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4 VA. STEVENSONAS ŽADA DAUGIAU PARAMOS SENYVIEM ŽMONĖM•j'

KRISLAI
Prieš Nixoną.
Nauja apgavystė.
Sulaužytos viltys.
Juk galite grįžti ir dabar.
Kiek bus naudos?
Turėkite mintyje.

Rašo A. Bimba

Redakcijon atėjo, šešių pus
lapių cirkuliaras. Jį išleido 
“AFI^-CIO Committee on Po
litical Education”.

Visas cirkuliaras nukreiptas 
prieš Nixona. Jame nurodo
ma, kad Nixonas nepasikeitė 
ir nepasitaisė5 kaip buvo, taip 
jis ir pasilieka progreso ir 
darbo žmogaus priešas.

Na, o pavojus yra, kad 
Nixonas gali tapti šalies pre
zidentu. Darbo unijos susirū
pinusios. Jos deda dideles pa
stangas, kad taip neatsitiktų.

“Vaduotojai” vėl prašo au
kų savo “šalpos Fondui”.

O štai kur apgavystė: Jie 
sako, kad tas jų fondas šelps 
lietuvius Lietuvoje!

Jie žino, kad taip nebus. 
Jie žino, kad jų fondas ne
šelps nė vieno lietuvio Lietu
voje.

Vadinasi, jie į savo fondą 
renka aukas apgavingu būdu.

F

Spalio 6-7 dienomis VLIKo 
pirmininkas J. Matulionis bu
vęs ir kalbėjęs Clevelande. 
Apie tai mus informuoja 
pranciškonų “Darbininkas” 
(spalio 16 d.).

Tai buvo, matyti, didelio 
pcsimiznte pamokslas. Blogiau 
jau ir būti nebegali, kaip da
bar yra mūsų vargšams “va
duotojams”. Ponas Matulio
nis aimanavo:

“Tikėjome, kad mūsų tau
tos išgelbėjimas ateis iš Va
karų ir Rytų susidūrimo”. 
Bet, girdi, niekas neišėjo, nes 
susidūrimo, tai yra, karo tar
pe Vakarų ir Rytų nebuvo.

Taip pat, girdi, velniop 
nViėjo visos Kerstono komisi
jos pastangos.

Giliai atsidusęs p. Matulio
nis sako: “Gęstant mūsų vil
tims, dėtoms Į Vakarų ir Ry
tų susidūrimą, ir Lietuvos lais
vinimo darbui tenka ieškoti 
kitos atramos”.

Deja, Matulionis mums ne
pasako, kokia ta kita “atra
ma” yra arba turėtų būti. Ne
žiūrint to, jis sušunka: “Į 
Lietuvą grįžti galėsime!”

Well, bet, kiek mums ži
noma, nė dabar niekas ne
trukdo pabėgėliam grįžti Lie
tuvon. Gal nebūtų taip jau 
lengva jon sugrįžti tokiems 
mekleriams k|ip Matulionis 
arba Kardelis, bet tūkstan
čiams eilinių pabėgėlių Lietu
vos durys plačiai atdaros.

•7 Dar nežinia, kiek demo- 
Jtratų kandidatams padės 
smarkiai iškeltas siūlymas 
tuojau ieškoti susitarimo bai
gimui lošimo su atominėms 
bombomis. Turėtų padėti la
bai daug. Bet, žinoma, daug 
priklausys nuo to, kiek repu- 
blikonai pajėgs šitą išmintin
gą pasiūlymą užrėkti. O ji^ 
rėkia ne juokais. Stambusis

Vėliausios žinios

Is viso pasaulio
- Oslo. — Sprogimas įvyko 
amunicijos fabrike apie 60 
mylių nuo Oslo. Sprogimas 
buvo toks didelis, kad jis 
girdėtas ir sostinėje. Pir
mos žinios sako, kad gali 
būti arti 50 užmuštų ir šim
tai sužeistų. Daug dakta
rų ir slaugių ambulansais 
išsiskubino link sprogimo 
vietos.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos1 valdžia paneigė gan
dus apie streiką Magde
burge ir kituose Rytų Vo-

Hammarskjold pasmerkė 
Izraelio agresingą elgesį

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių Tautų generalinis se- 
kretęrius Dag Hammarsk- 
joldas pareiškė, kad Izrae
lis pavojingai neigia paliau
bų principus ir atlieka 
agresingus aktus. Ham- 
marskjoldo pareiš k i m a s 
skaitomas nepaprastu žings
niu, siekiančiu parodyti iz
raeliečiams, su kokiu nepa
sitenkinimu ir neramumu 
Jungtinės Tautos žiūri į jų 
žingsnius.

Generalinis sekretorius 
paprastai nesimaišo į to-

Trys nauji skyriai prie 
Lietuvos Mokslų įstaigos

Vilnius. — Prie Lietuvos 
Mokslų akademijos steigia
mi trys nauji mokslinio ty
rimo institutui — fizikos ir 
matematikos, t Energetikos 
ir elektrotechnikos, Staty
bos ir architektūros. Nau
josios mokslinio tyrimo

kapitalas ir beveik visa stam
bioji komercinė spauda jiems 
pritūravoja.

Į rinkimenes diskusijas ne
tiesioginiai įsimaišė ir Sovie
tai. Ją atstovas Jungtinėse 
Tautose pasakė: 
procentą stojame už greičiau
sią susitarimą baigti atominių 
bombų bandymus.

Dabar reikia tiktai to, kad 
ir mūsų valdžia parodytų to
kį pat norą. Deja, preziden
tas Eisenhoweris tokio noro 
nerodo, o jo kolega Nixonas 
ir kiti reakcionieriai piestu 
stoja prieš susitarimą.

Turėkite mintyje, kad Lais
ves koncertas nukeltas iš lap
kričio 11-os dienos j lapkričio 
18-ą dieną. Pasiryžkime šį 
koncertą padaryti vienu iš 
skaitlingiausių.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariams: Ar jau pasi- 
mokejote šių metų duokles? 
Ar jau gavote šių metų drau
gijos leidinį, Leono Prūseikos 
knygą “Atsiminimai ir dabar
tis?”

kietijos miestuose. Gandus 
paskleidė Vakarų Berlyno 
spauda.

