. TSRS delegatas 
Sobolievas stojo ir už kitos 
})usės skundo svarstymą.

Paskelbta, kad į Saugu
mo Tarybos sesijas atvyks 
užsienio reikalų ministrai, 
tarp jų ir Tarybų Sąjungos 
Šepilovas.

Iš Egipto tuo tarpu atei
na žinios, kad Suezo kana
le laivų plaukimas eina 
tvarkingai. Britanijos 
spauda pripažįsta, kad “at
rodo, jog Egiptas moka 
tvarkyti kanalą”.

Budapeštas. — Dėl ak
mens anglies stokos. Ven
grijos valdžia sumažino ke
leivinių traukinių skaičių. 
Vietoje traukinių kursuos 
daugiau autobusų.

Įvairių kairiečių grupių 
bendras mitingas Chicagoje

iChicago. — Spalio 5 die- 
na čia įvyks įdomus mitin
gas, kuriame pirmu kartu 
ilgų metų bėgyje kartu su 
komunistais iš vienos plat
formos kalbės kitų kairių 
grupių atstovai. Kdlbės ko
munistas Claude Lightfoot, 
socialistai Harvey O’Con
nor ir Sidney Lens, trockis- 
tas Bert Cochran ir religi
nis pacifistas A. J. Mušte.

Mitingo tema yra “Ko
kios yra Amerikos kairie
čių užduotys?”.

Pakartieji kipriečiai 
paliko žmonas, vaikus

Atėnai. — Graikijos spau
da sako, kad du iš trijų pa
kartų EOKA kovotojų bu
vo vfcdę, šeimynų galvos. 
Panayides patiko jauną 
žmoną, Koutsoftas žmoną 
ir tris vaikus, visi trys pa
kartieji turėjo tėvus, bro
lius ir seseris. Graikijos 
spauda sako, kad britai, ne
pasigailėdami trijų vaikų 
tėvo, parodė tikrą barba
riškumą.

WASHINGTON. Pre
zidentas Eisenhoweris iš
leido specialų pareiškimą, 
kuriame išreiškė viltį, kad 
Poznanės bylos bus praves
tos teisingumo dvasioje. 
Varšuvos radijas atsiliepė 
į tą Eisenhowerio pareiški
mą ir sakė, kad tai yra 
maišymasis i vidujinius 
Lenkijos reikalus ir Lenki
jos nepriklausomybės įžei
dimas.

Tokyo. — Ultra-reakcinės 
grupės nariai . pradėjo pi- 
kietuoti premjero Hatoja- 
mos butą, protestuodami 
prieš jo kelionę Maskvon.

Gaukit Laisvei Skaitytoją
Užrašykite Laisvę savo draugui

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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NAUJI SANTYKIAIriama Indonezijos valstybės 
dalis.
PILNAS IŠSIVADAVIMAS

1950 metų rugpiūčio mė
nesį Indonezijos Jungtinės 
Valstybės buvo peMvarkytos į 
unitarinę respubliką, pavadin
tą Indonezijos Respublika.

Iškovojusi politinę nepri
klausomybę, Indonezijos Res
publika žingsnis po žingsnio 
ėmė vaduotis iš kolonizatorių 
jai primestų jos suverenumo 
apribojimų. 1953 metais indo
neziečiai pasiekė, kad jų ša
lyje nustotų veikusi olandų 
karinė misija, kuri šiurkščiai 
kišdavosi į Indonezijos vidaus 
reikalus. 1954 metų rugpiūčio 
mėnesį buvo nutraukta Olan
dijos — Indonezijos sąjunga, 
apribojusi Indonezijos užsie
nio politikos savarankiškumą. 
Šių metų pradžioje Indonezi
ja paskelbė, kad anuliuojami 
(panaikinami) visi “apvaliojo 
stalo konferencijos” susitari
mai. Pagaliau rugpiūčio 12

Indonezijos Respublika yra 
viena iš jauniausių Azijos ne
priklausomųjų respublikų,. Ji 
užima didelę dalį Malajų sa
lyno, kuris tiesiasi tarp Aus
tralijos ir Pietryčių Azijos. 
Maždaug 3,000 Indonezijos 
užimamų salų driekiasi iš va
karų į rytus beveik 3 tūkstan
čius kilometrų. Bendras res
publikos plotas siekia maž
daug du milijonus kvadratinių 
kilometrų. Indonezijoje gyve
na apie 80 milijonų žmonių. 
Indonezija, besitiesianti išil
gai pusiaujo, yra tipiška tro
pikų šalis. Karšto ir drėgno 
klimato dėka augmenija labai 
vešliai auga, žymią Indone
zijos dalį dengia tankūs miš
kai.

Intloneziją daugiau kaip 
300 metų valdė olandiškieji 
kolonizatoriai, kurie spaudė 
iš šalies visus gyvybinius sy
vus ir plėšė liaudį. Bet indo
neziečiai niekada nesitaikstė 
su svetimšalių; viešpatavimu.

Indonezijoje imtasi ir eilės
priemonių užsienio kapitalo 
veiklai apriboti. Sparbiausios 
įmonės nacionalizuotos. Tuo 
pat metu visaip skatinamas 
nacionaliniam kapitalui pri
klausiančių įmonių, vystymas.

Savo užsienio politikoje In
donezija, kaip buvo nurodyta 
aukščiau, įgyvendina taikaus 
sambūvio principus. Kartu 
su Indija, Burma ir Ceilonu 
Indonezija buvo Bandungo 
konferencijos iniciatorium. 
JAV mėginimai įtraukti Indo
neziją į SEATO bloką buvo 
nesėkmingi.

Nepaisydama reakcinių jė
gų priešinimosi, Indonezijos 
Respublika užmezgė draugiš
kus santykius su socialistinės 
stovyklos šalimis, sutvarkė su 
jomis abipus naudingus pre
kybinius santykius. Neseniai 
Indonezijos vyriausybė oficia
liai atsisakė pripažinti Ameri
kos embargo prekybai su Ki-

Celleris. Celleris sako, kad 
būtų didelė klaida ir netei
sybė paversti Ellis Islandą 
paprasta prožaiška biznio 
vieta. Ašarų sala, sakė jis, 
užima ypatingą vietą Ame
rikos istorijoje, jos tauto
sakoje, sentimentuose. Ta 
sala taipgi žinoma visame 
pasaulyje. Tai yra, galima 
sakyti, beveik šventa žemė.' 
Jeigu mes pasirengę par
duoti Ellis Islandą, tai mes 
galėtume būti pasirengę 
parduoti ir ’Laisvės Statulą.

Su Celleriu' sutinka dau
gelis New Yorko miesto 
pareigūnų ir atrodo, kad 
federalinė valdžia gal bus 
įtikinta, kad nereikia par
duoti Ellis Islando privati
niam pirkėjui. Pranešama, 
kad Eisenhoweris jau įsa
kė neparduoti.

J r i- • ■ . . »

Prohibicija Indijoje
Indijoje pradėta įvesti 

prohibicija - blaivybę. Pir
moje eilėje ji įvesta sosti
nėje Delyje. Bet tai nėra 
pilna prohibicija, kokia bu
vo kadaise Amerikoje, o 
verčiau dalina prohibicija 
su visokiais prieštaravi
mais. Barai ir kitokios gė-

kurio gyvulio 
yra šllčiausieji. 
kad poliarinės 

kaili-

Vilko kailiniai geriausi
Kanados nacionalinės ty

rinėjimo laboratorijos pra- 
vodė eksperimentus, kad 
.nustatyti, 
kailiniai 
Pasirodė,
(baltosios) meškos 
niai, nors atrodo labai tan
kūs ir stori, palyginamai 
nešilti, o šilčiausieji yra 
vilko. Juodosios meškos 

1 kailiniai neblogi, bet nega
li lygintis:su vilko. ; ;

, Tad, Kanados tyrinėjimo 
laboratorijos Sako: Jeigu 
norite tikrai įgerų kailinių 
šiai žiemai, nuvykite į šiau
rines tundras ir miškus ir 
nušaukite sau keletą gerų 
pilkų vilkelių....

Korėjos neutralė zona
Per visą Korėją, iš Va

karų į Rytus, tęsiasi trijų 
Aišku, debatuose pasireiškia visokių nuomonių.. Bet mybų neutialė demilitaii- — . _ ... y. z-a. r s I f 11 Ii 1 -t t -r Vi 1 1

SVARBI KONFERENCIJA
' RAŠOME APIE DAUGELĮ konferencijų, vykstan

čių tai šen tai ten, bet mes ligi šiol dar nepakomentavo
me apie vieną, gal būt svarbiausią, konferenciją, kuri 
vyksta Jungtinėse Tautose.

Tai nedidelė konferencija, iš paviršiaus stebint, at
rodo ji net nėra politinė, bet iš tikrųjų tai didžiulės svar
bos konferencija.' ' ,

Turime galvoje pasitarimus, vykstančius Jungtinių 
Tautų biustinėje dėl atominės jėgos naudojimo taikos, 
o ne karo, reikalams.

