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KRISLAI
Vajininkai dirba.
Apie A. Bimbos knygą.
(Kas bus išrinktas?
Apie tą “profesorę.”

Rašo R. Mizara

Praėjusį šeštadienį esant 
Elizabethe, N. J., Newarko 
Vajininkas įteikė parvežti ad
ministracijai pluoštą doleriu 
už atnaujintas prenumeratas.

Bet gerbiamas Vajininkas ir 
nusiskundė-’

—Šiais metais Newarko jau 
mirė trys Laisvės prenumera
toriai.

žinoma, yra kuo nusiskųs
ti. Newarkas, beje, tuo at
žvilgiu nėra vienas. O tačiau 
V ištik veikiant dar galima sa
vo spaudai naudos padaryti.

Elizabethe tą dieną įvyko 
komedijos “Lapkus” pastaty
mas. Tai buvo rusų salėje, 
nes lietuviškos salės progre- 
syvėms draugijoms durys už
darytos.
Bet ir rusų saiė vaidinimams 

tinkama. Ji nemaža, o estra
da taipgi gan erdvi — nedi
deliems veikalams pastatyti.

Buvo ten žmonių, suvykusių 
iš Elizabetho ir apylinkių 
miestų.

Reikėtų kad ir toje salėje 
per vienerius metus suruošti 
nors porą s'pektaklių. Tai ei
tų naudon visiems.

Aną dieną teko skaityti vie
no asmens laišką iš Vilniaus.

Jis, apart kitko, priminė, 
kad 1950 metais buvo išleista 
rusų kalba A.'Bimbos knyga 
“Molly Maguires”. Tai veika
las apie tuos metus, kada 
kietosios anglies kasėjai buvo 
pasiryžę susiorganizuoti į uni
ją; tai knyga, pavaizduojan
ti įdomų Amerikos istorijoje 
laikotarpį, su jo visais žiau
rumais.

Galimas daiktas, kad toji 
knyga bus išleista ir Lietuvo
je.

Beje, kur tik pasisuki, žmo
nės klausia:

—Kas bus išrinktas šalies 
prezidentu: Eisenhoweris ar 
Stevensonas?

Nieks į tai negali teisingai 
atsakyti., Jeigu kas nors atsi
rastų ir tikrai pasakytų, kuris 
kandidatas bus išrinktas, tai 
jis galėtų būti bagotas!

Atsiminkime, jog daug bal
suotojų savo nuomonę nusista-„ 
to tik prieš pat rinkimus. 
Daug balsuotojų svyruoja, 
galvoja, ką daryti, už ką bal
suoti; jie klausinėja kitų nuo
monės. Ir tik eidami prie 
balsavimo urnų, galutinai nu
sistatė.

Man rodosi, turėtų būti 
išrinktas Stevensonas. Bet tai 
tik taip “rodosi”, žinoti neži
nau, kaip nežino ir kiti mili
jonai žmonių.

Beje, iki balsavimo dienos 
tepasiliko tik apie trys savai
tės. Todėl,' kuris nori paagi
tuoti kitus balsuotojus, kad 
jie balsuotų už jo pasirinktą 
kandidatą, turėtų smarkiai 
darbuotis, nes laiko nedaug.

Kai kurie laikraščiai pa
skelbė, būk “viena Vilniaus 
profesorė”, keliaudama su ek
skursija, kai tarybinis laivas 
pasiekė Švediją, ji ten ir pa
siliko.

Kodėl ji taip darė? Kuo 
ji buvo nusikaltusi, kad neno-
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JAV dar duos jugoslavams 
ekonominės pagalbos, bet 
sulaikys ginklų siuntinių

Washingtonas - Preziden
tas Eisenhoweris paskelbė, 
kad Amerika dar tieks eko
nominės pagalbos Jugosla
vijai, bet neduos karinės 
pagalbos. Kaip žinia, Kon

gresas buvo priėmęs nuta
rimą, kad nutrauks pagal
bos davimą Jugoslavijai 
spalio mėnesio viduryje, ne
bent prezidentas paskelbs, 
kad Jugoslavija tos pagal
bos dar užsitarnauja. Pre
zidentas dabar informavo 
Kongresą, kad, jo nuomone, 
Jugoslavija dar nėra pilnai 
tarybinio bloko narė, kad ji 
dar “nepriklausoma,” kaip 
jis išsireiškė. Jis sakė, kad 
Tarybų Sąjunga dar deda 
pastangas Jugoslaviją do
minuoti, ir gali būti, kad 
Jugoslavija “nepakankamai 
priešinasi toms pastan
goms.”

Vięnok, sakė jis, ekono
minė pagalba Jugoslavijai 
dar būtų gudri taktika. Bet 
karinės pagalbos, ypatingai 
200 sprūsminių orlaivių, 
kurių Jugoslavija jau se
niai prašė, ji negaus, sakė

Mikojanas parėmė Izraelio 
teisę naudot Suezo kanalą

Maskva. — Tarybų Są
jungos vice-premjeras Mi
kojanas pareiškė, kad visos 
šalys, įskaitant Izraelį, tu
rėtų turėti teisę naudotis 
Suezo kanalu. Kaip žinia, 
egiptiečiai jau seniai nelei
džia Izraelio laivams pra
plaukti pro Suezą. Mikoja
nas savo pareiškimą pada
rė priėmime Afganistano 
ambasadoje, kur jo klausi
nėjo būrelis užsienio diplo
matų.

Mikojano pareiškimas iš
šaukė tam tikrą nusistebė
jimą, nes dar visai neseniai, 
vykstant Londono konfe
rencijai Suezo klausimu 
Tarybų Sąjunga nekėlė Iz
raelio kvietimo klausimo, 
taipgi nepasisakė už Izra
elio teisę naudotis kanalu.

BAGDADAS. — Irakas 
nutarė nesiųsti karinių jė
gų Jordanan.

rėjo atgal į Lietuvą grįžti? 
Nieks nepasako.

G gal iš viso tokios profe
sores nebuvo. 1

Šiemet iš Lietuvos daug tu
ristų buvo išvykusių į kitus 
kraštus. Išvyko ir sugrįžo. Na, 
jeigu iš keleto šimtų turistų 
atsiranda vienas, kuriam no
risi pasilikti kitoje šalyje, tai 
nėr didelis daiktas.

Man tik tai neaišku: kodėl 
tie žmonės, kurie taip rašo, 
džiaugiasi, kai kuris asmuo 
pabėga ar kaip: kitaip pasilie
ka kapitalistinėje šalyje?

Kam iš to nauda?!

prezidentas, iki dalykai la
biau išsiaiškins.

Eisenhoweris sakė, kad 
pačios karinės jėgos jau se
nokai nutarė nesiųsti jugo
slavams sunkesnių ginklų. 
Kas siunčiama, tai tik da
lys seniau siųstiems gink
lams' ir kitokios smulkme
nos.

Tito ir Gero 
geri draugai

Belgradas. — Jugoslavijos 
prezidentas ir Komunis
tų lygos vadas Tito ir Ven
grijos Darbininkų (Komu
nistų ) partijos generalinis 

i sekretorius Erno Gero yra 
seni draugai. Dar Ispanijos 
pilietinio karo metu jie abu 
darbavosi Tarptautinės bri
gados vadovybėje, kur jie 
užėmė aukštas vietas. Po 
Ispanijos pilietinio karo jie 
abu dažnai susitikdavo an
ti - fašistiniame pogrindy
je, tremtyje Tarybų Sąjun
goje ir t. t. "

Kuomet po karo Jugosla
vija ir Vengrija tapo liau
dies respublikomis, Tito ir 
Gero, savo šalių revoliuci
nių judėjimų priešakinėse 
eilėse, vėl buvo artimi bend
radarbiai.

Vienok, kuomet Komin- 
formas pašalino jugosla
vus, Gero buvo vienas ašt
riausių Tito smerkėjų, nors 
gal ne toks aštrus, kaip Ra- 
košis. Dabar tie du seni ko
vos draugai vėl susitinka, 
vesdami derybas dėl jų ša
lių komunistinių judėjimų 
suartėjimo. ________
Chvostovas ir dukrelė dar 
turėjo palikti Britanijoje

Londonas. — Buvęs ru
sas dipukas iš Philadelphi- 
jos Chvostovas ir jo dviejų 
metų dukrelė Tania dar 
tebepasilieka A n g lijoje. 
Praeitą savaitę jie jau ra
dosi tarybiniame laivę 
“Molotovas” ir už valandos 
turėjo išplaukti namo, bet 
britų policija įlipo laivan ir 
paėmė Tanią savo globon, 
paskelbdama, kad gavo įga
linimą neleisti ją išvežti. 
Tanios motina, likusi Phi- 
ladelphijoje, i š s i r ūpino 
per advokatus, kad Tania 
būtų sulaikyta.

Pats Chvostovas galėjo 
išvykti, bet jis' atsisakė tai 
daryti, paskelbdamas, kad 
pasiryžęs kovoti už teisę 
išsivežti su savimi dukrelę. 
Chvostovas turi .apie ..60 
metų amžiaus. Jo buvusi 
žmona, kuri dabar ištekė
jusi už kito, turi tik apie 
pusę ti-ek amžiaus. Ji irgi 
dipuke, jugoslave.

Sjis vyktų bile kur bile kada, 
kad susitarti uždraust visus 
atominių ir I bbombų bandymus 
Chicago. — Demokratų

p r ezi d en tin i s k a n did a ta s 
Adlai Stevensonas per radi
jo - televizijoj kalbą padare 
dramatišką pažadą: Jis sa
ke, kad jeigu būtų išrink
tas, jis vyktų bile kada į 
bile kurį žemes punktą, kad 
tartis su Tarybų Sąjungos 
vadovais atominiai - van
denilinių bombų bandymų 
u žd r a u d i m u i. Steven son a s 
sakė, kad jis taipgi pa
kvies tarybinius vadus, at
vykti čia tartis šiuo reika
lu. Jis pridėjo, kad tam pri- 

i tartų ne tik Tarybų Sąjun
ga, bet ir Britanija.

Stevensonas sake, kad jis 
tai skaito savo svarbiausiu 
siekimu. Jis minėjo, kadi, 
jau nekalbant apie paties 
atominio karo .baisybes, 
mokslininkai yra nustatę, 
kad atominiai - vandenili
niai sproginėjimai savaime 
pavojingi žmonėms, kad ra
dioaktyvumas, kuris susi
kaupia ore, galį vesti prie 
kaulų vėžio, prie naujagi-

' Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Maskva. — Pre m j e ras 
Bulganinas sakė Japonijos 
premjerui Hatojamai, kad 
TSRS rems Japonijos pra
šymą būti priimtai į Jung
tines Tautas.

Pekinas. — Kinijos žinių 
agentūra “Naujoji Kinija” 
sako, kad kinai negali tole
ruoti tokių riaušių, kaip tai 
įvyko britų valdomame 
Hong - Konge, — riaušių, 
kurias išprovokavo čiangi
ninkai ir kurias toleravo 
britai.
Trentas, Italija. — Krikš

čionių - demokratų partijos 
suvažiavime partijos* gen. 
sekretorius Fanfani* sakė, 
kad derybos tarp dešiniųjų 
sicialdemokratų ir kairiųjų 
socialistų yra pavojingas 
dalykas. Fanfani sakė, kad 
Saragato vadovaujančių so
cialdemokratų flirtavimas 
su Nennio socialistais su 
laiku gali padaryti krikde
mų koaliciją su socialdemo
kratais negalima.