Belgradas. — Vengrijos 
komunistų vadas pareiškė, 
kad pasitarimai su Jugosla
vijos komunistais pasibaigė 
“labai teigiamais rezulta
tais.” Tito sako, kad pasi
tarimai buvo “nepaprastos 
svarbos.

Poznanė. — Pirmadienį 
,bus išnešta^ sprendimas 
trečioje riaušininkų byloje.

kius reikalus, kuriuos tvar
ko Saugumo taryba.

Paliaubų komisijos pir
mininkas Palestinoje gene
rolas Burns praneša, kad 
izraeliečiai neleidžia komi
sijai vesti tyrinėjimus jų 
teritorijoje ir patys skelbia 
viešai specialiai sudarytų 
komisijų raportus. Burns 
telegrafavo ’ Hammarskjol- 
dui, kad izraeliečių elgesys 
padaro paliaubų komisijos 
darbą Izraelio / teritorijoje 
visai negalimu.

įstaigos steigiamos akade
mijos Fizikos-technikos in
stituto bazėje. Dabar prie 
akademijos veiks 10 insti
tutu, v

Naujiesiems institutams 
iškelti dideli uždaviniai 
vystant teoriją ir plačiai 
įdiegiant mokslo pasieki
mus liaudies ūkyje. Ener
getikos ir elektrotechnikos 
instituto bendrosios energe
tikos bei automatikos ir 
telemechanikos sektoriuose 
bus sistemingai tiriami Lie- 

Mes šimtu tuvos energetiniai resursai
ir jų racionalaus panaudo
jimo klausimai. Mokslinin
kai nagrinės taip pat šilu
minių energetinių įrengimų 
efektyvumo kėlimo klausi
mus, nustatys gamybinių 
procesų automatiza v i m o 
pagrindus ir kt. Institutas 
savo žinioje turės įvairias 
laboratorijas ir eksperi
mentines dirbtuves.

Detroitas. — Michigano 
Nedarbo saugumo taryba 
apskaičiuoja, kad iš 280,000 
bedarbių, kiek dabar yra 
valstijoje, 122,000 dar prieš 
šių nietų pabaigą vėl dirbs. 
Manoma, kad General Mo
tors ir Ford tuo laiku bus 
grįžę prie pilnos produkci
jos. A

Senatvės pensijas gauną., 
žmonės galėtu užsidirbti 
$2000 virš savo pensijos

a-

Toledo, Ohio.—Adlai Ste
vensonas pareiškė, kad jo 
administracija padėtų žy
miai daugiau senyvo am
žiaus žmonėms, negu tai 
daro dabartinė republiko
nų administracija. Steven
sonas sako, kad republiko
nai nerėmė siūlymo padi
dinti pensijonierių galimus 
uždarbius nuo .$1,200 į me
tus iki $2,000. Jeigu jis bū
tų išrinktas, sakė Stevenso
nas, jid darbuotųsi už tai, 
kad asmenys virš 65 metų

Į amžiaus, kurie gauna se
natvės pensijas, galėtų už
sidirbti $2,000 ekstra i me
tus.

Stevensonas taipgi sako, 
kad jo administracija sta
tyti] daugiau viešų butų 
projektų, kurie būtų speci
aliai pritaikyti senyvo am
žiaus žmonėms.

Pasisekimas Ohio’j e
Stevensono kelionė po 

Ohio buvo labai sėkminga, 
sako demokratai. Toledo, 
Akrone, Youngstowne ir 
kitur jo klausėsi didelės mi
nios ir dar didesnės minios, 
susirinko į gatves, kad pa
sveikinti jį pravažiuojantį. 
Gubernatorius Lausche, ku
ris anksčiau atsinešė šaltai 
į Stevensoną, jį visur lydė
jo ir jį perstatė.

Ypatingai Stevensonas 
buvo draugiškai sutiktas 
Youngstowne, kur stiprus 
unijinis elementas.

Lexington, Ky. — Steven-- 
sonas atvyko į Kentucky 
valstiją, kuri tikrai balsuos

K.K.K. veikia Gomulka vėl
N, Caroline j e

Shannon, N. C. — Penk
tadienį Ku-Klux-Klan ra
sistai laikė savo pirmą mi
tingą North Carolinoje il
gų metų bėgyje. Per die
nas Robeson apskrityje bu
vo dalinami • lapeliai, kad 
didelis KKK sąskrydis tu
rės visas ypatybes, kaip 
tradiciniai KKK susirinki
mai: suvyks baltai apsigau
bę KKK nariai, bus sako
mos prakalbos, deginami

KKK veikimas buvo su
laikytas N. Carolineje 1952 
metais, kuomet federalinė 
valdžia sulaikė teroristinį 
veikimą. Keli KKK Vadai 
su “didžiuoju Wizardu” 
Hamiltonu priešakyje tada 
tapo pasiųsti kalėjimai!, bet 
Hambiltonas išėjo, laisvėn 
1954-ais metais . A

Tai jis dabar vadovauja 
KKk veikimui čia.

demokratiniai, bet kurioje 
republikonai bando ati
traukti bent dali balsu, c. C

Čia pasakytoje kalboje 
Stevensonas pažymėjo, kad 
republikonų vadai neduoda 
Eisenhoweriui ramybės, jį 
tampo iš vienos vietos į ki
tą, įkalbinėja jam sakyti 
daugiau ir daugiau prakal
bų, nors iš pradžios jam 
buvo žadėta, kad jam visai 
nereikės arba beveik nerei
kės važinėti.

Stevensonas sakė, kad re
publikonai, kaip matyti, pa
sitenkins dalino laiko prezi
dentu, bet jie negali pasi
tenkinti dalino laiko kan
didatu.