Tariamasi dėl įkūrimo Jungtinių Tautų žinioje 
Atoms-for-Peace (Atomai Taikai) organizacijos.

Diskusuojama dėl konstitucijos sudarymo minimai 
organizacijai, dėl to, kaip atomo jėgą kontroliuoti, kaip 
ir kodėl kontroliuoti.

yra vilties, kad visi nesusipratimai bus išlyginti ir, jei 
ne dabar, tai vėliau, omine jėga bus pajungta žmoni
jos gyvenimui gerinti, o ne žmonijai žudyti.

DEL DARBO UNIJŲ VIENYBĖS
PO TO, KAI AFL ir CIO susivienijo, iškilo vieniji

mosi klausimas taip vadinamose nepriklausomose darbo 
unijose.

Kaip žinia, visa eilė darbo unijų kadaise buvo iš
mestos iš CIO — po to, kai prasidėjo šaltasis karas.

Tos unijos buvo drūtos, tvirtos, tačiau joms sunku 
gyvuoti nepriklausomomis. Jas puolė ne tik samdyto
jai, o ir kitos unijos, priklausančios AFL arba CIO. Daug 
aukų reikėjo pakloti tam, kad apsiginti nuo puolėjų.

Natūralu, tos unijos narių skaičiumi ėmė mažėti.
Taigi, kuomet AFL-CIO susivienijo, tai iškilo gyvas 

reikalas ir nepriklausomose unijose diskusuoti vieniji
mosi klausimą.

Aišku, tenka glaustis kur nors prie kitų unijų. 
Kai kurios tai ir padarė—pavyzdžiui kailiasiuvių unija.

zuota zona, kuri buvo nu
statyta paliaubų metu. Tai 

| ruožas, kuris skrodžia visą 
: šalį pereidamas per Pan- 
I munjomą, kur buvo laiko- 
; mos paliaubų derybos.

Nacionalinė Amerikos 
geografijos draugija sako, 
kad tas ruožas yra tapęs 
kaip ir žvėrių ir paukščių 
rezervacija. Mat, pagal pa
liaubų darybas ten yra už
drausta pasirodyti su šau
namais ginklais ir abi pusi 

j bando to nuostato prisilai
kyti. Pasėkoje toje neutra
lizuotoje zonoje priviso la
ibai daug laukinių žvėrių ir 

.■ paukščių, tarp ’ kurių yra 
net tigrų, šernų, lokių, luk- 
■sų ir kitų:

Dabar planuojama suda
ryti vieningas Pietų ir

- j v. m . „ Klimai,. Siaurės medžiotojų grupes, , . sJ 
Bet kitos dar vis nenori vienytis. Pavyzdžiui UE | |<acĮ išnaikinti tuos žvėris, 

rx I 1 r 4- t r i i I r < * s t »■ I r i 4* I r ■» * •» ii 1 llHll*! • •n w i i • v — Y* _ _unija—elektrikininkų ir kitokių profesijų darb. unija, i 
Ji kadaise buvo lakai tvirta, su 600,000 narių, kai buvo 
CIO eilėse. Po to suskilo. CIO pradėjo ją pulti; puolė 
ir samdytojai, kiek^tik galėjo. Dabar ši unija teturi tik 
apie porą šimtų tūkstančių, o gal mažiau, narių.

Kai iškilo klausimas vienybės, UE viršininkai tam 
pasipriešino. Jie sako, kad ši unija gali ir privalo gy
vuoti būdama AFL-CIO išlauky.

Dėl to kai kurie lokalai (skyriai) atskilo ir susi
vienijo su kitomis unijomis, priklausančiomis prie 
AFL-CIO.

Neseniai New Yorke įvyko UE unijos suvažiavimas. 
Čia ir vėl iškilo tas pats klausimas. Reikia vienytis, kal
bėjo kai kurie vadovaujantieji asmenys. Bet jų balsas 
pasiliko balsu tyruose. Dauguma suvažiavimo dalyvių 
atsisakė net kalbėti apie vienijimąsi.

Kaip bus toliau, nežinia.
Mums rodosi, atėjo laikas, kada visi Amerikos uni- 

jjstai turėtų susivienyti į vieną didžiulę federaciją — 
’AFL-CIO, sudarant milžinišką jėgą.

’ Bet tam pasiekti neužtenka tik gerų norų iš tų 
unijistų, kurie ten dar nesą. Reikia, kad ir AFL-CIO' 
vadovai huliptų nuo Olimpo kalno ir atkištų ranką vi
siems unijistams, kurie nori vienytis. Faktinai šitie va
dovai turėtų raginti, šaukti visas darbo unijas, dar ne
priklausančias AFL-CIO, kad jos kuo greičiausiai ten 
Įstotų.

Tik tokiu būdu būtų galima pasiekti tai, ko pagei- 
idauja dauguma Amerikos darbininkų.

GELEŽIS Iš TARYBŲ SĄJUNGOS
Urugvajaus lietuvių laikraštis “Darbas” (rugp. 14 

d.) rašo:
“Urugvajaus dienraštis “Justicia” plačiai rašo apie 

laivą “Amazonas,” kuris š. m. liepos 30 įplaukė į Mon
tevideo uostą, po Švedijos vėliava, atveždamas 800 tonų 
geležies. Toji geležis skiriama beveik visiškai sustojusiai 

^Urugvajaus metalurgijos industrijai. Stoka žaliavos 
liejykloms normaliai dirbti jaučiama jau senas laikas. 
Ši prekė konsignuota “Gordon Fire” kompanijai. Tąja 
proga “Polli, Estevez y Čia” direktorius Estevez pareiš
kė spaudai’ sekančiai: ... “mūsų industrialai yra palan
kūs prekiauti su So v. Sąjunga ir kitomis valstybėmis. 
Tai mažintų Urugvajaus bedarbę ir mes išsaugotume 
nacionalius interesus.” Tęsdamas jis sako:

“Mūsų industrija yra smaugiama, dusinama dėl sto
kos žaliavos industrijai normaliai* veikti. Priėjome kri- 

* tišką momentą medžiagos visišką arba beveik visišką 
-trūkumą. Tokioje padėtyje mus įstatė Jungtinės Ame
rikos Valstybės. Dėl jų tapo iššauktas generalinis ge-

Mat, tie žvėrys, žinoma, ne
siranda tiktai toje zonoje, 
o iš ten pasklysta po aplin
kinius kaimus Pietuse 5r 
Šiaurėje ir pridaro daug 
žalos valstiečiams.

Palyginimas su bitėmis
Senas siamiečių posakis 

teigia, kad vyras neprivalo 
būti ištikimas'vienai mote
riai, bet moteris turi būti 
ištikima vienam vyrui, ly
giai, kaip žiedas .neturi tei
sės pakilti ir ieškoti kitų 
.bičių. Siamiečių patarlė 
skamba sekamai':

Vyrai yPa kaip bitės. Bi
tės skraidžioja nuo vieno 
žiedo link kito rinkdamos 
medų, ir tai visai natūralu, 
lygiai,,' kaip yra natūralu, 
kad vyrai rinktų vieną mo
terį po kitos. Bet kur girdė
ta, kad žiedas skraidytų 
nuo bitės prie bitės?

Neparduos “Ašarų salos”
Kaip yra žinoma, spau

doje buvo paskelbta, kad 
valdžia planuoja ' pardubti 
Ellis Islandą — salą New 
Yorko uoste, kurią milijo
nai imigrantų pažįsta ,po 
įvairių kalbų užvadįųimais 
kaip “Ašorų salą”. Tą salą 
ir jos inspekciją taipgi per
ėjo beveik kiekvienas lietu
vis ateivis Amerikoje. Jei
gu ta sala būtų parduota 
kokiam nors privatiniam 
pirkėjui, tai ten būtų įreng
ta kokia nors bizniška įs- 
taika ar kas nors panašaus.

Bet tam planui pasiprie
šino Kongreso narys iš 
New Yorko Emmanuelis

rimo vietos uždarytos. Bet 
gyventojai gali nusipirkti 
kiek tik nori stiprių gėrimų 
vyno - degtinės krautuvėse 
—ir neštis namo. Bet tai 
dar ne viskas, nes tam tik
ra komplikacija čia įvesta: 
galima pirkti vieną arba du 
buteliu vyno arba degtinės, 
bet perkanti trečią, reikia 
mokėti penkis dolerius eks
tra kaip kokią pabaudą už 
kiekvieną butelį.

‘ ‘ Bė To^’dih^yDi1 privatiniai 
klubai, kur leidžiama gerti,

„k nariais. Svečias, 
kad ir atvestas kluban, ne
turi -teisės gerti. Policija 
dažnai aplanko tokius pri
vatinius klubus ir tikrina, 
ar tik kas nors iš ne narių 
negeria.

Indijos spauda sako, kad 
vietoje tokios komplikuotos 
prohibicijos, gal jau būtų 
geriau įvesti pilną prohibi- 
ciją, uždraudžiant visus al
koholinius gėralus — arba 
nieko.

