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KRISLAI
Laimėjimas visų.
Paklydusi unija.
Buvo Maine, dabar Alaska.
Rimti klausimai.
Skaitlinės ir melagiai.
Nepataikė.

Rašo A. Bimba

Pyksta prezidentas, pyksta 
republikoniškoji spauda. Kam, 
o kam, girdi, Stevensonas 
pradėjo šnekėti apie sulaiky
mą atominiu bombų, sprogdi
nimų!

Su tuo, sako N. Y. “Tri
bune” 'kolumnistas Lawrence, 
Stevensonas suteikė komunis
tams didžiausią šaltajame ka
re laimėjimą. Argi “Daily 
Worker’’ ne to paties seniai 
reikalauja? Argi komunistai 
visame pasaulyje ne tą patį 
skelbia ?

Bet tai nonsensas — non
sensas kalbėti apie išimtinai 
komunistų laimėjimą. Iškėli
mas šio klausimo ir diskusi
jos reiškia laimėjimą visai 
žmonijai. Kreditas komunis
tams, kad jie blivo pirmuti
niai apie tai prabilti.

Labai sena geležinkeliečių 
unija Locomotive Engineers 
indorsavo Eisenhowerj ir Nix- 
oną.

Tai ir bus vienintelė unija 
tai padaryti. Iš 15 milijonų 
organizuotų darbininkų tiktai 
aštuoniadešimt tūkstančių pa
sisakė už republikonus.

► Neseniai Maine valstijoje 
demokratai apturėjo žymių 
laimėjimų. Dabar toji istorija 
tapo pakartota Alaskoje.

Tie du įvykiai svarbūs tiek, 
jog jie parodo, iš kur vėjas 
pučia. Džiaugiasi demokra
tai, o baisiai susirūpinę repu
blikonai.

Savo kalboje Portlande Ste
vensonas pajuokė republikonų 
staigų apsivertimą darbo žmo
nių draugais.

Labai gerai, sako Stevenso
nas, bet lai jie parodo, ką 
jie tiems darbininkams gero 
yra padarę? Kodėl jie Kon
grese balsavo prieš įvedimą 
vieno dolerio valandai algos 
minimumo? Kodėl jie nė pir
što nepajudino atšaukimui 
Taft - Hartley įstatymo? Ko
dėl jie nesidarbuoja dėl pa
naikinimo taip vadinamų 
“right-to-work” skcbinių įsta
tymų

Geri, rimti klausimai.

Dar vienas Stevensono ar
gumentas man labai patiko. 
Republikonai, jis sakė, pir- 
mon vieton stato skaitlines, o 
nę žmones. Pav., jie sako, 
kad vidutinės mūsų žmonių 
įplaukos šiandien yra aukš
čiausios. Bet jie visiškai ne
kalba apie milijonus ir milijo
nus šeimų, kurios skęsta di
džiausiame varge.

Republikonai, sako jis, ši
taip apskaičiuoja: Jonas turi 
$50,000, o Petras nė cento, 
imant abudu kartu, jie turi po 
$25,000!

Todėl ir Petras yra “turtin
gas” ir turi būti patenkintas, 
jiors nė dolerio negaudamas!

Jie, republikonai, paima 
milžiniškas korporacijų įplau
kas, jas suplaka su darbinin
kų įplaukomis ir sako: žiū
rėkite, vidutinės mūsų žmo
nių įplaukos yra labai aukš
tos, todėl visi turi lygiai bū
ti patenkinti ir vėl balsuoti 
už republikonus!

Izraelio - Jordano pasienyje 
vėl ramu; Jordanas prarado 
66 karius., izraeliečiai 18

Jeruzale. — Po paskuti
nio rimto susirėmimo tarp 
Izraelio ir Jordano pasie
nyje vėl ramu. Bet ramy
bė labai įtempta ir nervuo- 
ta. Kiekvienu laiku gali 
vėl suliepsnot mūšiai. Jung
tinių Tautų paliaubų komi
sija paskelbė, kad jorda- 
niečiai prarado 66 karius, o 
izraeliečiai 18. Jordaniečiai 
sako, kad Izraelio kariai 
šiuo kartu nukentėjo sun
kiau, negu bile kuomet 
praeityje. Izraeliečiai tai 
pripažįsta. Tel-Avivo spau
da sako, kad šiuo kartu 
izraeliečių “pabaudos eks
pedicija” sutiko kietesnį

Eisenhoweris paskelbs-, ar 
duos paramą Jugoslavijai

Washingtonas. — Ateinantį 
antradienį prez. Eisenhoweris 
paskelbs, ar Amerika tęs pa
galbos davimą Jugoslavijai. 
Bet gali būti, kad jis pas
kelbs, kad dar neprieita 
nuosprendžio šiuo klausimmu.

Sakoma, kad Valstybės de- 
partmento diplomatai laikosi 
nuomonės,. kad dar reikėtų 
duoti paramos Jugoslavijai, 
kad palaikyti Tito režimą

Chvostovas ir dukrelė jau 
TSRS ambasadoje Anglijoje

Londonas.—Laivu Queen 
Mary atplaukęs buvęs ru
sas dipukas Chvostovas jau 
rąpdasi tarybinėje ambasa
doje. Su juom randasi jo 
dvejų metų dukrelė Tania,

Chvostovas apleido Ame
riką ir išsivežė savo dukre
lę, nors New! Yorko uoste 
imigracijos ir FBI pareigū
nai laive pravedė kratą ir 
norėjo Tanią atimti? Chos- 
toavs yra atsiskyręs nuo 
sava jugoslavės žmonos, 
kuri gyvena Philadelphijo
je. Ji yra ištekėjusi už ki
to vyro.

Sakoma, kad Chvostovas 
ir jų dukrelė šį penktadie
nį tarybiniu laivu Moloto
vas išplauks į TSRS. Ame
rikiečiai teigia, kad Tania

Veikiausia britai ir francū- 
zai diplomatai jau kramto sa
vo pirštus.

Kai jie įsakė visiems savo 
laivų vairuotojams apleisti Su- 
ezo kanalą ir Egiptą, jie gal
vojo : Egiptas neturi vairuo
tojų. Kanalas užsikimš lai
vais. Visos šalys, vartojan- 
čios kanalą, sukils prieš Nas- 
serį!

Bet kas pasirędė ? Pasiro
dė tas, kad Egiptui atėjo tal
kon socialistiniai kraštai su 
savo laivų vairuotojais, ir ka
nalas operuoja visai sklan
džiai. Britų ir* francūzų troš
kimas neišsipildė.

Ar žinote, kad praėjusiais 
penkeriais metais lėktuvų ir 
automobilių nelaimėse krito 
aštuoniolika tūkstančių Ame
rikos kareivių ?

pasipriešinimą.
Izraeliečiai grįžo iš Jor

dano su savimi atveždami 
16 lavonų. Dar 2 lavonai, 
kurie liko Jordane, paskui 
pristatyti J. T. paliaubų 
komisijai.

' Ammano radijas sako, 
kad Irakas ir Sirija pasiū
lė Jordanui tuojautinę pa
galbą. Visa Sirijos armija 
jau sukoncentruota pasie
nyje ir bile kuriuo metu 
gali būti permesta Jorda
no pusėn. Jordano karalius 
Huseinas radosi pasienyje 
kaip tik tuo metu, kai izra
eliečiai pravedė savo ataką.

kiek galima tolėliau nuo 
pilno solidarumo su socialisti
niu bloku. Bet Kongrese yra 
galingos jėgos, kurios prieši
nasi pagalbos tęsimui. Kon
gresas yra nutaręs, kad pa
galba Jugoslavijai bris sulai
kyta šio mėnesio 16 dieną, ne
bent prezidentas nustato, kad 
Jugoslavija “nėra prisidėjusi 
prie pasaulinio komunizmo 
pastangų.”

Amerikos pilietė, o Sovietai 
teigia, kad jų. Ar Ameri
kos konsulariniai pareigū
nai Londone dar bandys ką 
nors daryti, kad sulaikyti 
Tanią, kol kas nežinia.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Penktadienį Saugumo ta
rybos sesijoje apie Sueząir 
tiesioginiuose pasitarimuo
se. tarp Egipto iš vienos 
pusės ir britų francūzų iš 
kitos padėtis taip formavo
si: Britanija jau rodė nusi
leidimo žymes, bet francū- 
zai laikėsi užsispyrę. Fran
cūzų Pineau paskelbė, kad 
jis pirmadienį išskris na
mo, nes nesimato susitari
mo.

Nicosia.—Britų parašutis- 
tai pravedė akciją Troodos 
kalnyne ' a n r rfir eje K> 
pro dalyje, kur stiprus par
tizaninis veikimas. Jie sa
kosi suėmę penkis pogrin
dinės organizacijos EOKA 
kovotojus.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany ra
gino visus Rytinio pakraš
čio uostų krovikus nebal
suoti • už ILA, o už prie 
AFL - CIO priklausančią 
krovikų uniją.

Izraeliečiai nuteisė 
amerikietę kaip šnipę

Jeruzalė. — Izraelio teis
mas nuteisė amerikietę Fran
ces Hagan kaip šnipę. Ji, Siri
jos diplomato meilužė, atvyko 
Izraelin, kad šnipinėti Sirijos 
naudai, sako teismas.

užisrašta
■45, o $00 sužeista
Hong Kongas. — Kruvinos 

Hong Kongo riaušės bangėsi, 
bot jų rezultatas tragiškas: 
mažiausiai 43 ( asmenys už
mušti, apie 200 sužeista. Su
žeistų tarpe randasi keliolika, 
kurių gyvybė kabo pavojuje.

Britų tankai?dabar patru
liuoja paties Hong Kongo ir 
priemiesčių gatves. Susisieki
mas tarp tos Hong Kongo da
lies, kuri randasi sausžemyje, 
ii' tos, kuri yra saliukėje, vi
sai sulaikytas.

Pekino radijas sako, kad 
už riaušes atsakomingi čian- 
gininkų agentai, kurie sukir
šino padugnių ir kriminalinį 
elementą prieš Liaudies Kini
jai palankius kinus. Riaušės 
buvo surištos su plėšikavimu ir 
padegimais čiaigininkai puolė 
tas įstaigas, kurios prekiauja 
su Liaudies Kinija. Taipgi už
pultos ir sudegintos kelios vi
durinės mokyklos, kurios bu
vo išlaikomos liaudiškų o rga- 
nizacijų.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Maskva. -4- Japonijos 
premjeras Hatojama atvy
ko Maskvon.

Londonas. — Išgirsta ra
dijo signalų iš netoli. Azorų 
salų, ir manoma, kad gal 
dalis karių ir jūreivių, ku
rie nukrito su kariniu 
transportiniu orlaiviu At

Galėjo išgelbėt “Andrea Doria”,- 
bet jis nutarė gelbėti keleivius 
New Yiorkas. — Teismi

niai apklausinėjimai apie 
“Andrea Doria” ir “Stock- 
holmo” susidūrimą dar vis 
tęsiasi. Dabar liudija italų 
laivo kapitonas Calamai. 
Jis sakė, kad buvo galimy
bių išgelbėti laivą, bet jis 
nenorėjo pastatyti kelei
vius pavojun, ir todėl leido 
laivui paskęsti.

Calamai. sakė, kad po su
sidūrimo pasidarė , aišku, 
kad “Andrea Doria” ilgai 
negali išsilaikyti vandens 
paviršiuje. 1 Bet kadangi

Egiptas nenori dalyvauti 
olympiadoje Australijoje

Kairas. — Egiptas pa
siuntė laišką tarptautinės 
sporto olympiados komite
tui Australijoje. Tame laiš
ke sakoma, kad Egiptas 
ateinančioje olympiadoje 
nedalyvaus. Sakoma, kad 
kitame laiške egiptiečiai iš
aiškins priežastis, bet jos 
ir taip jau aiškios: Egip
tas tuomi protestuoja prieš 
Vakarų užsilaikymą' Suezo 
klausimu.

Egiptiečius labai įerzino 
Australijos užsilaikymas. 
Kaip žinia, konservatyvus 
Australijos premjeras Men
zies laikosi nuomonės, kad 
Vakarai turėtų naudoti jė
gą prieš Egiptą ir paimti 
Suezo kontrolę savo ran- 
kosna.

Padugnių elementas plėšė 
padegtas krautuves ir visur 
galima buvo matyti žmones 
velkant su savimi išplėštus 
dalykus. Riaušininkai taipgi 
puolė namus, kurie Kinijos 
respublikos šventės proga ne
buvo iškėlę senos Kinijos vė
liavos.

