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KRISLAI
Pradėkime gražiai ir 

smarkiai.
Gerai darbuojasi.
Ištroškę švedai.
Baimės akys.
Galvosūkių galvosūkiai.
Toliau bus dar daugiau.

Rašo A. Bimba

Mūsų parengimai iš parkų 
jau susikrausto į sales. Brook- 
lyne ir apylinkėje rudeninį se
zoną atidarysime jau ateinan
ti sekmadieni.

Kaip jau visi, tikiu, žino
te, Kultūrinio Centro audito
rijoje bus suvaidinta komedi
ja “Lapkus”. Liaudies Teat
ro aktoriai yra gerai pasiruo
šę visus patenkinti.

Šį pirmą salėje parengimą! 
padarykime tikrai skaitlingu. 
Bus smagu mums, o aktoriai 

Išturės kuo pasidžiaugti.

Tenka pastebėti, jog de
mokratai šioje kampanijoje 
darbuojasi iš peties ir iš šir
dies. štai Ju škas net iš Chica- 
gos atsiųstas man kaipo pi
liečiui, kaipo balsuotojui. At
siuntė demokratų komitetas. 
Pasirašo Adlai Stevenson. 
Prašo finansinės paramos 
kampanijai.

Bet juk aš nesu vienas tokį 
laišką gauti. Tai reiškia, jog 
milijonai ir milijonai piliečių 
po visą plačią Ameriką gau
na tokius laiškus. Niekados 

* pirmiau taip nebūdavo.>
Prieš metus la’ko Švedijoje 

buvo panaikinta prohibicija. 
Įdomūs rezultatai. Pasirodo,
kad švedai buvo baisiai iš
troškę. Tik per vienerius me
tus jie jau toli pralenkė ręius, 
amerikiečius, taipgi neapsilei- 
dėlius suvartojime svaigalų—■ 
pralenkė du prieš vieną!

Su padidėjimu girtuokliavi
mo, aišku, pagausėjo kriini- 
nalystės. Tai irgi progresas— 
tiktai atbulon pusėn!

Republikonai tikrai labai iš
sigandę. Visa jų spauda mu
ša trivogą ir šaukia gelbėtis. 
Ike, priverstas pamiršti savo 
sveikatos kritišką padėtį, me
tasi kampanijon visomis ketu
riomis.

Galimas daiktas, sako ste
bėtojai, kad nė Eisenhovverio
geras vardas gali nebepadėti 
republikonams laimėti rinki
mus. Daugelis balsuotojų gal
voja šitaip: Balsavimas už 
Ike reiškia balsavimą už Nix- 
oną į prezidentus. Nixono gi 
mes nenorime.

Menševikų Keleivis labai 
susirūpinęs darbo unijų padė
timi ir likimu “išlaisvintoje 

> Lietuvoje.
Kunigų Draugas labai susi

rūpinęs kariuomene. Galimas, 
/girdi, daiktas, kad “išlaisvin
toje” Lietuvoje kariuomenė 
norės vairuoti valstybės vairą.

Matote, galvosūkių tiek ir 
tiek. Menševikai ir klerikalai 
pamiršta tiktai vieną dalykė
lį: Jie pamiršta, kad jiems 
nė vieno šių klausimų neteks 

* spręsti praktikoje.^ Tokią Lie- 
«ytuvą, kokios jie nori, jie ma- 

’ >tys tik tiek, kiek mato savo 
ausis.

O Brooklyno pranciškonų 
Darbininkas apskelbė silpna
dvasiais ir silpnavaliais visus, 
kurie važiuoja, kaip turistai, 
į socialistinius kraštus.

Irgi nauja melodija. Seniau

reikia uždrausi
atominius — hidrogeninius sprogdinepmus

Newarkas. — Adlai Ste- 
vensonas kalbėdamas New 
Jersey industriniuose punk
tuose, kuriuose jis lankėsi 
antradienį, pakartojo, kad 
reikėtų uždrausti atominius 
ir vandenilinius (hidrogeni
nius) sprogdinėjimus-ban- 
dymus. Jis sakė, kad yra 
tikras, kad Tarybų Sąjunga 
ir Britanija sutiktų nu-

Islandija stoja 
be nusileidimo 
prieš JAV bazes

Washingtonas. — Ameri
kon atvyko Islandijos vei
kiantysis užsienio reikalų 
ministras Emilas Jonsonnas 
ir jis tarėsi su sekretorium 
Dullesu. Buvo manyta, kad 
Jonsonno atvykimas reiš
kia, kad Islandija darys 
nuolaidas apie amerikiečių 
bazes Islandijoje, gal su
tiks, kad jos ten pasiliktų. 
Bet Jonsonnas informavo 
Dullesą, kad Islandija dar 
vis reikalauja, kad Ameri
ka tas savo bazes Islandijo
je likviduotų.

Islandiečiai sako, kad 
Amerikos bazės turėtų bū
ti likviduotos • nevėliau 18 
mėnesių po • rugpjūčio pir
mos dienos. >

Berlynas. — Eks-admiro- 
las Doenitzas, kuris per 8 
dienas po Hitlerio mirties 
buvo nacinės Vokietijos 
Fiureriu, išėjo iš Špandau 
kalėjimo. Vakarų Berlyno 
policija neleido fotogra
fams jį fotografuoti arba 
laikraštininkams kalbėti į 
jį. Prieš kai kuriuos laik
raštininkus policija naudo
jo lazdas.

Maskva. —. šepilovas iš
vyko New Yorkan, kad da
lyvauti Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos posėdyje.

Darbininkas sakydavo1 reikia 
labai drąsaus žmogaus va
žiuoti “komunizmo rojun”, 
nes iš ten galima tikėtis su
grįžti tik be galvos!

Faktas gi pasilieka faktu, 
jog iš visų kapitalistinių kraš
tų vis d augiau ir d Augiau tu-? 
ristų aplanko j socialistinius 
kraštus. O iš Amerikos visu 
tūkstančiu procentų tokių tu
ristų armija tuojau padidėtų, 
jeigu mūsų vyriausybė išduo
tų pasportus norintiems va
žiuoti.

Įsikarščiavę britai ir fran- 
cūzai dėl Suezo kanalo prade
da ataušti. Tuo tarpu egiptie
čiai beveik stebuklus daro, 
taip gerai ir gražiai tvarky
dami kanalo reikalus. Ilgo
mis vilkstinėmis laivai plaukia 
kanalu be jokių nesusiprati
mų.

Vienas iš veikliausių visame 
pasaulyje prezidentų yra In
donezijos prezidentas Sukar
no. Namie mažai jis tesėdi. 
Geras pavyzdys kitiems prezi
dentams. r 

traukti tų atominių ginklų 
eksperimentus, jeigu Ame
rika paskelbtų, kad ji yrą 
pasiryžusi nutraukti tuos 
bandymus.

Tuo tarpu Stevensonas 
paskelbė dokumentą apie 
tai, ką jis darytų mokyklų 
klausimu, jeigu būtų iš
rinktas prezidentu. Kaip 
žinia, .jis planuoja paskelb
ti visą eilę tokių dokumen
tų įvairiais klausimais. Pir
mas dokumentas buvo apie 
senesnio amžiaus žmones. 
Ten buvo sakoma, kad jis 
stoja už tai, kad senyvi 
žmonės gautų tokias pensi
jas, kurios būtų nedaug

Darbiečiai kairyti
A. Bevaaias laiisiėjo

partijos kongrese
Blackpool, Britanija. — 

Kairiasparniai darb iečiai 
atsiekė žymų laimėjimą 
Darbo aprtijos suvažiavi
me: jų vadas Bevanas lai- 
■mėjo rinkimus į partijos iž
dininko vietą. Iždininko 
vieta savo svarba skaitosi 
trečia partijos vadovybėje, 
bet dar svarbiau yra, kad 
dešinieji darbiečiai buvo 
susispietę aplink savo kan
didatą Browna, ir pasiryžę 
neprileisti Bevano išrinki
mo. Brownas tai tas pats, 
kuris Chruščiovo - Bulgani- 
no apsilankymo metu ata
kavo juos darbiecių pietuo
se. . ...

Bevanas tapo išrinktas

Kinija minėjo savo 7-as 
revoliucijos sukaktuves

Pekinas. — Kinija iškil
mingai paminėjo spalio pir
mą savo revoliucijos laimė
jimo septintas metines. Pe
kine ta proga įvyko didžiu
lė darbo žmonių demon
stracija ir karinis paradas, 
kuriuose dalyvavo apie pu
sė milijono žmonių.

Tribūnoje prie vadinamų 
Dangiškos Taikos vartų de
monstraciją stebėjo Mao 
Tše-tungas, čou En-lajus, 
Ču-Teh ir kiti žymūs Kini- 
jos vadai, taipgi svarbūs 
svečiai iš užsienio ir užsie
nio delegacijos. Kadangi 
tik pasibaigė • Kinijos Ko
munistų partijos kongre
sas, tai Kinijoje radosi svar
būs komunistų vadai iš 
daugelio kitų šalių, kurie 
buvo atvykę kaip fraterna- 
liai delegatai į suvažiavimą.

Platformoje su Mao ir ki
tais kinų vadais radosi Ta
rybų Sąjungos Mikojanas, 
Francūzijos Duclos, Ispani
jos La Pasionaria ir komu
nistai iš Vokietijos, Italijos, 
Indijos bei daugybės kitų 
šalių.

Platformoje taipgi rado
si Kinijoje viešintis Indo

mažesnės už jų ankstyves
nius uždarbius. Dokumen
te apie mokyklas! jis stoja 
už žymiai platesnę federa
linės valdžios finansinę pa
ramą mokykloms.

Eisenhoweris įsismagino
Prez. Eisenhoweris, kuris 

savo kampanijos pradžioje 
sakė, kad jis nevartos sti
prių išsireiškimų (“Tegul 
kiti karščiuojasi,” sakė jis) 
dabar įsismagino ir pats 
pradeda karščiuotis. Cleve- 
lande pasakytoje prakalbo
je jis puolė demokratus, sa
kydamas, kad jų kampani
ja yra “piktos nesąmonės” 

šiuo kartu, kadangi jo pu
sėn perėjo grupė unijų, ku
rios aukščiau balsuodavo 
už dešiniuosius. Delegatai 
iš vietinių Dafbo partijos 
skyrių ir anksčiau persve- 
riamai, bent apie 70% dau
guma ir praeityje balsuo
davo už Bevaną.

Kad darbiečiai pajudėjo 
kairy n, parodė ne tik Be
vano išrinkimas, bet ir rin
kimai į įvairias partines 
komisijas ir komitetus.

Britų spauda sako, kad, 
nors Gaitskell lieka parti
jos vadas, bet jis žymkii la
biau turės skaitytis, su kai- 
riečiais.

nezijos prezidentas Sukar
no, Nepalo premjeras, bu
vęs Singapore premjeras 
David Marshall, darbinin
kiškos delegacijos iš Mala- 
jos, Indijos, Vietnamo, La
oso ir t. t.