Kate dėvi akinius...
Jasper, katė, kuri gyvena 

Spokane mieste Washing- 
tono valstijoje, gal yra vie
nintelė pasaulyje, kuri dėvi 
akinius. Jos savininkė Mrs. 

, Bumpus keletas mėnesių 
atgal pastebėjo, kad Jasper 
nelabai gerai mato. Nuvež
ta pas veterinarą, buvo 
konstatuota, kad Jasper 
prarado dalį regėjimo ir jai 
reikalingi akiniai. Specia^ 
lūs akiniai jai buvo pritai
kyti, bet bijota, kad katė 
negalės prie jų priprasti, 
bąndyĄ juos' injmes.ti. Vie
no k pasirpjięj , kad! Jasper 
yra pilnai patenkinta savo 
akiniais ir juos puolat dėvi.

.M.

New Haven, Gonn. — 
Kongresinė komisija dabar 
vieši Connecticute ir veda 
tyrinėjimą apie “komuniz
mą Connecticut^”. Pirmu 
liudininku pašauktas rašy
tojas Bert D; Gildė. Jis pa
sinaudojo Penktuoju patai
symu ir atsisakė atsakyti į 
klausimus apie savo politi
nius įsitikinimus.

ležies darbininkų streikas. Trūkumai žaliavos darbui— 
pasekme numatoma: greitu laiku didelis kainų kilimas. 
Tik Sov. Sąjunga ateina mums į pagalbą, kuoihet mums 
būtinai tai yra reikalinga.?’ ■ ' > 1;.<

Visa olandų viešpatavimo In
donezijoje istorija — tai lais
vę mylinčios indoneziečių tau
tos didvyriškos kovos už lais
vę ir nepriklausomybę istori
ja.
NEPRIKLAUSOMYBĖ
.Indonezija buvo paskelbta 
respublika 1943 metų rugpiū
čio 17 dieną — kelias dienas 
po japoniškųjų militaristų ka
pituliavimo. šalyje buvo Įs
teigtas parlamentas ir sukurta 
nacionalinė vyriausybė, o res
publikos prezidentu buvo iš
rinktas Sukamo. Parlamen
tas priėmė laikiną respublikos 
konstituciją. Politinės parti
jos, kurios japoniškosios oku
pacijos metu buvo nugrūstos į 
pogrindį, pradėjo laisvai veik
ti. Buvo įkurtos profsąjungos 
ir kitos demokratinės organi
zacijos.

Bet netrukus olandiškieji 
kolonizatoriai, Anglijos ir 
Amerikos remiami, pradėjo 
naują kolonijinį karą prieš 
Indoneziją. Karas truko ket
verius metus. 1949 metų ru
denį Hagoje įvykusioj “apva
liu stalo” konferencijoje Indo
nezijos ir Olandijos atstovai 
pasirašė susitarimą dėl Indo
nezijos Jungtinių Valstybių 
įkūrimo. Į Valstybes įėjo In
donezijos respublika ir atsiki- 
rose salose olandų įkurtos ma
rionetinės valstybės. Tokia In
donezijos Jungtinių Valstybių 
struktūra, olandiškųjų koloni
zatorių, nuomone, turėjo jiems 
palegvinti viešpatavimą. Be 
to, “apvaliojo stalo” konferen
cijoje Indonezijai buvo primes
ta eilė ekonominių susitarimų, 
užtikrinančių užsienio mono
polijos visišką šeimininkavimą 
šalies ekonomikoje. Klausi
mas dėl Vakarų Iriano (Nau
josios Gvinėjos salos vakari
nės dalies) įjungimo į Indone
ziją turėjo būti išspręstas ne 
vėliau kaip 1950 metų gruo
džio mėnesį. Tačiau Olandija 
ir iki šiol tebeokupuoja Vaka
rų Irianą, kuris yra neatski-

Traukinys be bėgių
Gabenti sunkiems kro

viniams per dykumas, ba
las, džiungles, kur nėra jo
kio kelio, Techaso Lėtumo 
fabrikas pagamino neįp
rastą autotraukinį. Savo 
išvaizda jis panašus į vilki
ką su daugeliu ant didžiu
lių ratų judančių priekabų. 
Tačiau “vilkikas” priekabų 
netraukia. Jis yra tarsi ju
danti elektros stotis, ' kuri 
aprūpina energija visus 
traukiamuosius motorus, 
po du išdėstytus kiekvienos 
priekabos ašyje Motorų 
valdymas sutvarkytas taip, 
kad ant posūkių arba šiaip 
nelygumų, visos priekabos 
eina kaip ant bėgių - prie
kinės mašinos pėdsakais, 
Todėl “vilkikas” gali temp
ti daug priekabų: nei viena 
iš jų, kad ir' siauriausiame

dieną Indonezijos Respublika 
priėmė dekretą dėl visų jos 
koloninių skolų Olandijai pa
naikinimo. Visos šios vyriau
sybės priemonės susilaukė vi
sos indoneziečių tautos karš
tos paramos ir sutvirtino res
publikos savarankiškumą.
VISUOTINI RINKIMAI

1955 metų rugsėjo mėnesį 
įvyko pirmieji visuotiniai par
lamento rinkimai. Per rinki
mus didžiausią vietų skaičių 
parlamente gavo šios partijos: 
Nacionalinė — 57 (iš 260), 
Mašumi—57, Nachdatul du
rna—45, Komunistui partija— 
39. Kitas vietas pasiskirstė 
savo tarpe smulkiosios parti
jos. 1956 metų kovo 20 die
ną susiformavo koalicinė vy
riausybė su Nacionalinės par
tijos lyderiu Ali Sastroamid- 
žoju priešakyje.

1955 metų pabaigoje įvyko 
rinkimai į Steigiamąjį susirin
kimą, kuris turės patvirtinti 
respublikos konstituciją (da
bartinė konstitucija yra laiki
na). Kaip manoma, Steigia
masis susirinkimas bus su
šauktas šių metų rudenį.

Indonezija yra agrarinė ša
lis. žemės ūkiu verčiasi maž- 
aaug 75 procentai dirbančiųjų 
šalies gyventojų, žemes ūkio 
produkcija sudaro 75% viso 
Indonezijos eksperto. Iki ant
rojo pasaulinio karo Indonezi
jai teko 3,5-40 procentų pa
saulinės kaučiuko gamybos, 
10% — nendrinio cukraus ga
mybos, 30 procentų—kopros, 
15% — arbatžolių ir daugiau 
kaip 90 procentų chinino ga
mybos.
KELIAS J PROGRESĄ

Viešpataudami Indonezijo
je, olandiškieji kolonizatoriai 
visaip stabdė industrinį šalies 
vystymąsi ir neleido įkurti jo
je sunkiosios apdirbamosios 
pramonės. Kai dėl gamybinės 
pramones, ypač naftos, alavo, 
boksitų ir anglies gamybos, 
tai šioje srityje olandų kapita
las išvystė Indonezijoje gana 
plačią veiklą ir, eksploatuoda
mas šalies gamtos turtus, ga
vo didelius pelnus. Svarbu pa
žymėti, kad dauguma Indone
zijos gamybinės pramonės 
įmonių vis dar tebėra užsienio 
firmų — olandų, amerikiečių, 
anglų rankose.

I n d on e z i j os a p d i r b am a j a i 
pramonei daugiausia atsto
vauja įmonės, kurios verčia
si pirmniu mineralinės ir že
mės ūkio žaliavos perdirbimu.

Po nepriklausomybės pa
skelbimo Indonezijos vyriau
sybė padėjo nemaža pastangų 
pramonės vystymuisi užtikrin
ti. Tačiau didelis nacionalinio, 
kapitalo trūkumas apsunkina 
šią svarbią veiklą, šiuo metu 
Indonezijoje baigiamas suda
ryti pirmasis ekonomikos vys
tymosi penkmetinis planas, 
kuris turi užtikrinti respubli
kos ekonominės nepriklauso
mybės sutvirtėjimą. Plane 
ypatingas dėmesys skirtas 
pramonės bei transporto vys
tymui ir irigacines sistemos 
gerinimui.

nija.
Sustiprėjo ir vystosi Indo

nezijos ir Tarybų Sąjungos 
draugystė bei bendradarbiavi
mas. šiemet Tarybų Sąjungą 
aplankė Indonezijos parla
mento delegacija, kuriai va
dovavo parlamento pirminin
kas Radenas Sartono. Rugpiū
čio 12 d. Džakartoje buvo pa
sirašytas pirmasis TSRS ir In
donezijos prekybinis susitari
mas.

L. Jegorovas

Philadelphia, Pa.
KRITIŠKAI SERGA 
ANTANAS SMITAS

Nesmagu, bet taip yra.
Labai sunkiai susirgo senas 

darbuotojas drg. Antanas Smi
tas.

Antanas jau negalauna virš 
porą metų. Bet paskiausiu 
laiku taip pakriko jo svoikatė- 
iė, kad, nugabentas į Jefferson 
ligoninę, nuo 16 dienos rugsė
jo dar tebelaikomas oksigeno 
būdoje, ii- dar vis nebeatgau- 

I na sąmonės. Negalima su juo 
į susikalbėti. Maistą jam teikiu 
mechaniškai, tai su “adato
mis”, tai per gumines žarnu- 
tes su švirkštuvais.