Paryžius. — Po Radikal- 
socialistų partijos skilimo 
Lyone, keliolika tos? parti
jos parlamentinių deputa
tų apleido savo frakciją ir 
steigia naują partiją. Tie 
atskalūnai yra dešinesni už 
Mendes - France, kuris da
bar vadovauja partijai. 
Mendes - France apie juos 
pareiškė: >

“Jeigu, jie tikri radikalai, 
jie su laiku sugrįš parti j on, 
o jeigu jie ne radikalai, tai 
partija be jų bus stipres
nė.”

mių išsigimimo ir t. t.
Vandenilinių b o m b ų 

sprogdin ėjimas, sakė' jis, 
pagamina tam tikrus nuo
dus, vadinamus Strontium 
-90. Tik vienas šaukštas, 
jeigu būtų padalintas visai 
žmonijai, gali būti pavojin
gas, sakė jis.

Todėl, sake Stevensonas, 
reikia darbuotis visomis jė
gomis, kad pasiekti pasau
linį paktą i,r uždrausti tuos 
žmonijai pavojingus bandy
mus.

Tuo tarpu, kai Stevenso
nas kalbėjo Chicagoje, Es
tes Kefauveris kalbėjo 
New Yorke. LaGuardios 
aerodrome Įjis sakė, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
negali išsisukinėti iš tiesio
ginio atsakymo į Stevenso- 
no siūlymus. Eisenhowe
ris pasakė, kad Stevensono 
siūlymai yra “nesąmonės”. 
“Sakyti, kad darbuotis už 
taiką yra! nesąmonė, yra 
savaime didele nesąmonė,” 
sakė Kefauveris.

^Jew Yorkas. — Prieš 
pat rinkimus New Yorko 
uoste, jūrininkų unijos 
(National Maritime Uni
on) pirmininkas ♦ Joseph 
Curranas pasisakė už ne
priklausomą ILA. Currano 
išstojimas yra priešingas 
AFL-CIO vadovybės; nu
sistatymui. AFL-CIO va
dai, ypatingai Meany 
smarkiai puola ILA ir re
mia prie AFL-CIO priklau
sančią krovikų uniją. Bet 
Curranas, kuris pats yra 
AFL-CIO vice - preziden
tas, dabar stoja su ILA. 
Manoma, kad tas faktorius 
žymiai paveiks rinkimus, 
kurie vyksta šiandien, tre- 

, čiadienį.

Londonas. — Visai sulai- 
i kytas ieškojimas Amerikos 
i karinio transporto orlaivio, 
kuris nukrito Atlantan. 
Manoma, kad visi 59 kelei
viai ir įgulos nariai žuvo.
\ _______________

Newark, N. J.
MIRĖ

Izabelle Anuškevičiene. Gy
veno po 281 So. 11th St. Mi
rė spalio 15 d. Kūnas pašar
votas M. A. Buyus (Bujaus- 
ko) koplyčioje, 426 Lafayette 
St., Newarke. Laidotuvės 
įvyks spalio 18 d., 8 vai ry
to, iš St. Antoninos bažnyčios 
į Holy Cross kapines, North 
Arlington, N. J.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Petrą, motiną Anna Ju- 
šinskienę.

šią žinią pranešė telefonu 
Buyu^ laidotuvių įstaiga.

Gurionas pagrasino Irakui 
kariniais veiksmais, jeigu 
siųs savo armiją Jordanan
Jeruzalė.—Izraelio pren]- 

jeras Ben-Gurionas Izraelio 
jknesete (parlamente) pasa
kė kalbą, kurioje jis atvirai 
grasino Irakui karu, jeigu 
ta šalis atsiųstų savo kari
nes jėgas į Jordaną. Kaip 
tai yra žinoma, Irakas pa
skelbė, kad sutraukė savo 
karines jėgas prie Jordano

Gomulka vėl 
vadovybėje?

Varšuva. — Rytoj, ket
virtadienį, prasideda svar
bus PPR (Darbininkų-Ko- 
munistų jungtinės' partijos) 
centralinio komiteto posė
dis. Spauda sako, kad ta
me posėdyje bus padaryti 
keli svarbūs n u t a r i m ai. 
Manoma, kad Wladislawas 
Gomulka, buvęs vice-prem
jeras, kuris paskui buvo 
kalinamas kaip opozicionie
rius, bus grąžintas val
džion. Net yra nuomonių, 
kad jis užims savo seną 
postą, taps vice-premjeru.

Gomulka, kaip žinia, jau 
vėl partijos narys ir taip
gi narys Centralinio komi
teto ir politinio biuro..

Krikščionys demokratai 
konferuoja Italijoje,-- 
vyksta frakcinės kovos

Roma. — Atsidarė Krikš
čionių - demokratų partijos 
suvažiavimas. Krikščioniu 
-demokratų partija (žino
ma kaip “Demochristiani”) 
yra valdanti Italijos parti
ja, kuri turi Vatikano pa
rama, v

Partijoje dabar randasi 
bent keturios frakcijos, ku
rios veda tarpusavyje kovą. 
Kraštutinėje dešinėje stovi 
buvusio premjero Pellos va
dovaujama dešinė frakci
ja,• kuri norėtų nutraukti 
koaliciją su Saragato soci
aldemokratais ir sudaryti 
Valdžią kartu su monarchis- 
tais ir net neofašistais.. Ne
toli tos grupės stovi kita 
dešinė Trakcija, kurios 
priešakyje stovi buvęs 
premjeras Scelba. Ta frak
cija irgi nori koalicijos su 
monarchistais, bet ne su 
neo-fašistais.

Centre stovi partijos ge
neralinio sekretoriaus Fan- 
fanio vadavaujama frakci
ja, kuri nori palaikyti da
bartinį status quo, tai yra, 
koaliciją su dešiniais social
demokratais ir kitais cent
ristais. Bet tas gali pasida
ryti negalimybe, jeigu soci
aldemokratai susivienytų 
su Nennio socialistais.

Pagaliau, partijos kai- 

sienos, nes patys jordanie- 
čiai to prašė Irako.

Ben Gurionas sakė, kad 
Irakas atsisakė pasirašyti 
paliaubų sutartį po Jungti
nių Tautų globa su Izrae
liu, kaip tai padarė Jorda
nas, Egiptas, Libanas ir Si
rija, ir tokiu būdu Izraelis 
ir Irakas dar randasi karo 
stovyje, kas reiškia, jog Iz
raelis negali toleruoti Ira
ko jėgų kaimyniniame Jor
dane. Šiaip Irakas ir Izra
elis nesusieina, neturi ben
dro rubežiaus.

Jordanas tuo tarpu atsi
kreipė į Jungtines Tautas, 
prašydamas, kad būtų su
šaukta speciali Saugumo 
tarybos sesija, kurioje būtų 
svarstomas Izraelio agresi
jos klausimas.

Visame Izraelyje jaučia
mi smarkūs prisirengimai 
prie visuotino karo. Visuo
se kaimuose ir pasienio so
dybose izraeliečiai civiliniai 
žmonės vaikšto nuolat sun
kiai ginkluoti. Sodybose 
valstiečiai aria laukus su 
šautuvais ant pečių ir gra
natomis prie diržų, ir visur 
matyti antitankinių bazu-

I kų, kulkosvaidžių ir t. t.

riam sparne stovi frakcija, 
kurią sudaro krikščionių- 
demokratų vadovaujamos 
unijos ir kiti liberaliniai e- 
lementai. Ta frakcija stoja 
už ‘atidarymą durų kairei’, 
tai yra, už koaliciją ir su 
Nennio socialistais, jeigu 
tie atsimestų nuo komunis
tu, c

DELI. — Jumnos upės 
sukelti pdtvyniai Indijos 
sostinės srityje blogėja. 
Apie 80,000 asmenų jau be 
pastogės. Kiek žmonių pa
skendo, kol kas nežinoma.

Pnompenh, Cambodia — 
Atsistatydino premj eras 
princas Sihanouk.

LONDONAS. — Iškelta, 
kad praeitą savaitę, kuomet 
izraeliečiai buvo įsiveržę 
Jordonan, Jordano valdžią 
ant greitųjų kreipėsi į bri
tus ir prašė, kad RAF' or
laiviai bombarduotu izrae
liečius.

LONDONAS. — 20 metų 
amžiaus Vokietijos gražuo
lė Petra Scurmann išrinkta 
pasaulio grožio karaliene.

LOS ANGELES. — Čia 
atskrido Eisenhoweris. Jis 
praleis penkias dienas Va
karuose, sakys prakalbas.

ORAS NEW YORKE
Vėsiau, giedra.
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MAŽIAU ŽMONES DOMISI RINKIMAIS?
PRASIDĖJUS RINKIMŲ kampanijai, buvo many

ta, jog šiemet lapkričio 6 dieną daugiau amerikiečių bal
suos negu balsavo 1952 metų prezidentiniuose rinkimuo
se. Bet atrodo, kad taip gal nebus.

Paimkime New Yorko miestą, kurio piliečiai pra
ėjusią savaitę registravosi balsavimams. Čia mažiau pi
liečių užsiregistravo šiemet negu 1952 metais. Mažiau 
užsiregistravo apie 8 procentais.

Praėjusią savaitę užsiregistravo 3,283,000 didmies
čio gyventojų, gi 1952 metais jų buvo užsiregistravę 
3,528,967.

Ar progresyvių pora gali 
lygiai veikti?

Darbininkų savaitraščio The Worker rašytoja Eliza
beth Lawson savo straipsniais iššaukė daug diskusijų 
jaunimo, moterų grupėse ir spaudoje tuo klausimų. Dis
kusijose dalyvavusi chicagiete tame pat savaitraštyje 
reiškia įdomią savo (nuomonę straipsnyje “Can Marriage 
be a 50-50 Deal With Progressives?”:

jau
ne

pa- 
ap-

ROBERT THOMPSON SERGA
SPAUDA SKELBIA, jog Robertui Thompsonui bu

vo padaryta pavojinga operacija. Jis buvo operuotas 
Atlantos (Georgia valstijoje) federalinio kalėjimo ligo
ninėje.

Thompsonas—palyginti dar jaunas vyras, bet 
pasižymėjęs darbininkų judėjime veikėjas. * Tačiau 
laimės šį vyrą gula viena po kitos.

Karo metu Thompsonas kariavo prieš japonus 
cifike. Jis ten “pagavo džiovą” ir iš armijos buvo 
leistas kain šimto procentų invalidas. Bet jis buvo
dovanotas Distinguished Service kryžiumi. Tai aukšta 
dovana!

li?49 * metais Thompsonas buvo nuteistas trejiems 
metams kalėti kaip komunistų vadovas. Bet jis į kalė
jimą (atbūti savo bausmės) nėjo. Kai jį suėmė, federa
linis teismas nuteisė Thompsoną dar ketveriems metams 
kalėti—už neatsiliepimą, kai buvo šaukiamas eiti atbūti 
savo bausmę.