Portland, Ore. — Prezi
dentas Eisenhoweris čia 
bandė atsakyti į Stevenso- 
no reikaalavima, kad būtu 
einama prie H-bombų ban
dymų galo. ■ Eisenhoweris 
aiškino, kad priimti tokį 
siūlymą būtų pastatyti 
krašto saugumą pavojun. 
Jis sakė, kad Stevensonas 
žada žmonėms “pajų dan
guje.” Bet tuo tarpu vis 
daugiau atominių moksli
ninkų, kurie turėtų žinoti, 
apie ką jie kalba, paremia 
S t e v ensono nusistatymą. 
Stevnsoną parėmė Fisk uni
versiteto prezidentas Ch. S. 
Johnsonas, Chicagos Ato
minių mokslininkų sąjun
gos pirmininkas Davidovas 
ir kiti. Panašiai pasisakė 
buvęs Atominės energijos, 
komisijos pirmininkas D. 
Lilienthalis.

P.P.R. biure

pranešama, 
ir rėformos 
demokratinio

Varšuva. — Penktadienį 
prasidėjo Lenkijos Darbi
ninkų partijos PPR (ko
munistų) centralinio komi
teto posėdis. Atidarant po
sėdį paskelbta, kad Vladis
lavas Gomulka vėl įeina 
partijos komitetan ir į po
litinį biurą.

Tuo tarpu 
kad pakaitos 
Ijnk labiau 
lenkiško’ socializmo staty
bos būdo eina pilnu garu. 
Lubline ir eilėje kitų miestų 
darbininkų tarybos jau ga
vo daugiau galios valdant 
fabrikus. Studentų mitin
gas Varšuvoje priėmė re
zoliuciją, kad “Negali būti 
duonos be laisvės ir negali 
būti laisvės be duonos.” 
Kielce vietinė darbo žmonių 
taryba nutarė, kad ji akty
viai dalyvaus vietinių fabri
kų ir dirbtuvių tvarkyme.

Panašios žinios ateina iš 
Vengrijos. Budapešte stu-

Po vienuolikos metų

Sovietai ir japonai 
turi taikos sutarti

Maskva. — Tarybų Są-Į šių dviejų šalių ir diploma- 
jungos premjeras Bulgani-| tiniai santykiai bus įsteigti, 
nas ir Japonijos premjeras 
Hatojama pasirašė istorinį 
dokumentą: taikos sutartį, 
kuri baigia karo stovį, ku
ris egzistavo tarp šių dvie
jų šalių nuo 1954-ų metų, 
kuomet Tarybų Sąjunga 
karo pabaigoje padėjo są
jungininkams sutriuškinti 
Japonijos imperializmą.

Taigi, po vienuolikos me- 
’ tų karo stovis baigtas tarp

Jordano valdžia areštavo 
eilę komunistinių veikėjų

Amanas. — Šį sekmadie
nį Jordane vyksta parla
mentiniai rinkimai. Kara
liaus Huseino pro-bri tiška 
valdžia ėmėsi nepaprasti] 
priemonių, kad užgniaužti 
opoziciją. Visų pirma ji 
pravedė areštus tarp ko
munistų ir kitų kairiečių. 
Visa eilė komunistu vadu 
suareštuota. Bet kad neat
rodytų, jog valdžia stato 
kliūtis laisviems rinki
mams, tie suimtieji ne poli
cijos rankose, o staiga

Paskaitos tarptautinėmis 
temomis skaitomos Kaune
Kaunas. — Tarptautinių 

santykių sekcija—aktyviau
sia Lietuvos TSR Politinių 
ir ’mokslinių žinių skleidi
mo draugijos skyriuje. Ji 
vienija nemažai paskaiti
ninkų, kurie ruošia ir re
guliariai skaito darbo žmo
nėms. paskaitas aktualiomis 
tarptautinės padėties temo
mis.

Greta tarptautinių įvy
kių apžvalgų, draugijos na
riai, sistemingai skaito pa
skaitas apie atskiras užsie
nio šalis. Indija praeityje 
ir dabar—tokia tema skai
tė paskaitą draugijos narys 
Podriadčikas. Ekonomistas 
G a i 1 i ū n a s skaito miesto 
įmonėse ir klubuose paskai
tą apje Indijos Respublikos 
liaudies ūkio vystymąsi.

Geografijos mokslų kan
didatas Kosčiauskas garlai- 

dentų laikraštis sako, kad 
už Rajko ir kitų komunis
tų pakorimą atsakingas ne 
tik generolas Farkas, kuris 
dabar suimtas, bet ir Rako- 
šis, buvęs partijos gen. se
kretorius. Tas laikraštis 
sako, kad ilgi metai darbi
ninkų klasės tarnyboje ne
nuplauna nuo Rako šio ’kal
tės, už tai, kas įvyko po jo 
režimu.

Sutartis., nesutvarko visų 
teritorinių klausimų, kurie 
egzistuoja tarp Japonijos ir 
Tarybų Sąjungos, bet apie 
tai bus tartasi vėliau.

Iš Tokyo ateina žinios, 
kad visa spauda sveikina 
pasirašytą taikos sutartį. 
Kinijos sostinės Pekino ra
dijas pareiškė, kad taika 
tarp TSRS ir Japonijos yra 
sveikinama visoje Azijoje.

įtraukti armijon — mobili
zuoti.

Daugiau kaip pusę Jor
dano gyventojų dabar su
daro palestiniečiai arabai, 
kurių didelis nuošimtis yra 
tremtiniai iš Izraelio. De
šimtys tūkstančių jų gyve
na tremtinių stovyklose di
deliame skurde ir komunis
tinis judėjimas jų tarpe 
stiprus. Šalyje taipgi sti
prus nacionalistinis judėji
mas, kuris solidarizuojasi 
su Nasseriu ir Egipto-Siri- 
jos-Arabi jos stovykla.

viu “Pobieda” plaukė ap
link, Europą.- Neseniai drau
gijos skyriaus lektoriume 
jis pasidalino įspūdžiais apie 
savo buvimą Švedijoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje ir 
kitose Vakarų Europos ša
lyse. Tik per pastaruosius 
du mėnesius miesto sky
riaus lektoriai perskaitė 
140 paskaitų tarptautinė
mis temomis.

WASHINGTONAS.—Če
koslovakija ir Lenkija nu
tarė nesiųsti stebėtojų 
Amerikon rinkimų metu. Iš 
Tarybų Sąjungos atvyks 
stebėtojų delegacija.

Hong-Kongas. — Dar du 
asmenys, kurie tapo sužeis
ti praeitos savaitės riaušė
se, mirė. Iš viso riaušėse 
žuvo 58 žmonės, šimtai su
žeistų randasi ligoninėse.