žmona ir sūnus didžiai susi
rūpinę dėl jo sveikatos (Tuo 
esame susirūpinę ir mes visi.
—Red.).

Linkime Antanui atgauti . 
sveikatą, o šeimai jaustis snia- 
giau.

Kaimynas R.

Chicago 111.
JACK GORDONAS
GERAI SVEIKSTA

Sugrįžęs iš ligoninės, po 
sunkios operacijos, Jack Gor
don gerai jaučiasi, sveiksta. 
Gordonas turi maisto krautuvę* 
215 East 107th St.., Roselandį 
Geroką laiką jis negalės dirb
ti ir tas padarys išlaidų. Gerai 
nors tiek, kad jis pasveiks.

Jisai jau geras laikas ne- 
sveikavo. ir pagalios turėjo 
pasiduoti operacijai.

Linkime jam kuo greičiau 
pasveikti.

Va. -

Redakcijos Atsakymai
J. Gaidžiui, Maynard, 

Mass. — Jūsų laišką ir $5 
gavome. Pinigus perdavė’ 
me administracijai. Laišką 
iš Dzūkijos išspausdinsime 
Laisvėje, originalą ir foto
grafiją grąžinsime Jums. 
Gerai, kad užsakėte Laisvę 
į Dzūkiją. Kitą kartą, jei
gu tektų gauti visuomeniš
kai įdomų laišką iš Lietuj 
vos ir Gorėtumėte jį iš-T 
spausdinti Laisvėje, origi
nalo nesiųskite mums, o 
tik padarykite nuorašą. 
Tai sutaupys mums laiką ir 
keletą centų. paštaženk- 
liams.

miškelyje, nenukryps į Šalį. 2 puoI.-Laiovė (Liberty)-Pcnktad., Rugsėjo (Sep.) 28, 1956



V. MYKOLAITIS-PUJTINAS--------------------------

(SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Prievaizdas, pasivadinęs vaitą ir tijū

ną, nuėjo į rūmus pranešti ponui, kad 
ne vien Šilėnai, bet ir kiti trys kaimai, 

4 vadinasi, visi Bagynų dvaro baudžiau
ninkai atsisakė eiti į lažą. Ponas buvo 
jau papusryčiavęs ir kabinete su juris
konsultu Jurkevičium aptarinėjo reika
lus. Iš nakties jis atsikėlė paniurzgęs ir 
piktas. Niekad dar jam nebuvo reikėję 
kvaršinti galvos tokiais klausimais. Vai
tui papasakojus, kaip Paliepių, Juodba- 
lių ir Karkliškių valstiečiai atsisakė 
stoti į darbą, ponas Skrodskis galutinai 
įtūžo. Prievaizdas sielojosi, kad, jeigu 
nepriversime chlopii dirbti, tai gali likti 
neapsėtas vasarojus. O Skrodskis ypač 
pyksta, kad liks neišvalytas parkas, so

pias, tvenkinys, neišpiltas jovarų kelias.
Parvažiuos iš’ Varšuvos duktė, o gal ir 
sūnus, Sumų dragūnų pulko oficierius, 
ims lankytis svečių, reiks bandyt patai
syti santykius su kaimynais, o čia štai 
tau riaušės!

paduoti Mozelio vyno. Atrodė, kad dva
rininkas džiaugiasi atsikratęs kai ku
riais rūpesčiais ir gaivina šviesesnes vil
tis dėl rytojaus dienos.

Baigiantis pietums, ponas Skrodskis 
juokaudamas palietė laisvesnę temą -c- 
viengungiško gyvenimo privalumus ir 
trūkumus. Mat, visi trys buvo vien
gungiai.

—Ar pastebėjai vakar, pone Jurevi
čiau, — kreipėsi dvarininkas į juristą,— 
to chlopo kieme moterų būryje nuosta
biai gražią merginą?

Juristas galantiškai nusijuokė:
—Ar aklas būčiau, maloningasai pone! 

Tipiška blondinė gražuolė. Turėčiau pa
sveikinti jus su tokiu radiniu.

Čia Skrodskis dirbtinai rūsčiai pa
žvelgė į prievaizdą.

—Užtat trigubai kaltas ponas Pšemic- 
kis, kad laikė nuo manęs nuslėpęs tą 
turtą.

Boston, Mass

Nuo Meno ir Idėjos draugų:

St. Petersburg, Fla.
Per visą vasarą pas mus jo

kio veikimo nebuvo; kadangi 
oras paprastai yra truputį per 
šiltas, tai nesinori per daug 
nei judėt, o be to ir daug mūs 
draugų ir draugių buvo išva
žiavę tai 'šen, tai ten aplankyt 
savo paliktą šeimyną ir drau
gus.

*

Atėjus gražiam rudenėliui ir 
visiems sugrįžus į savo numy-

čia gyveno apie septyni us me
tus,. dabar pardavė savo name
lį ir už poros savaičių išva
žiuos į Toledo, Ohio, apsigyve
nimui. Map labai bus liūdna ir 
ilgu, netekus sūpaus.

Natalie Martin

Lawrence, Mass.
Penki vyrai išprievartavo 

jauną mergaitę, atvykusią iš 
New Jersey. Jie suimti ir ne-

lėtą Floridą, tai gal jau bus ir I paleidžiami po kaucija.
, . . . *■ v T 1 * # ♦

Prisiminus M. Sukackienės dainas ir veiklą 
pažangiajame judėjime, mirus jos mylimai 

motinėlei, reiškiame giliausią užuojautą
Sukackų šeimai jų liūdesio valandoje. '

G. V. Kvietkai
F. O. Kvietkauskai
W. M. Stasiai
J. H. Žekoniai

B. H. Tamašauskai
M. A. Dovidoniai
B. Chuberkienė
V. Mineikienė

Kaip priversti chlopus dirbti? Kvies
ti kariuomenę ekzekucijai, kaip genero- 
lienė Kaisarovienė, grafienė Platerienė, 
kunigaikštis Mirskis?

—Kaip tamsta manai, ponas Jurkevi- 
• Čiau? — kreipiasi jis į juriskonsultą.

Kviesti kariuomenę Jurkevičius kol 
kas nepataria.

—Pirmiausia bandykime juos nura
minti ne tokiomis drastiškomis priemo- 
nėmis. Valstiečius 'kas nors sukursto. 

^Pašalinkime ir nubauskime pirmiausia 
kurstytojus. Štai, kad ir tas vakarykštis 
atsitikimas. Petras Balsys, ar kaip jis 
ten?—kreipiasi į prievaizdą.

• Prievaizdas patvirtina. Taip, Šilėnuo
se Petras Balsys, Paliepiuose Juozas 
Pranaitis, Karkliškiuose Ozidas Morkus. 
Landžioja Čia ir tas šundaktaris veteri
naras Dimša, ir Steponas Balsys, to 
chlcpomano Survilos liokajus. Iš viso, 
dabar atsirado visokių pavojingų žmo
nių. Maištingiausias nuotaikas kelia ir 
Paberžės filialistas Mackevičius. Ir ko 
laukia vyskupas Volončevskis?! Kodėl 
neįkiša jo į kokį vienuolyną?

Skrodskis prašo Jurkevičių rašyti raš- 
* *ą Kėdainių ispravnikui, kad atsiųstų 

pristavą su policija, suimtų ir pristatytų 
i dvara valstiečių kurstytojus Petrą 
Balsį, Juozą Pranaitį ir Dzidą Morkų.

—Aš žinosiu, ką su jais padaryti, — 
grasinančiai baigė Skrodskis. — O pla
čiau apie padėtį reiks pranešti guber
natoriui.

Tuo tarpu Pranciškus, nusprendęs, 
kad bus oro atmaina, apžiūrėjo arkli
des ir ėjo į rūmus sužinoti, kada ponui 
šiandien bus reikalingas arklys pasijo
dinėti. Aplenkdamas daržinę, vežėjas 
matė, kaip Rubikis, užvertęs galvą, gog- 
linėja po krūmus, tur būt, ieško rykščių. 
Praeidamas pro rūmų verandą, Pranciš
kus įžiūrėjo, kaip ponai susėdę apie sta
lą klauso, o vaitas su tijūnu stati kažką 
jiems šneka, be abejo, pasakoja, kaip 
dar trijų kaimų valstiečiai atsisakė eiti 
į lažą. Piktu džiaugsmu užkaito Pran
ciškaus širdis, ir jis atsiminė iš Balsių 
Petro girdėtos dainos žodžius:

Kaip mes eisim iš to dvaro, 
Daug cūdų darysim.

Visus ponus ir tijūnuš 
Į’ peklą varysim.