Revoliucijos metinės mi
nėtos ir kituose Kinijos 
didmiesčiuose, taipgi britų 
valdomame Hong - Konge, 
kur, įvyko masinis mitingas, 
o raudonoji žvaigždėtoji 
Liaudies Kinijos vėliava 
plevėsavo virš daugelio pa
statų, net virš kai kurių 
britu valdomu finansinių 
įstaigų.

Kinijos revoliucijos. 7-os 
metinės taipgi buvo mini
mos Mongolijoje, Vietname 
ir solidarumo mitingai įvy
ko kai kuriuose Japonijos 
miestuose. Šiaurės Korėjo
je tos metinės buvo mini
mos beveik tokiu pat entu
ziazmu, kaip pačioje Kini
joje.

Užsienio svečiai dabar 
pradeda apleisti Kiniją.

iki galima bus. steigti ara-' 
biškas mokyklas, negu .leis
ti vaikams ištautėti francū- 
zų vedamose mokyklose. 

ir “plepalai.” Jis puolė Ste- 
vensoną kaip tauškalą ir 
tuščių frazių svaidyto ją.

Kefauveris, kuris veda 
šiuo metu kampaniją Nau
jojoje Meksikoje, pabrėžė, 
kad republikonų adminis
tracija atima vis daugiau 
turtų nuo Amerikos žmonių 
ir juos atiduoda privati
nėms kompanijoms.

“Pageidaujame
šešiŲ valandų 
darbo dienos*’

• Long Beach, Cal—Gumos 
darbininkų unija (United 
Rubber Workers) savo kon
vencijoje pasisakė už šešių 
valandų dąrbo dieną. Rezo
liucija už šešių valandų dar
bo dieną nebuvo priimta 
vienbalsiai, o tik 175 balsais" 
prieš 161. Vadovybė stojo 
prieš', nes ji aiškino, kad 
tokiam reikalavimui laikas 
dar nėra prinokęs.

Bet vienas eilinis delega
tas po kito stojo ir nurodė, 
kad didžioji auto-darbjnin- 
kų unija (UAW) jau yra 
nubrėžusi 6 valandų darbo 
dieną kaip • savo tikslą, ir 
gumos darbininkai turėtų 
ją pasekti.

Partizanai dabar veikia 
ir Alžyro sostinėje; jie 
nukovė 3 francūzy karius

Alžyras. — Alžyriečių na
cionalistai partizanai susti
prino savo veiklą pačiame 
Alžyro mieste,, šalies sosti
nėje . Jie nukovė tris fran
cūzų karius ir sužeidė 63. 
Vienoje vietoje jie sviedė 
bombas į francūzų karių ir 
policininkų būrį kavinėje.

Francūzai atskubino ke
lius batalijomis karių iš 
provincijos, kad pastoti ke
lią augančiam partizani
niam judėjimui. Iš kitų 
krašto dalių pranešama, 
kad partizaninė veikla vys
tosi savo ruožtu. Francūzai 
dabar menkai praneša apie 
karinius veiksmus, bet yra 
žinių, kad laipsniškai par
tizanai apvaldo vis dides
nius žemės plotus.

Daugiausia veiksmo da
bar yra prie Maroko sienos.

Alžyras.— Šią savaitę čia 
atsidarė visos mokyklos, bet 
jos apytuštės: jas dabar 
lanko tik francūzai ir kiti 
europiečiai, o alžyriečių- 
afabų vaikų jose nėra. Mat, 
nacionalistai pradėjo kam
paniją, kad arabai boiko
tuotų valdiškas mokyklas., 
kurios vedamos francūzų 
kalboje. Nacionalistai sa
ko, kad verčiau visai ne
mokslinti vaikų ir laukti,

Iš anjksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisves v,ajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Prieš republikonus, bet
K. P. neindorsavo 
jokio kandidato

New Yorkas. — Apie 150 
vadovaujančių Komunistų 
partijos veikėjų iš 36 vals
tijų laikė savo priešrinki
minę konferenciją čia ir iš
leido specialų pareiškimą. 
Jame sakoma, kad Ameri
kos Komunistų partija 
kreips žmonių dėmesį į 
svarbiuosius klausimus, ku
rie lošia rolę rinkimuose, 
bet neindorsuoja jokio kan
didato.

Komunistų pareiškimas 
pažymi, kad didi dauguma 
organizuotų darbininkų ju
dėjimo, unijos, remia demo
kratų kandidatus, bet taip
gi pažymi, kad negrų ma
sės toli nėra patenkintos 
Demokratų partijos vado
vybės nusistatymu integra
cijos ir civilinių teisių klau
simais.

Pareiškime aštriausia 
ugnis atkreipta prieš re
publikonų vice-prezidentinį 
kandidatą Nixoną, kuris 
apibūdinamas kaip didžio
jo, kapitalo labiausiai reak
cinio sparno interesų reiš
kėjas.

Pareiškime tarp kito sa
koma:

Nuo 1952-ų metų vyksta 
laipsniškas pastovus atsi
metimas nuo. republikonų. 
Organizuotiems darbinin
kams vadovaujant, balsuo
tojai vis labiau išstumia 
makartistus ir kitus repu
blikonų didžiojo biznio at
stovus ir kovoja prieš kraš

Jungtinės Piety Amerikos 
Valstybės vėl pasiūlytos

Rio de Janeiro. — Jung
tinių Pietų Amerikos Vals
tybių planas ne naujas—jis 
jau buvo siūlytas daugelį 
kartų praeityje. Kartais 
tas planas apima tik Pietų 
Amerikos valstybes, kar
tais ir Centrinės Amerikos. 
Dabar tą planą iš naujo pa
siūlė Adhemar de Barros, 
kuris kandidatavo praeitais 
metais į Brazilijos prezi
dentus, bet pralaimėjo.

: Barros siūlo sudaryti 
Jungtines •• Pietų Amerikos 
Valstybes su sostine La Pa
že, dabartinėje Bolivijos 
sostinėje. La Pažą jis siū
lo, nes tas miestas geogra
finiai randasi labiausiai 
centrinėje Pietų Amerikos, 
vietoje.

Bet daugelis nurodo, kad 
Jungtinių Pietų Amerikos 
Valstybių planui daug kas 
stoja kelypje. Nors daugu
ma to kontinento šalių turi 
bendrą (ispanų) kalba, 
Brazilija kalba portugališ
kai. Be to Guiana dar val
doma britų, francūzų ir 
olandų ir tos šalies negali
ma būtų įjungti į JPAV. 
Kita kliūtis būtų skirtingi 
režimai, kurie viešpatauja 
įvairiuose kraštuose ir at
skirų šalių valdovų ambici
jos.

tutinius diksikratus. Ame
rikos gyvenime pradeda 
ryškėti kontoros efektin
gos politinės koalicijos, ku
ri apimtų unijas, farme- 
rius, negrus ir mažąjį biz
nį prieš bendrą Amerikos 
žmonių priešą — didžiąsias 
monopolijas.

Pareiškime sakoma, kad 
praeityje komunistai turė
davo savo kandidatus arba 
remdavo kitus, kaip tai 
1944-ais metais Rooseveltą, 
1948-ais Wallace ir 1952-ais 

^Hallinaną. šiuose rinki
muose komunistai sąlygoms 
susidėjusi neturi savo kan
didato ir neindorsuoja ki
tų, bet nesutinka su tais 
pažangiečiais, kurie ragi
na likti visai neutralūs. Ko
munistai taipgi mano, kad 
mažų grupelių kandidatai 
(kaip tai Socialistų parti
jos, trockistų, Socialistų 
Darbo partijos),, kokie ge
ri nebūtų grupelių norai, 
negali tarnauti įnagiais, ap
link „ kuriuos galėtų susi
spiesti darbo žmonių vieny
bė. p - *

Ant galo sakoma, kad 
nors Komunistų partija ne
indorsuoja jokio kandidato, 
jos nariai darbuosis kartu 
su kitais darbo žmonėmis 
unijose ir bendrai masėse, 
kad sumušti didžiojo kapi
talo partiją, — republiko- 
nus, kitaip sakant, — už 
Stevensono-Kefauverio lai
mėjimą.

I Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Londonas. — Taip vadi
nama Suezo kanalo “nau
dotojų sąjunga” pagaliau 
formaliai įsteigta. Prie jos 
priklauso tik 15 valstybių. 
Pakistanas, Etiopija, ir Ja
ponija, kurios dalyvavo 
konferencijoje, galutinai at- 

| sisakė prisidėti. Tik du 
Azijos kraštai priklauso: 
Iranas ir Turkija.

Poznane. — Apkaltintųjų 
gynėjai prašė, kad atskiros 
bylos būtų panaikintos ir 
kad būtų sudaryta viena 
bendra byla, kuri nagrinėtų 
riaušių pobūdį bendrai. Bet 
teisėjas Zebrowskis atsakė, 
kad tam nėra pagrindo, nes 
teisiami tik atskiri krimi
nalistai, o ne demonstraci
jų arba streiko dalyviai.

Washiugtonas. t— Aukš
čiausiojo teismo teisėjas 
William O. Douglas pareiš-% 
kė televizijoje, kad Ameri
ka turėtų ieškoti būdų pri
pažinti Liaudies Kiniją.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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UŽKVIETIMAS PAMATYTI, 
KAIP VEIKIA DEMOKRATIJA

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ vyriausybė (valstybės de- j 
partmen tas) kviečia kai kuriuos socialistinius kraštus,1 
kad jie prisiųstų Amerikon savo delegacijas susipažinti 
su tuo, kaip Amerikos žmonės renka savo valdžia, kaip 
jie balsuoja rinkimų dieną.

Iš tikrųjų, tai įdomus užkvietimas. Argi negražu 
būtų, jei čia atvyktų tų šalių delegacijos ir išsamiai su
sipažintų su tuo, kaip vyksta balsavimai, kas turi teisę 
balsuoti, kaip balsuojama.

i Aną dieną ‘‘Daily Workery” tilpo New Yorko mies
to komunistų konferencijos tuo reikalu viekas žodis. Ja
me komunistai užgiria valstybės departmento kvietimą, 
bet jie mano, kad toms delegacijoms, kurios atvyks (jei 
iš viso atvyks) susipažinti su mūsų demokratiniu pro
cesu, būtų suteikta platesnės teisės, o ne tik pabuvoti 
Washingtone, New Yorke ar kuriame kitame mieste, pa
klausyti kandidatų kalbų, pamatyti juos per televiziją 
arba asmeniškai.