1953 metais, Thompsonui esant kalėjime, jį užpuolė 
jugoslavas fašistas ir perskėlė jam galvą. Buvo ope
ruotas. Gyvybė jam buvo sutaupyta.

Dabar štai ir vėl Thompsonui daroma operacija!
Beje, tenka priminti ir tai, kad pirmiau negu jis 

nuteistas kalėti trejis metus pirmajame teisme, tūlas 
ųiakartistas buvo užpuolęs ant jo dukrelės—užpuolė na
muose blogais tikslais.

Taigi turbūt Amerikoje nėra kito tokio veikėjo, ku
riam per trumpą laiką tenka tiek daug nukentėti.

Mrs. Leona Thompson, kalinio žmona, pasiuntė pre
zidentui Eisenhoweriui telegramą, prašant, kad Robert 
Thompson būtų išleistas iš kalėjimo.

Su jos balsu sutiks daug amerikiečių, nes kiekvie
nam matoma,,kiek šis vyras yra nukentėjęs.

kadmano, 
kad tuojau 
ginklų ban-

STEVENSONAS NUSITARĘS!
KAI KURIE DEMOKRATŲ vadovai 

Stevensono griežtas nusistatymas už tai, 
būtų sulaikyti atominių bei hydrogeninių 
dymai, gali demokratams pakenkti.

Kai kurie demokratų vadovai net galvoja, ar ne
reikėtų Stevensonui atsisakyti nuo to nusistatymo.

Bet demokratų kandidatas prezidento vietai galvo
ja ką kitą: jis pareiškė, jog savo nusistatymo nepakeis, 
o dar labiau jį savo kalbose užakcentuos, reikalaudamas, 
kad atominių ginklų bandymas būtų sulaikytas.

Kaip žinia, republikonai — įskaitant Eisenhowerį— 
nesutinka su šiuo Stevensono dėsniu/ Jie sako, būk su
laikymas atominių bandymų susilpnintų Ameriką. Jie 
gerai žino: jei Amerika sulaikytų tokius bandymus, 
tai juos sulaikytų ir kitos šalys.

Kai kurie republikonų agitatoriai atsargiai įtaria 
Stevensoną “nepatriotingume.”

Na, sulaikymas atominių ginklų bandymų yra vie
nas iš didžiausių klausimų. Tai yra klausimas, dėl kurio 
sielojasi ir daug amerikinių mokslininkų, gerai žinančių 
atominių ir hydrogeninių ginklų pavojingumą žmonijai.

Tik neseniai dar apie desėtkas amerikinių moksli
ninkų preiškė, kad jie pilnai sutinka su Stevensonu, kad 
ir jie stoja už atominių ginklų bandymų sulaikymą.

IS LIETUVOS
Naujas technikumas Vilniuje

V1LNIUIS. — Nuo naujo 
didelio pastato Ukmergės gat
vėje nuimti statybos pastoliai. 
Dabar kieme įrengiami gėly
nai, takai ir sporto aikštelė.

Rugsėjo. pirmą dieną Vil
niuje atidaromame kooperati
niame technikume prasidėjo 
mokslas. Daugiau kaip 300 
mūsų respublikos rajonų koo
peratyvų narių ir kooperacijos 
sistemos darbuotojų čia įsigys 
prekių žinovų, buhalterių, 
maisto technologų specialy-

daugiau laiko su savo vai
kais/— kadangi dažnai jų 
dienos būna taip už
imtos namų darbu, jog vy
ras randa daugiau laiko su 
vaikais žaisti ir jiems pasa
kas sakyti vien vakarais, 
negu jo žmona randa per 
ištisą dieną.
i Mes visi turėtume sutik

ti darbuotis už sumažinimą 
šeimos naminio darbo iki 
minimum — tiek, kiek tik 
tas galima kapitalistinėje 
santvarkoje ir daug dau
giau prie socializmo.

Asmeniškai tikiu, kad 
dauguma motinų — net ir 
su mažamečiai^ vaikais — 
pasijustų geresnėmis moti
nomis ir geresnėmis žmono
mis jeigu jos turėtų progą 
pilnai išvystyti savo in
dividualinius talentus — o 
tas dažniausia galima pro- 
duktyvinio darbo pasauly
je, kadangi ten randasi or- kaip daržovė išvirus ar iš- 
ganizuota visuomenė.

Bet, kaip Stetson Kenne-! nių apart druskos ir svies-

nepratusiam prie to vai-Į kepink apie 10 ar 15 minu- 
siaus.

(Šio skyriaus laidose 3 
Ir 4 dienomis spalio tilpo 
receptai, kaip vartoti 
mangos. — Sk. Ved.)

tuos

Šeimininkėms

žiu. I
Paduok su šviežiomis 

liosiomis daržovėmis — ga- X 
Ii būti virtos ar salad. Tin
ka mišrus salad arba ir 
vienos kurios daržovės kaip 
kopūstas ar salota.

SJL

VATIKANAS. — Popie
žius sakė, kad, jo nuomone, 
moterys neturėtų dirbti 
prie sunkių fizinių darbų.

RU DENIN IS ARBŪZAS
Šiuo sezonu prekyvietės 

pilnos rudeninių arbūzų 
(squash), visokių rūšių ar
būzų. Gausiausios ir dau
giausia vartojamos yra 3 
rūšys: acorn — vaisius sa
vo forma panašus į perau
gusią ąžuolo gilę; kiti du— 
hubbard ir butternut yra 
maždaug apvalūs, išvaiz
da nedaug skirtingi vienas 
nuo kito.

Visi jie būna skanūs

Darbininkų sveikata
Bet kokį vėžį, kad ir 

minkštose moters lyties da
lyse, paprastai saugiausia 
gydyt su operacija, ir pas
kui dar pavartot radžio 
gydymą.

Pastaraisiais laikais^ 
mokslas išrado, kad vėžiui * 
gydyt padeda naujos rū
šies radiacija: “radiation 
from cesium 137.” Papras
tai kad ir po operacijos vis 
dar vartojama kokia radia
cija: radis (“radium”) ar 
rentgeno spinduliai, arba ir 
tas ir tas. Tai naujasis 
metodas esąs už kitus ge
resnis.

O VIENOK aš jaučiu, 
kad randasi daug nekorek
tiškų “linijų”; kurios “tam
sina” progresyvės poros 
gyvenimą; • .

Pavyzdžiui, esu girdėju
si pareiškimų, kad “Mote
rys negali atsiekti pilnuti
nės laisvės tol iki neįvyks 
socializmas...” Tas Įleidžia I 
pateisinti nieko neveikimą1

NORĖČIAU čia paber-Į 
ti keletą savo minčių tik 
vienu klausimu, apie prob
lemą žmonos progresyvių 
poroje; »

Dauguma mūsų gyve
name veikliai, turime dau
giau veiksmų lauke, negu 
vidutinė šeimininkė. Dau
guma turime suprantan
čius vyrus, kurie mums pa
gelbsti gyventi pilniau, ne- 
'gu mes galėjome tikėtis 
įgyventi kapitalistinėje vi- 
I suomeneje.

Mes bandome išauklėti 
savo vaikus pagal savo iš- kac{ 
galę geriausiai. 
giamės skaityti ir būti in
formuotomis 
“prisidedančiomis” 
myniškomis moterim is, 
dažnai- ieškome darbo 
abiejų priežasčių, dėl 
nominio reikalo ir kad 
veikliomis “pasaulyje.” ’ O 
laikui bėgant ištinka nusi
vylimai, kai mums prisiei
na pastumti vaikus į šalį 
pastangose nudirbti namų 
darbus, palikti knygas ne
skaitytomis, kai išeinamieji 
vakavai pasidaro iškaštin- 
gais lyginant juos su neda- 
spėjimu prosyti, valyti, o 
ilgiau išdirbusių teisės (se
niorities) dingsta dėl 
tumu ir kitu naminių 
blemų.

Kai draugai 
kritikuoti už kokį 
kliuvinį ą viename 
me iš tų veiksmų, 
siginti, tuo patimi 
gauHai surikti ant 
i'o ar savo vaikų ar ant ku
rio kito, su kuriuomi jau
tiesi galinti dalytis kaltini- 
nimu.

Manau, 
moteriai 
atsiminti, 
buvo daiyta tam, kad mo
terys pajėgtų ją nugalėti 
asmeniškai, atskirai. Auk- 
lint jaunamečius vaikus, 
šeimininkaujant perpildy
tų miestų sąlygose, einant 
ieškoti darbo, randi kortas 
susidėjusias prieš tave ir 
bile daleidimas, kad tavo 
vedybinis gyvenimas bus 
50-50 yra viliūgiška svajo
nė.

Išsprendimai m o t e r ų 
problemos tegali būti visuo- 

, meniški — jie randasi ge
resnėse sąlygose vyrams, 
kaip kad ir moterims: pa
naikinime diskriminacijos 
darbuose; žymiai padaugi
nime geros rūšies, žemomis 
kainomis patarnavimų vi
suomenei; pagerinime mo
kyklų ir' vaikų priežiūros 
sistemos. > Ir, kad tas viskas 
būtų galima, reikia taikos 
ir brolybės, panaikinimo iš
naudojimo. Trumpai pasa
kius, tas viskas galima so
cializme. 

f \

J eigų Miss Lawson
i nie- 

, jie turėtų iš 
mūsų visų padaryti geres
nius kovotojus — netiek iš- 
sprendiirlu-i mūsų ypatingų 
tuoj autinių problemų, kiek 
prisidėti savo 
daugiau, jeigu 
priartinti tokį gyvenimą, 
kuriame bus galima iš
spręsti mūsų asmeniškas, o 
taip pat ir kitų, problemas.

kepus be jokių kitų priesko-
x . v • • V - | 111 CljJClXU VAX UOIYVO IX CV1VO"

ir ginti vyriškio viršenybės dy rasė, nors paliaukime už; to. Keptas su dešromis bei
> • • 1 t • "H /T — Z 1 1 _ - - - _poziciją.

Taipgi randasi vyrų, ku- sįs turėtų būti: lai jos lais- 
rie nesidalynflą su žmona 
vakarinio darbo teisina tuo,

jis yfa pavargęs nuo ^abie jomis.

moteris galvoti. Mūst[. 'obal-

vai pasirenka būti seimi
ninkėmis, darbininkėmis ar

Mes sten- dienos darbo — ir jis yra, [ .. U,-, X* 1.1. V « * . !
Mes esame j 

k a i- 
mes 
dėl 

eko- 
būti

nėš- 
pro-

ima
nors su- 
ar kita- 
šoki ap
gali už- 
savo vy-

jog progresyvei 
svarbiausia yra 
jog sistema ne-

Šiais metais taip pat pra
dės veikti neakivaizdinis ko
operatinio ' technikumo sky
rius. Organizuota grupė pla
nuotojų specialybei įsigyti. | straipsniai nepadarys

Technikumę įrengti erdvūs1 ko daugiau, j—*—" _ • . __ • X _ _  1 • - ! I _ . . 1 -pramoninių, maisto prekių ir 
kiti kabinetai. Jie aprūpinti 
naujausiomis favaizdumo prie
monėmis, mokslo reikmeni
mis.

Šalia technikumo išatfgo 
naujas gyvenamasis namas 
technikumo darbuotojams. 
Pradėta bendrabučio, statyba 
moksleiviams.