Išklausę vaito ių tijūno žinių, ponai 
išsiskirstė: Jurkevičius nuėjo į savo 
kambarį rašyti rašto ispravnikui, o 
Skrodskis panoro prieš pietum pasivaikš
čioti. Pro verandą jis nusileido į sodą ir 
pradžiūvusių' taku nužingsniavo tolyn į 
parka. Pasivaikščiojimas gerai paveikė 
Skrodskio nervus. Sugrįžęs paprašė, 
kad juristas paskaitytų jam raštą isprav
nikui. Raštas jam pasirodė gerai para- 

I sytas. Ryt rytą pasiųs jį į Kėdainius.
Pietų, be pono Jurkevičiaus, liepė pa

kviesti ir prievaizdą. Prievaizdas juk 
bajoras, žmogus nekvailas, elgiasi, tak
tiškai, savo vietą žino. Tad darydavo 
jam kartais tokią malonę. O dabar, 
Šiais neramiais laikais, reikia spiesti ap
link save ištikimus žmones . Prieš pie
tus, prie užkandžio visi trys išgėrė po 
stambų stiklelį specialiai valytos degti-, 
nės su šaknim, kuri gerai veikia pono 
Skrodskio virškinimą. Prie pietų liepė

Bet prievaizdas gynėsi jokios ypatin
gos gražuolės Šilėnuose nežinąs.

—Blogai atlieki savo pareigas,—prie
kaištavo dvarininkas. — Už bausmę tu
ri man tuojau sužinoti, kas ji tokia, ir 
pagalvoti apie tinkamą jai tarnybą rū
muose. Agota jau visai paseno.

Trys viengungiai baigė pietus, links
mai juokaudami viengungiško gyvenimo 
temomis.

XI
Antra savaitė baigėsi, kai Bagynų 

dvaro valstiečiai susikivirčijo su dvari
ninku. Niekur tuo metu dvaro laukuose 
nepasirodė nė vieno artojo, niekas su 
jokia prievole nesiskubino pas dvaro 
vaitą ar prievaizdą. Lauko darbų dva
ras dar nelabai nėi pasigedo. Po gra
žių, saulėtų balandžio pradžios dienų 
oras staiga pabiuro. Žiemių vėjas die
nomis varė žemus, palšus, debesis su 
sniego ir krušos gūsiais, o naktimis, pra
giedrėjus dangui, šaltis spirgino jau be- 
pradėjusius skleistis žiedus ir jaunus 
krūmų, beržų ir liepų lapelius.

Su baime valstiečiai žiūrėjo į atšiau
riai apsiniaukusį dangų, į šalnų pakąstą 
žolę,.į besibaigiantį daržinėse paskutinį 
šieno glėbį ir benykstančią vasarojaus 
šiaudų atsargą. Išvarytos į laukus avys 
dar šiaip taip tenkinosi ruginių ir avi
žinių šiaudų kratiniu, bet karvės, įdu
busiais šonais, atsikišusiais klubais, iš
sišovusiomis nugaromis, jau vos besilai
kė ant kojų. Panarinusios galvas, jos 
gailiai mykė ir perkreipusios akis liūd
nai žiūrėjo į moteris, kurios rytą-vakarą 
vis dar ateidavo tampyti jų tuščių teš
menų, bene išgaus lašą pieno.

O iš pirkių, prispaudę nosytes prie 
padūmavusių langelių, spoksojo į kiemą 
ir laukė pieno išbadėję vaikučiai. Moti
nos grįždavo į pirkią, statydavo milžtu
vę ant suolo, o vaikai skverbėsi aplink su 
moliniais puodeliais' rankose. Jei koks 
gurkšnis milžtuvėj atsirasdavo, pylė į 
buteliuką ir nešė jauniausiajam, kur 
gailiai spiegė lopšy, maskatuodamas 
rankomis ir kojomis. Jei nė to gurkšnio 
nebūdavo, tai motina kramtė kąsnį duo
nos, kartais maišė su aguonų pienu, ri
šo i skudurėlį ir davė mažyčiui čiulpti. 
Godžiai čiulpė mažytis žinduką ir paskui 
miegojo ligi pietų/

(Bus daugiau)

ATĖJO GADYNĖ

Atėjo gadynė, kurioj darbininkams 
Mažai reik vartoti dėl darbo spėkas, 
Ir taipgi nereik jau laukų ūkininkams 
Su žagrėmis knisti žolėtas dirvas.
Mašinų pagalba greit darbus padaro, 
Krautuvės prigrūstos drabužių, daiktų. 
Ir plūgais laukuose po daug vagų varo, 
Ir daug priaugina daržovių, javų.
Taigi šioj gadynėj būt’ gera gyventi, 
•Būt’ rojus ant žemės dėl darbo žmonių, 
Jeigu darbininkai suprastų nutrenkti 
Visus prispaudėjus nuo savo pečių.
Ir jie tą galėtų lengvai padaryti, 
Tik reikia tarp jųjų vienybės tvirtos. 
O turint vienybę, galėtų sakyti:
Jūs mūs nebeskriausit nuo šios valandos.

Jonas Juška'

Prisiminimas

Valaiilinas Čekanauskas
Mirė Rugsejo-Sept. 23, 1954

Sukako dveji metai kai mirė mano mylimas 
vyras ir vaikų tėvas. Jis mylėjo literatūrą ir 

Ilsisi Vestal Hills, N. Y., kapinėse, po 
Mes. liūdime jo ir niekad

meną, 
gražiu medeliu, 
nepamiršime.

Žmona Eva
Duktė Aida ir jos šeima
Sūnus Ed ir jo šeima

So. Boston, Mass.
Pirmas žieminis sezono ati

darymas — gražus parengi
mas — įvyks sekmadienį,spe- 
lio (Oct) .7 dieną, 318 Broad
way. Pradžia 1 vai. dieną.

Tai bus. pietūs, kuriuos ga
mins (mūsų geriausiai patyru- 
rusios gaspadinės: D. Ruplė- 
nienė, H., žekonienė, B. Chu- 
barkienė, E. Lekienė ir kitos.

Gražią dainų programą duos 
vietinė vyrų grupėj vadovystė
je §t. Pauros.

Taipgi čia turėsime progos 
pasitarti dienraščio Laisvės 
vajaus reikalais. Vajus prae- 
sidės su pradžia spalio mėnesio 
gavimui naujų skaitytojų ir 
atnaujinimui senų prenumera
tų.

Tai yra svarbu visiems!
Taipgi čia pagerbsime savo 

draugus veikėjus, kurie jau se
niai yra to užsitarnavę.

Tai bus didelis surprižas vi
siems.

Rengia * Literatūros Drau
gijos 2-os kp. moterys.

Nuoširdžiai kviėčia visus at
silankyti. 1 . ' . . ’ .

Kas tik buvo prašytas bile ko
kį darbą atlikti, nei vienas ne
atsisakė, ir visi darbus atliko 
kaip tik buvo galima geriau
siai. Tokis didelis piknikas ap
tarnauti vienai kolonijai, tai i 
nėra lengvas darbas.

Man rodos, kad viskas buvo 
tvarkiai atlikta be jokių trū
kumų. Tas parodo, kad mes vi
si gerai kooperuodami galim 
didelius darbus atlikti, šiub; 
sykiu bus Laisvei didelė para
ma, nes pelno liko virš trijų 
šimtų. ?

Vardan komisijos nuošir
džiai dėkoju visiems draugėms 
ir draugams už pasidarbavimą. 
Apie programą jau buvo rašy
ta,' tai nepakartosiu, tik vi
siems programos pildyto jams 
dėkoju nuo širdies!

laikas imtis už darbo dėl visuo
menės labo. Be to, yra links
ma, kad mūsiškiai visi grįžo 
sveiki ir linksmi po savo vaka- 
cijų ir pilni naujos energijos 
žiemos veikimui. Nors gaila, 
kad mūsų vienminčiai ir malo
nūs draugai kasmet vis po 
daugiau ir po daugiau jų išsi
skiria iš mūsų tarpo, kaip tai 
draugas Zablackas ir draugai 
Marcinkevičiai, taip pat ir An
tanas ' Martinkus. Lai 
jiems amžina ramybė.

Nežiūrint, kad per 10 metų 
nuo mano čia apsigyvenimo ir 
praradom labai daug savo idė
jos draugų, bet mūs eilės ne
mažėja,/ale vis daugėja. Pas
kutiniu laiku mes susilaukėm 
labai malonių ir gerų draugų, 
tai yra Onutę ir Joną Rubus. 
Nors clevelandiečiai ir labai 
gailis netekę draugų Rūbų, 
bet mes labai džiaugiamės, kad 
jie pasirinko mūsų miestą ap
sigyventi.

Kiek man teko sužinot, 
draugai Rubai 'jau nusipirko 
ir gražią naują rezidenciją, 
bene bus viena iš gražiausių, 
kiek čia lietuviai yra pasipirkę, 
išskiriant draugus Pakalniš
kius, kurie patys pasibūdavojo 
labai gražią rezidenciją.
' Labai inieįa yra pranešt, 
kad draugų Pakalniškių dukre
lė Francine pabaigė universi
tetą ir dabar ji yra jau susižie
davusi, gal greitai bus ir ves
tuvės. Vėlinu jai laimingo ve-! 
dyibinio gyvenimo.