New Yorko komunistai siūlo sekamą:
1. Kad toms delegaci joms būsų suteikta teisė nu-1 

vykti į Mississippi valstiją ir kitas pietines valstijas; kad 
ten joms būtų suteikta proga patikrinti, kiek milijonų 
žmonių (negrų) yra atstumta nuo balsavimo, kiek jų ne
turi teisės •balsuoti; kiek jų ten neprileidžiama prie pa
reiškimo savo nuomonės per balsavimo urnas; kiek ne
grų (pietinėse valstijose, kuriose jie sudaro daugumą 
gyventojų) išrenkama į Kongresą ir valstijines atsako- 
mingas valdines vietas. ' ,

2. Kad toms delegacijoms būtų suteikta teisė ištirti, | 
kiek milijonų dolerių išleidžiama rinkiminei agitacijai, irį 
iš kur tie milijonai dolerių pareina, kas juos duoda, i 
kodėl juos duoda, etc. ‘ j

3. Kad toms delegacijoms būtų leistą pilnai susipa-! 
žinti su įvairių valstijų rinkimininiais įstatymais,; kad 
jos patirtų, kodėl .ir kaip mažosios politinės partijos ten 
nėra pripažįstamos, ir kodėl jos neturi teisės statyti savo 
kandidatus į įvairias valdines ir kongresines vietas.

Mums rodosi, jog šitie patarimai yra labai vietoje 
ir būtų gerai, kad valstybės departmentas kooperuotų su 
tomis delegacijomis, kurios (jei atvyks) norėtų su visu 
tuo susipažinti.

* NUSIVYLĘS LIBERALAS
VINCENT HALLINAN yra žymus advokatas-juris- 

tas. Jis gynė visą eilę daug svarbių politinių darbininkų 
bylų. Jis jau du kartu (tiesioginiai ar netiesioginiai) 
už tai jau sėdėjo kalėjime.

Vincent Hallinan, beje, 1952 metais buvo Progresy
vių partijos kandidatu šalies prezidento vietai.

Taigi nieks negali primesti šiam vyrui veidmainy- 
bės arba pigaus politikavimo. Ką jis sako, sako atvirai 
ir nuoširdžiai.

Savaitrašty “National Guardian” (rugs. 24 d.) 
cent Hallinan išstojo su straipsniu apie rinkimus, 
balsavimus. Jo straipsnis yra gana pesimistiškas. ■ Jis, 
žinoma', stoja už tai, kad Amerikoje įsikurtų platus, 
masinis politinis judėjimas arba partija. Jis mano, jog 
pirmbiausia tenka “surankioti” visas kairiųjų jėgas, ir 
jas kaip nors subendrinti, apvienyti.

Nusiminimas pds Mr. Hallinaną glūdi demokratų 
partijoje. Jis mano, jog kairieji, veikdami demokratų 
partijoje, nieko nelaimės, tos partijos politikos nepa
kreips geresnėm pusėn; jis mano, jog tos pastangos, ku
rias daro kairieji, yra tuščios.' . j ‘ .

Dar prasčiau Vincent Hąllinan' galvoja apie republi- 
konų partiją. Republikonų partija — liaudies priešas, 
.atviras ir pilnas, sako jis.

“Klaida nebalsuoti,” sako Vincent Hallinan, “bet dar 
didesnė klaida balsuoti už republikonų ar demokratų 
partijų kandidatus.” 1' •

Kaip matome, šis. vyras abiemis partijomis visiškai 
nepasitiki.

Tai ką gi Mr. Hallinan siūlo? Už kurios partijos 
kandidatus, jo nuomone, Amerikos žmonės turėtų bal
suoti? -

-Jis ragina balsuoti už Mr. Farrell Dobbs, Socialistų 
darbininkų partijos (Socialist Workers Party) kandida
tą prezidento vietai. i

Toks patarimas gal būtų neblogas, jei, sakysime, ši 
partija turėtų savo kandidatų sąrašą nors pusėj valstijų. 
Betgi ji .to neturi. Jos kandidatai bus padėti į rinki
minius sąrašus tik keliose valstijose, tik kai kur.

Na, tai ką turėtų daryti tie balsuotojai, kur Dobbso 
1JK: pavardės kandidatų sąraše nėra ? ..

' Hallinan to nepasako, bet mes spėjame, kad jis no- 
! Š idant balsuotojai tą vardą patys įrašytų.'

Žinome, kad taip daug žmonių nedarys, ypatingai, 
daug darbininkų to nepadarys: jie neužtenkamai drąsūs;

& jie neužtenkamai išprusę, kad tai padarytų . *
Mums vistiek rodosi, kad balsuotojai, gerai apsigal-

Vin- 
apie

■s
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Amerikos vaikai praeityje
Liaudis tuomet gelbėjo alkanus vaikus, o dabar laikas 

pagelbėti pietiečių vaikams, kurie trokšta mokslu
Prieš keletą savaičių iš

girdome visus demokrati
nius Amerikos . žmones 
džiuginančias žinias. Dėka 
negrų liaudies didvyrišku
mo ir Kentucky valstijos 
gubernatoriaus žmonišku
mo grupės negrų vaikų ta
po įleista į buvusias Vienų 
baltųjų mokyklas Clay ir 
Sturgis miesteliuose.

Už kelįų! dienų' inus Pa" 
siekė žinios, kad aliejaus 
milijonierius Clark sumobi
lizavo gaują sustabdyti 
baltuosius vaikus nuo lan
kymo tų mokyklų sykiu su 
negrais. Clarkas yra Clay 
miestelio majoru. Iš to jau 
aišku, kad jam lengva bu
vo “įtikinti” tų miestų švie
timo tarybas prašalinti iš- 
tų mokyklų ten jau įleistus 
negrus vaikus. Po majoro 
ir gaujų spaudimu tarybos 
prašalino vaikus, nors pa
čios buvo juos legaliai pri- 
ėmusios.

Clay miesto nuotikyje, 
kaip kad ir daugelyje kitų 
vietų, prašalinimas iš. bal
tųjų lankomos mokyklos 
prilygsta visiškam uždrau
dimui negrų vaikams mo
kytis. Clay miesto negrams 
vaikams kita artimiausia 
mokykla randasi už 11 my
lių.

Leidimas taip i paneigti 
mūsų šalies Konstituciją ir 
J. V. Aukščiausiojo ' teismo' 
sprendimą, ypač kada tai 
daro patys valdiniai ' orga
nai, daro baisią negarbę 
mūsų valstybei ir pavojų 
demokratijai, Tai turėtų 
būti tuojau sustabdyta.

Milijonieriui Claik šis 
laimėjimas atsimokės gal 
daūgeriopais m i 1 i j onais 
ekstra pelno. Juo daugiau 
negrų jie pajėgs išlaikyti 
bemoksliais, tuo didesnį jis 
turės pasirinkimą pigių 
darbininkų. Juo pigiau 
dirbs negrai, tuo ilgiau jis 
galės palaikyti ir baltųjų 
varguomenę menkai teap- 
mokėtais savo vergais. Pa
dalinimas darbo visuome
nės į negrus ir baltuosius 
ar į bile kokias vieni kitiem 
priešiškas kempes, ponui 
įiebiai apsimoka.

Kad milijonieriui Clark 
persekiojimas vaikų apsi
moka, taį žinoma. Kad ran
dasi jo kontroliuojamų jam 
pataikūnų, tai taipgi su
prantama. Bet stebina tas, 
kad vis dar nemažas skai
čius darbo žmonių duodasi, 
apgaunami, užsikabina ant 
rasistų kriukučio, leidžiasi 
su kurstomi prieš negrus.

Masių nuomonė; būtų ji 
pareikštą organizuotai ar 
asmeniškai, galėtų dąug 
pakreipti pądėtį geryn.

Šiuo istoriniu vaikų ver
žimosi į mokslą laikotarpiu 
labai pravartu "susipažinti 
su vienu panašiai kritišku 
momentu Naujosios Angli
jos miesto Lawrence gyve
nime. Skirtumas tik tas, 
kad tame praeities įvykyje 
išnaudotojai norėjo Paklup- 
dyti darbo žmones jų vaikų 
alkinimu duonos, o dabar 
nori paklupdyti alkinimu 
mokslo.

Tą praeities įvykį įspū

dingai aprašė žymioji dar
bininkų vadovė Elizabeth 
Gurley Flynn savo puikioje 
autografijoje “I Speak My 
Own Piece.”.

Aprašomasis daly kas 
įvykę laike1 didžiojo Law
rence audėjų streiko 1912 
metais. Ji pasakoja:

Vaikų . ijnįRinguose, ku
riuose Haywoodas ir aš kal
bėjome; mes pamatėme, kad 
Cawrenciuje' ‘ yra dvejopos 
grupės vaikų: vieni lan
kantieji mokyklą, kiti dir
bantieji šapose. Bažnyčios 
ir mokyklos pastangos buvo 
atkreiptos įvaryti kylį tarp 
mokinių ir streikuojančių 
jų tėvų. . Tokiuose mieste
liuose vaikai kartais prade
da gėdytis savo svetur gi
musių, svetimšališkai kal
bančių tėvų, jų gimtojo 
krašto papročių, jų akcen
to, jų kitakalbiškų laikraš
čių, o dabar jų tėvai strei
kavo ir pikietavo, Madniai 
pasipuošusios čiagimės mo
kytojos buvo skaitomos pa
vyzdžiu. Gi darbininkių ap- 
rėdas buvo skurdus, nors 
jos audė puikiausius vilno
nius. Tiktai keletą Ameri
koje gimusiųjų dėvėjo skry
bėles. Kitos gobėsi šalikais, 
skarelėmis ar mūvėjo na
mie megstomis kepurėmis. 
Kai kurios mokytojos vadi
no streikierius tinginiais, 
sakė, kad jie turėtų grįžti į 
darbą arba “ten, iš kur at
vyko.” Mes stengėmės visą 
tai atmušti vaikų mitin
guose. Big Bill,1 su savo va
karietiška skrybėle ir pasa
komis apie kaubojus ir in
dėnus, tapo vaikų mylėti- 
niu. Tėvai buvo širdingai 
mums dėkingų kai jų vai
kai pradėjo rodyti pagarbą 
jiems ir jų kovoms.

Žiauriai Naujosios Ang
lijos žiemai įpusėjant, didė
jo puolimai ant streikierių. 
Vasario 19 du šimtai poli- 
cistų su iškeltomis buožė
mis puolė šimtą moterų pi- 
kietuotojų. Bostono laik
raštis aprašė tą sceną: 
“Pamatai moterį būryje su
šunkant ir išbėgant iš būrio 
link gretimos gatvės. “Tuo 
pat momentu ją vejasi du 
ar trys policistai. Dažniau
sia taikliai paleista buožė 
ją pakloja ant žemės kaip 
šūvis ir bematant ją užgu
la policistai, kožnas temp
damas, plėšdamas ją į sa
ve. J. V. senatorius Milės 
Poindexter asmeniškai ty
rinėjo. Jis kalbėjosi su de
šimties metų mergaite, ku
riai buvo užjuodinta akis ir 
ant kūno daug mėlynių. Jis 
matė moteris krūtimi pe- 
nincias kūdikius kalėjime.

• [ c ■■ : • ; I ■; . .