Londonas. — Tarybų Są
jungos ambasada įteikė 
protestą Britanijos val
džiai. Sovietai reikalauja, 
kad britai leistų Chvosto- 
vui, buvusiam dipukui, ku
ris išvyko iš Amerikos, iš
sivežti Tarybų Sąjungon 
savo dukrelę Tanią.

ORAŠ NEW YORKE 
' Giedra, vešu
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ĮDOMŪS BALSAVIMAI
LAIVAKROVIAI New Yorko mieste vaidina svar

bų vaidmenį. Jų yra virš 20 tūkstančių. Ęer ilgą laiką 
jie palaikė International Longshoremen’s Association 
(uniją), kuri per metų metus priklausė AFL.

Bet šitoje unijoje (ILA) padėtis per ilgus laikus 
nebuvo sveika: buvo įsiviešpatavę gengsteriai, raketie- 
riai, kurie buvo tikri unijos bosai.

Dėl to prieš keletą metų ILA buvo išmesta iš Dar
bo Federacijos. Federacijos vadovai nutarė įkurti kitą 
laivakorovių uniją, kurią pavadino International Bro
therhood of Longshoremen. Tarp šitų unijų kadaise bu
vo aštrių susirėmimų.

Darbo Federacijos vadovai, matyt, tikėjosi, kad 
jiems nugalėti ILA bus tik juokas. Jie pinigingi ir ga
lingi. Bet taip neišėjo.

* Norint, kad unija bet kurioje pramonėje būtų pri
pažinta valdžios, leidžiama tos\pramonės darbininkams 
pasisakyti balsavimu— slaptu balsavimu, kurį prižiūri 
valdinės įstaigos.

Taip buvo ir čia. Tuojau buvo paleista balsavimui, 
kad darbininkai pasisakytų, kurią uniją jie remia, ku
rios jie nori. Dauguma darbininkų pasisakė už .ILA.

Kitais metais ir vėl tas pats: buvo leista darbinin
kams balsuoti. Jie ir vėl nubalsavo už ILA.

Na, šiemet buvo eita prie trečio balsavimo, kuris 
įvyko praėjusį trečiadienį. Ką gi matome: šiemet ta 
pati giesmė — dauguma darbininkų pasisakė už ILA. 
Reikia priminti, kad visa stambioji miesto spauda pa
laikė naują uniją, bet tai nieko nepadėjo.

Mums rodosi, kad dabar reikėtų daryti pastangas, 
kad abi unijas suvienyti. Kam reikalingos dvi unijos? 
Kam eikvoti pinigus ir laiką tarpusavinėms kovoms?

Mums taipgi atrodo, kad ILA turėtų būti priimta 
atgal į AFL-CIO. Jos viršininkai to nori ir neseniai 
tarėsi su. AFL-CIO prezidentu Meany, prašant, kad jis 
darytų ką nors, kad baigtų tą tarpusavę kovą laiva- 
krovystės srityje New .Yorke. Bet Meany'’pareiškė, kad 
esą ILA dar vis yra “negerų elementų,” todėl priimti 
šią uniją į AFL-CIO būtų klaida.

Tačiau, žiūrint visapusiškai, kiekvienas tupėtų su
tikti, kad dauguma laivakrovių nori ILA ir dėl to jau 
pasisakė net tris kartus. Reikėtų su dauguma ir skai-

ŽMOGUS “SU DAUGELIU KAUKIŲ”
STEVENSONAS, mūsų nuomone, labai teisingai, 

apibūdino vice-prezidentą Nixoną, sakydamas, kad jis, 
Nixodnas, yra “žmogus su daugeliu kaukių.’7

Savo tikro politinio veido Nixonas neparodo. Jis 
vienur kalba taip, kitur — kitaip, o daro vėl kitaip.

Nixonas yra pačių reakcingiausių republikonų ber
nelis. Jis jiems ištikimai tarnauja, jiems, dirba. Todėl 
balsuoti už jį daugelis žmonių nenori.

Bet mūsų šalies rinkiminė sistema yra tokia: jei 
tu balsuoji už kandidatą prezidento vietai, tai tuo pačiu 
kartu esi priverstas balsuoti ir už kandidatą (tos pačios 
partijos) vice-prezidento vietai.

Prezidentas Eisenhoweris yra ^populiarus žmogus, 
.bet Nixonas—ne! Dėl to, sako kai kurie politikai, dau
gelis žmonių nebalsuos už Eisenhower j kaip tik dėl Nix-, 
bno! ' v- M

Kol Nixonas yra vice-prezidentas, nieko baisaus. 
Bet kas gali užtikrinti, kad, išrinkus vice-prezidentu, jis 
netaps prezidentu? Juk tokių atsitikimų Amerikos is
torijoje buvo daug. Juk net ir Trumanas patapo pre
zidentu automatiškai, kai mirė geras prezidentas — 
Rooseveltas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS ^?aTvo
Indija nacionalizuos 
britų aukso kasyklas

Bangalore, Indija. — In
dija nutarė nacionalizuoti 
Kolaro aukso kasyklas, ku
rios priklauso britų kom
panijai. Tos kasyklos ati- 

| darytos apie 100 metįų at
gal. Dabar ten kasama an
glis 10,000 pėdų gilumoje, 
kur nuolat vyrauja 115 
laipsnių karštis.

. Indija išmokės britams 
savininkams virš trijų mi
lijonų dolerių kompensaci
jos. Britų kompanijos par
eigūnai sako, kad kompen
sacija “nebloga.”

“Andrea Doria” laivo kapi
tonas Calamai prisipažino, 
kad jis savo laivo nebuvo su
lėtinęs, kai užėjo ūkanos. 
Tas, aišku, prisidėjo į)rie lie
pos 25 laivo susidūrimo su 
švedų laivu “Stockholm”.

HONK-KONGAS. — Čia 
atsinaujino riaušės ir žuvo 
dar 2 žmonės. Britai tei
gia, kad už riaušes atsako
mi ngos “slaptos kinų sąjun
gos, kurios ter o r i z u o j a 
tremtinius.” Sakoma, kad 
tas britų kaltinimas yra tik 
diplomatinis išsisukinėji
mas, siekiantis neįerzinti 
pačių čiangininkų, kurie už 
riaušes atsakingi.