Beje, būčiau pamiršusi pra
nešti, 
dencijos 
5814 — 
Fla.

Mano

ibūna

kad draugų Rūbų rezi- 
antrasas yra toks:

19 Ave. So., Gulfport,

sūnus Franas, kuris
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Heng eį os

WORCESTER, MASS.
. ’ Laisvės rudeninis piknikas 
pavyko labai gerąi, geriau ne
galima nei tikėties. žmonių 
buvo labai daug ir Viši bhvo 
■draugiškai nusitėikę. Visi 
linksminosi ligi vėlumos.

Dėlko gi taip buvo? Todėl, 
kad šitą sykį visos kolonijos 

dabai gražiai kooperavo. La
biausiai pasižymėjo Worteste- 
riečiai. Nors kbmisijoš nebu
vo iš ko didelės išrinkti —- bu- 

;vo tik tryse — J. ■Jaškįavičius, 
H. ^Žilinskienė, J. Skliutas — 
bet pasirodo, kad plačios ko
misijos nereikia,, kada visi ge
rai kooperuoja. Niekuomet ne
buvo taip linksma dirbti kaip 
šitą sykį, nes' risi taip gražiai 
ir nuoširdžiai pagelbėjo, kad 
geriau negailima buvo tikėtis.

vo iš ko didelės išrinkti

J. Skliutas

Brockton, Mass. ?
Rugs: 22 d. Liuosybės Cho

ras surengė' išleistuvių pal'ę 
Aldonai Wallen. Tai buVo vir
šutinėje Tautiško Namo salėje; 
pavyko puikiai.

■ Buvo a]bie 70 žmonių iš 
vietinių ir iš kitur. Darbščio
sios šeimininkės visus gerai 
pavaišino. BuVo ir dainų*.

. * » ,♦

A/ P.. Mickevičiai, kurie pir
miau gyveno Mbntelloj, o da
bar pas dukterį Providencuj, 
tikrai geri laisviečiai. Per M. 
Gutauskienę jie paaukojo Lais
vei dešimt dolerių.

• ♦' #

Dabar iš Lietuvos gaunu; 
daug laiškų. Jie nuo manęs 
ten gavo dvi knygas, “Sveika
tos šaltinį” ir “Amerikos pre
zidentų istoriją.” Jie rašo, kad. 
jie ten turi skaityklas, knygy
nus, Įdubus ir daug visokių 
laikraščių ir žurnalų. ’ •

*1 -
K. Beniulis 

cijai. Randasi 
nėję.’ Sakoma, 
pavyko.

pasidavė opera- 
Brockion ligoni- 
operacija gerai

G, Shincattis

# # *

Spalio 1 d. atsidarys vaka
rinės mokyklos. Kurie norite 
eiti, tai užsiregistruokite. Ku
rie dirbate pakaitomis, tai 
mokymasis bus pritaikytas 
pagal jūsų laisvas valandas.

* * ♦

Suimta visa gengė 13,-15 
metų amžiaus jaunuolių, bet 
paleisti “ant probeišino”. Jie 
buvo pradėję lysti į gyvena
muosius namus ir krautuvei 
vogimo tikslais. 

* * «
KLAIDŲ PATAISYMAI

Buvo Laisvėje rašyta, jog 
J. M. Karsonui aukojo F. A. 
Kvetkauskas $5, o turėjo bū
ti F. A. Kvetkai. Taipgi au
kojo norwoodiete Grybienė 
$1. Atleiskite už paklaidas.

«" * *
Rugsėjo 16 d. lietus sugadi- 

piknikus. Lietus pylė vi
ri ieną.

no 
są

S. Penkauskas

Port of Spain. — Nacio
nalistinė partija, kuri stoja 
už Trinidado platesnę ne
priklausomybę nuo britų, 
laimėjo rinkimus.

HELP WANTED—FEMALE
PHILADELPHIA VIC.

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.

i (187-189)

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

Wilkes-Barre, Pa
Svarbus įvykis šį sekmadienį

Rugsėjo (Sept.) 30 d
Pamatykite Premierą Komediją

LAPKUS”

(188-191)

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

Salėje 206 Parrish St.
Vaidinimas prasidės 2-rą valanda 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



Mirė
MIRe JURGIS 

KAZAKEVIČIUS
Rugsėjo 26:os vakarą mi

rė Jurgis Kazakevičius, tė
vas orkestrininko Jurgio 
Kazakevičiaus ir Florences 
Mikalauskienės. . Pašarvo
tas Bieliausko šermeninėj, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Laidotuvių laikas dar ne
buvo galutinai nustatytas.

Reiškiame užuojautą jo 
žmonai Onai, šeimai ir gi
minėms.

i

TEATRUOSE
Beveik šimtai ir šimtai fil

mų pagaminta Hollywoode 
apie praeitą karą. Dauguma tų 
filmų padaryti su apgynės de
partment© pritarimu ir persta
tė Amerikos karininkus, jeigu 
ne visuomet kareivius, geroje 
šviesoje. !

Dabar Mayfair teatre Man
hattan© rodomas filmas iš 
praeito karo, kuris turi kitokį 
antspalvį. Nestebėtina, kad 
apgynės departmentas, Penta
gono karininkai, tam filmui 
nepritarė.

Tas filmas yra “Attack”. 
Tai filmas, kuris vaizduoja 
1944-ųjųZ metų kovas Belgijo
je, taip vadinamus “Bulge” ’ 
mūšius, per kuriuos naciai gan 
smarkiai atbloškė amerikiečių 
armijos dalinius Ardėnų girio
se ir aplink Bastogne.

Vyriausias filmo charakte
ris yra~\ailys kapitonas, ku- 
riuomi kareiviai, žymiai drą
sesni už jį, neturi pasitikėji
mo. Nors visame batalijone ir 
net pulke žinoma, kad tas ka
pitonas (vaidina Eddie Al
bert) bailys ir negali vado
vauti savo kuopai ir savo bai
lumu net stato kitus karius pa
vojum jis nepašalinamas, ne
baudžiamas ir bendrai nieko 
nedaroma. Priežastis: Jo vir
šininkas, pulkininkas, Ameri
koje turi finansinių ryšių su 
bailio kapitono tėvu... M.

Naudingai praleiskime 
sekmadienio popietį

Nepamirškite ši sekmadienį 
3 vai. po pietų susirinkti j 
Kultūrinį Centrą į diskusijas. 
Jos bus svarbios ir įdomios 
tuomi, kad kiekvienas turėsi
me progą išsireikšti, ką mes 
manome ir ką Jaučiame apie 
šių metų prezidentinius rinki
mus. Už kurią partiją ruošia
tės balsuoti? Kuri partija ge
riau atitinka mūsų darbo žmo
nių interesams? 
nosios didžiosios 
kandidatai?

Visais šiais ir

Ka žada se- 
partijos ir jų

kitais klausi
mais bus svarbu pasikalbėti, 
pasidalinti mintimis. Visi kvie
čiami ir visiems Įėjimas į dis
kusijas nemokamas.

Rep.
SENATORIUS ĮVES Už 
KANDIDATĄ JAVITSĄ

Advokatas sako, kad Roy Cohnas i Reikalauja mažiau, 
žinojo, kad Matusowas meluoja bet geresnių filmų

Matusowo advokatas S. 
Faulkneris teisme teigė, kad 
Roy Cohnas yra melavimo 
ekspertas, kuris kitus mokino 
meluoti. Jis sakė, kad Coh
nas, kuris tada buvo tyrinėto
jas - prokuroras, puikiai ži
nojo, jog Matusowas meluo
ja 1952-ai^ metais Gurlęy 
Flynn byloje. v .

Faulkriei’is sakė, kad Ma
tusowas buvč’ne vienintelis, 
kuris melavo-po Cohno direk-, 
tyvomis. Cohnas taip pat clf-, 
regavo Harry Goldą, kurinį 
liudijo Rosenbergų byloje. * 1

Kaip yra žinia, 1952-ų me
tų Smith©‘akto byloje ‘ Matu
sowas liudijo, kad komunistų 
vadai ragino studijuoti. Višin
skio knygą, kurioje randasi

citatos, kurios buvo naudoja
mos prieš apkaltintus. Matu
sowas, kuris paskui atsivertė

Vienas iš didžiųjų Holly
wood “mogūlų” yra Sam Gol- 
dwyn. šiomis dienomis jis su-

iš infortnerių ir parašė knygą grįžo iš užsienio ir New Yor- 
“False Witness”, dabar teigia, 
kad jis niekad negirdėjo ko
munistų vadus svarstant tą 
knygą, bet tai Cohnas jį Spe
cialiai išrpokino tokius daly
kus teisme, šakyti. ’ .