Didėjo streikierių ' kan
čios. . Jie . neturėjo finansi
nių rezervų. Jiems reikėjo 
kuro ir maisto. Senus iš 
lentų sukaltus barakus na
mus sunkti buvo apšildyti. 
Streikierių komitetai ke
liavo į aplinkinius miestus 
prašyti paramos. Darbo u- 
nijos, socialistų lokalai,r ir 
darbininkai Bostone, Man
chester/jo, Nashuėje, Ha-1 
verhillyje ir kitose vietose 
dosniai atsiliepė. Atidaryta 
11 sriubos virtuvių. Neto-

voję, ten, kur yra; pažangesnis kandidatas demokratų 
partijos sąraše, balsuotų už jį, taipgi, mūsų nuomone, 
reikėtų balsuoti už Stevensoną* ir Kėfaūverį, kad nebūtų 
išrinktas Nixonas, ' . ’

Tuo pačiu kartu pažangieji žmonės privalėtų labai 
rimtai galvoti ir apie* 1960 metų rinkimus.

Man buvo gaila jos su jos 
puošnia ’ apranga ir meilio
mis akimis. Bet ji turėjo 
būti paskersta istreikierių 
vaikų maistui. Jos galvą 
iškimšo ir pakabino Fran-
co-Belgian salėje.

Visi streiko vadai gale 
savaitės iškeliaudavo į ki
tus miestus ten apsakyti 
Lawrence istoriją ir gauti 
paramos. Atsimenu savo 
kelionę į Pittsburghą. Vie
tinis komitetas užtruko iš
tisas valandas suskaičiuoti 
kelis tūkstančius dolerių, 
sumestus smulkiomis auko
mis. Užvaduodama Bill 
Haywood nuvykau į Whee
ling, West Virginia. Lai
mei, mainierių unijos sek
retorius paėmė pinigus, o 
man išdavė už juos čekį. Tą 
naktį ties Piedmont, West 
Virginia, įvyko traukinio 
apiplėšimas ir aš jame pra
radau savo, piniginę. Bet aš 
telegrafavau unijai ir jie 
atsiuntė į Lawrence kitą 
čekį. •

Nežiūrint tos širdingos 
darbininkų paramos, prail- 
gusio 30,000’ darbininkų 
streiko šeimose alkis didė
jo. Elizabeth sako:

Tūli streikieriai pasiūlė 
priimti Europoje sėkmin
gai pavartotą kovos metu 
būdą — išvežti vaikus auk
lėti draugiškoms šeimoms 
kituose miestuose. Tėvai tą 
sumanymą priėmė, o vaikai, 
nekantriai to laukė. 1912 
metų vasario 17-ą pirmoji 
grupė šimtas ir penkios de
šimt vaikų tapo išvežti į 
New Yorko miestą. Maža 
grupė taipgi išvyko į Bar
re, Vermont Newyorkieciu 
komitetas, vadovaujamas 
Mrs.' Margaret Sanger, 
tuomet jau buvusios lavin
ta slauge, Socialistų parti- 

! jos Moterų komiteto pirmi
ninkės, atvyko į Lawrence 
Vaikus parlydėti į New 
Yorką (Mrs. Sanger vėliau 
pasauliniai paskilbo skelbi
mu gimdymo kontrolės). 
Penki tūkstančiai žmonių 
juos pasitiko New Yorko 
Grand Central' , stotyje. 
Žmonės verkė pamatę ap
driskusius, sudėvėtais čeve- 
rykučiaiš apautus, liesus, 
įdubusiomis akutėmis vai
kučius. Jie juos kėlė ant sa
vo pečių ir nešė iš stoties į 
aukštojo traukinio stotį. 
Juos nuvežė į Labor Temp
le'prie East 84th St., kur 
juos pavalgydino, ir pen
kiolika savanorių daktarų 
patikrino jų sveikatą, tada 
juos pavedė jų laukiantiem 
globėjams, kurių kiekvie
nas buvo atsargiai komite
to patikrintas. Vaikų neuž
teko visiems norintiems 
juos globoti, daugelis grįžo 
namo nusivylę, kad negavo 
lawrenciecio vaiko. Liko il
gas laukiančiųjų sąrašas, 
iki ' vėliau ahyko antroji 
grupė.»

Vaikų čionai atvykimo 
metu pasitaikydavo jaudi
nančių scenų, kartais visiš
kai savytų prietikių. Vieijia 
mergiūkštė, paimta puikia
me apartmente gyvenančių 
globėjų, dėmesingai ap
žiūrėjo viską. O kai Pabai
gė, lyg bijodama kuo prasi
kalsti toms neįprastoms 
grožybėms, pasakė: “Aš 
jau viską pamačiau. Gal 
mes geriau važiuokime na
mo?”

Iš viso masinio būrio tik 
pora vaikų negalėjo pergy
venti ilgesio, turėjo būti 
sugrąžinti saviškiams pirm 
streiko baigos. Kiti rašė 
namiškiams džiugius laiš
kus, kviesdami saviškius

atvykti gyventi su jais New 
Yorke.

Liaudies solidarumo iš
trauktieji iš alkio ir iš pa
vojų streikierių vaikai jau
tėsi laimingi. Jų tėvai pa
tenkinti. Bet ar tas pasoti
no gobšus užstreikuotų fab
rikų savininkus? Apie tai 
nepaprastų dalykų pasako
ja Miss Flynn savo tolimes
niuose užrašuose iš to ilgo 
ir sunkaus Lawrence audė
ju streiko.

G-ė

Laiškai iš Lietuvos
Southbostoniškiaj Kazlaus

kai gavo sekamą laiškelį iš 
Lietuvos, <rašytą 15 metų 
amžiaus moksleivės. Iš laiš
ko matysite, kad jos tėveliai 
žuvo antrajame pasaulinia
me kare, bet ją, mažytę; 
priglaudė Kazlauskienės gi
minės ir įdukrino.—Red.

Skleisk, laiškeli, kelių ilgų, 
Tu pasieksi, aš tikiu, 
Pasakyk , kad pasiilgau, 
Bet ]>aslekU negaliu.

Brangioji Teta ir Dėde!
Sveikinu Jus ir linkiu 

daug laimės begalinės, sėk
mės gyvenime ir stiprios 
sveikatos.

Brangi Teta ir Dėde, da
bar aš rašau laiška nuo sa-l 
vęs. Man labai džiugu ra
šyti laišką į tokį tolimą 
kraštą.

Dabar aš parašysiu tru
putį apie save.

Aš esu labai dėkinga sa
vo dabartiniams tėveliams, I 
kad jie priglaudė mane sun
kiu karo metu. Kai siautė 
audringi karo metai, mir
ties auka tapo mano tėve
liai. Aš likau nešlaitė. Var
gingas gyvenimas laukė 
manęs, bet kažkaip atsitik
tinai nusišypsojo j r m a n 
laimė: mane priglaudė ge
ri žmonės. Dabar jau pdn- 
kėri metai, kai jie pakeitė 
man pavardę, pasuko mano 
gyvenimą visai kita linkme.

Dabar aš jau mokausi de
vintoj klasėj. Tėveliai rū
pinasi ir knygomis, ir apsi
vilkimu, ir, žodžiu, viskuo. 
Bet gal ateis laikas, kada 
ir aš Jiems atsiteisiu.

Dabar pas mus buvo labai 
šalta žiema. Šitie šalčiai 
užklupo mus netikėtai. Ne
buvom pasiruošę tokiai šal
tai žiemai.

Daugiau šį kartą nebera
šysiu; kai gausim visi nuo 
Jūsų laišką- tada parašy
sim daugiau.

Tai su šiuo ir baigsiu šį 
trumputį laiškelį. Tariu 
sudiev!

Bučiuoju Jus visus!
Gene Meironytė

Baisūs vaizdai iš karo laikų
I. ir H. Vėžiai,,gyvenanti 

Binghamtone, gavo laišką 
iš Panevėžio Vėžienės bro
lio ir brolienės Čerkesų. 
Laiške be kitko rašoma:

“Gyvename, kaip ir anks
čiau, savo grįčioj, tik, žino
ma, jau pasenėjome, nes 
karo laiku palaužė mums 
sveikatą. Hitleriniai vokie
čiai mūs nepasigailėjo, at
ėmė, ką tik turėjome, o 
mums jokių prekių nedavė. 
Dėl bet kokio prieš pasisa-, 
kymo grėsė mirtis. Sesute, i 
gal dar prisimeni žaliąją gi-' 
rią; ‘ten tūkstančiai jaunų i 
ir senų žmonių gyvybes sa- i 
vo padėjo.

“Vokiečiai Panevėžio ka
lėjime t prikraudavo maši
nas žmonių ir viena paskui 
kitų kelios dešimtys maši
nų, brezentais apdengtų, 
juos vežė. O žaliojoj gi
rioj vokiečių kulkosvaidžiai 
grodavo mirties šokį. Bū
davo per dieną .užpildo 50 
metrų duobę. Panevėžio žy

dus tūkstančiais varė prie 
duobės, vienus nurengė, o / 
kitus ne, ir šaudė. Koks J 
baisus buvo to visko pergy- | 
venimas! Ir visa tai turėjo-A 
me laikyti už gerą!..

“Panevėžį vokiečiai labai 
sugriovė iš lėktuvų. Bet 
dabar jau ir vėl jis atstato- \ 
mas, nauji mūrai kyla.

“Dovanokit mums, kad 
tuos pergyvenimus Čia pa- 
minim, gal jums ir neįdo
mūs, nes jums neteko karo 
baisenybių pergyventi ir 
vargą vargti. Nesistebėki
te, kad kiek ir padejuoja- ’ 
me, visgi jau nebejaunystė, 
sunkiai dirbti jau nebegali
me, o atsargų jokių netu
rime. Karvutę turime, tai 
ir pragyvename...”

Lahore, Pakistanas. — Iš 
Afganistano sostinės Kabu5 
lo gautos žinios, kad pirmi 
tarybinių tinklų siuntiniai 
jau pasiekė Afganistaną. 
Tuo pačiu laiku Sužinota, 
kad čekoslovakai atidarė 
Kabule prekybos centrą ir 
pristato afganistaniečiams 
įvairias mašinas. K.

Deli. — Vyriausias Indi
jos diplomatas Krišna Me
lionas sugrįžo namo ūš pasi
tarimu Suezo reikalais Lon
done ir Kaire.

Šeimininkėms
Mangos Jam (marmeladas

12 puodukų mangos
1 lemono sunka
6 puodukai cukraus
4 puodukai vandens
Parink gražiai užaugu

sius, bet nesunokusius iki 
minkštumo mangos. Smul
kiai* supi austyk (nulupus 
žievę. Mieruojant puodu
ką, gali paspausti, nes bus 
išsipūtę). Užpilk vande
niu ir pavirink 15 minutų. 
Persunk per sietuką, užpilk 
cukrų, įpilk vieno lemono 
sunką ir virink iki gerpkaįt 
sutirštės, nuolat maišai 
kad neprisviltų prie dugno.

Turėk švarius stiklus vi
rintus (sterilizuotus), su
pilk, užpilk vašką ant vir
šaus. Padėk tamsioj šaltoj 
vietoj, tai bus gana ilgam 
laikui.

z E. V.