Sužeistųjų tarpe randasi 12 
europiečių. Riaušių pobūdis, 
sako kai kurie stebėtojai, bu
vo maišytas. Išprovokuotos 
čiangininkų prieš liaudiečius, 
riaušininkų gaujos taipgi puo
lė kiekvieną europietį, nepai
sant tautybės, net Amerikos 
piliečius, kurie skaitomi čian- 
go sąjungininkais.

Britai teigia, kad jie tik 
ramino riaušes. Bet Pekino ra
dijas sako, kad britai žiau
riai baudė liaudiečius, kurie 
tik gynėsi nuo Čianginių chu
liganų.

Hong Kongo ligoninės da
bar pilnos sužeistų. Visos mo
kyklos uždarytos.

lantan, išsigelbėjo. Signa
lus gal išsiuntė portatyvi
niu radijo siųstuvu gelbėji
mosi valtyje esą keleiviai. 
Penktadienį plati ieškojimo 
akcija buvo vedama.

Nicosia. — Britai pradė
jo Kipre masinius areštus, 
suėmė 56 nacionalistus.

laivas buvo netoli Naujo
sios Anglijos kranto, gali
mybė buvo plaukti link 
kranto ir leisti laivui skęsti 
negilioje vietoje, kad jis 
paskui galėtų lengvai būti 
ištrauktas.

Bet taipgi buvo abejonių, 
ar laivas iki tos vietos da- 
plauks pakankamai greitai, 
kad po to išgelbėti kelei
vius. “Aš, žinoma, nuspren
džiau, kad šimtų žmonių 
gyvybės yra svarbesnės, 
negu laivas”, sakė kapito
nas Calamai.

Prokuroras reikalauja, kad 
grieščiau nubaustų žudikus

Poznane. — Lenkijos ge
neralinis prokuroras atsi
kreipė į aukščiausią teismą 
su apeliacija apie trijų 
riaušininkų nuteisimą. Kaip 
žinia, žemesnis ' teismas 
tiems trims riaušininkams, 
kurie užmušė policininką, 
dūvė po keturis su puse me
tų kalėjimo. Prokuratūra 
reikalauja, kad aukščiau
sias teismas bausmes paaš
trintų,

Laikraštis “Gazieta Poz- 
nanska” sako, kad dauge
lis vietinių darbininkų ne
patenkinti švelniomis baus
mėmis. Jie taipgi nepaten
kinti faktu, kad gynyba 
teisme . bandė vaizdupti 
riaušininkus - nusikaltėlius 
kaip darbininkų klasės na-

Socialdemokratai š u t i tika. 
kad Rytų Vokietijoje gali 

likti socializmo sistema
Bonna.— Vakaru Vokie

tijos Socialdemokratų par
tija paskelbė, kad sutinka 
su Rytų Vokietijos valdžia 
ir Suvienyta Socialistų par
tija (Rytų Vokietijos ko
munistais) apie socialisti
nės tvarkos palaikymą. 
Kaip žinia, Vokietijos De
mokratinės respublikos val
džia nori, kad toje krašto 
dalyje pramonė liktų su
valstybinta ir po to, kai abi 
Vokietijos dalys susivienys. 
Socialdemokratai dabar su
tinka, kad galima duoti 
tokias garantijas.

Socialdemokratų partija 
sako, kad Rytų Vokietijos

Kongresmanas Powellis jau 
stoja už prez. Eisenhowerj
Washingtonas. — New Yor

ko negrų Harlemo atstovas 
Kongrese Adam Clayton Pow
ellis paskelbė, kad jis šiuose 
rinkimuose nerems savo par
tijos, demokratų, prezidenti
nio kandidato Stevensono, o 
rems Eisenhowerj. Powellis 
turėjo ilgoką pasikalbėjimą 
su prezidentu ir paskui Bal
tajame name padarė pareiški
mą spaudai. Jis sakė, kad jis 
negali remti Stevensono, ka
dangi jis nestoja pakankamai 
aiškiai prieš rasistus. Steven
sonas, sakė Powellis, ignoruo
ja negrų ir liberalinių demo
kratų reikalavimus.

Powellis sakė, kad nors jis 
rems Eisenhowerj, jis lieka 
demokratu ir rems vietinius,- 
demokratinius kandidatus. 
Bet už Eisenhowwerj jis ak
tyviai važinės po didesnius 
miestus, kur koncentruotos 
negrų masės, ir agituos už

Meška užmušė trenerį
Libertyville, Ill. — Paul 

Lamery, 28 metų amžiaus 
žvėrių treneris, tapo už
muštas rudos meškos, ku
ri staiga jį užpuolė jos nar
ve ir sudraskė. #Lamery ir 
partneriai buvo savininkai 
šešių. prijaukintų dresiruo
tų meškų, su kuriomis ro
dė štukas. Aną dieną La
mery pradėjo mokinti meš
kas naują aktą—ir tas atsi
tiko. Partneris R. Racine 
mešką nušovė, kai pamatė, 
kas vyksta, bet jau buvo 
pervėlu.

CORNWALL, Ontario. — 
Kanados Ontario provinci
joje pasirodė šiltinė. Tai 
pirmas atsitikimas 20 me
tų bėgyje, kad kas nors Ka
nadoje apsirgtų šiltine. 
Sveikatos pareigūnai sako, 
kad atsakingas užterštas 
vandens šaltinis.

rius. Darbininkai nurodo, 
kad tie nusikaltėliai fakti- 
nai ne darbininkai, o dy
kaduoniai, padugnių ele
mentai, kurie tik prisipla
kė prie demonstrantų ir su
kėlė riaušes.

gyventojų dauguma vis 
vien nenorėtų, kad būtų 
grįžta prie kapitalizmo, to
dėl duoti tokią garantiją 
supuola su žmonių norais.

Socialdemokratų partija 
taipgi sako, kad reikėtų su
stiprinti pastangas suvie
nyti Vokietiją. Kuo labiau 
tas suvienijimas atidėlioja
mas, sako tai partija, tuo 
sunkesniu jis bus, nes abi 
krašto dalys laipsniškai 
darosi vis skirtingesnės.

Beirutas. — Libane su
streikavo prie žibalo vamz
džių dirbantieji darbinin
kai.

republikonų kandidatą.
Powellio persimetimas su

kėlė nemenką džiaugsmą re- 
publikonuose ir pasipiktinimą 
demokratuose. Kitas demo
kratinis kongresmanas iš New 
Yorko, Emmanuelis Celleris, 
sakė, kad demokratai turėtų 
išmesti Powelli iš savo tarpo.

Sakoma, kad Powellis, kuris 
jau ilgokai svyravo tarp de
mokratų ir republikonų, buvo 
paveiktas Stevensono elgesio. 
Kuomet Stevensonas neseniai 
lankėsi Harleme jis visai ne
pakvietė Povellio kalbėti su 
juom iš vienos platformos.

Powellis skaitomas kovo
toju už negrų civilines teises, 
bet kai kuriuose negrų rate
liuose taipgi yra įtarimo, kad 
jis karjeristas ir republikonai 
jam gal pažadėjo kokį nors 
svarbų diplomatinį postą, jei
gu jie laimėtų rinkimus.

Pittston, Pa.
Mirė Klemensas Matulionis

Spalio 11-ą pavakare iŠ 
Port Blanchard , Pittstone, 

Pa., po sunkios ligos, mirė 
K. Matulionis.

Buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas, taipgi L.L.D. na
rys. Nuliūdime liko moteris ir 
du suaugę sūnūs. Taipgi se
suo K. Remeitrįenę iš New 
Britain, conn.

Laidos iš namų 16 Miller 
St., pirmadienį po pietų, 2-rą 
valandą, ant Wyomingo lais
vų lietuviškų kapinių.

Draugai ir pažįstami užkvie- 
čiami pribūt ir paskutinį kar
tą atsiveikinti buvusį draugą 
ir kaimyną.

Užprašo sesuo ir šeimyna.
A. Valinčius

Rainieris ir Grace pas 
prezidentą Eisenhowerj

Washingtonas. — Mažiukės 
valstybėlės Monaco princas 
Rainieris ir jo žmona Grace, 
buvusi aktorė Grace Kelly, 
apsilankė pas prezidentą Ei
senhower} ir praleido su juom 
pusvalandį.

ORAS NEW YORKE
Dalinai apsiniaukę, vėsu.
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ĮVYKIAI HONG-KONGE
HONG-KONGAS PAGRINDINIAI imant yra kinų 

miestas, toks pat kinietiškas, kaip Pekinas, Šanchajus 
arba Nankinas. Jis randasi Kinijos teritorijoje (dalis 
sausžemyje, dalis gretimoje saloje), jo gyventojų di
džiulė dauguma yra kinai.

Bet Hong-Kongas, kaip žinia, iki šios dienos lieka 
britų kolonija,—“karūnos kolonija,” kaip ją britai va
dina. '

Kad taip amžinai negali likti, nėra ir klausimo. 
Liaudies Kinijos vadovybė, nenorėdama laužyti apyge- 
rius santykius, kuriuos palaiko su britais, atvirai ir, 
tuojautiniai nereikalauja HongKongo sugrąžinimo. 
Liaudies Kinijos vadovybė taipgi turi tam tikrus prak
tiškus apskaičiavimus, nes dabartiniame stovyje Hong- 
Kongas tarnauja kaip ir “prekybos vartai” tarp Kinijos 
ir Vakarų.

Vienok, kaip sakyta, taip amžinai likti negali, o šios 
savaitės įvykiai rodo, kad gal negali likti ilgai. Kaip tai 
sako pranešimai, britų policija naudojo šautuvus ir aša
rines dujas prieš Hong-Kongo kinus, kurie minėjo Ki
nijos respublikos metines. Britai aiškina, kad tai jie 
bandė numalšinti susikirtimus tarp pro-liaudiečių ir 
čiangininkų elementų, bet viskas rodo, kad britų pagieža 
buvo atkreipta prieš liaudiečius.

Tas rodo, kad britų kolonialiai pareigūnai jau ne
sijaučia saugūs Hong-Konge, kaip jie nesijaučia saugūs 
Malajoje, Kenijoje arba Nigerijoje.

Liaudie^ Kinija negali likti visai'rami, stebėdama 
įvykius Hong-Konge. Jeigu Kinijos valdžia ir nepra
bils atvirai, tai prabils masės ir jų organizacijos. Hong- 
Kongas yra kinų miestas. Lygiai, kaip Indija negalėjo 
pakęsti, kad jos teritorijoje rastųsi francūzų ir portu
galų koncesijos (portugalai dar laikosi įsikibę į Goą), 
taip kinai negali pakęsti padėties Hong-Konge. Pamai
na ateis ir toje pasaulio dalyje.

NELSONO IR DRAUGŲ LAIMĖJIMAS
STEVE NELSONAS YRA UŽSIGRŪDINĘS kovo- 

tojas, Pittsburgho plieno darbininkų veikėjas, Ispanijos 
karo veteranas ir bebaimis pažangietis, kurio Pitts
burgho plieno magnatai jau seniai neapkenčia su gilia 
neapykanta. Benjamin L. Careathers, senyvas Pitts
burgho negrų darbininkų vadas ir toks pat bebaimis 
kovotojas, jų lygiai taip neapkenčiamas. Tokiais pat 
jiems yra Dolsenas, Albertsonas ir Weismanas, komu
nistai, kurie per tamsiausius šaltojo karo metus laikėsi 
savo vietose mūsų krašto plieno centre, kur reakcija 
labiausiai siautėjo visokių anti-sedicinių įstatymų ir vi
sokių pro-fašistinių judėjimų pavidale.

Nestebėtina, kad plieno magnatų spauda Pittsbur- 
ghe su dideliu nepasitenkinimu atsiliepė į Aukščiausio 
teismo nuosprendį. Tas teismas, kaip žinia, nutarė, kad 
Nelsono ir jo draugų byla iš naujo turi būti pernagrinė- 
ta. z

Nelsonas ir jo draugai tikrai gali sakyti, kad jie lai
mėjo. Jie buvo kalinami, velkami iš vieno teismo į kitą, 

' iš ks Įėjimo į daboklę, iš daboklės vėl kalėjiman, iš ten 
laisvėn po kaucija ir vėl atgal kalėjiman; Nelsonas buvo 
ilgai laikomas vienutėje; jis buvo sumuštas chuligano 
jam gulint ligoninėje; prieš iį buvo iškelta ne viena, bet 
kelios bylos, vis po paraleliais į tą patį tašką taikančiais 
įstatymais.