2 .'puaL— Laisvė (Liberty)-šeštad.,' Spalio (Oct.) 20, 1956

LITERATURA-MENAS
Kovų istorijos lapas 
"Molly Maguires" 
Bimbos istorine knyga išversta rusų kalbon

Angliakasių 'gyvenimas 
19-ojo šimtmečio' antroje 
pusėje Pennsylvanijos ant
racito (kietosios anglies) 
laukuose buvo tamsus, var
gingas, be galo ir be krašto 
sunkus. Unijų dar nebuvo, 
tik užuomazgos jų reiškėsi. 
Anglies magnatai sauvalia
vo, o policija, teisėjai ir 
valdininkai buvo pilnai jų 
saujoje.

Tuo laiku antracito sri
tyje, ypatingai aplink 
Scrantoną, airių kilmės an
gliakasiai, kurie sudarė di
džiausią kasėjų grupę, pra
dėjo burtis į sąjungas. Tos 
sąjungos buvo pusiau uni
jos, pusiau fraternalės or
ganizacijos. Jos pasivadino 
“Ancient Order of Hiber
nians”. Šis airiškai - nacio
nalistinis užvadinimas fak- 
tinai buvo tam tikra pras
me kaip ir priedanga, nes 
mainieriai žinojo, kad atvi
ros unijos jie organizuoti | 
negali. O tų sąjungų ka-1 
mienas, jos aktyvusis bran
duolys, tapo žinomas kaip 
Molly Maguires.

Užvadinimas Molly Ma
guires turi įdomią kilmę. 
Airijoje, iš kur dauguma 
Pennsylvanijos angliakasių 
tada buvo kilę, tuo laiku 

1 egzistavo daug slaptų anti- 
britiŠkų organizacijų, ku
rios vadinosi visokiais kon
spiratyviais pavadinimais, 
kartais moterų vardais, 
kaip tai Molly Maguires, 
Kathleen McLean ir t. t. .

Kuomet susiorganizavo 
tas “Senovinių hiberniečių 
ordinas”, kas tai jam davė 

i Molly Maguires pavadini- 
! mą ir taip ta grupė buvo 
i vadinama.

Molly Maguires labiau
siai sustiprėjo 1865-ais me
tais. Angliakasiai buvo be- 
gailestingai išnaudojami ir 
terorizuojami, 
istorikai paskui 
Molly Maguires 
ro ir jėgos bei 
organizacija. Faktinai nie
ko panašaus nebuvo. Ji 
faktinai buvo tik APGY
NUS, savo interesų gynimo 
organizacija. Tiesa, kad an
gliakasiai ir jų kovingasis 
elementas, Molly Maguires, 
kartais naudojo jėgą. " Bet 
tai buvo kitos pusės išpro
vokuota. Kuomet koks nors 
prižiūrėtojas arba bosų pa
taikūnas vietinis policiniu- res”. 
kas parodydavo perdaug 
žiaurumo, Molly Maguires 
nariai kartais netekdavo 
kantrybės ir su juom atsi
skaitydavo. Tarp 1865 ir 
1875-ųjų metų1 Molly Ma
guires taip sustiprėjo, kad 
vietomis bosai jau 'bijoję 
terorizuoti angliakasius. 
Kovingoji savisaugos unija 
pasidarė faktoriumi, su ku- 
riuom turėjo skaitytis ir 
anglies magnatai, ir jiems 
tarnaujanti policija.

Bosai pasiryžo jos atsi
kratyti. Tam tikslui neuž
teko tik prievartos" — rei
kėjo ir provokacijos, Prie, 
bosų šono visuomet radosiJ 
šnipinėjimo ir streiklau- 
žiavimo 'agentūra, taip va
dinamieji Pinkertonai. Ir 
vienas agentas, airių išga
nai McParlanas, pasidarė 
vyriausiu provokatorium 
šnipu, kuris padėjo polici
jai ir bosų detektyvams su-.

Reakciniai 
sakė, kad 
buvo tero- 
prievartos

daryti bylą prieš vadovau
jančius Molly Maguires 
veikėjus.

Sulaužius nemenką strei
ką antracito laukuose, bosų 
policija suėmė didelį ang
liakasių skaičių, o 20 pačių 
kovįngiausių tapo pakarta.

Per ilgą laiką oficiališko- 
ji versija, tai yra, versija, 
kad' Molly Maguires buvo 
teroristai, slapta prievar
tos * organizącija, vyravo 
Amerikos spaudoje. Pa
žangiečiai žinojo, kad taip 
nebuvo, bet niekas nebuvo 
surinkęs pakankamai au
tentiškos medžiagos, kad tą 
kaltinimą atmušti. Net kai 
kurie unijoms palankūs is
torikai pradėjo papulti po 
konservatyvių istorikų į- 
taka ir traktuoti Molly Ma
guires ne kaip kovingą uni
ją, o kaip pusiau teroristi
nę organizaciją.

Bet 1932-ais metais mūsų 
į Antanas Bimba, kuris ne- 
kuris laikas anksčiau buvo 
pabaigęs rašyti savo anglų 
kalbos plačią Amerikos 
darbininkų judėjimo istori
ją, priėjo išvados, kad vie
nas lapas darbo žmonių ju
dėjimo istorijoje, ankstyvų 
Pennsylvanijos angliakasių 
unijų, lieka labai neišryš- 
kiritas. Bimba pasiryžo pa- 
iStudijūoti šį klausimą, ir 
ikuo labiau jis jį studijavo, 
tuo labiau jis, įsitikino, kad 
Molly Maguires verti atski
ros knygos, platesnės studi
jos. ■'

Kaip tai tinka rimtam 
pažangiam istorikui, A. 
Bimba' nepasitenkino iki 
šiol atspausdintais doku
mentais, bet nuvyko į įvy
kių vietą ir ten pat, Penn
sylvanijos kasyklų srityje, 
rinko medžiagą. Ten jis su
sipažino su visais likusiais 
dokumentais, su mainierių 
senų leidinių turiniu, ir 
taipgi turėjo tuzinus pasi
kalbėjimų su daugeliu senų 
mainierių ir unijos veikė
jų, kurie, 
minė 
jo nemažai 
macijos.