Pattern 9222: Misses’ Sites 
small (14, 16); medium (18, 20). 
All given sizes, one 100-lb. feed- 
bag or 1A4 yards 39-inch fabric.

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

Dzidas grėsmingai mostelėjo savo 
basliu.

—Vyrai, — tarė pakuždomis, — mes 
juos paimtume plikomis rankomis.

—Kad tik anie suspėtų tiltelį nuardy
ti,—atsiliepė Noreika.

—Suspės. Tikriausiai, jau jie dabar 
tenai.

Vežimas vos-vos judėjo. Buvo girdėti, 
kaip vežėjas keikia ir muša arklius. Du 
iš sėdėjusių vežime vyrų išlipo, kad 
arkliams būtų lengviau. Dzido šešeriu- 
kė stabtelėjo po medžiais, kad anie kiek 
nutoltų. Kelias buvo visiškai tuščias, 
pūtė žvarbus vėjas, vakaruose debesų 
properšos prasiplėtė, ir pro vieną kyšte
lėjo raudonas kaip žarija saulės kraštas. 
Bet žemėje nuo to pasidarė dar tam
siau ir nykiau. Didžiuliai juodi šešėliai 
nusidriekė laukais ir pievomis, o visas 
slėnys ir kelias, kuriuo jie ėjo, paskendo 
sutemose.

Posūkyje vežimas išnyko iš akių, še
šetas vyrų vėl paspartino žingsnius. Už 
posūkio kelias dingo krūmuose. Vežimo 
nebuvo matyti, bet aiškiai buvo girdėti 
vežėjo balsas, botago pliaukšėjimas ir 
arklių prunkštimas.

Po valandėlės vyrai lengviau atsikvė
pė. Jie pasiekė pievą, kur tirštai augo 
alksnių ir karklų krūmai. Čia buvo leng
va pastebimai sekti vežimą. Griovys ir 
tiltelis turėjo būti jau nebetoli.

Staiga iš karklų krūmo išniro Balsių 
Vincas.

—Na, kaip?klausė Dzidas,—pavyko?
—Pavyko,—atsakė pašnabždomis Vin

cas. Jis buvo regimai susijaudinęs, net 
jo rankos virpėjo, gniaužydamos lazdą.

—.Kiek ten jūsų?
—Penkiese.
—Pranaitis yra?
—Yra. Krūmuose, pakelėj, netoli til

telio.
Dzidas sustabdė saviškius.
—Vyrai, kas turit peillį?
Peilį turėjo Vincas.
—Gerai. Kai mes griebsime žandarus 

ir policiją, tu šoki prie Petro ir perplauk 
virves.

Visi susikaupė, sukando dantis, su
spaudė lazdas. Noreika išsitraukė kir
vį. Bet Dzidas visus įspėjo:

—Vyrai, saugokitės, mirtinai nemuš
kit. Bus mažiau bėdos. Ir reikalo nėra. 
Žiūrėkit, kad nešautų. Čiupkit pištale- 
tus. Kai tik Petras bus laisvas, atgal į 
krūmus ir kas sau. Vincai, eik pas sa
viškius. Palaukit mūsų. Vieni nepra
dėkit. Klausykit, kai suūbuos pelėda. 
Tai bus ženklas.

Vincas dingo krūmuose, o šeši vyrai 
atsargiai, iš tolo apeidami vežimą, spar
čiai traukė prie griovio. Pasislėpė kark
luose ir alksneliuose arti kelio ir tos vie
tos, kur buvo tiltelis. Tik rąstai, paga
liai ir lentgaliai mėtėsi ant kranto. Grio
vys dvejeto sieksnių pločio, pilnas gur
guliuojančio vandens, dabar sudarė ne
nugalimą kliūtį tiek pėsčiam, tiek ir va
žiuotam. Saulė nusileido, buvo tiršta 
prieblanda.

.Netrukus pasirodė vežimas, ir sustojo 
prie griovio. Pasigirdo keiksmai ir šū
kavimai:

—Kas per velnias!.. Tilto nėra! 
Vanduo nugriovė?.. Na, ir tvarka!.. 
Kas dabar daryt? Ech, rupūžės!

Žandarai ir policininkai sustojo prie 
griovio kranto, pasilenkdami žiūrėjo į 
vandenį, samprotavo' ir tarėsi, užmiršę 
vežime paliktą belaisvį.

Staiga krūmuose suūbavo pelėda. Vie
nu metu būrys vyrų, kaip iš žemės iš
dygę, puolė prie griovio stovinčius. Tą 
pat akimirką du x žandarai kūliais nu
virto į vandenį, o kiti bejėgiškai tąsėsi 
su apspitusiais juos užpuolikais.

Vincas šoko prie vežimo ir perpiovė 
virvę ant brolio rankų. Petras išsivertė 
iš sėdynės, puolė prie besirungiančių, 
stvėrė policininką į glėbį ir tėškė į grio
vį. Bet čia nuskardėjo švilpesys. Pra
naitis su Dzidu. timptelėjo j šalį kovos 
įniršiu užsidegusį Petrą, kiti taip pat 
šoko atgal į krūmus, subraškėjo šakos, 
sudundėjo žemė po arklių kanopomis. 
Užpuolikai kaip vaiduokliai dingo su
tirštėjusioje vakaro prieblandoje.

Iš griovio išsikapstę sargybiniai

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

kaleno dantimis, šokinėjo, purtėsi, mos
tagavo rankomis, grasino nežinia kam 
ir keikė paskutiniais žodžiais. Kaip 
persikraustyti į aną pusę per tą pra
keiktą griovį ir pasiekti dvarą? Jis čia 
pat, netoliese. Pagaliau pavyko nuties
ti per griovį vieną iš likusių rąstų ir 
persikelti į aną krantą. Vežėjas pasuko 
atgal ieškoti aplinkinio k^lio.

Bagynų dvaro prievaizdas Pšemickis, 
prieš naktį apžiūrėjęs ūkio pastatų už
raktus, skubinosi į savo kambarį rūmų 
fligely, nes jau buvo visai sutemę, ir 
oras labai atšalo. Staiga jis išgirdo tar
si atbėgančius nuo kelio žmones ir ne
trukus įžiūrėjo tamsoje penkis vyrus. 
Labai dėl to nusigandęs, ponas Pšemic
kis smuko į savo butą, kuo skubiausiai 
užsirakiųo ir užrėmė duris, šiais nera
miais laikais žmogus negali nenusigąsti, 
pamatęs naktį penkis atbėgančius vyrus.

Stiprūs smūgiai į duris, lydimi ne ma- 
žiau stiprių žodžių, įtikino prievaizdą, 

/kad jo nuogąstavimai buvo pagrįsti. Ku
rį laiką jis tūnojo kampe už krosnies 

' neatsiliepdamas, bet beldimas pasidarė 
tokis įkyrus ir grėsmingas, kad ilgiau 
tylėti ponui Pšemickiui pasirodė nebe
galima.

—Kas ten? Ko nori? — paklausė jis 
pagaliau, rūsčiai nuteikdamas balsą.

—Žandarų vachmistras iš Kėdainių ir 
.. Surviliškio policija! Ątidarykit, po vel

nių, mes šlapi, sušalę! Greitai, nes du
ris išlaušime!—rėkė gargždantis balsas.

Prievaizdas dar abejojo, bet tuo tar
pu į triukšmą prispėję Motiejus su 
Pranciškum patvirtino, kad tikrai prie 
durų beldžiasi tvarkos prižiūrėtojai.

Pšemickis atidarė duris, penki vyrai 
sugužėjo į vidų, o užpakaly pasirodė nu
stebę Motiejaus ir Pranciškaus veidai.

Be galo susirūpino prievaizdas, išgir
dęs, kas atsitiko prie griovio. Tiltelis 
buvo sveikas, jis patą dieną tuo keliu 
jojo. Aišku, organizuotas užpuolimas 

' su tikslu atmušti suimtąjį. Ir užpuoli
kams tai pavyko. Reik tuč tuojau pra
nešti ponui Skrodskiui. Ko gera, jie ga
li užpulti dvarą.

Bet pirmiausia reikėjo suteikti pagal
bą nukente j tįsiems. Nuvedė juos j vir- • 
tuvę, liepė Agotai pakurti didžiąją kros
nį ir surasti sausus drabužius slapie
siems persirengti. Tada prievaizdas nu
skubėjo pas Skrodskį.

Dvarininkas su juriskonsultu, išgėrę 
arbatos, sėdėjo prie mažojo stalelio, kur 
stovėjo vengrinę butelis ir dvi krišto
linės taurės. Skrodskis rūkė savo ilgąją 
pypkę, o Jurkevičius, išdėliojęs kortas, ’ 
aiškino naujo lošimo, beįeinančio į ma- 

' dą, taisykles. Išgirdę iš prievaizdo, kad 
kažkokie užpuolikai atėmė iš policijos 
Balsį, abudu ponai nė žodžių neberado 
savo nustebimui ir pasipiktinimui iš
reikšti. Juriskonsultas metė kortas,' o 
ponas Skrodskis, susinervinęs, ligi dug
no išmaukė vengrine taurę.

—Po šimts velnių! — sušuko jis pa
galiau. — Jei taip eis ir toliau, tai mes 
greitai susilauksime 1846 metų Galicijos 
dvarininkų likimo. Juk aišku, kad tai 
chlopų darbas. Įsivaizduok, pone Jurke
vičiau, kas būtų buvę, jei policija būtų 
suspėjusi pervažiuoti tiltelį ir tą pasiu
tėlį čia pristatyti! Jie tikriausiai būtų 
užpuolę dvarą. Gal dabar mes jau 
liepsnotume,. ponej juriste! Klaidą pa
dariau, liepdamas tą berną čia atga
benti. 1

Veltui Jurkevičius bandė apraminti 
susijaudinusį dvarininką. Paskutiniuo
ju metu Galicijos šmėkla jį persekiojo 
ne tik naktimis, bet ir dienomis.

—Dabar jau be kariuomenės bataliono 
neapsieisime. Kaip manai, pone Jurke
vičiau?

Jurkevičius manė, kad pirmiausia 
reiktų smulkiai ištirti visą įvykį, visas 
aplinkybes, nustatyti kaltininkus ir ta
da, žinoma, imtis griežčiausių priemo
nių. Galimas dalykas., kad rytoj reiks 
rašyti naują raštą Kėdainių ispravni- 
kui, o gal ir gubernatoriui ir reikalauti 
pagalbos. Skrodskis su tuo sutiko.

Prievaizdas išėjo pažiūrėti, kaip Ago
ta rūpinasi nukentėjusiais,, gavęs pono 
Nutikimą pavaišinti juos užkandžiu ir 
degtine ir leisti pernakvoti dvare.

(Bus daugiau)

bė streiką ir derybos su Wil
son tęsiasi.

Trečiadienį unijos panau
jino derybas su Swift pastan
gose baigti streiką. Mitingas 
buvo laikytas be federalių 
tarpininkų.

Swift 39 mėsos apdirbimo 
įmonės yra ųžstreikuotos 37 
miestuose. V.