' Bet kaip tais laikais, kuomet jis vadovavo Lincolno 
batalijonui Ispanijoje, Nelsonas ir šiuo kartu neišsigan
do. Neišsigando ir senas Careathers, nors jį kankina j 
džiova. Neišsigando ir likusieji.

Dabar jie pasiekė laimėjimą, nors jis dar nėra galu
tinas. Bus kitų bylų, bus kitų bandymų juos. įkaitinti. 
Bet tai laimėjimas vis vien, ir ne tik jų, o civilinių teisių 
mūsų šalyje bendrai.

"NULIPO NUO SAVO ŽIRGO”
TRUMANAS TEISINGAI PASAKĖ apie prež. Ei- 

senhowerj, kad demokratai jį privertė “nulipti nuo savo 
aukšto žirgo”. Taip, republikonų strategija kampanijos 

s pradžioje buvo kitokia, negu ji yra dabar. Eisenhoweris 
turėjo pasilikti tas neliečiamas pusdievis savo Monpar- 
na«e, Baltajame Name, laiks nuo laiko per TV-radiją 

^pasakydamas bendrų frazių pamokslą, nesigilindamas į 
klausimus, neatsakydamas į kritiką.

Republikonai taip planavo, kad sudaryti įspūdį, jog 
Eisenhoweris stovi Vvirš kasdieninės nešvarios kampani
jos”. Jie tikėjosi sukelti net tokį jausmą, kad kritikuoti 
Eisenhowerj yra beveik šventvagiška, nemoralu, neleis
tina.

Bet demokratų vadai gerai padarė, kad jie tą skrais
tę nuo Eisenhowerio nuplėšė. Ike gal yra padorus ir 
gerų norų žmogus, bet jis negali būti nelaikomas atsa- 
komingu už visokius Amerikos žmonių interesams prie
šingus darbelius, kuriuos atlieka Nixonas, Wilsonas, 
Bensonas ir kiti jo štabo nariai. ,

Tad, Eisenhoweris nutrauktas nuo. . savo “aukšto

Kas ką rašo, ir sako
PERSIVALGO, AR 
NEDAVALGO?

Yra žmonių, kurie nedaval- 
go ir susilaukia visokių svei- 
katiškų nelaimių. Bet yra 
žmonių, kurie persi valgo ir 
perdaug nutuka. Jie irgi turi 
bėdų.

Kanadiečių Liaudies Balsas 
smarkiai įspėja tuos riebiuo
sius. Laikraštis rašo:

“Ja’.f anksčiau buvo įspėji
mų, kad širdies ligos turi 
daug bendra su svoriu. Kitaip 
sakant, kada žmonės riebesni, 
sunkesni, jiems gali dažniau 
pasitaikyti susirgti širdies li
ga. Šiomis dienomis ir vėl vi
si apetito žmonės buvo įspėti, 
kad elgtųsi atsargiau su mais
tu.

“Dr. D. P. Murnaghan, To
ronto universiteto medicinos 
fakulteto profesorius, 
kė, kad : 
giau laimėtų, 
valgytų, o daugiau vaikščio
tų: daug sveikesni būtų. Jis 
pataria palikti automobilius 
namie arba toli nuo darbo 
vietos, už kokios mylios, kad 
būtų galima dar kiek pasi
vaikščioti. Stoka judėjimo ir 
apsisunkinimas riebalais yra 
priežastis širdies šlubavimų.

“žinoma, čia nereikia turėti 
mintyje, kad šis pavojus vi
siems. Darbininkai ir darbi
ninkės, kurie daug juda dar
be, šio Įspėjimo nereikalingi, 
čia taikoma tiems, kurie dar
be mažai juda, i darbą ir iš 
darbo važiuoja automobiliais 
ir tokiu būdu beveik neturi 
mankštos, o namie ar resto
rane valgo daug ir įgauna di
desnį svorį, negu reikia.

“Vištiek, visiems senesnio
amžiaus žmonėms reikia at
kreipti atydą į šį įspėjimą. 
Senesni žmonės dažnai per
daug baiminasi mankštos, ju
dėjimo. Skundžiasi, kad se
natvė, nebegali net i susirin
kimus ateiti, pasidarbuotu or
ganizacijose. T" ‘ 
užsisėdi prie televizijos, 
momentu jaučiasi gan gerai, 
bet faktinai tas sveikatai ne
gelbsti.

“A ktyvumas, prisilaikymas 
nuo suriebėjimo, apsisunkini- 
mo, yra tikriausias kelias ap
sisaugojimui nuo. širdies šlu
bavimų. Be abejonės, kada 
jaunesniame amžiuje nesisau- 
goma, senatvėje daug 
kiau. Reikia nelaukti, 
pradėsi blogai jaustis, 
būti jau per vėlu.

“Tas faktas, kad 
kontinente daug žfnonių mirš
ta širdies ligomis, yra geras 
įrodymas, kad širdies ligos 
turi daug bendra su riebumu. 
Daugiausia širdies ligomis ser
ga ir miršta pasiturintieji 
žmonės”.-

Vertinga dokumentine medžiaga
Lietuvos TSR Mokslų į biniai istorikai atkreipė į 

jį dėmesį ir pastaruoju me
tu paskelbė rankraštyne 
esantį vieną iš daugelio šio 
teisyno nuorašų. Šis doku
mentas turi didelę politinę 
reikšmę, nes jis paneigia 
užsienio istorikų prasima
nymą apie lietuvių giminių 
atsilikimą ir kultūrtrege- 
rišką vokiečių riterių vaid
menį Pabaltijyje.

Labai įdomi 1249 metų 
Chrištburgo sutarties, grei
čiausiai, XVIII amž., kopi
ja. Šis dokumentas leidžia 
tyrinėtojui patikslinti kai 
kurias jau paskelbto doku
mento kalbines ypatybes, 
vietovardžius. Turinio at
žvilgiu jis atspindi vakari
nių lietuvių-prūsų 
nįus, ypač šeimos 
kius XVII amžiuje 
čia yra i _ 
laiško, rašyto 1243 m., 
pija. Jame kalbama apie l 
vyskupijų Prūsijoje įkūri
mą ir Prūsijos žemių pada
linimą. Yra Konrado iš 
Mazovijos 1226 m. doku
mento kopija apie Kulmo 
žemės dovanojimą ordinui, 
XV-XVI amž. Lietuvos-

akademijos Centrinės bibli
otekos Rankraščių skyriuje 
yra sukaupta daug rank
raštinės medžiagos apie 
Lietuvos praeitį. Pradžią 
šiam lobynui davė dar XX 
amžiaus pradžioje surinkta 
Vrublevskio 30,000 tomų bi
blioteka ir prie jos bu
vęs rankraštynas. Rankraš
čių fondai buvo žymiai pa
pildyti pastaraisiais tarybi
niais metais.

šiuo metu 
yra Lietuvos 
nigaikščių ir 
ralių žemių 
1090 m. užrašymų arba do
vanojimų kai kurie origi-

rankraštyne 
didžiųjų ku
ldenki j os ka- 

nuo 1387 iki

pareis- nalai. Tai dovanojimai Vil- 
žmonės daug dau- niaus vyskupams ir kapitu- 

jeigu mažiau vyskupų testamentai iš
XIV-XIX amž., išrašai iš 
kitų bažnyčių aktų, įvairūs 
teisiniai dokumentai. Rank
raštyne daug atskirų dvarų 
inventorių iš XVI-XIX amž. 
Ypač vertingi bažnytinių 
žemiu inventoriai. Dalis šios 
aktų medžiagos dar niekur 
neskelbta.

Nepaprastai svarbi me
džiaga, kuri nušviečia vals
tiečių padėtį. Tai revizinės 
žinios apie valstiečius, jų 
ūkį, pajamas ir išlaidas, 
teismu bylos žemės valdy
mo klausimais XVII-XVIII 
amž., dokumentai, susiję su 
1861 m. valstiečių refor
mos paruošimu Vilniaus ir 
Kauno, gubernijose, refor
mos projektai, Lietuvos 
dvarininkų pastabos, žinios 
apie žiaurų bajorų elgesį su 
valstiečiais, valstiečių ko
vos formas prieš baudžiavi
nį išnaudojimą. Nemažai

Kiti ir perdaug mecĮžiagos yra ir apie vals 
-i—Tuo f

sun- 
kol

šiame

tiečių sukilimus. Pavyz
džiui, apie .1694 -1697 m. 
Šiaulių ekonomijos valstie
čių ir miestiečių sukilimą. 
Įdomūs XVII-XVIII amž. 
valstiečių skundai ir prašy
mai.

Gausi medžiaga, vaizduo
janti feodalinio laikotarpio 
kultūrą Lietuvoje, čia sau
gojamas pirmasis Lietuvos 
žemėlapis, sudarytas 1613 
m. Yra ir Avraamkos met
raščio originalas, seniausio
jo Lietuvos metraščio, ra
šyto XV amž. pradžioje, 
nuorašas. Pastarasis yra

Cudahy, Wis.
Gerai pavyko koncertas

Rugsėjo 30 d., LDS 7-a Ap
skritis čia turėjo gražų kon
certą. Publikos prisirinko 
daug. Apart Cudahy ir Mil
waukee, nemažai buvo iš Ke
nosha, Racine, Sheboygan ir 
net' iš Chicagos.
' Pirmą dalį, programos išpil

dė Lo Duca Bross, Me.lodies 
Accordion Band, vadovybėje 
Olive Gardner^ Apart beno, 
buvo solistų, duetų ir viena 
maža mergaitė grojo ant ak
ordų ono ir kartu dainavo, kas 
publikai labai patiko.

Antrą dalį išpildė Ciceros 
Moterų Choras, vadovybėje 
Estelle Bogden. Choras daina
vo dviem atvejais ir labai gra
žiai sudainavo. / Duetai: E. 
Bogden ir IL_Slumbris; C. 
Stanevičienė ir A. Dočkienė. 
Apie pirmąsias iš publikos sa
kė, kad tai tikros lakštutės, ir 
pastarosios labai gražidi dai
navo. Povilas Dauderis, kaip 
visados, gražiai sudainavo.

Šio koncerto surengimui 
daugiausia pasidarbavo, Julius 
Neumanas, už tai jis vertas 
didelio pagyrimo. Kenoshietis

kia senąja slavai kalba. Jis 
svarbus visiems, kurie do
misi Lietuvos didžiosios ku
nigaikštystės metraščiais, 
kaip istoriniu, šaltiniu ir 
kaip lietuvių literatūros 
užuomazga. Be to, rank
raštyne saugomi atskirų 
dvarų ir vienuolynų bibli
otekų ir archyvų katalogai 
bei smulkūs jų turinio at
pasakojimai, kuriuose nu
rodomi XVI-XIX amž. do
kumentai. Jų tarpe yra ir 
Vilniaus senienų muziejaus 
inventorinė knyga, kur su
rašyti šio muziejaus ekspo
natai.

Turtinga medžiaga, esan
ti rankraštyne, nušviečia 
liėtuvių tautos kovą prieš 
vokiečių feodalų 
XIII-XV amž.

Labai svarbūs 
niams klausimams 
XIII-XVI amž. teisynai, jų 
tarpe. ir XVI amž. vakari
nių lietuvių arba prūsų tei
syno, sudaryto 1340 m., ko
pija. Buržuaziniai vokie
čių, lenkų ir lietuvių isto
rikai netyrinėjo šio šaltinio, 
nors jis buvo paskelbtas jau 
XIX amž. viduryje. Tary-

agresiją

sociali- 
įyrineti

žirgo,” kaip tai sako Trumanas. Jis turi diskusuoti 
problemas, gintis, atsakyti į klausimus, kitaip sakant— 
ėlgtis l<aip kiekvienas kitas prezidentinis kandidatas. 
Tas, be abejo, skaudu republįkonų strategams, bet išeis 
į gerą Amerikos žmonėms.

sociali- 
santy- 
Be to

Čia pagaliau surinkta pa
grindinė medžiaga apie Ta
rybų valdžios paskelbimą ir 
jos veiklą 1918-1919 metais 
Lietuvoje. Ją sudalo Lie
tuvos Darbininku ir Var
gingųjų Valstiečių Vyriau
sybės, o taip pat Lietuvos 
ir Baltarusijos Tarybų So
cialistinės Respublikos Vy
riausybės išleistų dekretų, 
nutarimų, pasitarimų ir po
sėdžių protokolų originalai 
su V. Mickevičiaus-Kapsu
ko, Z. Angariečio parašais 
ir antspaudais. Tai 1919 m. 
kovo mėn. Liaudies Komi
sarų Tarybos Dekretas dėl j 
pramonės įmonių nacionali
zavimo, 11919 m. sausio mėn. 
12 d. Lietuvos Laikinosios 
Revoliucinės Darbininkų ir 
Vargingųjų Valstiečių Vy
riausybės priimtas Dekre-

popiežiaus legato delbiąs žemę visahau- 
k0_ dine nuosavybe, 1919 m. ko-

jas ir raštai Prūsijai, me
džiaga apie XVII amžiaus 
Lietuvos prekybą Nemunu 
su Prūsija.