B. Norkute

— bet, kaip su žmona? At
meskime tą paiką palygini
mą, kuris daugiau pavar
gęs, po abiejų dienos darbo 
vyras su žmona pasidalyki
me vakaro darbus lygiai, 
taip, kad mes visi turėtume 
progų atlikti savo dalį kei
time sistemos, kuri 
persidirbti mus abu.

Būkime atsargūs 
dime keno politinė 
yra svarbiausia. Jeigu gy
venimas suteikė vyrui pa
stovų darbą, unijoje Vado
vybę, balsą, kurio klausosi, 
patyrimą1 vikriai daryti iš
vadas, tas ' dar nereiškia, 
kad priežiūra vaikų, ar na
mų darbo pasiskirstymas 
turėtų suktis 'aplink jo

vaisins

S-ja.

verčia

spren- 
veikla

tave 
'“svarbius” mitingus. Yra 
kiti faktoriai.

Vyras negali išsiauklėti 
pilnutiniu marksistu, jeigu 
jo gyvenimąs' remiasi išr 
naudojimu savo žmonos. 
Valdomasis atsinešimas na
mie neatitinka darbinin
kiškam atsinešimui darbe. 
Toks progresyvis yra kaip 
tas krikščionis, kuris eina 
bažnyčion sekmadienį, o 
žmones išnaudoja visą sa
vaitę. Ir vienas persiveikęs 
marksistas retai būna ge
resnis negu du, abu veiklūs. 
Tad visi faktoriai privalo 
būti apsvarstyti, pripažįs
tant, kad abipusė nuolaida 

. yra būtina.

dalimi ir

RANDASI kitokių pa
vyzdžių — yra vyras, kuris 
namų darbą skaito kartėliu 
— tokiu jis ir yra. Dėl to 
vyras stengiasi “pakilti 
virš tų.sąlygų.” Jis greit 
nuplauna indus — bile 
kaip. Jis paguldo kūdikį 
nepraustą tą vakarą, kai 
būna jo eilė jį prižiūrėti, 
kad ‘ galėtų greičiau pradėti 
ruošti savo raportą, paga
liau jis nežinojęs kur šva
rieji drabužiukai laikomi. 
Jis mėnesiais uždelsia pa
taisymą, ko nors, kas reika
linga žmonai palengvinti 
jos namų darbą.

Visa tau vardan atlikimo 
svarbiausius reikalus pir
miau. O ar žmonai reikia 
taip paisyti namų darbo iš 
viso, juk 'ji tam turi visą, 
dieną. Tuomi jis parodo pa
nieką žmonos rolei...

Galop, dęgančiausias 
klausimas, ar mažamečių 
motina turėtų dirbti už na
mų sienų. Man atrodo,' jog 
mes turime pasitikėti mūsų 
jaunomis moterimis, leisti 
jums pačiorhs' pasirinkti. 
Motinos’ pirmiausios' nori

Šitą kartą — apie 
vadinamus Mangos.

Mangos originaliai 
na iš Indijos, buvo ir Cent- 
ralinėje Amerikoj, Burmoj. 
Henry Perriene 1833 me
tais atvežė į Floridą. Bet 
kadangi po tam jis ilgai 
negyveno, mirė, tai negalė
jo gerai supažindinti Flori- < 
dos gyventojų su mangom. ’

Po Henry Perriene m ir- . 
ties dar praėjo- gerokas lai
kotarpis iki žmonės gerai 
apsipažino su tais vaisiais. . 
Bet jau' 1904 m. daugelis ' 
buvo susidomėję jų augini
mu ir pradėjo plačiai veis- 1 
ti mango medžius. Ne vien 
tik Floridos, bet ir Califor- 
nijos gyventojai pamėgo. O 
dabartiniu laiku jau visur 
plačiai auginami tie vaisi
niai medžiai. Prinokę vai
siai surenkami' ir išsiun
čiami po visą Ameriką.

Mangos auga ant med
žių, panašiai kaip obuoliai 
ar kiti mums jau nuo seno 
žinomi vaisiai. Panašumo 
turi kiek į avocado. Jų yra 
kelių rūšių, turi kiek skir
tumo vaisių išvaizda, dydis 
ir skonis. Dydis būna nuo 
didelės slyvos iki 3-4 svarų 
svorio. Spalva biskį žals
vai geltona, kartais oranža- 
va. Skonį sunku pasakyti 
koks: yra £ana saldžios,) 
kaip gerai prinokusios. Vi
duje didelis branduolys, 
kietas, kaip akmuo. Valgy
ti galima kaip obuolius ar 
Slyvas, bet žievę reikia nu
lupti.

Prie skonio, aš manau, 
reikia priprasti. Paprastai 
būna, kad kas šviežias, ne
priprastas, būna nepatin
kamu skoniu, bet apsipra
tus jau visai kas kita.

Sakoma, kad tiems žmo
nėms, katrie turi palinkimą 
prie alergijos, reikia nelies
ti mangos medžių lapų ir 
Valgant vaisius, žievę ne
laikyti rankose ar nenury
ti, nes nuo jų gaunami taip 
vadinami išbėrimai “hives”. 
Šiaip vaisius geras, tinka
mas maistui. Turi vitamino 
A, B, Thiamin, Ascorbic 
acid, Riboflavin.

Gerai tinka su ledu (Ice 
cream).'

Paimk gerai sunokusį 
mango (nemažą), Perplauk 
per pusę, išimk branduolį, 
uždėk gerokai ledo ir maty
si, kaip( bus. skanus kad ir

paei-

su kumpiu ar kuria kitokia 
mėsa, aplaistytas kepinio 
syvais, būna labai skonin
gas. Sykiu su mėsa paduo
tas yra patenkinančiu vy
riausiu patiekalu pietums 
ar vakarienei.

Tačiau įvairinimui val
gių nėra galo, tad ir arbū
zams paskaninti yra viso
kių receptų. Štai vienas to
kiu:
ARBŪZAS su OBUOLIU

2 giliniai arbūzai
4 šaukštai sviesto
2 šaukštai rudojo cukraus 

, , šaukštebs druskos
2 rūkštiniai obuoliai 
svaras šviežios dešros 
Perpiaukl arbūzą, išimk 

sėklas. Apdulkink vienodai 
druska, apdėstyk kruopelė
mis svi-esto.

Nulupk obuolius, 
piauk, išimk šerdis, 
obuolio puses į arbūzo tuš
tumas, apibarstyk ruduoju 
cukrumi. Sudėk į gilią už
dengiamą blėtą. Įpilk van
dens tiek, kad vos dengtų 
dugną. Uždenk. Kepk 400 
F. karštyje apie 40 minu
čių ar iki minkštai iškeps.

Tuo tarpu išvirk dešrą. 
Apdėstyk baigiamą kepti 
arbūzą dešromis ir dar pa-

Vėžių tyrinėjimai eina vi- 
visais frontais, ir vis kai ką 
įdomaus ir svarbaus išran
dama. Neseniai iš. pelių bei 
žvynių (žiurkių) žarnų ta
po išskirstyta riebalinė mę- 
džiaga, kuri neigiamai pa-^ - 
veikia vėžio narvelius. Laf- 
boratorijos technikai turėjo 
tirtukėj (tyrinėjimo tūte
lėj) — “test tube”) trupi
nėlį vėžio ir gretimųjų svei
kų audinių. Jie įmaišė toj 
tirtukėj aną riebalinę me
džiagą ir pastebėjo, kad ta 
žiurkučių žarnų riebalinė 
medžiaga ištirpdo ir sunai
kina vėžiškus narvelius,

per- bet palieka nepalietę nor- 
Įdėk j maliųjų, sveikųjų fiarvelių.

Tai labai esmingas išra
dimas. Tiesa, kas vyksta,^ 
tirtukėj, tas gali nevyku 
žmogaus kūne, vistiek šitasr 
patyrimas galės sudaryt 
bent pradžią vėžio naiki
namųjų būdų.

Today’s Pattern

10 — 209183

Pattern 9183: Misses' Sizes 10. 
12, 14, 16, 18, 20. Size 16 dress 3% 
yards 39:Inch; jacket 1% yards

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

Vėžys nėra paveldima li
ga. Vėžį turįs tėvas ar
ba motina šitos ligos ne
perduoda vaikams: vaikai 
gali būt sveiki sveikutėliai, 
be jokių vėžio paveldėjimų. 
Tačiau šiokie tokie ryšiai 
yra, galimas daiktas, kaip 
galvoja tyrinėtojai. Nėš
čios moters liaukų hormo
nai, per visą nėštumo lai
kotarpį, gali perduot gema
lui bent kokį palinkimą vė
žiui. Atseit, vėžį turinti 
motina gali pagimdyt visai 
sveiką kūdikį, kurs vienoki 
gali turėt sumažintą atspa- f * 1 

. rūmą prieš vėžį, gali greite- ' 
j liau, bet kada gyvenime, ' 
i ypač senatvėj, pakrypt į vė
žio pusę, ypač jei susidaro 
ir tam tikros sąlygos.

Elektriniai dilginimai per
dėm visą krūtinę, kiaurai 
visus krūtinės audinius, at
seit ir širdį, gali paveikt ir 
išjudint ir sutrikusią širdį. 
Medicinos žurnale tilpo 
pranešimas apie labai nepa
prastą ir labai svarbų pa
tyrimą.

Elektriniai jaudinimai 
per krūtinę sugebėjo išju
dint' ką tik sustojusią širdį 
ir privertė ją regulingai 
mušt ištisas penkias dienas. 
Širdis buvo visai sustojusi /' 
ir, jei ne tie jaudinimai/l .• 
būtų tikra mirtis. Bet su :Į 
elektriniais akstinimais šir
dis trūkčiojo net penkias 
dienas, o paskui jau ir pati 
ėmė mušt regulingai, be jo
kių akstinimų.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D. į

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ti-ečiad., ^Spalio (Oct.) 17, 1956



V MYKOLAITIS-PUTINAS-------------------------

SUKILĖLIAI Kovų dėl žemes ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Staiga nauja mintis dingtelėjo Pe

tro galvoje.
—Žinot, ką? Eisiu pas kunigą Mac

kevičių. Jis patars. O gal tėvą perkal- 
’, bes.

Motina ir Katrytė nudžiugo. Taip, 
pas Mackevičių! Jis užtaria prastus 
žmones. Jo visi klauso.

Dabar beliko pagalvoti, kaip Petrui 
> pasiekti Paberžę, neatkreipus nereika

lingų akių dėmesį. Pavojaus; čia yra, 
bet ką? Vilkų bijoti—į mišką neiti? Ne, 
Petras ne iš tokių. Atsikels jis anksti, 

> saulei netekėjus ir pusryčiais pasieks 
Paberžę. Kelias čia nuošalus, niekam jo
kio įtarimo jis nesukels. O grįš vėlai va- 

... Jkare, sutemus. Taip nutarę išsiskirstė. 
/Motina nukiūtino į pirkią, o Katrytė 

išbėgo namo, nes netrukus gali grįžti 
tėvas.