Ir štai 
Publishers”, 
sistinė leidykla, kuri anks
čiau atspausdino Bimbos 
“Amrikos darbininkų ju
dėjimo istoriją”, atspausdi
no ir knygą “Molly Magui-

nors patys neat- 
tų laikų gerai, turė- 

girdetos infer-

mą”, prie to pridėta, kad 
policija ir tvarkos palaiky
mo organai .tada taip buvo 
bosų rankose, kad angliaka
siai kaip ir nerado kitos iš
eities. Straipsnelio pabaigo
je kaip bibliografija paduo
ti tik du šaltiniai, o pirmu 
yra Bimbos knyga: “See 
Anthony Bimba, Molly Ma
guires (1932); J. W. Cole
man, The Molly Maguires 
Riots (1937).” \

Kaip sakyta aukščiau, 
jau daugiau kaip 20 metų 
praslinko nuo to laiko, kaip 
išėjo iš spaudos A. Bimbos 
istorinis kūrinys. Bet geras 
darbas nepasensta, nenu
stoja savo vertės. Tūkstan
čiai žmonių, kurie studijuo
ja šį klausimą, enciklopedi
jos raginami eiti į knygy
nus, kur randasi ši knyga. 
Istorijos studentai, kurie 
rašo dizertacijas apie anks-‘ 
tyvas Amerikos unijas, ja 
dažnai naudojasi. O dabar 
iš Maskvos ateina žinia, 
kad ta knyga išversta rusų 
kalbon ir ją išleido valsty
binė leidykla, kad tarybi
niai istorikai ir šiaip skai
tytojų masės iš jos susipa- 
pažintų su vienu įdomiau
sių ir. audringiausių Ame
rikos darbininkų judėjimo 
istorijos puslapių. Taipgi 
ateina žinios iš Lietuvos, 
kad gal ši knyga bus išvers
ta ir į lietuvių kalbą...

Labui gerai. Lietuvos 
skaitytojai irgi susipažintų 
su ankstyvu Amerikos ang-' 
liakasių kovingu gyvenimu 
Pennsylvanijoje. Tai toje 
pači oje , Pennsylvanijoje' 
paskui dirbo ir daug lietu
vių angliakasių. Tiesa, 
Molly Maguires laikais lie
tuvių angliakasių ten dar 
beveik nebuvo, bet kokia 
karta ar dviemis vėliau lie
tuviai mainieriai, kartu, su 
kitais imigrantais iš Rytų 
Europos, kurie su laiku 
persvėrė ankstyvą airių-, 
škotų daugumą, sėmėsi 
stiprybės iš tų pačių tradi
cijų.

“International 
ta pati mark-

Nuo to laiko praslinko 
daug laiko, bet ta knyga 
turėjo daug įtakos į Ame
rikos istoriku ir studentu i t
atsinešimą 4 Molly Magui
res. Konservatyviai isto
rikai, žinoma, nepasidarė 
draugiški tai’ kovingai an
gliakasių unijų pirmtaku- 
nei, bet Bimbos iškeltieji 
faktai buvo tokie stiprūs ir 
nepaneigiariii, kad jie turė
jo savo nuomonę bent ‘įmo- 
difikuoti”. Dabar labai ro
tai girdiiųa apie Molly Ma
guires kaip apie grynai te
roristinę organizaciją.

Kad Antano Bimbos 
“Molly Maguires” skaito
ma svarbia autentiška kny
ga, rodo ir Columbia enci
klopedijos straipsnis šiuo 
klausimu. Nors pačiame 
straipsnelyje toje svarbioje 
enciklopedijoje apie Molly 
Maguires kalbam’a1 kaip: 
apie “fį^pės jėgos judėji-

Klausimai ir 
atsakymai 
“Gerb. Laisvės 
Administracija!

Kada gaunamas užsaky
mas siųsti Laisvę į Lietuvą, 
ar yra dienraštis siunčia
mas taip, kaip čia Ameri
koje kasdieną, ar'tik kartą 
į savaitę, arba gal tik kar
tą į mėnesį? Giminės, už
rašydami Laisvę s a v d š - 
kiams į Lietuvą, nori tai 
žinoti.

Antras dalykas. Kada 
asmuo patampa Laisvės 
prietelimuį, užsimokėdamas 
$25.00, ar jam už tą 
yra siunčiama Laisvė 
tams? , *

A. Šilėnas

me-

Draugiškai, 
J. Mažeika

Pittsburgh, Pa.”
Užsakymai Laisves į Lie

tuvą yra išpildomi lygiai 
taip, kaip Amerikoje gyj 
v e n a n tiems prenumerato
riams. Yra siunčiama Lais
vė kasdien.

Prieteliams, užsimokėju
siems $25.00 į metus dien
raščio išlaikymui, Laisvė 
merą duodama už tą patį 
mokestį. Jie užsimoka už 
savo prenumeratą pilną 
kainą $10.00 į metus, apart 
prieteliaus duoklės.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Žodis draugams

Būk pasveikinta, 
žeme! Po daugelio klajonių 
metų aš drauge su kitais Ar
gentinos lietuviais vėl sugrį
žau į savo gimtąjį kraštą— 
Tarybų Lietuvą. Vėl aš gini-

gimtoji

Išplaukiau į Tėvynę š. m. 
birželio pirmąją. Visą dieną 
smarkiai lijo. Nenustojo lie
tus ir vakarop. Atrodė, kad 
net Argentinos dangus aprau
da, kad mes svetimoje žemė
je palikome sveikatą, pralei
dome gražiausias jaunystės 
dienas. Tačiau nebodama lie
taus, mūsų išlydėti į Tėvynę 
susirinko tūkstantinė minia. 
Tai mūsų artimieji, draugai, 
pažįstami. Devynios valandos 
dešimt-minučių. Laivas “Ent- 
re Rios” pradeda tolti. nuo Ar-< 
gentinos krantų, ir mes kely-4 
j e į Tėvynę.