Svarbūs yra ordino val
džios žemių užrašymai, do
vanojimai, rodą ordino po
litiką užgrobtose žemėse ir 
duodą papildomų faktų apie 
socialiniu santykių vysty
mąsi XIV-XV amž. Prū-į 
sijoje.

Dar vienas labai svarbus j 
šaltinis yra Lietuvos di
džiųjų kunigaikščių Vytau
to ir kitų laiškų anotacijos.

Vieni vertingiausių doku
mentų yra Teutonų ordino! 
metraščiai-kronikos. Dalis 
jų jau yra žinoma istorinė
je literatūroje. Čia saugo
ma D u s b u r g o kronika 
(XIV- amž.), XV-XVI amž. 
didmeisterių kronika, iš 
Prūsijos krašto XVI amž. 
kronika ir kt. Ši visa me
džiaga dar laukia kruopš
taus tyrinėjimo. Pagaliau 
čia yra ir vertingos kalbi
nės medžiagos senosios prū
sų ir lietuvių kalbų tyrinė
tojams.

Čia saugomi atsišaukimai, 
raginantieji darbininkus 
švęsti Gegužės Pirmąją, 
streikuoti, kalbos, pasaky
tos Gegužės Pirmosios pro
gomis darbininkų susirin
kimuose, revoliucinių vei
kėjų atsiminimai, medžiaga 
apie Lietuvos socialdemo
kratų partijos programą ir 
kt. Yra atsišaukimų, kal
bų, pasakytų darbininkų, 
socialdemokratų rateliuose, 
streikų aprašymai. Juose 
atsispindi internacionalistų, 
revoliucinių elementų (ĮJe- 
tuvos darbininkų sąjungos, 
F. Dzeržinskio, Zalevskio, 
Trusevičiaus ir kitų) kova 
prieš oportunistus LSDP 
eilėse. Be to, čia yra “Dar
bininkų balso” redakcijos 
fondas, “Kankinių. Kasos” 
atskaitos, aukų politiniams 
kaliniams sąrašai.

Įdomus Tado Vrublevskio 
fondas. T. Viublevskis, bū
damas advokatas, gynė dau? 
gelį politinių bylų. Yra iš
likę politinių bylų nuora
šai, iš kurių matyti RSDDP 
Vilniaus grupės, LSDP in 
kitų" socialdemokratinių or* 
ganizacijų veikla, ypač 
19.05-1907 metų revoliucijos 
metu iki pat pirmojo pa
saulinio karo. Visa tai nu
šviečia Lietuvos darbininkų 
revoliucinę kovą ir XX amž. 
pabaigoje if XX amž. pra
džioje.

ŽINIOS 1S LIETUVOS
Nauji drabužių modeliai J

Ukmergėje, Kultūros namų| 
salėje, vyko rudens - žiemos 
sezono drabužių modelių de
monstravimas. Jį organizavo 
Vilniaus respublikiniai mode
lių namai. Buvo parodyta 
daugiau kaip 70 įvairių faso
nų vyriškų, moteriškų ir vai
kiškų drabužių.

Naujų modelių drabužiai 
buvo demonstruojami taip pat 
Joniškyje, Panevėžyje, Vil
niaus miesto fabrikuose ir 
i menėse.

Šiais metais Vilniaus respu
blikinių modelių namų daili
ninkai ir modelininkai sukūrė 
daugiau kaip 160 naujų, ori- 

| ginalių rūbų modelių. Dauge
lis iš jų turėjo pasisekimą ir 
už mūsų respublikos ribų. 25 
geriausi fasonai deinonstruo- 
rj a m i M ask'vo j e. V isasą j u ngL 
nėję žemes ūkio ir pramonės^ 
parodoje, keliolika sukurtų 
paltų ii- kostiumų modelių su 
pasisekimu buvo rodomi Tali
ne, Rygoje, Argentinoje Bu
enos - Aires mieste ir naujų 
madų parodoje Varšuvoje.

B. Norkutė

vo mėn. 24 d. dekretas dėl 
mokyklų reorganizavimo. 
Čia yra 1919 m. vasario 
mėn. 5 d. Laikinosios. Revo
liucinės Darbininkų ir Vals
tiečių Vyriausybės nutari
mas dėl kultūrinių vertybių 
saugojimo. Jame išvardin
tos kultūrinės vertybės: mu-. . ..... tz i-i • • • x
Ziejai, paveikslai, knygynai, nepaisydami sunkių me

teorologinių . sąlygų, kasdien 
grįžta su gausiais laimikiais.

Sėkmingai žvejoja “Nerin
gos” žvejybinės artelės nariai. 4 
Rugpiūčio mėnesio užduotį 
viršijo daugiau kaip penkį?T 

Į kartus. Per du mėnesius tre- 
Vis? aukščiau Išvardinta | ciojo ketvirčio planas įvykdy- 

medžiaga sudaro didžiulį 
kultūrinį ir mokslo lobyną.

rinkiniai, laboratorijos. Nu
tarime pasakyta, kad be šių 
vertybių negalima pastaty
ti “socialistinės kultūros rū
mo,” o visi darbininkai ir 
valstiečiai kviečiami saugo
ti visas šias vertybes.

Darbininkų sveikata
Sniegenų vėžys, piktasis 

vėžys, visada užmuša žmo- 
,gų. Skausmą tegalima ma- 
žint, tai ir viskas. Bet 
vaistai skausmui ramint 
yra narkotikai, tai jie dar 
labiau pablogina; ligonio 
būklę. Pasidaro iš jo nar
kotikų pripratėlis (“drug 
addict”), ir nuo 
greičiau vysta ir 
jam organizmas.

Tokiais nelemtais atsiti
kimais nemažai padeda sa
vo rūšies atominė radiaci
ja, neutronų radiacija. 
“Neutronic radiation” už
muša skausmą ir ligoniui 
pasidaro lengviau. Ramiau 
jam esti ir numirt.

Žymiai viršyta trečiojo 
ketvirčio užduotis

KLAIPEDA, IX. 7 d.—Kur
šių mariose prasidėjo masinė

i tas 238 procentais.
Beveik pusantro karto dau

giau žuvies, negu numatyta 
i ketvirčio užduotyje, sugavo 
! Ernsto Telmano vardo, Rozos 
Liuksemburgo vardo ir “Pa
sieniečio” arteliu žvejai.

ELTA

to dar
nyksta

p&-

Žemės ūkio technika 
iš broliškųjų respublikų

K ED AIN IAI.—V ietos “Liet- 
žemūktiekimo” bazė baro išj 
broliškųjų respublikų dideUt 
siuntą žemės ūkio mašinų bei 
įrengimų gyvulininkystės fer
moms mechanizuoti. Iš Le
ningrado atsiųstos grūdų bei 
linų džiovyklos, iš Tiraspolio 
ir Rygos — kabamieji keliai ir 
automatinės girdyklos galvijų 
fermoms. Artimiausiu metu 
laukiama atsiunčiant linų ku
liamųjų ir arklinių grėblių.

Mičiurino vardo ir “Gegu
žės Pirmosios” kolūkiai įsigijo 
kabamuosius kelis fermoms, 
Dotnuvos rajono “Tiesos” kol
ūkis — įrengimus grūdų džio
vyklai.

Krūties vėžys — itin 
vojingaš ir mirtingas, 
tik bent kiek pasivėlinai su 
operacija. Jei tik moteris 
užčiupo kokį įtarų, nužiū
rimą gūželį artėliau spene
lio, ji tučtuojau privalo pa
sitart su gydytoju. Gal tai 
ir nieko ženklinga ar pa
vojinga nebūtų, bet jau 
geriau lai daktaras pati
krina. Tai bent jau nerū
pės ii’ baimė nuotaikos ne
gadins. O jei jau esama 
vėžio pradžios, i tai operaci
ja duos gerus rezultatus.

Jei krūties vėžys jau per
toji nuėjęs ir operacijos ne- 
v . , i ,. , . v, . . r.iai. r\a,uju enspuiičitų sunitu* beverta daryti, tai štai kas. . . . . , ...
bm i i • i i ii- ta muziejaus drabužių skyriui. Moteriai duoda gydytojas 
vyriškų lytinių hormonų, 
tai jie apstabdo jai vėžio 
augimą. Tiesa, nuo papras
tų vyriškų hormonų mote
ris pradeda atrodyt trupu
tį vyriška. Bet tie vyriš
kėjimo požymiai esti visai 
nežymūs, jei gydytojas mo
teriai duoda sinteiškąjį vy
rišką hormoną “androsta- 
nolone”: mažina krūties vė
žio augimą ir duoda mote
riai ilgiau pagyvent.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Istorijos-etnografijos 
muziejuje

VILNIUS. — Iš etnografi
nės ekspedicijos sugrįžo lst<4* 
lijos - etnografijos muziejau^ 
bendradarbiai. Vienas iš pa
grindinių ekspedicijos uždavi
nių buvo surinkti naujus eks- 

’ penatus muziejui. Ekspedici- 
ja dirbo Tauragės, Šilalės ir 

l Šilutės rajonuose.
Daug naujų eksponatų ga- 

! vo baldų, skyrius. Muziejus 
įsigijo vakarų Lietuvai būdin
gus baldus, pagamintus pra
eitame šimtmetyje. Ekspedi
cijos metu padaryta 45 spal- 

Į viniai kraitinių skrynių pieši
niai. Naujų eksponatų surink-

Įgyta taip pat liaudies meno 
meistrų įrankių ir dirbinių. Iš 
viso 
giau 
tų.

ekspedicija surinko dau- 
kaip 250 naujų ckspona-

S. Bernotienė

TRYŠKIAI. — Kultūros na
mai atidaromi Tryškių afryij 
linkėję. Pradėti organizuoti 
liaudies šokių ratelis ir choras. 
Norą dalyvauti juose jau pa
reiškė 30 kolūkiečių, šie kul
tūros namai Kuršėnų rajone 
bus antrieji.

J. Grušas

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštad., Spalio (Oct.) 13, 1956
I '
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Vėlai vakare, kai visas kaimas jau 
skendėjo tamsoje, o Balsiai rengėsi gul
ti, parėjo Vincas su 
išvargę ir neramūs, 
kad žandarai juo 
greitai aprimo, bet 
savim didelį pavojų, 
įskųstas pono kaip didžiausias riaušių 
kaltininkas, antra—jis suimtas pabėgo, 
o trečia—tos knygelės ir dainos žanda
rams, matyt, labai nepatiko ir sunkino 
jo kaltę. Tų knygelių ir dainų taip jam 
buvo gaila, kad, jeigu būtų buvęs na
mie, tikriausiai būtų jas gynęs ir su 
žandarais susimušęs.

Sėdėjo visi Balsiai patamsia, bijoda- 
fcmi degti balaną, ir tarėsi, kaip čia to- 
* liau pasielgus. Visiems buvo aišku, kad 

Petrui likti namie negalima. Kur jam 
dingti? Ar ne geriausia būtų kurį laiką 
prisiglaudus pas dėdę Antaną Lydiško
se? Jis “arališkis,” gyvena pasiturin
čiai, nuo čia gana toli. Darbo rankų jam 
reikia, priglaus ir bus patenkintas. O 
tuo tarpu galgi kas paaiškės, kaip su 
tuo manifestu, dvarais ir žmonėmis. 
Lenkijoje, sako, neramu, gali būti su
kilimas. Duok, dieve! Jei prasidėtų su
kilimas ir Lietuvoje, Petras, nors nie
kam to nesako, tikriausiai išeitų su su
kilėliais.