Philadelphia, Pa.
Cassie Valantienė iš Egg 

Harbor, N. J., labai serga, 
randasi Agnes ligoninėje, 
kampas Broad ir Miffin 
Sts., Room 21. Lankymo 
pietų, taipgi nuo 7 iki 8:30 
vakarais.

Linkiu jai greit pasveikti.
. A. Zalner

Cleveland, Ohio
4

Alisė Jonikienė atlankė 
clevelandiečius

Vilnies redaktorė Jonikienė, 
važiuodama į New Yorką at
lankyti savo sūnų Leoną, ku
ris ten studijuoja profesiona- 
lį dainavimą, sustojo ir Cle- 
velande, kad pasimatyti su 
clėvelandiečiais, nes jau se
nokas laikas kai ji čia buvo. 
Ta proga clevelandietės pa
gerbimui draugės Jonikienės, 
surengė sueigėlę, į kurią su
sirinko gražus būrelis drau
gių ir keli draugai. Clevelan
dietės, kad pamylėti savo gar
bės viešnią, kiekviena atsine
šė skirtingų skanių valgių. 
Draugė Jonikienė pasakė ge
rą ir pamokinančią prakalbą, 
kuria visi dalyviai likosi susi
domėję. Po prakalbos tęsėsi 
draugiškas ir malonus pasi
kalbėjimas iki vėlaus vakaro. 
Apie bet kokį aukų rinkimą 
visai nebuvo manyta, bet vie
na draugė davė sumanymą, 
kad atžymėjimui šio malo
naus pobūvio ir pagerbimui 
Vilnies personalo norės paau
koti į Vilnies fondą. Kiek 
buvo suaukota, neteko nugir
sti. Dalyvis

UE gavo neblogas sąlygas 
įstojimui j IAM ’

United Electr. Warkers (U- 
E). viena iš Amerikos pažan
giausių unijų, gavo pilnai de
mokratiškas sąlygas įstojimui 
• International Association of 
Machinists, kuri yra AFL na
rė ir kartu AFL-CIO. UE vie- 
netos pasilaikys visą turtą, 
rekordus, visus dabar turimus 
pilną laiką apmokamus virši
ninkus ir visą vidujinę demo
kratišką tvarką. Iš IAM gaus 
čarterį veltui ir, atsitikus rei
kalui suteiks visą
Tik UE turės pamainyti vardą , 
nuo United Electrical Wor- 
kers ant International Associ
ation of Machinists ir bus na
rė AFL-CIO.

Nekurie AFL-CIO biurokra
tai protestuoją už įsileidimą 
UE į AFL-CIO. Prezidentas 
George Meany sakosi tyrinė
siąs tą įvykį.

J.N.S.

IS LIETUVOS
Pensininkų susirinkimai 
i
Vilniaus Valstybinio V. Kap

suko vardo universiteto medi
cinos fakulteto Aktų salėje 
įvyko miesto Stalino rajono 
pensininkų susirinkimai.

. Apie naująjį Valstybinių 
pensijų įstatymą ir apie pen
sijų peržiūrėjimo tvarką susi
rinkusiems papasakojo miesto 
socialinio aprūpinimo skyriaus 
vedėjas Dambrauskas.

Stalino rajone iš 3,200 pen
sijų jau peržiūrėta pusė. Iki 
to laiko, kai įsigalios naujasis 
įstatymas, bus peržiūrėtos li
kusios pensijos. ;

Sutinkamai su naujuoju įs
tatymu pensijų dydis dauge
liui pensininkų padidėja du ir 
daugiau kartų. Antai, pensi
ninkai G. Jasaitytei, gaunan
čiai senatvės pensiją, kas mė
nesį bus išmokama 874 rub
liai, vietoje 150 rublių, ku
riuos ji gauna dabar. Didžio
jo Tėvynes karo invalidas Ku
leminas dabar gauna 112 rub
lių pensijos. Jo pensija padi
dės iki' 424 rublių

Philadelphia, Pa. 
yr*'” -...... wwi"

ALDLD 6-tos apskrities vei
kiantysis komitetas laikė susi
rinkimą rugs. 19 d. ir nutarė 
šaukti konferenciją spalio 
mėnesio pabaigoje.

Malonūs nariai ir kuopų 
valdybos! Malonėkite atlai
kyti kuopų susirinkimus spa
lio mėnesį ir išrinkti į konfe
renciją delegatus. Taipgi 
kviečiame ir pavienius narius 
atsilankyti į konferenciją.

Vėliau laiškais ir per spau
dą pranešime vietą ir tikrąjį 
laiką, kada konferencija at
sibus.

A. Žemaitis,
Veik. kom. pirmininkas

kartus padidės pensija III 
grupės darbo invalidui Side- 
ravičiui.

Rajono socialinio aprūpini
mo skyriaus vedėja Kolegova 
atsakė į daugybę susirinkusių
jų klausimų.

Susirinkimo dalyviai priėmė 
rezoliuciją, kurioje pensinin
kai išreiškė savo karštą padė
ką Komunistų partijai ir Ta
rybinei .vyriausybei už rūpini

mąsi darbo žmonėmis.
Pensininkų susirinkimai 

įvyk ir kituose miesto rajo
nuose. •

UNiVERSiTETO SAVAITĖ
Miesto majoras Wagneris 

š<ą savaitę paskelbė ‘'New 
York University Week”. O 
proga yra ir me, kad Šiuo 
topu sukanka 125 metai nuo 
šito universiteto įsteigimo.

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ

Chicago, 111.
Vėl žuvo penki negrai 
laužo liepsnose

Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 
ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
pri*e apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knyga iŠ 128 puslapių, kaina $1.00

4-rių aukštų mūrinio 
1047 - 1049 North

St., kur 5 negrai su- 
11 sužeista ir apie 200

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

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

baisiu 
skiepo 
Būdin- 
kuria- 
negrų

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
Įmygą ir prisiunčiu $_______

Vardas ................................................................ :.......................................

Ugniagesių skyrius ir poli
cija antradienį tyrinėjo griu
vėsius 
iaužo, 
Wells 
degė,
liko be pastogės.

Ugnis patirta 1:35 vai. ant
radienio rytą, kuri 
greitumu iš būdinko 
plėtėsi į 4-tą aukštą, 
kas iš 20 apartmentų, 
me gyveno virš 200 
žmonių.

Stebėjęs gaisrą Louis E. Lo
max sakė: moterys klykė, 
vyrai mėtė vaikus per lan
gus . ..

David Smith su žmona 
žingsniavo namon nuo buso, 
kai Willie Johnson suriko iš 
trečio aukšto lango:

—Griebkite mano vaikus!
Su tuo Johnson išmetė sa

vo sūnelį 3 metų į nustebu
sio Smith rankas ir vieną po 
kitam, mergaitę 2 metų ir 
sūnelį 11-kos mėnesių. Smith 
sugavo pirmą, bet antras iš
slydo iš jo rankų į šaligatvį. 
Po to Johnson su žmona iš
šoko susižeisdami.

Klyksmas ėjo iš visų aukš
tų, iš visų kambarių.

Ugniagesiai pribuvę nema
žai išgelbėjo.

Po to sekė procesija miru
sių aukų. žuvo gaisre Mrs 
Wood, 37, jos sūnelis 8 me
tų, Mrs. Smith, 32, Mrs. Glo
ver, 43, ir John Green, 43r 
Jų lavonai išnešti sulieti van
deniu ir apsukti audeklu.

Pagal to namo manadžerį 
Robert L. Bealey, name-lau- 
že buvę tarpe 1175 ir 200 as
menų, nors tiktai 21 rendau- 
ninkas tebuvęs sąraše.

Tokis sudegęs laužas buvo 
negrams sląstai, kuriuose juo
dos rasės žmonės priversti gy
venti. \

Vedamas tyrinėjimas, kada 
penki asmenys sudegė. Sako-' 
ma, kad iš padegimo kilo 
gaisras. Bet kodėl miesto val
džia netyrinėja tokių laužų 
anksčiau, nededa pastangų iš
vengimui tragedijų, kurios 
metai iš metų kartojasi ? Ko
dėl? Pilietis

Antrašas

Miestas

g (name

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

4.

apsąugą.

U Lapkričio
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkes 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

Dienraščio Laisvės MetinisTRYS MĖSOS FIRMOS 
UNIJOS SUSITAIKĖ 
Derybos pradėtos 
Swifto streike
Unijos United Packinghouse

Workers ir Amalgamated, 
Meat Cutters pranešė trečia
dienį, kad pasiekė susitaiky
mo dėl naujos sutarties su tri
mis didžiosiomis mėsos apdir
bimo kompanijomis — Cuda
hy •& Co., su 15j000 darbinin
kų ; John Morrell & Co., su 
12,000 ir Highgrade Food

KONCERTAS

12,000 in Highgrade 
Products su 10,000.

Unijų pareigūnai sakė su
minėtos kompanijos sutiko pa
matiniai pagal Amour 
pasiektą susitaikymą, 
mažos problemos dar 
Jauja išlyginimų pirm 
tys bus pasirašytos.

Unijų pasirašyta antradie
nio vakare nauja sutartis su 
Armour & Co. teikia algos pa
kėlimą šiemet nuo 10 c. iki 
2 21/2 c. valandai -su 7^c. va
landai pakėlimais 1957-1958.

Wilson & Co. su' 18,000 
darbininkų ir Swift & Co. su 
25,000 negalėjo pasiekti susi
taikymo su unijom. Swift dar
bininkai savaitę,., atgal > paškel*

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

programą, sekite koncerto skelbimus.

Šis Koncertas Bus
Tūlos 
reik a- 
sutar-

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

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

sugrįšti namo.

Koncertui įžanga tik $1.50
Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at

silankyti.. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 
ateįti į koncertą . J

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Spalio (Oct.) 3, 1956 Keturis



IŠ ARGENTINOS
Papūtus pavasario vėjui, 

mūsų lietuvių kolonijoje, Ar
gentinoje, lyg pagyvėjo judė
jimas, atsirado interesas veik
ti, ir susidomėti kultūriniais 
veiksmais. Na ir šiaip nuoti- 
kių yra. Todėl čia paduoda
me juos, kad susipažintų ir 
mūsų broliai, kituose kraštuo
se gyvenanti lietuviai “Dar
bo” skiltyse.

* » *
Pirmajame šių metų pusme

tyje, mūsų kolonijoje vyko 
didelės pakaitos veikloje. Nes 
pas mus, taip kaip ir pas jus, 
kas kartų vis retėja tiek pa
mokinti žmonės, tiek šiaip 
daugiau prityrę visuomeniniai 
veikėjai. Jie apleido mus. Iš
vyko j Tarybų Lietuvą, sugrį
žo į savo tikrąją tėvynę. Gi 
Juozas Baltušnikas, buvęs 
ėjusio savaitraščio • “Momen
to” redaktorius ir įžymus vi
suomeninis darbuotojas, rug
pjūčio 17 d. mirė pačiame am
žiaus gražume. .Jį palaužė il
ga ir nelemta liga.