Šiltai, draugiškai su orkes
tru, gėlėm mus pasitiko Ode
soje. Pionieriai mums atnešė 
gyvų gėlių puokštes. Susitvar
kę dokumentus, bagažą, išva- ’ 
žinėjom ten, kur kuris norė
jom vykti.

Argentinoje daug kalbama 
apie tai, kad, esą, tarybinia
me pasienio punkte daromos 
kratąs ir radus daugiau kaip 
vieną porą rūbų, kitkas ati
mama. Tai grynas melas’.Ne
tiesa! Tuo netikėkit, brangūs 
draugai! Iš Tarybinės pusės 
jokių kliūčių nėra. Niekas jo
kių kratų nedaro. Aptarna
vimas visur mandagus ir < 
mokamas. Kol pasiekiama^ 
pasirinkta gyvenimo vieta, sū~ 

! susiekimas geležinkeliu nemo--

Laisvės rėmėjas M. Ma- 
sys iš Detroit, Mich., pa
stebėjo, kad reiktų skelbti 
vardus tų, kurie užsiprenu- karnas, bagažas pribūna be- 
meruodanh Seno Vinco ei- veik tuo Pat metu ir už
lėraščių knygą, duoda dau- pervežimą
giau kaip po $1.00. Tai bū
tų įrodymu prenumerato
riui, kad jo auka yra pilnai 
priduota Laisvės Adminis
tracijai.

Pastaba gera, priimame 
ją ir paskelbsime dienraš
tyje vardus visų, kurie 
apart $1.00 prenumeratos, 
davė ir aukų.

Prašome visų, ktirie ren
kate Seno Vinco eilėraš
čiams prenumeratas, dar
buotis greičiau. Knyga .jau 
ruošiama spausdinimui, rei
kalinga žinoti, kiek bus 
prenumeratų. Taipgi pra
šome tų, kurie dar neužsi
sakėte Seno Vinco Raštų, 
tuojau užsisakyti.

Laisvės Administracija

Žinokite, kad Laisvės 
koncertas šiemet bus lap
kričio (Nov.) 18 d., Rich
mond Hill, N. Y.

veik tuo pat metu ir už jo 
l mokėti nereikia.

Dar suteikiama pinigine para
ma. Kol aprūpinama butu, 
viešbutis irgi nemokamas. 
Štai, kokia tarybinė tikrovė! 
štai kaip savo sūnus — išei
vius pasitinka gimtoji žemė!

Nebodami visokiausių Ar
gentinos policijos daromų 
trukdymų, Tėvynę mes pasie
kėme. Tėvynės meilė ir troš
kimas grįžti į Tarybų Lietu- A. 
vą visas kliūtis nugalėjo.

A. Smoliįvskas
Šiauliai

Ekskursija j Baltarusiją

VILNIUS. — Respublikiniai 
Mokytojų namai neseniai su
rengė Vilniaus mokytojų eks
kursiją į Baltarusijos TSR. 
Ekskursantai lankėsi lietuvių 
gyvenamame Litvianų kaime, 
pabuvojo prie Naručio ir Svy
rių ežerų.

Tai buvo trečia šiais metais 
ekskursija į brolišką tarybinę 
respubliką.

B. Klimaitis

Atsikreipimas į plačiąją visuomenę del 
Prano Balevieiaus rinkinio išleidimo

LEIDIMO GARBĖS
KOMITETO NARIAI

Brangūs Lietuviško Meno Mylėtojai!

Lietuvių Meno Sąjungos Centro ‘Komiteto Muzikos komisija 
imasi didelio užsimojimo—išleisti plačiai žinomo pažangaus lie
tuvio kompozitoriaus Prano Bahvood-Balevčiaus kūrinių rinkinį. 
Į rinkinį įeis 15 pačių goriausių jo dainų, pilnai su piano akom
panimentais.

LMS Centro Muzikos komisija nutarė imtis šio darbo, kad, visų 
pirma, sutelkti į vieną leidinį geriausias dainas populiariškiau- 
sio mūsų tarpe kuriančio kompozitoriaus, antra, kad pagerbti 
jį jo darbuotės ir kūrybos mūsų tarpe dešimtmečiui paminėti. 
Dalis į rinkinį įtraukiamų dainų dar iki šiol niekur nebuvo 
spausdinta.
reikia talkos. LMS Muzikos komitetas ir Leidimo Garbės ko-

Estelle Bogden
Jonas Dirvelis
Aldona Downing
Suzana Kazokytė
Ro jus Mizara
Stasys Paura,
Ona Petrulienė
Mildred St&nsler
M. Sukackienė
Dorothy Yudeu
J. Žilevičius ' '
Walter Žukas
Aišku, kad tokiam užsimojimui
mitetas kreipiasi į jus stoti į garbės, prenumeratorių-rėmėjų eiles, iš anksto užsisakydami P. 
Balevieiaus kūrinių rinkinį. Mes taipgi rkginame Jus tapti talkininku šiame kilniame darbe 
ir raginti stovo pažįstamus ir draugus choruose, organizacijose, klubuose ir t.t. stoti i -prenume-T 
ratorių eiles. : ' .

Garbes prenumeratūra du doleriai. Prenumeratoriai gaus šį puikų suvenirinį leidinį, 
kurį autografuos autorius-tompozitorius Balevičius.
Stokime darban, kad bendromis jėgomis kuo greičiausiu laiku galėtume išleisti šį rinkinį!

LMS CENTRO MUZIKOS KOMITETAS 
LEIDIMO GARBĖS KOMITETAS.u. '

Lithuanian Fine Arts League, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
!



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

Sukilėliai
. (Tąsa)

Kareiviai, išsirikiavę eilėmis, leidosi 
nuo kalnelio ir dabar jau buvo galima 
suskaityti, kad kiekvienoje eilėjo ėjo po 
keturis, ir kad iš viso jų buvo ne dau
giau kaip šimtds žmonių. Visiems kri
to į akis jų šautuvai, kurių galuose 
blykčiojo durtuvai. Paskui judėjo keli 
vežimai, prikrauti Įvairios mantos.