Buvo jau vėlyva naktis, kai Balsiai, 
aptarę savo vargus, ėjo miegoti. Naktį 
policija dar nesuskubs Petro ieškoti, bet 
dėl visa ko jis nuėjo gulti į daržinę, 

^kad, kilus pavojui, pro skylę pamatęs 
galėtų pasprukti. Gal čia jis galės pabū
ti dieną-kitą. Prieš išvykdamas pas dė
dę, jis nutarė būtinai pasimatyti su Ka
tryte.

> Pasilikęs vienas, įsiknisęs į šiaudus, 
apsiklojęs tėvo skranda. Petras, negreit 
užmigo. Paskutiniųjų dviejų dienų įvy
kiai nėjo iš galvos. Malonu jam buvo 
prisiminus, kad draugai jį išgelbėjo iš 
policijos nagų, ir jis štai laisvas, ir svei
kas nakvoja tėvo daržinėj.

Tačiau netrukus kartus apmaudo 
jausmas ima kilti Petro širdyje. Taip, 
tuo tarpu jis laisvas, bet ar ilgam? Tė- 

rviškėje jis pasilikti negali. Jis turi bas
tytis po svetimus kampus, kaip koks šu
nų persekiojamas žvėris. Ir už ką? Kad 

. pasiryžo netylėti, priešintis, gintis ir ki
tus ginti nuo visokių neteisybių! Kad 
jis išdrįso, saugodamas Katrytę, stoti 
priešais poną! Už tai jį galėjo mirtinai 
nuplakti'arba į rekrutus atiduoti. O kas 
tada atsitiktų su Katryte?

Pagalvojus apie tai, Petrui Balsiui 
kraujas kunkuliuoja krūtinėj ir 
savaime gniaužiasi į kumščius, 
priešinsis ir toliau, ginsis pats 
kitus. O jei prasidės sukilimas, kaip sako 
Dimšelė, dėdė Steponas ir kunigas Mac
kevičius, tada Petrui kelias aiškus—į 
sukilėlius!

Niekad anksčiau sukilimo lūkesys ne
buvo jame toks stiprus, kaip dabar. Pir- 

i mas kritęs ant jo galvos smūgis jo ne- 
J nugąsdino, bet, priešingai, užgrūdino jo 

pasiryžimą ir padrąsino, nepaisant pa- 
vojtj, ir toliau priešintis visokioms netei
sybėms ir ponų sauvaliavimui.

Pagaliau Petras Balsys užmigo nera

Petru. Abu buvo 
Vincas, išgirdęs, 

beveik nesidomėjo, 
Petras pajuto ties

Pirma—jis buvo ,

rankos 
Ne, jis 
ir gins

WORCESTER, MASS
Širdingas padėkos žodis 
draugams

Sunku įsivaizduoti, kaip 
skaudžiai liūdntimas-sielvar- 
tas suspaudžia, kuomet mir
tis išskiria iš gyvųjų tarpo ne
pavaduojamą šeimos narį ir 
palieka sieloje klaikų tuštu
mą. Draugų pareikštos simpa
tijos, suraminimo žodis, yra 
labai brangus. Tai patyriau 
mirus mano brangiai motinė
lei. Prašau- priimti širdingą 
padėkos žodį už suteiktą sim
patiją, —ypatingai skaitlingai 
grupei bendrai: per Violą Ta- 
raškienę, iš saulėtos Kalifor
nijos, per E. Sliekienę, iš sau
lėtos Floridos; per O. Kaziu- 
lionienę, iš Clevelando; per 
Pauliną Jesulionienę, iš Bing- 
hamtono; per Bostono Meno

miu, daug nepaprastų įspūdžių patyru
sio žmogaus miegu. Per sapną jis gin- 

, čijosi su Skrodskiu, rungėsi su žanda
rais, lydėjo Katrytę, kažkur važiavo su 
dėde Steponu ir ponu Akelaičiu.

Dar saulei nepatekėjus, kaip šešėlis 
įslinko į daržinę Balsienė pažiūrėti, kaip 
miega sūnus. Ji atsinešė storą marginių 
apklotą, kuriuo pati naktį buvo apsiklo
jusi, ir atsargiai užmetė ant sūnaus, bi
jodama, kad nepažadintų. Bet jis, prieš 
rytą kietai įmigęs, įsikniaubęs į šiaudus, 
tarsi nebegrėstų jam jokis pavojus, nie
ko nejautė ir negirdėjo.

Su meile žiūrėjo senutė į savo vyriau
siąjį ir labiausiai mylimą. Geras jis bu
vo vaikas. Klusnus, paslaugus, nuo pat 
mažens noromis pavaduodavo tėvą, se
seris, o jau motinai niekad šiurkštau. 
žodžio nėra pasakęs. Gudrus buvo ir 
protingas. Maža ką pamokytas, ne tik 
gražiai skaitė kiekvieną knygą, bet ir 
rašė greitai, smulkiai. Dėdė Steponas 
negalėdavo atsistebėti jų sumanumu ir 

. vis jam kitokių knygelių gaudavo. Atė
jęs į metus, subrendęs, pasidarė pajėgus, 
kaip retas kas. Nebuvo kaime vyro, ku
ris sunkesnį grūdų maišą ant pečių už
simestų, kuris būtų ištvermingesnis sun
kiausius darbu dirbant. Dėl to visas kai
mas jį mylėjo ir gerbė.

Tuo tarpu saulė patekėjo, žėruojan
čių kaip žarija spindulių pluoštas įsi
skverbė į daržinę ir skaisčiai sumirgėjo 
šiauduose, kur gulėjo Petras. Jis sukru
to, pasiraižė ir praplėšė akis. Nustebo 
pamatęs motiną, besėdinčią ant šiaudų 
kūlio.

—Ko gi tu, mama, čia sėdi taip anksti 
pakilusi? Sušalai ir kosėsi,—švelniai, 
su užuojauta jai priekaištavo.

—Parūpo, Petreli, kaip tu čia miegi 
toj daržinėj. Sakau, gal sušalai, tai ir 
apklotą atnešiau.

—Ar aš ne baudžiauninko vaikas, ma
ma? Tik ponams minkštam patale mie
goti. O mes pratę ir ant plikos žemes, 
kumštį po galva pasikloję,—pašaipiškai 
ir kartu rimtai kalbėjo Petras.

Bet motinai nelabai tai patiko.
—Kad tu, sūneli, vis savotiškai nušne

ki. Ir vis neiškenti ko prieš ponus ne
pasakęs. Ar mums, vargdieniams, ly
gintis su ponais? Pats dievas jau taip 
surėdė.

—Ne, mania; vienoj dainoj pasakyta, 
kad

Kaip tik svietas prasidėjo, 
Dievas lygumą padėjo, 
žmonės, kaip dievą užmiršo 
Ir velnią ant sau nupiršo, 
Liepė šėnavot balvonus 
Ir tuočės uždėjo ponus.

Dėdė Steponas man pasakojo, kad tą 
dainą sudėjo kunigas. Strazdas jo pa
vardė. Ir Paberžės kunigas Mackevi
čius ponų neglosto.

—O dėltog Surviliškio klebonėlis per 
pamokslą vis1 bara už priešinimąsi po
nams. Anąmet ir tokią gromatą visku- 
po skaitė.

—Dėl to, mama, kad vyskupas ir kle
bonas su ponais eina. Ir valdžia taip 
jiems liepia mokyti, nes ir valdžia ponų. 
O štai kunigas Mackevičius mus, pras
tus žmones, gina. Jis nebijo nei val
džios, nei ponų.

Senutė liūdnai atsiduso:
(Bus daugiau)

idėjos bendradarbių grupę; 
per New Yorko Liaudies Tea
tro grupę, ir visiems vieti
niams draugams ir Aido Cho
rui.

Ačiū visiems.
M. Sukackienė ir šeima

Spalio (Oct.) 2 d. įvyko 
L.S.D. mėnesinis susirinkimas. 
Valdyba ir įvairios biznio ko
misijos <lavė raportus iŠ per
eito mėnesio veiklos; viskas 
geroje tvarkoje.

Uždarymas vasarinio sezo
no Olympia parke buvo pla
čiai apkalbėtas, — kaip būtų 
pasėkmingesnis — uždarymo 
Olympia parko banketas, ku
ris įvyks spalio (Oct.) 20 d. 
1956 metais, pačiamę Olym
pia parke; palikta valdybai ir 
board direktoriams.

Iš praeities jau yra žinoma, 
kad Olympia parko uždary-

3 pusi. Laisvė (Liberty). Šeštad., Spalio (Oct.) 13,

Laisvoji Sakykla
fabriką, gamyklos savininkas, 
fabrikantas. Taip sako ^“pa
partinės Lietuvių Kalbos žo
dynas”. Tokio žodžio, kdip 
gamininkas lietuvių kalboje 
nėra; jis atsirado tik Vilkelio 
eilėrašty, nes buvo reikalin
gas rimui suderinti. — Red.) 

* * *
Pastaba su prilyginimais

Mūsų dienraštyje Laisvoje 
jau per metų metus kaip ^is 
eina aštrios kritikos. Daugiau
siai yra kritikuojami eilėraš
čių, apysaką ir sceniškų vei
kalų nauji rašjdojai. ■ Ir kiek

(Pabaiga) į
Jei tokio žodžio “gamįnin-| 

kai” “lietuvių kalboje visai 
nėra”, tai kaip kritikas N. ta 
žodį išlinksniuodamas rašo it 
ištaria: “gamybiną”, “paga- 
mybino”, “pagamybins”, ar: 
gamina, pagamino, pagamins ? 
Galima priimt žodį — gamin
tojai, gamintojas (kalbant 
apie darbininkus), bet ne “ga
mybininkai”, “gamybininkas”!

Dr-go Vilkelio įdėtas žodis 
“gamininkai” (nuo žodžio— 
gamina) — yra labai tinka- 
mas lietuvių kalboje. Tad jei 
N. neturi tokio žodžio, tegu 
jis įsideda jį savo abėcėlei!. 
Taipgi tegu pataria ir Lietu
vos rašytojams (ne “rašybi- > 
ninkama”!), kad ir jie tą, žo
dį įsidėtų į savo abėcėles, ar 
vadovėlius. Tuomet bus aiš
ku, kad kalba eina apie dar
bininkus, ne apie fabrikantus.

Nei kiek negudriau polemi
zuoja su Vilkeliu ir Mikrome- 
gas. Prieš kitų poetų parašy
tus tikrus “nonsensus”, ir su
krautus bereikšmius žodžius, 
dažnai ne lietuviškus, arba 
eilėraščius sumaišytus su d an-, 
gumi (kurio nėra!), su mėnu
liu ir žvaigždelėmis “iš dan
gaus šviečiančiomis”, kad 
“debesėliai padangėje plau
kia”, ir t.t., tai nei N., nei 

f I Mikromegas nieko nesako, ne
sako, kad tokia poezija nieko 
bendro neturi su darbininkų 
judėjimu ir tikslais. Jie tik 
kimba prie Vilkelio - Bijūno 
dėl mažų klaidelių, arba kas 
jiems nepatinka. O tuo tar
pu, Vilkelio eilėraščiai yra 
neblogi ir suprantami papras
tiems žmonėms — darbinin
kams. Jei buvo negerumų, 
trūkumų, klaidų, tai Meno 
Sąjunga turėjo pasitart su au
torium, ir tuos negerumus-— 
klaidas ištaisyt. 
ne laikas “naikint
kuomet knyga jau 
kad žmonės ją pirktų 
tytų.

Man atrodom kad 
“kritikai 
ypatišką

jui geriau suprasti jo poezi
jų, labiau įsigilinti į jo 
nius. — Red..

kūri-

Chicago, 111
Karas ir Taika” Chicagoje
Levo Tolstojaus garsus kū- 

paga-rinys “Karas ir Taika

Wilkes-Barre, Pa.
Čionais rugs. 3,0 d. iš New 

Yorko aktoriai sulošė gražų; 
veikalėlį-komediją “Lapkus”. 
Lošėjai visi savo pareigas, ro
dos, gerai atliko. Būtų daug 
geriau atrodę, jei tas, sakysi
me, būtų buvę atlikta ant tin
kamesnės estrados. Bet kaip

liau nufilmuotas ir bus rodo-i yra žinoma, kad Wyoming vi
lnas Chicagoje, State Lake 
teatre, pradedant 15 d. spa
lio mėnesio.