♦ ♦ ♦

Prieš metus laiko Avezane- 
dos rajone susitvėrė nauja do
ra lietuviška organizacija. Tai 
Lietuvių Visuomeninis Klubas 
“Kultūra”. Jis vėliau persikė
lė į nuosavas patalpas Bernai 
miestelin. Rugpjūčio 11 dieną 
klubas minėjo pirmų metų 
veiklos jubilėjinę sukaktį su 
gausia koncertine programa ir 
banketu.

Klubas “Kultūra” per pir
mus savo gyvavimo -metus lai
ko, nuoširdžiai atsikreipė į 
visas lietuviškas doras draugi
jas ir spaudą, tikslu užmegs- 
ti draugiškus kultūrinius ry
šius, ieškojo draugingaus su
gyvenimo. Kaip organizaci
jos, taip ir lietuviška spauda 
(tik ne visi) suėjom į draugiš
ką bendradarbiavimą kuo ir 
kaip galėdami. Vieni prisiun
tė klubo knygynui laikraščių, 
kiti — knygų, kitos draugi
jos broliško ir lietuviško jaus
mo linkėjimus.

* * *
Šių metų rugpjūčio 25-tą d. 

viena iš vyriausių lietuvių ar
gentiniečių organizac. “Varg
dienis”, dabar “'Nemunas”, 
Berisso miestelyje, garbingai 
'atšventė savo 47-ių metų gy
vavimo sukaktį. Tos įžymios 
sukakties šventėje, minėjime, 
draugingų organizacijų atsto
vai pasveikino sukaktininkę 
reikšmingomis kalbomis, jų 
tarpe ir nuo “Kultūros” klu
bo, dalyvavo sekret. V. Ma
čiulis. Tąja proga buvo įteik
tos lietuviškų muzikos ir dai
nų 5 plokštelės, kaipo dovana 
sukakčiai. Už dovaną “Nemu
no” pirm. Pranas Dulkė tarė 
nuoširdų padėkos žodį.

# * *

Rugpjūčio pabaigoje, neti
kėtai pas mus viešėjo svečias 
iŠ Urugvajaus, tautietis Bro
nius šabrinskas, kuris yra lai
kraščio “Darbo” red. komisi
jos narys. Malonus svečias, 
vizituodamas Buenos Aires 
apylinkes, susitiko savo pažįs
tamus ir aplankė Argentinos 
lietuviškas draugijas. Tada 
mums buvo įspūdinga proga 
pasidalinti savistovio ekono
minio ir visuomeninės veiklos 
mintimis. Palietėme Argenti
nos, Urugvajaus, Brazilijos 
lietuvius, minėjome jų pasise
kimus ir sunkumus, siekius ir 
veiklos rezultatus.

Šiame vizitiniame pašneke
syje buvo pageidavimų, kad 
broliškumo ryšiai būtų tamp
resni, sklandesnis bendradar
biavimas užsimegstų organi
zacijų ir spaudos sambūriuo
se.

V. Mačiulis 
Iš “Darbo”

“Post” veda vajų, kelia 
specialų fondą už Stevensono- 
Kefauverio išrinkimą.

GFEĄTER M FONO

NeH'Yorko^/^žfe/Zlnlot
Wagneris ir Javitsas 
žada laikyti debatus

Republikonų kandidatas į 
senatorius Jacob Javits krei
pėsi į demokratinį kandidatą 
Wagneri, kad jis sutiktų eiti 
į viešus debatus su juom. 
Wagneris atsakė, kad jis yra 
pasirengęs debatuoti “bile 
bile kuriuo laiku”.

Javitsas praeitą savaitgalį 
tą pasiūlymą padarė per TV 
ir radijo stotį WABC. Kaip 
tik pasitaikė, kad Wagneris 
tik kelios minutės vėliau kal
bėjo per NBC televiziją ir jis 
ten pat davė atsakymą Javit- 
sui.

Wagneris taipgi sakė, kad 
jis praeitą savaitę buvo kvies
tas kalbėti Auto-darbininkų 
unijos (UAW) atvirame foru-, 
me Tarrytowne. Taipgi buvo 
kviestas Javits. Jis, Wagne
ris, atvyko ir kalbėjo, bet Ja
vits, sakė jis, nerado reika
lo pasirodyti.

Didžiausias brooklynie- 
čią pasitenkinimas »

Dodgers komandos laimėjh 
mas National w beizjbolininkų 
lygoje iškėlė į didžiausias 
aukštumas entuziazmą ' tos 
komandos patriotų gretose. 
<>’. kaip žinai. American ly
goje yra įminėjusi B/onxo 
Yankees , komanda. Ta. ir 
vėl taip vadinamoje “v vrid 
series” persimi?imas įvyks tar
pe Dodgers ir Yankees. ker
nai panašiose lenktynės? lai
mėjo Dodgers, Jie pasitiki, 
kad jiems pavyks ir šiemet 
su pliekt savo tvirčiausiu.; opo
nentus iš B?- nxo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Belgradas. — Amerikos 

ambasadorius Jugoslavijoje 
James W. Riddelbergeris. 
sugrįžo Belgradan pojlges- 
nių atostogų Amerikoje. Jis 
turės pasikalbėjimą su Titu 
po ano sugrįžimo iš Tarybų 
Sąjungos. Riddelbergeris., 
sakoma, bandys sužinoti iš 
Tito, kokie buvo tie pasita
rimai Kryme. j

Britas jau perduoda 
vadovybę indui Katari

Deli. — Nors Indija yra 
nepriklausoma šalis, jos lai
vynui iki šiol dar vadovavo 
britas admirolas John J. R. 
Tyrwhitt. Bet dabar skel
biama, kad britas admiro
las vyks namo, o jo vietą 
perims indas admirolas Ka
tari.

New Yorkas. — Didžio
sios oro susisiekimo linijos 
dabar diskriminuoja prieš 
negrus samdyme — negrai I 
samdomi kaip patarnauto-i 
jai, valytojai, aerodromų' 
technikai, bet ne kaip la
kūnai, navigatoriai arba 
kiti skraidančių įgulų na
riai.

Šiomis dienomis linijos 
paskelbė, kad jos pradės 
samdyti ir negrų lakūnus. 
Didokas skaičius negrų, ku
rie karo metu tarnavo kaip 
lakūnai aviacijoje, yra ban
dę gauti civiliniu pilotų vie
tas, bet vis to negalėjo. Da
bar jie galės tokius, darbus 
gauti.

Bet linijos taipgi sako, 
kad negrų samdymas bus 
vykdomas “laipsniškai/’ 
kas reiškia—pamažu.

Paryžius. — Francūzija 
ir Vakarų Vokietija susita
rė, kad su naujais metais 
Saaro sritis pereis Vokieti
jos žinion. Prancūzai, bet
gi, dar turės toje srityje 
kai kurias ekonomines kon
cesijas.

Uostininku rinkimai 
jvyks spalio T d.

Nacionalinė darbo santykių čia ne vien New Yorką, bet 
taryba (National Labor Rela- visus Atlanto pakraščio ir 
lions Board) nusprendė, kad j Meksikos įlankos uostus. Va- 
rinkimai New Yorko uoste, kariniame pakraštyje, prie
įvyks šio mėnesio 17 dieną, j 
Uostininkai - krovikai nuspręs 
balsų dauguma, kuri uni ja | 
jtios atstovaus derybose su bo
sais1 nepriklausomoji senoji 
ILA, arba naujoji 1BL, kuri 
priklauso prie AFL-C1O.

Tuo tarpu kontraktas tarp! 
ILA ir laivų kompanijų, kuris 
turėjo baigtis su rugsėjo mė-1 
nešiu, pratęstas, iki lapkričio 
men. pirmos dienos. Tas lie-

Festivalis Jungliniy i Miesto gatvė, tai ne 
Tautę pagerbimui čia aerodromas: policija

Spalio 16, antradieni, La
bor Temple salėje, 242 E. 
14th Street, prasidės septin
tas iš eilės metinis tarptauti
nis festivalis Jungtinių Tautų 
pagerbimui. Programa prasi
dės 8 valandą vakare. Paskui 
per kelis antradienius vyks 
panašios programos. Bus at
stovaujamos meninės grupės 
šių šalių ateivių: Bulgarijos, 
Rumunijos, .Vengrijos, Čeko
slovakijos, Kolumbijos, Bra
zilijos, Puerto-Rico, Airijos, 
Šveicarijos, Austrijos, Pran
cūzijos, Kinijos, Japonijos, 
Korėjos, Danijos, Belgijos, 
Afrikos, Graikijos, Turkijos. 
Švedijos, Italijos, Indijos, 
Lietuvos.

Per pirmą festivalio vakarą, 
spalio 16-ą, Jungtinių Tautų 
choras dainuos /luinas rusų, 
suomių, čekų ir kinų kalbose.

Nepaprastoji viešnia
Mums visiškai netikėtai pra

ėjusį sekmadienį diskusijoje 
susitikome žymiąją Chicagos 
lietuvių veikėją ir Vilnies šta
bo narę Alice Jonikienę. Pa 
strode, kad draugė Jonikiene 
buvo atvykus Brooklyn ar pas 
savo sūnų damininką Leoną 
Joniką. Buvusi jo labai išsiil
gusi ir nutarusi jį aplankyti, 
su juomi pasikalbėti ir pasi
tarti.

Mums gi buvo maloni staig
mena. Viešnia susirinkusiems į 
diskusijas tarė keletą žodžių. 
Mačiau keletą draugu įduo
dami .jai parvežti Vilniji i do
vanų. Vilniečiai eina prie va
jaus pabaigos ir mes norime 
jiems padėti pasibrėžfą tiks
lą pasiekti—dienraščio susti
prinimui ir išlaikymui šukei J 
dešimt tuksiančių doler:ų.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . .Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, -— pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

"LMPKUS"
Trijų Aktų Komedija
Stato scenon Liaudies Teatras

Bus Vaidinama

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave:, Richmond Hill 19, N. Y.

Sekmadienį

Spalio (October) 7-tą
Pradžia 3 :30 popiet 

VAIDINTOJAI: J
Povilas Rainys, Adele Rainiene, Jonas Valentis, 

Suzana Kazokyte ir Eva Mizariene 
REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Įžanga $1.25
Kviečia Visus-—Valdyba

Pacifiko, kaip žinia, uostinin
kai - krovikai turi kitą uniją, 
kuriai vadovauja Marry Brid
ges.

Balsavimuose dalyvaus apie 
25,000 uosto darbininkų. Tre
čiai! ięnis parinktas balsavimo 
diena, nes uoste savaitės vi
dų ryje yra ('augiausia darbo, 
kas reiškia, kad tą dieną 
daugiausia krovikų randasi 
uoste.

New Yorko policija įspėjo 
visus entuziastiškus štukorius 
lakūnų tarpe, kad jie nepa
suktų Thomasą Fitzpatricką. 
Anas, kaip tai buvo praneš
ta spaudoje, praeitą sekma
dienį nusileido savo orlaiviu 
191st ir Nicholas Ave. kam-

'po, išlipo ir įėjo į barą išsi
gerti.