Bet jis grįžo negreit. Buvo paniuręs, 
piktas, jokio darbo nusitverti neįstengė. 
Ilgai kažko graibėsi kamaroj, paskui 
įpuolęs į pirkią, pakėlė audrą dėl 
dingusio degtinės butelio. Matyt, buvo 
sumanęs kažką pavaišinti.
—To dar betrūko! — rėkė skersakiuo
damas į dukteris ir pačią. — Katra pa
ėmėt arieklą? Bernams sugirdėt? Ar 
tik ne tu sučiupai, bešlavinėdama pa
kampes? — užpuolė Katrytę.

Katrytė išsigynė niekad nemačiusi ka
maroj jokio butelio. Įtarimas krito ant 

, Jono, kadangi jo nebuvo namie. Apri- 
* mus pykčiui, tėvas prašneko taikinges- 

^niu balsu:
• —Girdėjau kalvėj negerų naujienų. 

Tik laikykit liežuvi už dantų. Kad man 
niekam nė žodžio! Ryt, poryt, svečių 
sulauksime.

Moterys nustebo ir nesuprato. Kaip.. 
Ką?. . Kokių svečių?

—Kažką prasimanai, tėvai,—sudraudė 
jį senė.—Ar juokauni gal?

Bet tėvas sukreteno piktu juoku:
—Neprasimanau ir nejuokaunu. Su 

bizūnais ir rykštėmis — tokių svečių. 
Saldotų rotą ir dragūnų eskadrą at
siunčia mus į lažą varyti. Vis tai Bal
sio, Pranaičio, Morkaus ir kitų tokių dy- 
kūnų darbas. Dėl jų ir nekaltiems teks, 

f Katrytę kaip basliu trenkė tėvo žo
džiai. Kaime jau nuo kurio laiko sklido 
kalbų, kaip kituose dvaruose kareiviai 
malšina neklusnius baudžiauninkus. Ne
jaugi ir čia taip bus? Bet svarbiau
sia—Petras. Bėgt ir įspėt? Ne. Jis ryt 
anksti išvyksta į Paberžę. Pasakyt, kad 
negrįžtų? Irgi ne. Jei jis sužinos, ti-

- kriaušiai į Paberžę neis, o pasiliks čia su 
savaisiais. Geriau tegu nežino ir išeina. 
Kad tik kas kitas nepraneštų. Ar daug 

/ kas apje tai žino?
—Kas gi tau sakė, tėte? Ar kalvėj 

šnekėjo? Galgi neteisybė.
—Ne kalvėj. O kas man sakė—ne ta

vo reikalas.
Kiek patylėjęs, tėvas į ją kreipėsi:
—Katre, ar nebūtų geriau, jei tu šian

dien arba ryt išeitum į dvarą? Čia vi
saip gali atsitikti. Jei tu būtunį pas po- 

'♦. 4 ną, ir mes saugiau jaustumes.
y Bet dabar Katrytė staiga prapliupo 

nesulaikomu pykčiu:
—Neisiu, nors mane užkapokit! Nie

kas dar nesutarta! Panelė dar neparva
žiavo. Kur aš ten dingčiau nuėjusi? Po
nui norit mane atiduoti? Norit, kad 
Bagdonų Ievute pasekčiau? Ar tik ne 
prievaizdas čia bus primelavęs apie tuos 
saldotūs?

• Ašaros jai riedėjo per veidus, o mo
tina ėmė garsiai aimanuoti. Tėvas, neiš
kentęs, trenkė kumščiu į stalą:

—Netauzyk! Nori pančio paragauti? 
Gerai. Neik. Tegu nušukuos dragūnas 
rykštėmis. Būsi nuolaidesnė;

Mintis, kad galgi prievaizdas bus su
melavęs apie tuos kareivius, paguodžian
čiai įstrigo Katrytei į galvą ir ji aprimu
si laukė rytojaus dienos.

XIV
, < Diena išaušo nešalta, bet apsiniau- 

kusi, darganota. Laukuose bolavo rū
kas, tarpais purškė smulkutis lietus. 
Tokią dieną jokis darbas nesisekė. Dir- 
vos dar buvo klampios ir apie namus 
taip pat ne ką tegalėjai nusitverti. Ši
lėnų vyrai vaikštinėjo po kiemus, kiti 
prieklėčiuose arba daržinėse suko pan
čius, taisė * grėblius, apžiūrinėjo ratus,

3 pu»L Laisvė (Liberty). Trečiad., Spalio

nes orams nusistovėjus, reiks vežti į lau
ką mėšlas.

Kedulis nuo pat ryto vėl išėjo į kalvę, 
įsakęs moterims sėdėti pirkioje ir nosies 
be reikalo į gatvę nekaišioti. Joną no
rėjo išsiųsti į Surviliškį nupirkti drus
kos, bet tas, sužinojęs iš moterų, kas čia 
šiandien gali atsitikti, tėvo nepaklausė 
ir išėjo pas Jankauską pasikalbėti su 
Kaziu.

Žinia, kad Skrodskis pašaukė saldo- 
tus, jau spėjo paplisti kaime. Katrytė, 
išėjus, tėvui, šoktelėjo pas Balsius ir su
žinojo, kad Petras, nieko bloga neįtar-' 
damas, labai anksti išvyko į Paberžę pas 
kunigą Mackevičių. Vincas, nesant vy
resniojo brolio, tarėsi galįs jį pavaduoti 

*ir stoti jo vietoje. Petras, be abejo, sal
dotų nebūtų išsigandęs ir dabar galvo
tų, kaip nuo jų apsiginti. Narsiai buvo 
nusiteikusios ir abidvi Balsytės.

Nerimasties apimti išėjo į kaimą Bal-. 
siu vyrai: Vincas patraukė į Jankaus
kus, o tėvas į Daubarus. Į jį kreipdavosi 
visokių patarimų ne tik artimesnieji 
kaimynai, bet ir iš gretimų kaimų ne 
vienas klausė jo nuomonės ypatinges- 
niais atvejais. Balsių Petras vadovavo 
Šilėnų jaunimui, o senis Daubaras—tė
vams, gaspadoriams.

Senis Balsys jau rado pas Daubarą 
daržinėj keletą kaimymi — Grigaliūną, 
Jakaitį, Brazį, Beržinį. Kas pypkiavo, 
kas šiaip sau sukinėjosi ar stovinėjo į 
duris atsirėmęs, bet visi buvo neramūs 
ir'susirūpinę. (

—Negerai, vyrai,—kalbėjo Brazys. — 
Jeigu jau ponas vaiską išsišaukė, neatsi
laikysime. Taikykimes su ponu.

Bet Grigaliūnas niūriai pertarė:
—Taigi, kad niekas mūsų nėbeprašo 

taikytis.
—Tai ką tu manai, kad ponas ateis 

tau lenktis, prašyte prašys, kad tu į la
žą eitum? Patys eikime.

—Visas šešias dienas? Kada gi sav^ 
apdirbsime ?

—Be to gi, ir žemę nori iš mūsų at
imti.

—Kitur duos.
—Kur duos? Pabalius? Kaip juos 

pasieksi ?
—Oi ką su trobomis darytume? Tik 

pajudink jas—subyrės.
—J ginčą įsiterpė ir kiti, vis puldami 

dvarą ir savo skriaudas skaičiuodami:
—O dar kiek to gero visokio išlupa!
—O pastotės!. Miškas!.. Kelionės į 

miestus! Gvoltai!..
—O linai, vilnos, sviestas, sūriai, rie

šutai, uogos!
—Ką ir bekalbėti! Ubagai geriau gy

vena, kaip mes. Pusbadžiu stimpame. 
Kas bus su vaikais?

—O pažiūrėkite, kaip apie Krakes ka- 
rališkiai gyvena! Nosį riečia!.. Į gi
minystę su jais nesueisi.

—Ne tik karališkiai. Antai grapo 
Čapskio Kalnaberžė. Jau koks tironas, 
o jo kaimiečiai sotesni už mus.

—Dėl to, kad ten tik pusė lažos. Ki
ta pusė—činšas,

—Nėra kito tokio tirono, kaip mūsų 
Skrodskis!

Baudžiavos sunkumų ir iš dvaro pa
tirtų skriaudų prisiminimasl kiekvieną 
kartą vertė niekais susitaikymo norus ir 
viltis. Ne! Sykį jau pradėjus, reikia 
laikytis. Bus, kas bus! O čia dar viso
kių gandų, kad kas kokį lažą ir kokias 
prievoles dabar apsiims, tai taip ir pa
siliks. Senis Daubaras tebesilaikė savo 
nuomonės, kad greit bus paskelbtas ki
tas, tikrasis, ciesoriaus manifestas, kad 
ta žemė, kurią dabar kas valdo ir dirba, 
bus. atiduota nemokamai ir jokių prievo
lių dvarui nė valdžiai nereiks duoti. Tik 
nereikią dabar patiems jų apsiimti.

—O kaip su vaisku, kaimyne? — pa
klausė Balsys.

. Daubaras nesvyruodamas atkirto:
—Nė vaisko nepriimkime! Vaiską 

kam čia siunčia? Kad mes jį. šertūme. 
Ponas nori mus vaisku prispausti. Tu
rėsim saldotūs šerti, - o jie žiūrės, kad 
mes į lažą eitume ir prievoles atliktume. 
Kaimynai, vaiskas, baisiau, negu' rykš
tė! Nuplaks—paperšės, apsfgydysi ir vėl 
nieko. O saldotai tave sunaikiiis visą. 
Sues tavo duoną, sėklą, pašarą^ nieko ne
paliks, ubagais paleis. Badu padvėsime. 
Dar pačias ir dukteris iškoneveiks. Štai 
kas mūs laukia.

(Bus daugiau)

(Oct.) 17, 1956

Į Atidai 190 kuopos narių
LLD 190 kuopos susirinki

mas įvyks spalio 19, LDS 
Klubo svetainėje, 8-tą valan
dą vakare. šis susirinkimas 
bus svarbus todėl, kad galė
sime pasiimti šių metų L. 
Prūseikos parašytą naują 
knygą “Atsiminimai ir Dabar
tis”. čia paimsime tik vieną 
paragrafą iš Seno Vinco api
budinimo tos knygos Vilnyje, 
kurią jis.sakOsĮjau perskaitęs 
visą ištisai.

“Knyga skaityk ir norėk 
skaityti. Puslapis į puslapį, 
skyrius į skyrių, tarsi magin
tas gelžgalį traukia skaityto
ją. Gan žingeidus aprašymas 
apie caristinės Rusijos kalėji
mus, teismus, tremtis Sibiran 
ir iš ten pabėgimus“.

(Mano pabraukta.' J.N.S.)
Todėl kiekvienas mūsų kuo

pos narys, mylintis apšviefą ir 
norintis susipažinti su praeiti
mi, kurioje ir lietuviai kovojo 
prieš carinę priespaudą ir už 
Lietuvos darbo žmonių ap- 
švietą, už atgavimą spaudos 
Lietuvai, privalo su džiaug
smu ateiti į šį susirinkimą, pa
siimti knygą ir semtis iš jos 
sau žinojimo ir apšviotos, ku
rią draugas Prūseika taip stro
piai dėl visų Lietuvių Litera
tūros Draugijos narių sudėstė 
į tą knygą.