Filmas ilgas, tęsiasi 3 va
landas ir 20 minučių. Jame 
dalyvauja labai daug žmonių 
ir nemažai arklių, nes rodo
mas mūšis prie Borodino, kui* 

Grande Arm e e

same klonyje mūsų judėjimas 
šiais laikais yra labai nusilp
nėjęs, tai surengti gražesnėje 
svetainėje nebūtų įmanoma.

Bet kaip dabar pasirodė, 
tai parengimas visais atžvil- 
giais gerai pavyko. P ublikos 
daugiau turėta, negu buvo ti
kėtasi. Bet reikia pažymėti,pastebėjau, tai didžiausiai kri-j Napoleono 

tikuoja tokie kritikai, kurie garbė palaidota, čia ji buvo Į kad publika buvo daugumoje 
atvykusi iš tolimesnių miestų. 
Iš Wilkes-Barre ne per daug 
dalyvavo. Kaip girdėti, tai iš 
priešingos pusės buvo ir sabo- 
tažuotojų, kurie stengėsi net 
pakenkti. Finansiniu atžvilgiu, 
tai tikrai mus nustebino. Pel
no liko apie 125 doleriai!

šį parengimą surengė ne 
wilkesbarieciai, bet Plymou- 
tho LDS 60 kuopa. Minėta kp. 
narių skaičiumi maža, bet vi
si nariai gana veiklūs. Kur 
yra veikėjų, tai ten būna ir 
gerų pasekmių.

Rodos, Plymouth© pažan
giems lietuviams atsižvelgus į 
praeitį pridera išlaikyti gerą 
vardą, čionais 70 metų atgal 
buvo pastatytas pirmas Ame
rikoj lietuviškas veikalas. Ply- 
mouthe gimė apie tiek pat 
metų atgal lietuviškas spau
dos žodis — redakcija. Buvo 
leidžiama “Vienybė Lietuv
ninkų”.

Rengėjai, LDS 60 kuopos 
nariai, išreiškia padėkos žodį 
visiems, kurie dalyvavote pa
rengime. Labiausia dėkojam

eilėraščių, apysakų ir sceniš
kų veikalų nerašo arba nepa
jėgia rašyti.

Taigi tokiems kritikams pri
sieina duoti pastabą su prily
ginimais. Ir štai jie:

Artojas, ardamas dirvą, pa
daro ir kreivų vagų, bet . jis 
vistiek išaria dirvą ir užaugi
na derlių, kuris būna naudin
gas žmonėms. Arba žmogus 
eidamas per mišką padaro ir 
zigzagų, bet jis vistiek perei
na mišką ir atsiekia savo tiks
lą. Tai taip ir rasėj ai rašy
dami padaro klaidų, bet jie 
vistiek skleidžia apšvietą ir 
neša naudą žmonijai.

Kritikuoti draugiškai, moks
liškai, tai geras dalykas, bet 
kad suminti naujus rašytojus 
po kojomis, tai jau didelis 
kritikų prasikaltimas, Nes, mat, 
vieton kad jiems pagelbėti, 
tai pasidaro sulaikymas jų 
nuo tolimesnio rašymo.

Jonas Juška
Pastaba prie J. Juškos rašinio

Nežinome, ką Jonas Juška 
mano, sakydamas, “suminti 
naujus rašytojus po kojomis”. 
Tokio dalyko Laisvėje niekad 
nebuvo ir nemanome, kad ka
da nors bus.

Kiek tai liečia J. Vilkelį— 
jis ne naujas. Jis jau rašo ei
lėraščius per 40 metų;. Todėl 
nurodyti į jo eilėraščių silpną
sias puses būtinai reikia; tai 
pareiga kiekvieno sąžiningo 
žmogaus, kuris jo eilėraščių 
rinkinį recenzuoja.

Kas gi apie J. Vilkelio ei
lėraščius buvo pasakyta ? štai, 
kas:

“Skaityti J. Vilkelio eilėraš
čius lengva: jie suprantami, 
paprasti, tik kai kur šlubuo
ja juose ritmas ir rimas. Kai- 
kuriuęse stoka poetinio jaus
mo, sužavėjimo, poetiškos 
ugnelės, kuri skaitytoją Už
degtų —. poetiško naujovišku
mo ir vaizdingumo. Autoriaus 
žodingumas taipgi ribotas.” 
(Beje, apie tai buvo pavyz
džiais nurodyta “Laisvėje” 
rugs. 22 d.).

Trys sakiniai su pastebėlė- 
mis, draugiškomis pastebėlS- 
mis. Na, ir dėl jų buvo Nukel
tas toks triukšmas!

Argi pastaboje buvo pasa
kyta netiesa? Kiekvienas, ku
ris kiek tiek Vilkelio eilėraš; 
čius pastudijuos, suras, kad 
taip, tiesa!

St. Jasilionis buvo ppetas. 
Kai jis leido savo ““Bešvin- 
tantį Rytą”,, prašė R. Mizarą 
padaryti įvadą. Pastarasis ra
šė apie patį St. Jasilionį ir jo 
kūrybą, gyrė jį, bet pastebėjo 
ir silpnumus. Ten pasakota: 

“Agitacijos, dažnai sausos 
agitacijos, tik sueiliuotos, jis 
(skaitytojas) suras nemaža. 
Tūlos eilės pasirodys kaltę-nu- 
kaltos, maža jose poetingū- 
mo, maža jausmų; brokas 
vaizdavimo arba ‘vaizdingo 
galvojimo’. Kai kurios eilės 
paviršutinės, negilios. Kitos 
su gana didele doza verkšle- 
nimd, aimanavimo, su pesi
mizmo tendencijomis. Akylai 
prisistebėjęs, skaitytojas taip
gi suras, kad tūlos eilės arti
mai panašios kitą kitai tiek 
savo turiniu, tiek forma ...” 
(“Bešvintantis Rytas” 'pus
lapis 3-as).

Na; ar dėl St. Jasilionis kė
lė triukšmą? Ne, jis iš to 
pasimokė. Vėliau jo sukurti 
eilėraščiai jau daug tobulesni, 
geresni. . ’ ‘ ■ •

; Tos pastabos padėjo ne tik 
cinkas reiškia tą, kuris turi4 St. Jastlioniui, o ir skaityto-

mo banketas būna šaunus pa
rengimas. Todėl, kad ir ’iš 
plačios apylinkės privažiuoja 
daug svečių ir čia gražiai pa
sikalba ir smagiai praleidžia 
užbaigą sezono.

Gabiosios gaspadinės jau 
daro planus, kaip skaniausiai 
valgiai bus galima pagaminti, 
o gaspadorius B. Du psa turės 
nepaprastai gardžių gėrimų.

Manau, kad bus demokra
tų ir republikonų partijų at
stovai ir sakys spyčius, o mu
zika gros gražiausius šokius 
iki vėlumos. Taigi nariai ir 
plačios apylinkės L.S.D. drau
gijos geri patrijotai ir simpa- 
tikai kviečiami dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai. • Užtiktftui, 
kad visi jauni ir seni būsite 
pilnai užganėdinti,

Sekantis L.S.D. susirinki
mas įvyks lapkričio (Nov.) 6 
d., 7:30 vai. vakare, 29 Endi
cott St., Worcester, Mass.,

Rėp.

Dabar jau 
, kabinėtis, 

išleista, 
ir skai-

tie du 
turi kokią nors 
neapykantą prieš 

drg. Vilkelį. Kitaip jie nesi
stengtų “nunakint” darbo 

I žmogų, kuris sugebėjo para
šyti kad ir ne visai “paauk
suotas” dainas-eilėraščius. Ne
norėtų tuomi pakenkt Vilke
liui ir Meno Sąjungai, kuri iš
leido tą eilėraščių knygą. Kas 
gi bepirks tokią knygą, kurią 
“bombarduoja”, niekina “mo
kyti’’ kritikai. Polemizuoja, 
bet nepasirašo savo tikrą pa- 

j vardžių. Kam slapstytis? Pa- 
| rodykite savo veidus. Gal esa- 
| te profesionalai , rašytojai, ar
ba žodingi poetai ir kalbos 
žinovai? Tuomet ir Vilkelis 
gal nepolemizuos, ir pasimo
kins iš jūsų kritikos. Vietoje 
polemikos, parašykite nors 
tokius eilėraščius, kokius pa
rašė darbininkas angliakasys- 
Vilkelis. Tuomet pažiūrėsime, 
kokis yra jūsų ritmas, rimas 
ir žodingumas.

Vienu žodžiu, jau užtenka 
polemikos apie Vilkelio - Bijū
no eilėraščius. “Vilnies” vie
nas rašytojas labai gražiai at
siliepė apie Vilkelio eilėraš
čius; jis parašė tų eilėraščių 
gražią recenziją, ir įvertino 
dr-go Vilkelio darbą. Ar .N. 
ir Mikromegas yra gudresni ir 
labiau mokyti,, negu “Vilnies” 
dyaugas . rašytojas? Labai 
abejoju.

Draugui Vilkeliui patarimas 
yra tokis: nebepolemizūok 
su jokiais Mikrome^ais apie 
savo eilėraščius, žmonės skai
to ir įvertins jūsų darbą ir 
visas pastangas. O jie tegu ra
šo ir pasitenkina save. Vięto-- 
je polemikos su jais, parašyk- 
naujų eilių iš gyvenimo eigosM 
kurias,. manau, patalpins. 
“Laisve”. % - • <

Mikas Detroitietis
’ • I ’ ' ' • J

(Tenka stebėtis, kad Mi-} 
kas Detroitietis, kuris yra tiek 
daug pritašęs apie lietuvių., 
kalbą, neVa ją gindamas, tiek', 
mažai, tą: kalbą, žino! Garny*' 
bininkas reiškia tą, kuris ga-. 
mina,—’darbiPiUkaš. Gąmykli-:

sumušta. Nors ji dar laimėjo 
mūšį, ji čia pralaimėjo karą. 
Nuėjus iki Maskvos, ji grįžo 
atgal jau sulaužytu nugar
kauliu ir iš 600,000 sugrįžo 
tik apie 30,000 Francūzijon.

“Karas ir Taika” yra viena 
iš didžiausių novelių. Joje 
matysite aristokratijos gyve
nimą, vietomis ir valstiečių, 
ypač jų atsinešimą į karą. Jo
je perstatomas daugumos aris
tokratijos protinis menkumas. 
Jie\ tikėjo, kad dievas išgel
bės carą. 
' Veikale yra stipraus humo
ro, filosofijos. Pavyzdžiui, I 
daugelis girdavo kniazių Ipo
litą, kad jo duktė ir vienas 
sūnus yra protingi; pastebė
dami, jog kitas jo sūnus esąs 
“šlovas”, neišmintingas. Ipoli
tas gi sake jiems, kad skirtu
mas tarp jo 
kad vienas 
kitas nuolat 
to laikomas

Tolstojus
su francūzais ir su rusais is
torikais aprašyme Napoleono 
pralaimėjimo. Jis sako, ūbie
ji neteisingai aiškina, nes da-Į tiems, kurie iš toliau atvyko- 
io tai ne kaipo istorikai, bet'te. Tas daug padėjo rengė- 

arba kaipo jams moraliu atžvilgiu. Taip 
pat tariame didelį ačiū vi-

sūnų yra tik tas, 
nuolat kalba, o 
tyli. Tylusis dėl- 
protingu.
argumentuoja ir

kaipo francūzai 
rusai.

Filme rodomiFilme rodomi puošnūs aris- siems veikėjams ir moterims, 
tokratų baliai ir nuožmūs ka-; kurios daug dirbo, 
ro lauko vaizdai.

: Vieną dalyką tenka paste
bėti, būtent, kad Hollywoo- 
das visuomet perdeda, dažnai 
daugiau svarbos priduoda į 
vadinamą “show”, negu į vei
kalo turinį, jo prasmę. Tas 
gerokai pažeis vaikalą. Vis 
dėlto, tai nepaprastas filmas, 
visiems vertas matyti.

, 60 kuopos narys

Laisvės koncerto progra
moje dalyvaus svečiai ta
lentai iš tolimų vakarų. 
Koncertas įvyks 11 d. lap
kričio, Richmond Hill,N.Y.

Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia pakirtus j
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kf., su iš anksto apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai

< žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAVIMAS 
IŠKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jus galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val- 
« gio ir įvairių gyduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rhnifon ir 

’’ kt.. oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.
PASTABA: MUMS DABAR LEIDŽIAMA 

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
1 Mes garantuojame pristatymą Ir original} parašą gavėjo. Mes 

taipgi siunčiame siuvamąsias mašinas, akordionus ir rašomąsias ma
šinėles įvairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
(kamp. nuo senos vietos)

1-mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekm. 9-6, šešt, 9-4.

Pakietai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6465
7-7272

$ | Hinuauiągn i iMi M, i y 11 h iihttu nrtttn fhT^tffitfjnuiiriipnnTn cnr

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knyga iš 128 puslapi!/, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

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

Suomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

Vardas ..............................................................................-..........

Antrašus

Miestas

♦i
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Neh'Yorko^/^2fcf2lnf(>v
New Yorko 

spaudoje
Kairiečių “Daily Worker” 

atspausdino vedamą straipsnį 
apie Poznanės bylas ir ten iš
neštus sprendimus. “D. W.” 
nurodo, kad nuosprendis Poz
nanėje yra aiškiame kontras
te su Amerikos Smitho aktu 
bylų nuosprendžiais. Ameriko
je žmonės nuteisiami daugiau 
kaip keturiems su puse metų 
kalėjimo tiktai už tam tikrų 
minčių skleidimą, tiktai, kaip 
tai sako pati valdžia, “kons
piraciją raginti”, o Lenkijoj 
keturis su puse 'metų gauna 

- ideologiniai priešai, kurie 
ėmėsi tiesioginės akcijos, ku
rie išėjo į gatves kaip riauši
ninkai, su ginklu 
kurie mušė, plėšė, 
nėjo.

“Daily Workeris

rankoje, 
užpuldi-

cituoja 
belgų advokatą Jules Wolfa, 
kuris buvo atvykęs bylą 
bėti. Wolfas išsireiškė, 
Lenkijos tribunolas savo

• šališkumu ir juridiškumu 
lėtų tarnauti pavyzdžiu 
sam pasauliui.

ste- 
kad 
be- 
ga-

■» * *
pačiame “Daily Wor- 
dabar skaitytojų ko- 
“Speak Your Piece” 

pa-

Tame 
keryje” 
lumnoje 
vyksta diskusijoos apie 
ties laikraščio ateitį. Kaip ži
nia, 
koje finansinėje padėtyje ir 
laikraščio redakcija prašė

Žmonių spaudimas New YoĄas 1957 m
paveikia Wagnerj

šią savaitę majoras Wag
neris, demokratui kandidatas 
į senatorius, pareiškė siuvėjų 
unijistų mitinge, kad jis ne
sutinka .su savo partijos plat
formos punktais apie civilines 
teises ir rasinę integraciją. 
Jis sakė, kad stoja už aiškes
nę ir griežtesnę platformą 
tais klausimais.

Wagnerio pareiškimas yra 
skaitomas pažangių žmonių ir 
negrų masių laimėjimu, nes 
tas rodo, kad Wagneris pra
deda jausti žmonių spaudimą. 
Iš karto Wagneris manė, kad 
bus pilnai pakankama, jeigu 
jis rems visą Demokratų par
tijos konvencijoje priimtą 
platformą. Bet didelis nepasi
tenkinimas platformos dvivei
diškumu ir neaiškumu rasinės 
integracijos klausimu 
negrus ir pažangius

Wagneris priėjo išva- 
kad reikia pasiduoti 

spaudimui ir išeiti 
už rasinę integraciją,

laikraštis randasi kritiš-!1’^

erzina 
žmones

bendrai. New Yorko negriš
kasis kongresmanas Powellis 
net šaukia negrus visai nebal
suoti šiuo kartu, nes nėra pa
sirinkimo tarp abiejų didžiųjų 
partijų.

Tad, 
dos, 
žmonių 
aiškiau
ypatingai mokyklose.

Wagneris taipgi iššaukė(sa- 
vo politinį oponentą republi- 
koną Javitsa, kad jis tokiu 
pat būdu atsirubežiuotų nuo 
savo partijos platformos šiuo 
klausimu. Kaip* žinia, Repu- 
blikonir partijos platformos 
punktai apie rasinę integraci
ją beyeik tokie pat neaiškūs, 
kaip demokratų, nors, anot 
NAACP, “per plauką geres
ni’’.

Times skvero lankytojų I Italijos žandermerijos 
dauguma “užsieniečiai”

Kiekviena vakara New Yor
ko teatrų ir pasilinksminimo 
vietų centras, Times skveras, 
pilnas minių žmonių, kurie 
vaikščioja, apžiūri tą visoje 
Amerikoje garsų skverą, ku- 

susilieja su šviesų pilnu
Brodvėjum.

Dabar New York Center
skaitytojų ne tik aukoti, bet pravedė statistinį apklausinė-

laiškais, ką jie j 
laikraščio ateitį

atsiliepusių sa-

ir išsireikšti 
galvoja apie 
ir rolę.

Dauguma
ko> kad laikraštis žūt-būt tu
rėtų būti palaikytas, bet taip
gi yra ir nuomonių, kad gal 
vertėtų uždaryti laikraštį kaip 
dienraštį jr palaikyti gerą sa
vaitraštį — “Workerj”.

Taipgi yra skaitytojų, ku
rie, stodami už dienraščio pa
laikymą, tuo pačiu laiku sa
ko, kad “D. W.” būtinai tu
ri pasidaryti įdomesniu. Kaip 
dabar yra, sako kai kurie 
skaitytojai, beveik niekas ne
gali pasitenkinti tik “Daily 
Workerio” skaitymu, kad bū
ti pilnai informuotam — rei
kia skaityti ir bent vieną ka
pitalistinį laikraštį.

Dar kiti skaitytojai sako, 
kad įdomumo ir gyvumo at
žvilgiu “Daily Workeris” ga
lėtų pasimokinti iš pažangaus 
savaitraščio “National Guar
dian”.

Į tas visas nuomones be 
abejo paskui atsilieps pati re
dakcija, aiškindama, 
dalykai stovi.

kaip

Vadinasi, bus debatai 
tarp Wagnerio 
ir Javitso

jimą, kad sužinoti, kas suda
ro tas minias. Pasirodo, kad 
daugiau kaip 50% tų žmonių 
yra užsieniečiai, geriau pasa
kius, ne užsieniečiai, o “už- 
miestiečiai”, atvykę į New 
Yorką kaip turistai i,š plačios 
Amerikos miestų ir miestelių.

Tik sekmadienio vakarais 
patys newyorkiečiai sudaro 
daugumą tame skvere.

orkestras griežia čia
Madison Square Gardene 

dabar koncertuoja gan keistas 
orkestras: Italijos karabinie
rių orkestras. Karabinieriai,- 
tai Italijos žandarmerija, ir 
jie naudojami paradams, 
streikams laužyti, kovai prieš 
bežemius valstiečius ir pana
šiems tikslams. Tai ne pa
prasti policininkai, o polici
ninkai kariai, kurie gyvena 
barakuose, ginkluoti kaip ka
riai šautuvais, 
tankais.

bus švariausiu miestu
/

švaros (sanitacijos) vice- 
komisijonierius Paul Screvane 
yra optimistas: jis sako, kad 
dar ateinančiais metais New 
York as taps švariausiu did
miesčiu pasaulyje.- Dabar šva
riausiu didmiesčiu skaitoma 
Maskva, kur gatvės nuolat 
šluojamos, naktimis plauna
mos vandeniu, o popiergalių 
beveik niekad nematyti. New1 
Yorkas, iš kitos pusės, men
kiau švarus negu Londonas 
arba Paryžius.

Screvane neaiškino, kaip 
toks greitas stebuklas bus pa
siektas. Jis, betgi, 
kelis būdus: gyventojuose bus 
platinama 
bus daugiau 
prižiūrėtojų ir t.t. 
parkuose pradėta 
jams dalinti lapelius, 
sako: “Miesto švara priklauso 
nuo tavęs”. Bet bėda su tais 
lapeliais- yra,- kad juos pa
skaitęs žmogus labai dažnai 
numeta ten pat parke, nesi
rūpindamas ( pasiekti pintinę, 
kuri 
skirta

Jau susitarta su televizijos 
kompanijomis, kad tarpe 
Wagnerio ir Javitso įvyks te- 
levizuoti debatai. Debatai 
įvyks dviemis dienomis po 
pusvalandį kasdien. Pirmi de
batai įvyks spalio 20 d., nuo 
5 iki 5 :30 P M, o antri—spa
lio 28 d. nuo 4 iki 4 :30 P M.

Debatams paskirtos dvi te
mos1 “Civil Rights and Liber
ties” ir “International 
fairs in Connection with 
United Nations”.

Dideli nusiskundimai

džypiais ir net

SERGA
Vėl smarkiai susirgo 

tis ir veiklus pažangietis Juo
zas Kovas. .Praėjusį pirma
dienį tapo išvežtas į Williams
burg General ligoninę, . Hart 
St. ir Bushwick Ave. Randasi 
pirmame aukšte.

aidie

Af- 
the

re-

švaros apšvieta”, I 
šlavikų, parkų 

Neseniai 
gyvento- 

kurie

atmatoms - šiukšlėms

Gavo
Johnny Dio jau paleistas iš 

kalėjimo. Jo 'šeima užstatė 
8100,000 kauciją. : Kur ji 
tiek pinigų gavo, pasilieka 
nežinoma.

$100,000 kauciją

Pasirodo, kad piliečių
, gistravimasis šiemet neina 

mineJOjtaip sklandžiai, kaip būdavo 
osp bus i ■ . ■ „. , . . “ ,seniau; Rinkimų taryba pri

pažįsta, kad kiekvieną dieną 
šimtai piliečių iš visų miesto 
kampų telefonu jai skundžia
si apie nesusipratimus. Kai 
kur, sako, reikėjo išlaukti po 
daugiau kaip valandą laiko, 
kad prieiti prie stalo užsire
gistruoti.

Kodėl taip? Rinkimų tary
ba aiškinasi. Girdi, mums bu
vo mažai pinigų tepaskirta 
tam tikslui, todėl negalėjo
me pasamdyti prityrusių ir 
gabių registruotojų. Antra, 
miestas buvo iš naujo perda
lintas į registravimosi skyrius, 
ir dėl to įvyko daug nesusi
pratimų.

i Visas Yonkers priemiestis | 
ir eilė vietovių pietinėje West
chester apskrities dalyje prie 
New Yorko per kelias valan- j 

zdas buvo be elektros, kuomet 
sugedo didelis transmiteris. 
Vietinės ligoninės naudojo 
savo elektros generatorius, ku
riuos ligoninės turi kaip tik 
tokiems atsitikimams.

Dodgers komanda, aišku, 
labai nepasitenkinusi pralai- I 
mėjimu prieš Yankees koman- j 
dą. Bet “Brooklyn bombs” ! 
žada geriau pasirodyti kitais 
metais. Jeigu jie jankius su
pliekė 1955 metais, kodėl ne
galėtų su jais susidoroti 1957 
metais?

I 

Užsakykite Laisvę savo r 
giminėms į Lietuvą. Kaina ■ 
$15.00 metįms.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-tos Apskr. metine kon
ferencija įvyks spalio 21 d., 11:30 
vai. ryto, 318 Brdoaway. Kviečia
me visas kuopas prisiųsti skaitlingą 
delegatų skaičių. Turėsime daug 
reikalų aptarti, kas link ateinančių 
metų veikimo. Taipgi dienraščio 
Laisvės klausimą, ypač ką tik pra
sidėjusį vajų, gavime naujų skaity
tojų. J. Jaskevičius, Sckr.

(199-202)

Jeffersono mokyklos direk
torius Dr. Howard Seksam sa
ko, kad “Times” peranksti 
džiaugiasi, kad ta darbinin
kiška mokykla eina prie galo? 
Teisybė, kad mokykla, kuri 
kadaise turėdavo net apie 2,- 
00Q studentų, šiais metais ne
turi nei tūkstančio, bet moky
kla planuoja toliau veikti, įdo
minti savo programą ir su lai
ku pritraukti daugiau studen
tu sakė Selsamas. * >

NEW YORK
MALE and FEMALE

čia pakviestas 
bet nesutrau-

orkestras 
koncertų, 
perdaugiausia publikos, 
manyta, kad New Yor- 

mieste, kuris turi dau-

Jų 
eilei 
kia 
Buvo 
ko
giau italų negu Roma (apie 
du milijonu), bus. didelio su
sidomėjimo karabinierių or
kestru, bet, kaip matyti, NeĮv 
Yorko italai tiems žandarams 
neturi perdaug simpatijų.