Policija sako, kad nusilei
dimas ten buvo labai pavo
jingas, ir Fitzpatrickas lai
mingas, kad neatsitiko nelai
mė. Vienaip ar kitaip, jis at
sakys teisme už tą žaidimą.

Fitzpatrickas, kaip pasiro
do, buvo ėjęs lažybų su drau
gais lakūnais, kad jis tą ga
li padaryti.

j ------- —-------------------------

PRIEŠ DISKRIMINACIJĄ
! NAMUOSE

i Negrų organizacija Uroan 
'l eague of Greater New iork 
remain uja, Kad visokie. > iši
ri ū diskriminacija, būtų pa-.iab 
kinta šiame mieste ir privati- 

irnuose gyvenamuose namuose'. 
Kova prieš tokią diskr'mma- 
■iją yra kova už demokratiją.

Daugiau ligoniniu suteiks akiu 
ir ausų patikrinimą

Dar sekamos ligoninės pasi
žadėjo velti’.’ išegzam’nicli 
žmonių akis ir ausis: Bronx 
Eye and Eat Infirmary; 321 
F. Tremont Ąve.; St. Clare’s 
Hospital, 413 W. 51st St.: 

I Vincent’s Hospital, Seventh 
Ave. ir ,11th St.

Imathiew A.ii 
BUYUS

’’’ (BUYAU8KA8) I J 
:: ::

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS •;

' ’ B

1 *TMJ**W* • •

:: 426 Lafayette St-::
o \ , 11

o Newark 5, N. J. ;•
MArket 2-5172 !!

Trumanas lankėsi N.Y., 
konferavo su Wagneriu

Eks-prezidendas Harrjr Tru- j 
manas šios savaitės pradžioje 
atvyko New Yorkan. Jis kon- 
1‘eravo su majoru Wagneriu, 
kuris kandidatuoja į Senatą, 
taipgi su gubernatorium Har- 
rimanu. Kaip žinia, Demo
kratų konvencijos pradžioje 
Trumanas dėjo pastangų, kad 
Harrimanas, o ne Stevenso
nas, būtų; nominuotas prezi
dentiniu kandidatu. Nors jis 
paskui prisitaikė ir dabar 
remia Stevensoną,, jis lieka 
kaip ir Harrimano globotoju.

Manoma, kad Trumanas at
vyko New Yorkan, kad tartis 
su Harrimano-De Sapio frak
cijos demokratais, ant kiek 
jie turi būti aktyvūs kampa
nijoje už Wagnerį. Wagne
ris, kaip žinia, pačioje pra
džioje buvo Stevensono - Leh- 
mano frakcijos žmogus.

New Yorko 
spaudoje

llearsto laikraštis “Mirror” 
sako, kad visai nereikia ste
bėtis dėl Tito kelionės į Ta
rybų Sąjungą. “Tito buvo ko
munistas, visuomet liko komu
nistas ir bus komunistas”, sa
ko tas laikraštis. Bet “Mir
ror” nepasitenkina tuo, ir 
vysto kažkokią teoriją apie 
tai, kad Tito dabar taps pa
saulinio komunistinio judėji
mo vadovu.

Anot “Mirror” vedamojo 
straipsnio (praeito pirmadie
nio), po Stalino mirties pa
saulyje du svarbiausieji ko
munistiniai teoretikai, kurie 
liko, buvo Mao Tse-tungas ir 
Tito. Mao toli Azijoje ir jis 
nelošia rolės, tad, Tito, laips
niškai bet tikrai, vis labiau 
tampa vyriausiu komunistu 
Europoje. Tai todėl, sako 
llearsto laikraštis, jis dabar 
nusiskubino Tarybų Sąjungon, 
kad “sutvarkyti tenykščius vi
dujinius nesutikimus.”

“Mirror” sako, kad nėra 
reikalo apgailestauti ' Tito 
“persivertimo”, nes tokio da
lyko nebuvo, kadangi jis nie
kad nebuvęs tikras Vakarų 
šalininkas. Tik gaila, sako tas 
laikraštis, kad mes tam Ju
goslavijos komunistui davėme 
net $100,000,000 ........

* ■* *
“Times” bendradarbis Ma

roke Thomas F. Brady vysto 
naują teoriją, ką galima da
ryti su tuo nenaudėliu Nasse- 
riu, kuris ne tik Egiptą nu
statė prieš Vakarus, bet turi i 
daug įtakos visame arabiška-1 
me pasaulyje ir yra tapęs 
kaip ir neoficialiu arabiško 
nacionalizmo vadu.

Brady teorjia yra tokia: 
Nasseriui galima prieš pasta
tyti Maroko sultoną Ben-Ju- 
sefą. Dalykas toks, sako jis: 
Jusefas yra skaitomas nacio
nalistu, jis gyveno dvejus me
tus tremtyje ir yra labai po
puliarus arabuose, bet jis da
bar linkęs bendradarbiauti su 
Vakarais. Jeigu jam galima 
būtų įkalbėti, kad jis su Va
karų pagalba taps vyriausiu 

j vadu visuose arabuose, nuo 
Maroko iki Irako ir nuo Liba
no ir Sudano, tai jis mielai 
tą rolę priims.

Ben-Jusefe Brady rado* vL 
są eilę gerų ypatybių, kurių 
neturi NaSseris. Jis yra “še
rifas”, kas reiškia, pranašo 
Muhamedo ainis; jis yra 

Į “imamas”, kas reiškia, musul- 
'monų dvasininkas; ir jis taip
ogi yra “baraka”, kas reiškia, 
j musulmonas, kuris Alah var
du turi teisę laiminti kitus ti
kinčius.

Taigi, anot “Times’o” Bra
dy, arabai pamirš Suezą, pa
mirš Alžyro nepriklausomybę, 
pamirš francūziško - britiško 

į imperializmo nagus, kurie dar

giliai arabiškų kraštų kūnuo
se, ir šerifo - imamo - bara- 
kos - sultono vadovybėje nusi
gręš nuo to paprasto egiptie
čio valstiečių sūnaus Nasse-' 
rio.......

* * *
“Daily Worker’is” mano, 

kad demokratų kandidatas 
Stevensonas vis labiau linksta 
pozicijon už taiką, ir jis tai 
daro po žmonių^ sentimento 
spaudimu. Stevensonas Min- 
neapolyje, Minnesota, kal
bėjo už pasaulinį nusiginkla
vimą ir už atominių vandeni
linių bandymų uždraudimą. 
Bet “Daily Worker” sako, 
kad reikalinga daugiau spau- 
diipo, kad Stevensono pozici-1 
ja pasidarytų aiškesnė, ryš
kesnė. B.

SAMDOS AGENTŪROS 
GIRIASI

Now Yorko mieste esama 
apie 1,100 privatiškų samdos 
agentūrų. Jos giriasi, k”J jos 
labai greitai parūpina darbus 
bedarbiams. Jos sako. rai 
tiktai per v:onerius praėjusius I 
metus jos darbais ap^ūpuio 
ar.ic 1,000,060 newyorKieciu, 
ieškančiųi darbo.

VETERANAS UŽSIMUŠĖ

Iš Veterans Administration 
Hospital ‘ 10-to aukšto iššoko 
pirmojo karo veteranas Jack 
Ginsburg, 67 metų amžiaus, 
ir užsimušė. Jis-sirgo r.crvų 
iiga.

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)

REAL ESTATE

Bay Ridge (45th St., bet. 6 & 7 
Aves.), nr. Catholic Church. 2 Fam. 
alb brick, attached, modern kitchens, 
gas heat, 5 rms down, 6 up. Full 
occupancy. Sold by owner. $15,500.

UL. 4-5850

(192-198)

Business Opportunity

IDEAL FAMILY ENTERPRISE 
Grocery-store for sale. Established 
30 yrs. Sold fully equipped. Beer 
license. Reasonable terms. Call 
owner after 1:00 P. M. CY. 2-8710 
or come 544 E. 147 St..

(191-197)

IDEALIŠKA ŠEIMAI 
KEPYKLA—KOMISAS

Puikiausia vieta, labai mažas įneši
mas. Kreipkitės tik norinti pirkti.

Parduodama su pilnu įrengimu.
Tel. OX. 7-4665

' (191-197)

GROSERNfi
Abelnai įeigos $1,500 į savaite, 6 

dienų savaitė, randa $70. Geras biz
nis, dar gali būti pakeltas. Šaukite 
savininką:

Tel. III. 6-2822
(190-192)

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

Mr. Loss. EV. 3-6346.
(189-195)

Vaisių ir Daržovių krautuvė. Mo
derniška, nauji rakandai. Žema ren- 
da, 5 m. lease. Gera vieta, įkainuota 
greitam pardavimui. Pilnas sandė
lis, parduoda savininkas. $1,500. 
KI. 8-4152.

(189-191)

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

(187-92)

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

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

CY. 2-2966.
(184-191)

Grocery-Deli.1 Est. 30 yrs. 3 rm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle. No 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287

(184-190)
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NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

FITTER-SEAMSTRESS

Exclusive ladies’ apparel. Exp’d. 
5-day wk. Apply in person mornlings 
only.

THE MADEMOISELLE SHOP
97 Pendfield Rd., Bronxville, N. Y.

i (191-197)

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

(187-190)

Jauna moteriškė (iki 30 m.). 
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)

HELP WANTED MALE

GILBERT CLOCK 
Toolmakers 

Model Makers 
We Pay Market Rates 

Steady Work
Apply Between The Hours of 8 a. m.
— 5 p. m. Monday through Friday 

at the
WILLIAM L. GILBERT CLOCK 

CORP.
Winsted, Conn.

(184-191)

PRESS FEEDERS 8x12
Rakintojai taipgi galinti laužyti 

ir pakeisti formose. Spausdinimo 
darbas, trumpi išleidimai. Jei jūs 
galite nuolat spausdinti, tai turėsi
te progų viršlaikiams. Globe Sta
tionery Co., 128 32nd St., B’klyn.

Tel. ST. 8-1166
(191-193)

Colonial Auto Body Co., Inc., is 
hiring Blacksmith - Finisher and1 
Electric Welder, on commercial 
truck bodies. Good pay, steady 
work and overtime. 37-35- Vernon 
Blvd., L. I. City.

(189-195)

Oil Burner Service Mėn. For 
Bronx & Manhattan. Experienced 
No. 2 Oil. $2.50 per hour. Call:

TY. 2-3077

(189-195) 
----- į------------------------------------------

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 t 
CARPET SHOPS, AX. 7-4700. JaclQ 
Allen.

(189-192)

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)

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. Y.

Irvington 9-8206
(189-195)

Gręžimo Mill darbininkai. Planer 
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)

POLISHERS
Patyrusios prie moteriškų ridikulių, 

Frames ir Ornaments.
Gera mokestis.

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

(•24M)
(184-191)

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)

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

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

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

(184-197)

JAUNAS VYRAS
Abeln&m 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)

i