Matusowas dabar teisiamas 
kaip, melavęs teisme. Jis pats 
prjsipažįst^ .me^vęš, ,b.et tvir-

> ne savotina, kad pelavęs 
iųiciatyvą’ , o. Cohno ir FBI'ra- ' > ■ - 1,11 ■ginimas. ;

PASTABA :> Džiūtė Matuso- 
wą pripažino kaltu. Už die
nos kitos teisėjas paskirs jam 
bausmę. j ,

ke spaudos atstovams išdėstė 
savo nuomonę apie filmų biz
nio ateitį. Jis mano, kad tas 
biznis gyvena krizę. Jis sa
ko : mums reikia gaminti ma
žiau filmų, bet geresnių fil
mų. Mes turime uždaryti 
daugelį filmų teatrų, nes jie 
pusiau tušti ir tiktai nuostolius 
neša. Filmų gaminimas esąs 
iškilęs iki debesų — išlaidos, 
girdi, nesvietiškos, o įplau
kos nebepadengia išlaidų.

Moka garsintis
Antradienį puošniajame Sa

voy Plaza kotelyje ant 5th 
Ave. buvo sukviesti laikraščių 
atstovai ir šiaip įvairūs žmo
nės j taip vadinamą “The 
Vermouth Hour”. Susirinko 
geras būrys. Svečiai buvo 
pavaišinti įvairiausiais gėri
mais. Užkandžių beveik ne
buvo. Kas mylėjo, galėjo ge
rai “nusilesti”. 
nesimatė.

“Vermouth”, 
yra tam tikros 
Jo išdirbėjai 
savo produktą,
nas iš daugelio garsinimo bū
dų. Parengimą sušaukė “Ben
field Importers and Martini 
V. Rossi” firma.

NEW YORK
t

HELP WANTED FEMALE

DRAPERY OPERATOR
On machine. Experienced.

Custom shop — Steady work.
PL 9-2463

(183-189)

•r

Tačiau tok iii

kaip žinoma, 
rūšies vynas, 

visaip garsina 
šis buvo vie-

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

Uostininkai pažadėjo 
tuo tarpu nestreikuoti

(187-1901

Rep.

HELP WANTED MALE

Colonial Auto Body Co., Inc., is 
hiring Blacksmith - Finisher 
Electric Welder, on 
truck bodies. Good 
work and overtime. I 
Blvd., L. I. City.

and
i commercial

pay, steady
37-35- Vernon

Cleaning Women. To work G 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 

j CONTRACTORS, 9 W. 29th St., N. 
IY. C. (175-181)

Senatorius Irying M įves j Pagefbs Bankete 4 iŠ 
republikonas is New Yorko, ° e
išstojo už Javitso kandidatu- ■-1-------- ---------------1—
ra. Jis teigia, kad Javitso iš
linkimas į Senatą labai pa 
keltų visų republikonų presti 
žą. Jis ragina New Yorko 
liečius lapkrityje balsuoti 
Mr.” Javits.

pi-

Po miestą pasidairius
Ike ;r Dick centras -

kalėjimo išlaisvintus
šį šeštadienį, rusėjo 29 

Jeffersono mokyklos auditori
joje, 575 Sixth. Avė. 8 valan
dą vakare įvyks banketas, ku
rtame bus pagerbti, keturi ko
munistų vadai, kurie išėjo ne
seniai iš kalėjimo. Tai bus jų 
“sutikimo namie” pobūvis, 
taipgi vyriausio jų, J. Minde- 
lio, 75-o gimtadienio paminė
jimas. Kiti trys paleisti komu? 
nistai, kurie tą vakarą bus pa
gerbti, yra Betty. Gannett, 
William Weinstone ir Al Lan
non.

Banketą rengia Komunistų 
partijos nacionalinis ir valsti
jos

Mozaika iš muilo - dėl 
N. Yorko miesto švaros

Prie Rockefellerio plazos 
išdėstyta didžiulė mozaika, ku
ri sako “A Cleaner New York 
is Up To You”. Mat, dabar ei
na New Yorko apšvarinimo 
specialus vajus.. Mozaika pa
prastai sudedama iš metalo ga
balų, akmenų, 
ši mozaika yra 
įvairių spalvų 
108,000 ziš viso.

žmones prie 
pirmiausia pritraukia 
kvapas, kuris gali būti jaučia
mas net keleto blokų atstume.

Uostininkų unija ILA 
me valdžios įstaigų raginimą 
kad naujo kontrakto

■ ko klausimas būtų 
iki po lapkričio 1 d. 
nia, bėgiu 30 dienų 
pio bus pravesti 
kuri uostininkų unija turi 
teisę vesti derybas su laivų 
kompanijomis.

prie-

ir strei- 
ati dėtas 
Kaip ži- 
laikotar-

balsavimai, 
unija

X (189-195)

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

(188-191)

komitetai.

AIDO CHORAS

mineralų. Bet 
iš ko kito — iš 

muilo gabalų,

tos mozaikos 
muilo

MAJORAS DŽIAUGIASI

Oil
Bronx
No. 2

Burner Service Men. For 
& Manhattan. Experienced 
Oil. $2.50 per hour.

TY. 2-3077

Call:

(189-195)

Cook-Housekeeper. Exc. top-pay- 
■ ing position, new E. 80’s penthouse, 
for qualified cook-housekeeper, 2 
adults, 1 child & nurse. Own rm., 
extra help. Refs. 30-45. TR. 6-0293, 
9:30 A. M to 12 noon.

(184-187)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 2 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

(189-190)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, spalio 
4, Liberty Auditorijoje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi kuopos na
riai kviečiami dalyvauti. Valdyba 

(189-191)

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- 
kčsit, gausite naują, Prūseikos 
parašytą knygą. Kviečiame ir 
norinčius įstoti į LLD.

Valdyba

BROpKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

spalio 1 d. Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, nes turime daug 
reikalų aptarti. Teatras-komedija Į 
Lapkus jau netoli, reikės gerai pri
siruošti. Jvyks spalio 27 d., vai- 

’ dins. -aktoriai iš Brdoklyno.
Piknikai Liet. Taut. Namo Parke 

eina prie pabaigos. 'Sekmadienį, 
rugsėjo 30 d. piknikų nebus, nes tą 
dieną turi užėmę svetimtaučiai, 
private party. Ten mūsų publikos 
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)

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (arti DeKalb) 

Ridgewood. HEgeman 3-2613

Penkt., Rugs. 28, iki Spal. 3 d. 
“Sometime I Will Return”

Technlspalvoj 
Spėktaklinės scenos ir liaudiški 

festivaliai. Taipgi:
“GERMANIN”

Meilės apysaka 
Vėliausios Žinios

(vel-

Netoli Grand Central sto
ties atidarytas didelis turtin
gas Eisenhowerio ir Nixono 
kampanijos centras. Didžiulė 
krautuvė toje bizniškoje mies
to dalyje, kurios nuoma, be 
abejo, labai aukšta, išnuomo
ta republikonų.

Tame centre galima gauti 
visko—nuo blekinių mažų ir 
di.delių Ike ir Diek guzikų 
(veltui) iki sidabrinių bei 
auksinių Ike ir Diek sagučių 
(už geras kontribucijas). Ga
lima gauti daug visokios pro
pagandinės literatūros
t ui) ir Eisenhowerio arba Nix
ono biografijas knygų pavida
le (už kontribucijas).

Centro viduje stovi Coca- 
Cola mašina, kurioje kiekvie
nas atėjęs gali gauti veltui 
butelį išsigerti. Ar tai kontri
bucija pačios Coca-Cola fir
mos, arba republikonų,, neži
nia. Bet tai didelio skirtumo 
nesudaro, nes jau gan aišku, 
kad didysis biznis tai republi- 
konai, o republikonai tai di
dysis biznis.

Viename to Ike-Dick cent
ro kampe nuolat rodomi fil
mai: filmai iš republikonų 
konvencijos, filmai iš privati
nio Eiseihowerio gyvenimo. 
Beveik per visą ląiką ekrane 
matai plačiausią Eisenhowerio 
šypseną, taip, kad net nusi
bosta.

Beje, 'tą centrą aptarnauja 
savanoriai, daugiausia mote
rys. Tik pažvelgus į jas ma
tai, “kuris elementas smar
kiausiai už republikonus, nes 
jų tarpe nesimato nei darbi
ninkių, nei intelektualių, nei 
jaunuolių. Beveik visos pus
amžės arba senstelėjančios 
poniutės, atėjusios tiesiai iš 
netolimos Park Ave., laputės 
aplink kaklą, deimanto aus
karai ausyse. Jų šunelius, be 
abejo, per tas sunkias kelias 
savanoriško darbo čentre va
landas, kur nors parke veda 
pasivaikštinėti šoferiai. .. .

Aido Choro dainų praktika 
atsibūna kiekvieną penktadie
nio .vakara. Pradžia *■ l -r
kaip .8 vai. vakare, 
Auditorijos Muzikos 
ryje. ' Visi choristai 
nepraleisti praktikų, 
mylintieji, .dainuoti,
kviečiami įstoti dabar 
me naujų iš Lietuvos liaudies 
dainų, kurias manome dainuo
ti šiame sezone, todėl priva
lome uoliai jas praktikuotis.