Z»t. 1»31 Outitandina Reputation for 
feuhion Training

Frer Placement Service
ReąHHr Now for 

Short Intamivo Coortu
RMUMt C»UJ«I 8 f 
Hmi StMtfy CttalH 8*1

64 W. 34 St.. N.Y. 18. LO 3-5*20

S. S. KRESGE 
ROOSEVELT FIELD 

Opp. Macy’s 
Vietų 

PARDAVINĖTOJAMS 
Vyrai 

ir 
Moterys

STALŲ PATARNAUTOJOS 
VIRTU VRJ PAGELBININ K AI 

PORTERIAI 
SANDRLVJ VYRAI 

SANDELY J MOTERYS

Taipgi 
Atidarymai 

HIGH SCHOOL MERGAITĖMS 
IR BERNIUKAMS

Pillnam—Daliai Laiko 
Valandas Patvarkysime 

Jūsų Patogumui 

Kreipkitės
9 A. M.—5 P. M. 

Pirm, iki Šeši.

* * ♦
Buvęs Francūzijos premje

ras Edgar Faure po apsilan
kymo Tarybų Sąjungoje da
bar sako, kad Sovietuose ko- 
Jonializmo klausimas išrištas, 
kad Azijos respublikose ir au
tonominėse srityse vietinių 
tautybių gyventojai ir rusai 
sugyvena kaip lygūs, kad ne
gali būti jokios kalbos apie 
rasinę diskriminaciją.

Ta buvusio Francūzijos 
premjero nuomonė taip įerzi
no vietinį “Times”, kad tas 
išpyškino piktą, puolantį edi- 
torialą. Paprastai “Times” * 
laikosi mandagaus tono, bet * 
žiuo kartu redakcija, kaip 
ihatyti, tikrai buvo suerzin-1 
ta, nes Faure vadinamas aklu, ■ 
nenorinčiu matyti faktų, ir 
taip toliau.

Ypatingai “Times” erzina! 
faktas, kad Faure sako, jogl 
francūzai būtų galėję laikytis, 
šiaurės Afrikoje tokios libera
linės politikos, kaip Sovietai 
Azijoje, ir viskas būtų buvę 
gerai....

Svarbus pranešimas
Prašome nesiųsti Laisves 

Administracijai pinigus, 
priklausančius kitoms or
ganizacijoms, nes mes už 
tai kvitų negalime išrašyti. 
Gauname perdaug nusi
skundimų ir nesame atsa
kom ingi už tai. Siųskite 
tiesiog toms organizaci
joms, kurioms priklauso pi
nigai, užadresuokite voką 
jų vardu.

Laisvės Administracija
(199-201)

PRIEŠINASI PAGERINIMUI
Taip vadinamas Washing

ton Square Park Committee, 
reikalauja, kad valdžia atsi- 

! sakytų} praplatinti West Broa- 
| dway, taip, jog ja galėtų va
žiuoti šeši automobiliai, vieto
je keturių. Komitetas sako, 
kad toks pagerinimas suga
dintų šios gatvės , “istorinį‘ 
vaizdą”. > .

Haga.—Socialistas Willem 
Drees suorganizavo nau
ją Olandijos kabinetą. Ka
binetas yra socialistą ir 
katalikų koalicija, kaip bu
vo ir praeityje.

LUDWIG HERTZ
3891 Broadway (162—163 St.) 

New York. WA. 7-6146 
Atdara Sekmadieniais 
Mes (siunčiame visur.

Rūkytų, sutaisytų liežuvių. Viso
kių dešrų, plaučių, ir tt. Rūkytų 
mėsų. Keptos ir sutaisytos jau
tienos. Visokių salamių. Bahlsen’s 
tortų ir sausainių, šokolado. Tu
rime importuotų vokiškų valgių. 

Šeimininkės, taupykite.

ISLIPCOVERS

$\ • 1
1

Slipcovers 
Cornices 
Reupholstery
Drapes
Carpeting
Lamps
Tables -

Sofa 
and 

Chair 
$59.95, 

(Reg. $79.00)

Reupholstered
Sofa 
and

Chair
$159.00

■ (reg, $229.00

DE SAL decorators 
582 86th St. .' . ( SH. 8-9566 

Brooklyn • •
Thurs. & Fri. ’til 9 P. M.

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

SMORGASBOARD 
’ ir SKANUMYNAI

Pietūs, Įsigėrimai, vakarienės. 
Atdara sekmadieniais.

Lėktuvu iš Amsterdamo at
vežta kopija Biblijos, kuri bu
vo išleista 1661 metais. Tai 
vienas iš seniausių leidinių. 
Ji bus pastoviai laikoma New 
York Historical Society mu
ziejuje.

SCHWARZWALD 
RESTAURACIJA

Puikiausi Vokiški Valgiai
Yorkville

1643 First Ave., N. Y. C.
(85-86th Sts.)

TeL RH. 4-9870—Fred ir Roy ■

Every Fish In The Ocean!
IMPORTED & DOMESTIC 

Pickled, smoked, dried,' in balls, 
filets, skinned-cured, frozen and 
otherwise. Complete line of im
ported bakery items, also im
ported candy. All customers pre
senting this ad entitled to 10% 
discount on purchases of |5 or 
more.

Nordic Food Store*, Inc.
7114—5th Ave., B’klyn. Est. 1927. 

SH. 8-3957.
Open 8 A. M.—-10 P. M. 

Sun—12-6 P M.
2 bls. from 69th St. BMT Sta. 

or Belt P’kway exit

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 12th St, N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

‘ ‘ AL. 4-1198
SPECIALUS ŽEMOS VASARINĖS KAINOS

Paaiunčiame siuntinius i visas dalis Sovietų Sąjungos—i Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMU/maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitų? Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI I 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, ta) galite'! prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tąs jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medlkalų ir■ kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJlKlAS—tapart reguJiarės apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas ųiįb /pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI- 
NlAI SltrNčtAMI TUOJ.

bfišas. aRlėris kasdien, įskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
'Sfeš- išsiunčiame per Parcels to Russia, Inc.

DOMESTIC & IMPORT 
STORE

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

(prieš Ridgewood Savings Bank) 
Vokiškos dovanos. Porcclano, 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 3-9773

HELP WANTED FEMALE

Cleaning Women. To work 6 
P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT
ORS, 9 W. 29tli St., N. Y. C.

(198-202)

(194-200),

HELP WANTED MALE

DAILYDE

Patyręs—nuolatiniam darbui 
su gera alga.

TOP COMPANY
Šaukite: MU. 6-3978

(196-202)

BALDŲ taisymui ir užbaigimui 
•vyras ■— patyręs — nuolatinis dar
bas su gera alga.

TOP COMPANY
Šaukite MU. 6-3978

(196-202)

: . leafs •/,. ,
TV SERVICE SALES 

. U/-GI,' .7^425* 
Prompt—Efficient Repairs

353 Victory Blvd.
Nėhr Cębra Ave.

Aguonėlių,-citron nuts, almonds. 
Aguonų sėklų mašina, imp. $4. 
Mėsai malti mašinėlė, imp., {vai
rių; Almondus malti maš. $1.75 
iki $4.50. Vanilla stalks, ungariš- 
kos salamės.

II. ROTH & SON, IMPORTER 
1577 1st Avė. (82 St.), N. Y.

RE. 4-1110 
Siunčiame per paštų

4'4 < i !

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*oo**oc*

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

VALGIO PARIETA! Į LIETUVĄ, 
LATVIJĄ, RUSIJĄ

Pristatymas Garantuotas Pirm Kalėdų
Pakietas-^--Maišytas: 5.sv. taukų kenuose; 5 s v. cukraus; 5 sv. 

. ryžių; 3 sv. kayųs— tiktai $81.50. <
Specialus Kalėdų Pakietas: 5 sv. taukų ken.; 5 sv. miltų (geros 

rūšies); 5 sv. cukraus; 1 sv. šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų. 
12 Kalėdų eglaitei žvakių. Tiktai $80.00.

Paklotas A—20 sv. cukraus, $19.50; Pakietas B—20 sv. miltų, 
$19.00; Pakietas C—20 sv. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų. 
$32.50. Nemokate daugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas. 
Galutinos kainos. Mes garantuojame pristatymą pirm Kalėdų, jei
gu užsakote prieš arba ant spalio 18 d. Pakietai išsiunčiami tiesiog, 
iš mūsų Sandėlio Šveicarijoje. Tai nelaukite, užsisakykite dabar. 
Skambinkite ar rašykite:

TAZAB OF LONDON
Tel. Mik 4-8281. Atdara kasdien (iškaitant Sekmadieni) iki 5 v. v.

SLYVŲ KEKSAI 
Žemuogių Skanumynai 

Plchinger ir Linz Layer kčksai. 
Neugroeschl’sį kaštonų ir slyvų 
skanumynai, it tt. Lindt, Tobler, 
Astor šokoladai.

ANDRE’S (PASTRY
70 West OOth 1 St., (Columbus Av.)

*

Siūti sukneles 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.

MAISONrSAPHO 
SCHOOL OF DESIGN 

& DRESSMAKING
• 812 W. 88rd St., N. Y. C.

OPERATORS Wanted. Binders ori 
singer sewing machine, aprons, 
table cloths, experienced. Also 
HEMSTITCH ERS, experienced. 
Stamped goods, pillow tubing and 
scarfs.

COLORTEX
740 Broadway, near 8th St.

MUTUAL FUND # 
SALESMEN WANTED ”

Full & part lime
Top commision arrangement 
with tremendous potential 
Complete Training Program 
SELECTIVE SECURITIES

116 Broad St., N. Y. C. WH. 4-2366
(196-202)

(198-201)

FITTER-SEAMSTRESS

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

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

(194-200)

SHEET METAL WORKER

. 1st class layout man. Work on 
heavy and light gauge metal Also 
ARC WELDER. Exp. Steady work, 
good pay. Top Company. Phone or 
apply.

EXPERT HASS METAL 
FABRICATORS

292 Flushing Ave., B’klyn 5 
ULster 5-1060

(197-205)

Business Opportunity

IDEAL FOR PARTNERS

Hartd Laundry, established 30 years 
for sale—completely equipped and 
truck. Doing $627 to $700 weekly 
gross, net $250. Will teach — sold 
by owner.

Tel. JE. 7-0334 afternoon.
(200-206)

Delicatessen & Grocery. Glendale 
& Cooper Ave. Established 30 years. 
Sold completely equipped by owner. 
Call after 1 P. M.

HE. 2-2810

(199-205)

Ideal Family Business.
Long established Delicatessen—Gro
cery. Frozeri foods, beer. Complete
ly equipped. Good location. Sold by 
owner.

CI. 5-8945
(194-200)

Ideal for Family. Bakery for rent. 
$125 per month. New equipment, 
corner store. Metropolitan & Leon
ard Streets. Finished basement. 
Call mornings, Ev. 4-2523.

(198-202)

BEAUTY SALON. For Sale. Est. 
25 years. Ridgewood vicinity. Newly 
decorated, 3 wet booths, 3 dry. 
Completely equipped. Sold by own
er. Call aftr 6 P. M. HY. 7-4149.

(197-203)

Superintendent. For small apart
ment house. Oil. Apt. plus salary. 
Interviews at:
64-65 Wetherole St., Forest Hills, į 

Apt. 8A—Apply at once.
Tel. IL. 9-8902 A

(197-200)

TECHNICIANS. Creative engin
eering Co. Mechanical assemblers & 
technicians. Assemble, opp. $1.25- • 
$2.00 hr, plus exc. benefits. Call 
Mr. Paine. Microphase Corp. WE. 
9-1998. Open Sat.

x (198-204)

METAL MAN

Must be good production man. 
Excellent permanent position if 
qualified.

D. & E. AUTO BODY 
IL. 7-0883

(199-205)

Dailydė. Patyręs. Prie puikių 
moderniškų rakandų. Nuolatinis 
darbas.

CONTEMPORARY INTERIORS 
185-11 Union Tpk., Flushing, L. I.

AX. 7-7588

(199-202)

1st Class Machinist
For experimental Machine shop. 

Steady interesting work. Salary 
commensurate with experience. 
Must be U. S. Citizen. OR. 5-1384.

, (199-201)

4 puil. Laisvė (Liberty) Šeštad., Spalio (Oct.) 13, 1956