Bet kodėl ne mes patys?
šiame susirinkime reikės 

pasikalbėti ir apie surengimą 
kokio pažmonio, nes mes jau 
senokai kaip beturėjome, o 
gal dar atsiras ir kitokių da
lykėlių aptarimui kuopos ar 
Draugijos labui. Todėl pasi
stengiame būtinai būti šiame 
susirinkime, kuriame bus iš
dalinta ir nauja knyga.
Verutė Mockaitienė sveiksta

Apie mėnesis laiko draugė 
Mockaitienė buvo rimtai susir
gusi, net buvo daėjusi iki 
kritiškos padėties. Dabar jau 
randasi namuose, bet skaus
mai Verutę dar tebękankina. 
Ji daro viską, kad pasveikti

tuos kelis metus, kada per 
šimtmečius tęsėsi tarpe šalių 
nesutikimai, neapykanta ir 
užpuldinėjimai.t Tas reiškia, 
kad Amerikos piliečiai turi 
duoti milijonierių administra
cijai dar kitus 4 metus tęsti 
šaltąjį karą, pilant bilijonus 
dolerių Amerikos žmonių pi
nigų visokioms NATO, SEA- 
TO, kurios yra suorganizuos 
tos puolimo tikslams, o ne.tai
kos išlaikymui.

J. N. S.

Paryžius. — Radikal-So- 
cialistų partijos kongresas 
1,006 balsais prieš 426 per
rinko savo pirmininku Men- 
des-France'ą. Nelabai skait
linga, bet energinga deši
niųjų frakcija bandė jo at
sikratyti, bet be pasiseki
mo.

TOKYO. — Tokyo mies
to centre jautėsi lengvas 
žemės drebėjimas. Žalos ne
padaryta.

TEL AVIVAS. — Izrae
lis pasmerkė pakorimui 
egiptietį kareivį, kuris su 
diversantų grupe suimtas 

l Izraelio teritorijoje.

Carnegie, Pa.
Atvira pastaba Drg. J. Yesa- 
davich, Nėw Kensington, Pa.'

Drg. J. Yesadavich man 
prisiuntė laišką, kurį aš ga- į 
vau rugpjūčio 27, 1956. j

Aš jam parašiau laišką, rug-' 
piūčio 28, 1956. šiuo antrašu:

J. Yesadavich 588 3rd Avė., 
New Kensington, Pa. Bet ma
no jam rašytas- laiškas sugrį
žo rugsėjo 1, 1946. Pažymė
ta, kad negeras antrašas. Da
bar spalio 9,1956, gavau kitą 
laišką nuo drg. J. Yesadavich, 
ir tas pats antrašas uždėtas, 
tai' yra, 538 3rd Ave., New 
Kensington, Pa. Dabar aš 
negaliu rašyti d. J. Y. iki jis 
man nepraneš tikrą antrašą. 
Jūs dėl šito dalyko nueikite, į 
paštą ir’ pasiteiraukite api'<> 
antrašo gerumą.

Draugiškai,
J. Glaveckas 

511 Cress St. 
Carnegie, Pa.

Waterbury, Conn.
Jau prabėgo metai, jau ei

na antri, kaip įvyko povam 
denis. Suėjo metai augusto 19 
dieną. Vietinėje spaudoje bu
vo plačiai ta diena aprašyta 
su paveikslais. Nuo to laiko 
daug kalbama ir rašoma, kas 
buvo padaryta ir ką turėtų 
padaryti, kad daugiau tokių 
dalykų neįvyktų, bet iki šiol 
niekas nedaryta.

ir yra pilna vilties. Atlanky
kime mūsų darbščią ją Verutę 
ir palinkėkime jai greito pa
sveikimo. MockaiČių antra
šas: 655 E. 128fh St.,

Draugas žebrys irgi buvo 
pagautas kokios nepaprastos 
ligos, kuri jį rimtai pakanki
no. Tik bėda su draugu žeb- 
riu, kad jis turi tiek daug 
draugijinių darbų, kurie ver
čia jį kuo greičiausiai pasigy
dyti ir važiuoti į susirinkimą 
užimti savo darbą. Už tai 
privalome palinkėti draugui 
žebriui geriausios sveikatos ir 
dar daug metų pagyventi su 
mumis.

Darbo' vadai šaltai atsineša 
į Eisenhowerį

Cleveland Plain Dealer re
porteris Anthony Disantis, 
prieš prezidento Eisenhowerio 
atvažiavimą į Clevelandą .pa
sakymui prieš-rinkimihės kal
bos, pasistengė apklausinėti 
kuodaugiausiai darbo unijų 
vadų: ar jie ateis pasitikti ar 
nors pasiklausyti mūsų šalies 
prezidento prakalbos? Ištiek 
daug Šios apylinkės apklausi
nėtų darbo unijų vądų tik ke
li buvo susiįnteresąvę Ėisenho- 
werio atvažiavimu, kiti visi 
šaltai atsmeše į jo atvažiavi
mą ir jų pasiteisinimai buvę 
mažos vertės, kaip tai: ° Aš 
.geriau tuom laiku eisiu papie
tauti”^ kitas pasisakęs'turįs 
-sutartį su dantistu ir prie tam 
daug unijų vadų pietavo su 

.demokratų senatoriais: Paul 
Douglas iš Illinois ir Wayne 
Morse iš Oregoų ir 1.1. Eisen- 
howeris kalbėjo pietų laikę. ‘
Eisenhowerio prakalboje 
irgi niekei naujo

Kaip, vietiniai , laikraščiai 
, pranešė, Eisenhoweris plakė 
demokratus su “PbTittcdli 
bunk” ir Wicked nonsense” 
,už tai, kąd demokratai kalti
na dabartinę admįnsitraciją 
už nesirūpinimą < taikos išlai- 
kymu. sakydamas, kad tai
kos negalima įvykdyti per

Dar randasi gyvenamųjų 
namų, kurie visiškai netaisy
ti, nors gyvenamų namų trum
pa. Iš pradžių buvo kalbama 
ir rašoma, kad valdžia taisys 
tuos namus, kurių niekas ne
taiso, bet iki šiol nieko ne
daroma, visiškai apleisti ir 
atrodo, už metų kitų tie na
mai gali visiškai pranykti. Ku
rie patys taisėsi, atrodo gerai.

Kas nematė to povandenid, 
tai nežinos, kad tenai buvo 
povandenis, viskas tvarkoje.

šaposjau pradeda šlubuoti, 
nedirba visos pilną laiką, ir 
po biskį atleidinėja visose ša- 
pose. Galima sakyti, kad ran
dasi visaip dirbančių, vieni 
dirba daugiau, kiti mažiau, 
bet pilną laiką mažai yra dir
bančių. Teko susitikti vieną 
iš Laisvės dienraščio vajinin- 
kų. Klausiu, kaip einasi su 
Laisve. Jisai man sako: “ži
nai, drauge, negaliu girtis nė 
peiktis; atrodo neblogiau kaip 
ir praeitais metais, žinoma,; 
mažai buvau išėjęs, tai mažai | 
ir pasekmių.” Jisai sako, ži-(
na i, drauge1, tu gal gali gauti 
kur naiiją skaitytoją. Ir aš 
jam pažadėjau gauti ir pąža- 
das bus išpildytas.

r
Vilkaviškis

Lowell, Mass.
Draugė Marė čiuladienė 

sunkiai serga. Randasi Klo- 
,wel z ligonbuty, Lawrence, 
Mass. Dr. Uškuris jai padarė 
didelę operaciją.

Draugė čiuladienė priguli 
prie L.D.S. 110 kp. Kai svei
ka buvo, visada dirbdavo vi
suose parengimuose prie val
gių gaminimo. Aš vėlinu, kad 
ji kuo greičiausia pasveiktų!

Lowelietis

Iš anksto pasirūpinkime 
turėti laisvą lapkričio 11 d., 
nes tą dieną įvyks metinis 
koncertas Didžiojo New 
Yorko apylinkėje.

NEW! PAIN
RELIEVER

4 IN .1 OIL FOR BURNS

GARDEN GREEN BRAND CO.
R. F. D. 1, Rt. 82, DEP. LS. 

No. Franklin, Conn.

Per ilgą laiką tyrinėjant, J. W. Thonisonas surado ir 
moksliškai sudarė iš keturių nenuodingų aliejų gyduo
lę. Taigi, Gaspadinės, Virėjai, arba Dirbtuvių Darbi
ninkai, kurie tik dirbate prie ugnies ir apsideginate, 
mažai ar daug, tai daugiau nekentėkite skausmo. Tuo
jau parsitraukite 4 in 1 Oil For Burns.

Apsideginus karštu vandeniu, geležimi arba ugnimi, 
tuojau skubiai užtepk, 4 in 1 Oil For Burns. Pilnai 
garantuojame, kad tuojau sustabdys skausmą ir rona 
pradės savaime gyti. 4 in 1 Oil For Burns buteliukas 
kainuoja 97 centai.

P. S. Galite rašyti laiškus lietuviškai.

Rochester, N. Y.
Spalio-Oct. 27 d. Įvyks pažmonėsys, kurį 

rengia moterų ir vyrų ALDLD vietinės kuopos. 
Maloniai kviečiame visus Rochesterio lietuvius 
atsilankyti į šį svarbų parengimą. Visas pelnas 
nuo šio parengimo yra skiriamas Laisvei.

Visi Laisvės skaitytojai ateidami į paren
gimą atsiveskite naujų skaitytojų.

PASTABA: Nevalgykite namie, nes čia tu
rėsime skanią vakarienę, taipgi šaltų ir karštų 
gėrimų. Vakarienės pradžia 7:30 vdkare, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave.

. ' ■ - Kviečia Bengė jai

BROCKTON-WO RCESTE R
Grupe Lietuvių Liaudies Teatro iš New Yorko 

vyksta į B rock toną ir Worcester^, Mass., 
su lahai įdomiu veikalu:

"LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija

VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adelė Rainiene, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokyte ir Eva Mizarienė

REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Brockton, Mass- OT Dienų Spalio 
Jvks šeštadienį » (October)

Lietuvių Tautiško Namo Salėje
668 No. Main St. Kampas Vine St

Vaidinimas prasidės 7:30 Vai. Vakare

Worcestery OQ Dienų Spalio 
įvyks Sekmad. (October)

Rengia ALDLD 11 kuopa

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St
Vaidinimas prasidės 3-čią vai. popiet

Visi Naujosios Anglijos lietuviai būtinai pama- 1 
(Jykite šį labai įdomų perstatymą. Pasirinkite vie
tą, kur jums patogiau ir traukite pamatyti kome
dijos, kuri vaizduoja skandalą inteligentiškoje šei
moje. Tik pamatę suprasite ir jausite veikalo 
dvasią, kada juokai kutens jūsų krūtinę. ■

■—Į—



Kaip balsuoti rinkimų dieną?
Lapkričio 6 d. jūs vyks

tate į tą pačią vietą, kur 
užsiregistravote, arba į ki
tą oficialiai paskirtą vietą. 
Nueisite prie to pačio sta
lo ir rasite tuos pačius rin
kimų inspektorius ir pačias 
rekordų knygas.

Šį kartą bus daugiau žmo
nių toje vietoje, šie yra 
partijos darbininkai, kurie 
įstatymu pavėlinti stebėti 
balsavimą. Paprastai kiek
viena politinė partija pa
vėlinta turėti po du tokius 
darbininkus rinkimų vieto
je.