Aidietis

pamokų 
Liberty 
kamba- 
prašomi 
ir nauji u 
ir, meną 

Turi-

tie-

Susisiekimas su Londonu 
pavandeniniu telefonu

Oficiališkai atidarytas 
stoginis susisiekimas su Lon
donu pagalba povandeninio 
telefono. Atlantiko dugnu nu; 
tiesimas telefono vielų kašta
vo $42,000,000.

FINLAND HOUSE
39 E. 50th St., MU. 8-0018

SMORGASBOARD 
ir SKANUMYNAI

Pietūs, įsigėrimai, vakarienes. 
Atdara sekmadieniais.

B

Majoras Wagneries pareiškė, 
kad jis labai patenkintas, jog 
filmų industrija “sugrįžta 
New Yorkan”. Kaip žinia, pas
kutiniais keleriais m e t a is 
New Yarke pradėjo steigtis 
vis daugiau filmų studijų, o 
ir , Hollywoodo studijos turi 
savo skyrius New Yorke ir 
datjg filmų traukiama čia pat.

Wagneris sakė “sugrįžta”, 
nes apie 40 metų atgal New 
Yorke ibųvo daugiau filmų stu
dijų, negu ' Hollywoode.

UŽPUOLĖ IR SUMUŠĖ
Keturi j alibi chuliganai pir

madieni ant Broadway New 
Yorke užpuolė 1 du fotogra- 
fistus ir biautiai juos sumušė. 
Abudū yra “News” darbinin
kai. Chuliganai sulaikyti ir 
padėti po $25,000 kaucijos. 
Laukia aštrios bausmės.

Keturiolika milijoną 
doleriy universitetui

Stebisi net patys New Yor
ko Universiteto bosai turtingų 
žmonių duosnumu. Universite
te prezidentas Dr. Heald pra
neša, kad ši. aukštojo' mokslo 
įstaiga praėjusiais mokslo me
tais (1955-1956) gavo auko
mis $14,383,541! Tais pačiais 
metais visas universiteto biu
džetas pasiekė rekordinį aukš
tį—$38,000,000 !

įdomios ir kitos šios priva- 
tiškos aukštojo mokslo įstai
gos informacijos. Universite
to pastatų išplėtimai ir padi
dinimui Įrengimų nuo 1940 
metų| iki šių metų išleista 
$36,000,000. Universiteto pre
zidentas teigia, kad universi
teto trustistai numato dar di
desni įstaigos išplėtimą. Bėgiu 
ateinančių kelerių metų būsią 
dar išleista apie $40,000,000.

Pirmadienį du' jauni vyru
kai užpuolė ir apiplėšė Ro
berts Jewelry Co., kuri ran
dasi po num. 2316 Broadway, 
Manhattane. Pasigrobė $500 
grynais pinigais, 24 žiedus ir 
18 laikrodžių.

Carpet Measure Man. Exp. es
sential; exc. opp. for right man with 
one of N. Y’s largest Carpet Chains. 
Must have car; salary; call ALLEN 
CARPET SHOPS, AX. 7-4700. Jack 
Allen.

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

(189-192)

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

(184-187)

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)

VAIRUOTOJAI
♦

Tractor ir Trailer. Mack Trokai.
* Gera alga, nuolatinis darbas.

GALVIN TRUCKING CORP.
942 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

(181-187)

MALE and FEMALE

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

WALTERS, 893 2nd Ave.
Nr. 48th St., N. Y. PL. 8-0472.

(17-193)

Business Opportunity

Grosernė-Delikatessen. Įsteigta 
geroj kaimynystėj. Darome $2,000 
ir daugiau į savaitę. Parduodame 
pilnai ištaisytą. Fantastiška proga.

Mr. Loss. EV. 8-6346.
(189-195)

HELP WANTED-MALE

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. KA. 9-2250
(187-193)

MAŠINISTAI
Lathe darbininkai su Milling Ma

šinos patyrimu. 40 vai. savaitė, ap
mokama ligoninė. Alga pagal pa
tyrimą.
POLARIZING INSTRUMENT CO. 

INC.
Irvington on the Hudson, N, V.

Irvington 9-3206

Gręžimo Mill darbininkai. Planar 
darbininkai, motorų Lathe operato
riai, Turret Lathe operatoriai. Ra
dial gręžimo operatoriai. Aukštos 
algos. MOREY MACHINERY CO., 
4-57 26th Ave., Astoria, L. I. AS. 
8850. Ext. 14.

(189-191)

POLIŠHERS
Patyrusios prie moteriškų ridikuiių, 

Frames ir Ornaments.
Gera mokestis.

VOGUE METAI. CRAFT CO.
Tel. OL. 7-7800

(24M)
(184-191)

JOSEPH BERNARD
Kriaučius. Didelis pasirinkimas 

vyriškų ir moteriškų slacks. 
Sporto ir paprasti sijonai, sporto 
palitai; kojinių, Rombiniai, odinių 
diržų. Medžiagos išsiuntimui Eu
ropon.

127 Wyckoff Aye., B’klyn
Priešais teatro. HE. 8-7995

SCHWARZWALD 
RESTAURACIJA

Puikiausi' Vokiški Valgiai 
Yorkville

1643 First Avė., N. Y. C.
(85-86th Stą.)

Tel. RH. 4-9870—Fred ir Roy

Vaisių ir Daržovių krautuvė. Mo
derniška, nauji rakandai. Žema ren- 

i da, 5 m. lease. Gera vieta, įkainuota 
' greitam pardavimui. Pilnas sandė- 
: lis, parduoda savininkas. $1,500. 
I KI. 8-4152.

PINBOYS

(189-191)

Su patyrimu, nuolatinis darbas, 
gera alga. Garantija.

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

(187-189)

t
+—r

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation • Rockefeller Cantor -

• • 1 ’ ’ J J > ■ n j

“TEA AND SYMPATHY"
j Stirring

Deborah Kerr 
JOHN KERR 

with LEIF ERICKSON . EDWARD ANDREWS
ScrHn Pliy by

ROBERT ANDERSON*
Bind on thi pliV by ROBERT ANDERSON 

Oirictid by VINCENTE MINNELLI 
Produced by PANDRO S. BERMAN 

In Clnemeleip* nnd
An M-G-M Pl<tvr«

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

(187-92)

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)MATTHEW A IDEAL FOR FAMILY

GROCERY, Bronx, cor. $1,500 - 
Sac. selling due to illness.

Being sold completely equipped.
CY. 2-2966.

Siūti suknele^ ir * planuoti ma
das. Jus išmokins kaip artistiš
kai sukirpti sukneles, pasiūti, ir 
francūzų madas sutaisyti. Kursai 
dienomis ir vakarais, vyrai ir mo
terys. Po asmeniška vadovybe 
Mme. Sapho.

' MAISON-SAPHO 
SCHOOL OF DESIGN

& DRESSMAKING
812 W. 83rd St., N. Y. C. '

BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

(184-191)

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)

Grocery-Deli. Ėst. 30 yrs. 3 rm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle, 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287

MAŠINISTAI
Lathe Hands, su Milling Mašinos 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT CO.
Irvington, New York.

Irvington 9-3206
(182-188)

Nob 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

negrų
News’

bet

New Yorko Harlemo 
laikraštis 
indorsavo 
dalis to laikraščio bendradar
bių rezervavo sau teisę savo 
kolumnose rašyti už demokra
tus.

‘Amsterdam 
republikonus,

Aguonėlių, citron nuts, almonds. 
Aguonų sėklų mašina, imp. $4. 
Mėsai malti mašinėlė, imp., įvai
rių; Almotndus malti maš. $1.75 
iki $4.50. Vanilla stalks, ungariš- 
kos salamčs. ' /

H. ROTH & SON, IMPORTER 
1577 1st Ave. (82 -St.), N. Y.

RE. 4-1110
Siunčiame per paštą

“Didysis Broadway 
dramatinis veikalas, 

dabar matomas filrrioje!

(184-190)

T

................ ................ ■ . ■■ 
FRANę KARESCH

V ok iška-Ungar iška 
Ungariškų dešrų, salamės, ir įvai
rių rūkytų dešrų. Mūeų- specialy
bė: Bloodwurst ir senoviškai rū
kytas kumpis.

QUALITY MEATS
516 SenecaAve., Ridgewood 

(katnp^BIeecKer St.) 
Tel. HEgeman 3-1686

MBMMWMM,

DOMESTIC & IMPORT 
STORE

58-18 Myrtle Ave. 
Ridgewood, L. I.

(prieš Ridgewood Savings Bank) 
Vokiškos dovanos. Porcelano, ka
vinių, pradžiai setų, prie valgio 
setai, Hummel figūros, alui stik
linės, cuckoo clocks, virtuvei reik
menys, perfiumo, čokolado, vokiš

kai ir angliškai plokštelės.
HEgman 8-9773

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

ifrice $2,300. •(
4615—6th Ave., Bklyn

GE. 8-7227
v (181-187)

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

(182-188)

LailvB (Liberty)Penktad., Rugsėjo (Sep.) 28, 1956

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

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

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

(184-197) •

JAUNAS VYRAS
Abeinam 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)
f