Kai šį kartą prieisite 
prie stalo, inspektoriui vėl 
turėsite paduoti vardą. Ra
dęs jūsų parašą, uždengs jį 
ir paprašys vėl pasirašyti. 
Jis palygins abu parašu.

Dabar einama prie bal
savimo. Jeigu balsavimo 
mašina vartojama, iš anks
to reikia žinoti, kaip ją 
vartoti. Balsavimas neuž- 
rekorduotas, jeigu mašina 
netinkamai vartojama. Jei
gu vartojama popierinis 
balotas (slaptas balsavi
mas), parašykite raidę X 
tam tikroje vietoje prieš 
kandidato vardą.

Balsavimo vietoj, ar var
tojate mašiną ar popierinį 
balotą, balsuokite kaip pa
geidaujate. Niekas negali 
žinoti, kaip jūs balsuojate. 
Popierinis balotas neturi 
jūsų vardo ir. jums išėjus iš 
būdelės nelieka jokio pažy
mėjimo mašinoj. Nepai
sant, kurią partiją pažymė-

jote, kada užsiregistravote, 
galite balsuoti, už kuriuos 
tik norite kandidatus, ne
paisant partijos.

Iš anksto nutarkite, už 
kuriuos kandidatus balsuo
site. Galite su savim nusir 
nešti sąrašą kandidatų. Bet 

pasieksite 
pręsti, 

Taip da

nelaukite, iki 
balsavimo vietą nūs: 
už ką balsuoti.
rydami, nepadėsite tautai, 
nes nevarioj ate balso iš
mintingai. Kadangi rinki
mų vietoje balsuotojams lei
džiama būti tik apie 3 ar
ba 4 minutes, nepasiruošęs 
gali nebaigti balsavimo.

Jeigu iš anksto balsuoto
jas pagalvoja apie kandi
datus ir su savim nusineša 
sąrašą, bus užtektinai laiko 
balsuoti už savo 
kandidatus.

Kaip mašinos 
pastūmėte atgal, 
sas užregistruotas, 
tojant balotą, reikia pažy
mėti kandidatus, sulenkti 
popierį ir įmesti į dėžutę.

Tokiu būdu, kaip pilietis, 
atlikai savo privilegijas. 
Užregistravote savo asme
nišką nuomonę, kur ji rei
kalinga.

Balsavimas yra lengvas 
dalykas, bet neišpasakytai 
svarbus. Nuo šios teisės 
priklauso laisvė. Žmonės 
kovojo ir mirė už šią teisę. 
Nieko nekainuoja — pa
švęsti reikia tik laiko ir 
pastangų.

Common Council

parinktus

rankeną 
jūsų bab 

Var-

Kode! mažesnis susidomėjimas 
šiuo kartu mieste rinkimais?

toks, kaip seniau.
Politikų spėliojimai apie re 

gistravimosi silpnumą yra vi
sokie. ' Yra nuomonių, kad 
prie to prisidėjo neaiškumas 
ir neapsisprendimas negrų 
tarpe, kadangi eilė negrų li
beralų, kurie stoja už lygias 
teises ir paprastai eidavo su 
demokratais, šiuo kartu šau
kia prie neutralumo arba net 
už Eisenhowerj, kad neprileis
ti diksikratų - rasistų galios 
pratęsimo Senate.

Taipgi yra nuomonių, kad 
registravosi mažiau kairių 
elementų, kurie šiuo kartu ne
turi apie ką spiestis, nors ben-

Kaip jau buvo pranešta, 
. apie aštuoni nuošimčiai žmo
nių mažiau šiuo kartu New 
Yorke registravosi rinkimams, 
negu 1952-ais metais, kuomet 
vyko prezidentiniai rinkimai.

Tas registravimosi silpnu
mas kiek nustebino palitikus, 

' nes anksčiau atrodė, kad rin
kimais šiais metais viešpatau
ja didelis susidomėjimas. Tik 
,3,283,000 registravosi šiuo 
kartu, tuo tarpu, kai ketveri 
metai atgal registravosi 3,- 
528,964. Dar daugiau regis
travosi 1944-ais metais.

Registravimas susilpnėjo be
veik visose miesto dalyse. Tik 
Queens apskrityje jis paliko j drai linksta Stevensono pusėn..

JAUNIEMS ŽMONĖMS 
RIMTAS PATARIMAS PRANEŠIMAS

NewYorto^iK^Zlnlos
AIDO CHORAS

MAJORAS APDOVANOTAS
Yeshiva universitetas įteikė 

miesto majorui Wagneriui me
dalį už jo “žymų pasitarna-* 
vimą visuomenei ir už išlaiky
mą liberališkų tradicijų”.

Miesto Sveikatos depart- 
mentas karštai pataria jau
niems žmonėms įsiskiepyt nuo 
polio. Departmentas sako, 
kad žmogui tarpe 20 ir 40 
metų amžiaus yra pavojus po
lio liga apsirgti. To amžiaus 
žmonių New Yorko mieste 
randasi apie 2,350,000.

SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-tos Apskr. metinė kon
ferencija įvyks spalio 21 d., 11:30 

1 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, Sekr.

(199-202)

Demokratai rems
A. Stark kandidatūrą

New Yorko valstijos demo
kratų partijos piriūininkas M.

BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių dėmesiui!
Lietuvių Kriaučių 54-to Skyriaus 

A. C. W. of A. extra susirinkimas 
H. Prendergast pasakė: Jei- Įvyks 1956 m. spalių men. 24 4.^5 
gu Wagneris bus išrinktas į Brooktyr^.1* 
Senatą ir dabartinis miesto jyvaukite.
tarybos prezidentas Abe Stark būs klausimai: senatvės pensijos ir 

i prezidento rinkimai. . .

Kipras Sadauskas
Skyriaus sekretorius 

(201-202)

visa demokratų partija jo 
kandidatūrą parems.

vai. 30 min. vakare, ,11-27 Arion PI., 
Visi nariai būtinai da- 

Bus svarstomi du svar-

Choras ir mokytoja Mildred 
Stensler prašo visus choristus 
nuo šios dienos neapleisti nė 
vienos pamokos iki koncerto, 
nes mūsų gražios naujosios 
dainos dar reikalingos gražin
ti. O mes norime jas paduoti 
mūsų gerajai publikai tik gra
žiausiai papuoštas.

Aido Cborp koncertas 
jau visai netoli, įvyks šio 
mėnesio (spalio) 28 dieną, 
Liberty Auditorijoje. Pra
džia 3 vai po pietų (nau
juoju laiku).

Visi prašomi pasižymėti šias 
pamokas: 5

Spalio 17-os vakaro 8 vai. 
Moterys pradeda nuo 7 :30 vi
sas pamokas. ■' ■ '

Spalio 19-os vakaro 8 vai.
Spalio 21 dieną, 12 valan

dą, didžioji praktika. Visiat- 
vykite laiku, nes nuo 1:30 
ten prasidės Reinhardtų ban
ketas—pietūs.

C—te

nemen- 
Bet tai 
rasistų, 
iš savo

Negrai mokytojai čia 
atvyksta iš pietinių 
valstijų, ieško darbo

New Yorke dabar randasi 
koks šimtas negrų mokytojų, 
kurie atvyko iš pietinių valsti
jų. Jie bando čia gauti pos
tus vietinėse mokyklose, bet 
tas ne taip lengva, nes New 
Yorko mieste iš mokytojų rei
kalaujama daugiau išsilavini
mo, negu kitose krašto daly
se.

Negrai mokytojai atvyksta 
čia, nors Pietuose yra 
ka mokytojų stoka, 
ne jų pačių kaltė, o 
kad jie turi keltis 
gimtinių.

Mat, eilėje pietinių vieto
vių, kur mokyklos jau integ*- 
ruotos, negrai atleisti iš mo
kytojavimo postų: Tie negrai 
anksčiau mokytojavo grynai - 
negriškose mokyklose; Kuo
met pegrų ir baltųjų mokyk
los tapo sujungtos, rasistai ir 
pusiau rasistai nusprendė^ kad 
abiejų rasių vaikai gal gali 
mokintis kartu, bet, neduok 
dieve, negras mokytojas ne* 
gali mokinti “maišytą” klasę/ 
tai yra, klasę, kurioje 
dasi ir balti vaikai.

Tad, Pietuose dabar 
apie 500 tokių,’ iš darbo
mestų negrų, o apie šimtas 
jų atvyko į šį miestą.

rali-

yra 
iš-

Už pastovų registravimą
Eilė organizacijų, kurios 

darbuojasi už kuo platesnį re
gistravimąsi ir balsavimą, at
naujino akciją už pastovų re
gistravimąsi. American Herit
age Foundation, League of 
Women Voters ir eilė kitų 
grupių sako, kad jau laikas 
įvesti New Yorke pastovią re
gistraciją (PPR arba Perma
nent personal registration), 
kas; reiškia, kad žmogus, Už
siregistravęs vienu kartu, lie
ka registruotu, nebent jis 
pakeičia r savo adresą', o ne 
kaip dabar, kuomet reikia 
registruotis iš naujo prieš 
kiekvienus rinkimus.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žędyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai -naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Reinliardtai ir jų sukaktis 
priklauso visiems

Gerai, kad rengėjai Frank 
ir Olga Reinhardtams vedybi
nio 45 metų sukakties banke
to jį paskelbė viešai, nelaikė 
slaptybėje. Tai reiškia, kąd 
galėsime dalyvauti visi, kurie 
tų kultūrinių, draugiškų ir 
visuomeniškų žmonių porą pa
žįstame ir branginame.

Daug žmonių skaitys privi
legija galimybę dalyvauti ta
me jų sukakties vaišingame, 
gražiame bhrikete. Tos gar
bės jie daugeriopus kartus 
verti- Juk jie per mėtų Pietus 
—visą gyvenimą — matomi 
kiekviehbje vertoje lankyt lie- 
visuomeniškoje arba ir privą-jtimą dalyvauti bankete, 
tinėje sueigbje. Visuomet link-' 
smį, yisąda w viltingi, apie vi
sus savo (jraugus linkę atsi
liepti tik gražiai.

Kalbėti apiė jų nuoveikius 
faktais būtų sunki Užduotis, 
kurią ne mano pečiams pakel
ti. Jeigu kas sudėtų į daiktą 
Reinhardto išpąrduotus tikie- 
tus kriaučių’, klubų ir kitų įs
taigų bei organizacijų pramo
goms paremti, susikrautų pa
vojingas bokštas. Jo darbuo-. 
tė unijai ir per ją gerovei visų 
tos industrijos darbininkų 
.taipgi plunksnos pabraukimu 
neapskaičiuojama.

Tie patys takeliai, panąšūs 
darbeliai ir jo sankeleivės ir 
kai kurių iš tų darbų talkinin
kės Olgos. Jai, kaipo šeimi
ninkei ir motinai, aišku, tie 
keliai buvo siauresni, visuo
meniškai pasižymėti progos 
mažesnės. Bet ten, kur gali-

ma, ji niekad neatsiliko. Daug 
pramogų ji yra apdovanojusi 
savo kepiniais. Draugiška, 
maloni santykiuose su moteri
mis ir neatsisako reikale pa
dirbėti.

Rengėjai Reinhardtų pagar
bai banketo sako, jog gaspa- 
dines ir pagelbininkus nerei
kėjo du kart prašyti. Tik pri
siminta ir visi mielu noru ei
na dirbti. .O juk visi žino, 
kaip paprastus banketus ren
giant sunku būna tokiems tal
ką gauti.

Rengėjai tikisi, kad ir vi
suomenė šiltai atsilieps į kvie-

, kad
• r. ’ "

banketas bus masinis. Tik 
vieno dalyko rengėjai prašo:

Visi, kuriems 
įsigykite 
Jie nori 
šingiausį, 
Bet taip 
brangus maistas nepaliktų ne
valgytas. Tuo laimingu vidu
riu rengėjai, gali pataikyti iš
eiti tiktai didelei daugumai 
svečių turint kvietimus iš ank
sto.

Kvietimus galite gauti pas 
Auditorijos vedėją Brazauską 
ir pas daugelį kitų jums ži
nomų žmonių.

Banketas įvyks pietų laiku, 
1:3,0 vai., šį sekmadienį, spa
lio 21 d., Liberty Auditorijo
je (didžiojoje salėje), kam
pas Atlantic Avė. ir UOth 
St. Richmond Hill, N. Y.

S.

tik galima, 
kvietimą iš anksto, 
turėti banketą vai- 
kad nieko netrūktų, 
pat svarbu, kad

“Senyvo amžiaus žmonės 
turi teisę prie darbo’’

Šį ketvirtadienį Sheraton - 
Astor/- viešfaįyjjei prasideda/ 
konferenciją^ ‘, įiHėš diskrimi
naciją darbo ^gavime, , Konfe
rencija rengia 5 valstijos Komi
sija prieš disteibįnącijų. ir jo- 

• je dalyvaus'giiįiėrnatorius A. 
HarHjhahas,! ' /Valstijos CIO 
prezidentas Louis Hollanderis, 
Valstijos AFL pirmininkas 
Thomas A. Murray, geležin
keliečių ' porterių ūni j 6s pre- 
identas ir AFL-CIO vice-pre- 
identaš Philip Randolph ir ei
lė kitų. .< ..

• . Hollanderis pareiškė, kad 
diskriminacija, darbuose reiš
kiasi ne tik prieš tautines, ra
sines arba religinės mažumas, 
bet ir prieš “amžiaus grupes, 
kartais ne mažumas 
daugumas”; Jis 
senyvo amžiaus
be galo / sunku 
naujus darbus. Kai 
savininkai diskriminuoja prieš 
žmones, kurie turi virš 50

metų amžiaus, kai kurie prieš 
tokius, kurie nesenesni kaip 40, 
o yra vietų, kur diskriminaci
ja prasideda nuo 35 metų am- 

bekalbėti 
metų am-

žiaus. O ką jau 
apie žmones virš 60 
žiaus. . ..

kad se

TEATRUOSE NEW YORK
RKO teatrai, 

čiadienio rodė 
dabar rodo 
Hills”, 
nauji 
Hunter 
kančią 
pradės
Marilyn Monroe.

Brooklyne “Bus 
bar rodomas Albee

kurie iki tre- 
Moby Diek”, 

“The Burning 
kuriame vaidina du

gabūs aktoriai, Tab 
ir Natalie Wood. Se- 
savaitę RKO teatrai; 
rodyti “Bus

HELP WANTED FEMALE

Stop” su

Stop” da- 
teatre.

“Art” teatras Manhattane 
rodo seną, bet gerą filmą 
“The-Life of Zola”. Vyriau
sioje rolėje vaidina Paul Mu
ni.

“Sutton” teatras Manhatta- 
ne rodo francūzų filmą “The 
Grand Maneuver” 
Manevras”), apie 
kai sako, kad tai 
lę, tik apie meilę,
ris tik meilės tema . . .

(“Didysis 
kurį kriti- 

“Apie mei- 
filmas, ku-

“Capitol” teatras tęsia “Ka
ras ir Taika” rodymą.

Pas plėšiką surasta 
krūvos gryną pinigą

West Babylon miestelyje 
Long Islande aną dieną kele
tas policininkų ir detektyvų 
per valandų valandas sėdėjo 
ir skaitė pinigus — dolerių, 
penkiadolerių ir dešimtdolerių 
krūvas, kurias rado pas bu
vusį taksio šoferį Van Hudą. 
Jis tapo suimtas, kai bandė 
apiplėšti vieną šeimyną, ir 
per kratą jo namuose atrasta 
tiek pinigų.

Van Hudą, kuris gyvena su 
seserimi, jau per keletą me
tų nedirba. Pasirodė, kad jis, 
kartais savo sesers padeda
mas, plėšikavo, o pinigus, 
kad nesukelti įtarimo, nedėjo 
bankan, o slėpė savo namuo
se. Surasta daug dėžių su pi
nigais, taipgi stikliniai indai 
pilni monetų.

Van Hudą turi 58 metus 
amžiaus, jo sesuo 64. Mano
ma, kad jie abu praleis savo 
likusį gyvenimą kalėjimuose.

bet 
sakė, kad 

žmogui 
rasti 

kurie

Hollanderis sakė, 
nyvo amžiaus žmones turi tei
sę prie darbo, kaip visi kiti, 
kad darbo ieškančių tarpe jie 
kartais sudaro net daugumą, 
ir diskriminacija amžiaus pa
matu yra tokia pat biauri, kai 
diskriminacija rasės, kilmės 
arba tikybos atžvilgiu.

Valstijos industrinis komi
sų onierius I. Lubinas praneša, 
kad jo priežiūroje jau prave
dama tam tikra akcija, ban
dymas, kaip rasti darbo se
nyvo amžiaus žmonėms. Jis 
sako, kad iš 2,300 tam tiks
lui parinktų asmenų 1,280 jau 
gavo darbus su jo ąsistentų 
pagalba.

New Yorko ispaniški laik
raščiai sako, kad imigracija iš 
Puerto - Rico New Yorkan 
paskutiniu laiku' beveik susto
jo. Šimtai puertorikiečių dar 
atvyksta kasdien New. Yor
kan, bet tai labai mažai pa
lyginamai su tūkstančiais, ku
rie atvykdavo dviejį-treji me
tai atgal. Be to, tie atvyks- 
tantieji dažnai yra tik tokie, 
kurie čia jau seniai gyvena, 
bet buvo išvykę aplankyti 
gimtinę. Taipgi nemažas skai
čius grįžta į Puerto-Rico.

Registravimasis baigėsi, bet 
mokykla dar priima mokinius

Jefforsonb į mokykloje 1 jaū 
pasibaigė rudens ’ registravi- 

'bet' tk' darbininkiškąmasis, !Jbet' ta' darbininkiška 
mokykla' daif priima mokinius 
ir naujus pfiiins bile kuriuo 
laiku, nes pripažįstama, kad 
visa eilė klasių ūko nepilnos. ■

Kursai šiais metais žymiai 
įdomesni, negu būdavo praei
tyje. Pavyzdžiui, kursas apie 
filmus, ? kurį dėsto “Dai)y 
Worker” kritikas D. Platt’as, 
faktiriai yra kaip ir ėjimas 
teatran, nes kiekvieną kartą 
apart kalbų ir aiškinimo ro
domas ir pilnas męninis fil- 

$ ' tmas.
Tapybos jr skulptūros kur

suose gali Užsiregistruoti visi, 
net tie, kurie niekad nelaikė 
teptuko arlfa skaptuko savo 
rankoje. t ‘ . *

Yrą kursų, kur galima išsi
mokinti skambinti gitarą (tą 
gali daryti,;Į sako mokytoja 
Betty Sandėrs, 
suaugę it s#ni).

ir vaikai, ir 
Taipgi galima

kuružsiregistruoti kursams, 
dėstomi kasdieninės politikos 
reikalai ir t.t. >

Mokyklčs direktorius dak
taras Selsamas sako,' kad pra- 
ėityje darytą klaidų, kad mo
kykla buvo perdaug sektanti- 
nė, siaura, bet dabar ji plati
nama, daroma įdomesne, gy
vesne. Studentai tik turi atei
ti ir įsitikinti.

surenka iš
tiktai šiaip

Biznieriai,

Biznieriai tarpe 
kūjo ir priekalu

Miesto valdžia 
matas ir šiukšles 
miesto gyventojų,
kurių yra apie 52,000, turi 
samdyti tam darbui privatiš- 
kas firmas. Tos gi firmos yra 
tikras raketas: plėšia už su
rinkimą išmatų tokias kainas, 
kokias tik nori. Biznieriąį 
skundžiasi, bet mažai kas jų 
paiso.

Airijos konsulatas New Yor
ke ieško pastato dėl airiškos 
Jungtinių Tautų delegacijos. 
Airija taps J. T. nare ateinan
čių metų pradžioje.

NAUJAS NAMŲ 
PROJEKTAS

Prie pat miesto salės New 
Yorke yra tikras lūšnynas 
Park Row apylinkėje. Dabar 
atsirado sumanymas, kad tą 
lūšnyną pašalinti, pastatant 
didelį apartmentinį namą ir 
kitus pastatus. Toks projek
tas kaštuotų Apie $7,700,000.

MATTHEW A 
BUYUS

I

(BŪYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

4 fili*!. Lairri (Liberty) Trečia d., Spalio (Oct.) 17, 1956

Cleanlng 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. 29th St., N. Y. C.

(198-202)

MALE and FEMALE

COUPLES

Asst., Nurses Aides. Sober, 
^265 month . Apt. main- 
laundry. Also: Couple, 

and Porter. Sober, reliable, 
laundry. Write 

f., or phone, 
5 P. M.

Cooks 
reliable, 
tertance, 
Waitress
$160. Maintenance,
Box 127, Valhalla, 
WH. 8-2336. 9 A. 
hr. Grand Central.

M.

(202-208)

HELP WANTED MALE

GLAZIER

Must be experiened. 
Full or part time.

Steady work. Good pay.
LE. 4-4662

(202-208/

OPERATORĖS IR TAISYTOJOS.
Prie quilling. Patyrusios. Darbas 
vakarais. Ant Metallic 

mašinos.
CORONET QUILTING 

CH. 2-5737

Quilting

CORI'.

(202-208)

DAILYDR

Patyręs—nuolatiniam darbui 
su gera alga.

TOP COMPANY
Šaukite: M U. 6-3978

(196-202)

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

TOP COMPANY 
Saukite MU. 6-3978

(196-202)

116

MUTUAL FUND 
SALESMEN WANTED

Full & part time 
Top commision arrangement 
with tremendous potential . 
Complete Training Program 
SELECTIVE SECURITIES 
Broad St., N. Y. C. WH. 4-2366 

(196-202)

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)

METAL MAN

be good production man. 
permanent , position if

Must 
Excellent 
qualified.

I). & E. AUTO BODY 
IL. 7-0383

(199-205)

Dailydė. Patyręs. Prie puikių 1 
modemiškų rakandų. Nuolatinis . 
darbas.

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

AX. 7-7588
(199-202)

Business Opportunity

IDEAL FOR PARTNERS 
Hand 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. 7-0834 afternoon.
/ , (200-206)

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

HE. 3-2310

(199-205)

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. Ėst.
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)