Kareiviams artėjant, triukšmas kaime 
tilo. Kelių šimtų žmonių minia stovėjo 
prie nuleistos liepos ir grėsmingai susi
telkusi laukė vis artyn slenkančių gre
tų. Kareiviai sunkiai mynė kelio purvą, 
buvo apsitaškę ir pavargę. Priėję prie 
liepos jie sustojo, nebežinodami ką to
liau daryti. Bet kraštinis iš kairės, ma
tyt, vyresnysis, žengė kelis žingsnius 
priekin, paspyrė kamieną koja ir įsak-< 

. miai sušuko:
—Kas per tvarka! Kasužgrozdinoant 

kelio tą medį? Nuimti!'
Unterio reikalavimas nuimti nuo kelio 

liepą kaimiečiams pasirodė tokis juokin
gas, kad sutartinis nusikvatojimas buvo 
vienintelis minios atsakymas. Unteris 
ėmė pykti. Pamatęs, kad kaimiečiai nė 
neketina liepos judinti, jis davė įsakymą 
savo kareiviams:

—Pašalinti kliūtį! Pereiti į aną pusę! 
Greitai! Marš!

Kareiviai puolė prie liepos, vieni šoko 
ant kamieno, kiti brovėsi per šakas, pro 
viršūnę, bet visur sutiko netikėtai stiprų 

^atkirtį. Keli pirmieji, paklausę unterio 
ityomandos ir suspėję užšokti ant liepos 
kamieno, bematant buvo nutrenkti at
gal. Vienas jau buvo prasiskverbęs pro 
liepos viršūnę ir, mostaguodamas šautu
vo buože, skynėsi kelią į priekį. Bet čia 
Stasio Marcė šiūptelėjo jam stačiai į 
akis pelenų saują, ir kareiviukas, prunkš
damas ir keikdamas, spruko atgal, kaip 
žvirblis, į liepos šakas. Kitą Grigaliū
nienė nušutino karštu vandeniu, trečią 
šakėmis atgal nuvertė Noreika, o Jan
kauskų Kazys, prisitvirtinęs ant ilgos 
karties pjautuvą, kęsinosi kabinti kaip 
žąsiną kiekvieną, kas tik bandė lipti per 
medį. Visi vengė to baisaus ginklo.

Pirmasis vaisko puolimas buvo atrem
tas. Unteris davė komandą pasitraukti 
keletą žingsnių atgal, o pats vis žvalgėsi 
Į kalnelį, tarsi ko lūkuriuodamas. Įsi
drąsinusi kaimiečių minia triukšmavo, 
gaudė, rėkavo ir tyčiojosi visokiais bal
sais.

Bet štai kalnelyje pasirodė trys rai
teliai. Gražūs, išriestais sprandais žir
gai ir visa raitelių povyza rodė, kad tai 
yra ne prasti eiliniai, bet vyresnieji. 
Prijojus raiteliams artyn, visi pamatė, 
kad vidurinis, raudonbarzdis, buvo, be 
abejo, vyriausias. Jojusį iš dešinės juod- 
barzdį, kai kas pažino: tai tas pats žan
daras, kuris andai darė kratą pas Balsius 
ir landžiojo pas Stasį. Iš kairės jojo 
jauniausias su juodais ūseliais, tur būt, 
raudonbarzdžio padėjėjas. >

.4 *
Kai visi trys prijojo prie kareivių, 

unteris kažką jiems sakė, matyt, pasa
kojo, kas čia buvo įvykę. Tada ruda- 
J harzdis, žandarų pulkiųinkas Skvorco

vas, nusėdo nuo arklio ii’ anų dviejų ly
dimas ryžtingai žengė prie liepos. Jo 
apsiaustas plačiai prasiskleidė, ir vi
siems krito į akis spindintieji ant jo krū
tinės medaliai ir sidabriniai akselbantų 
šniūrai.

Prijojęs prie medžio, jis įsikibo į šaką 
ir, nors buvo jau nebejaunas, vikriai už
šoko ant kamieno, abi rankas padėjo ant 
kardo rankenos ir drąsiai apžvelgė mi
nią. Jo aštrios, rudos akys iš! po su
rauktų antakių iš lėto šliaužė per kai
miečių eiles. Matė visus. Štai pirmose 
eilėse stovi plačiapetis, šviesiaplaukis 
bernas su žibančiu noragu ant iešmo. 
Netolimais jaunuolis su piautuvu ant 
kartie^. Truputį į kairę raudona riesta- 
nosė merga, pelenais apdulkėjusi, kažką 
suspaudusi prijuostėje. Štai stambi bo
ba su garuojančiu kibiru. Antai žilas 

a. sen i s su pikta veido išraiška. Greta pli- 
I kis su vėzdu. Dar toliau bernas su spra- 
Wgilu. Ir taip jis perskrodžia savo aš

triu žvilgsniu, lyg kokiu prožektorium, 
visą minią, kol pačiame jos krašte, ana
pus, užkliūva už raitelio-driskio, valka
tos. Valkata stovi lygiai priešais jį, pa
sistiebęs balno kilpose, akis įbedęs, su 
kažkokia sustingusia veido išraiška.

3 puti. Laisvė (Liberty). Šestad., Spalio (
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Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Staiga Skvorcovas prisimena: a, tai tas 
pats valkata-kurstytojas, kuris jau ne 
vienoje vietoje pasirodydavo, kur tik 
pasireikšdavo valstiečių neramumai! Be
rods ir Gėlgudėj jis kurstė minią savo 
kvailais šūkavimais. Iš ten jis paspruko, 
bet šį karią aš jį nustversiu, niekadėją!

Skvorcovo drąsus laikymasis ir jo tas 
šaltas, tiriantis, aštrus žvilgsnis, taip 
paveikė minią, kad visi stovėjo kaip už
burti, akis įsmeigę į jo stambų .ruda 
barzda apaugusį veidą, į spindinčius me
dalius ir akselbantus. O jis mostelėjo 
ranka, tarsi dar didesnės tylos reikalau
damas ir žemu, bet toli aidinčiu balsu 
prašneko':

—GaspadOriai! Gerai, kad aš radau 
čia jus visus susirinkusius. Aš noriu 
prabilti į jus kaip žmogus, kuris trokš
ta jums gera. Aš noriu išaiškinti jums 
jo imperatoriškos didybės ciesoriaus 
Aleksandro antrojo, iš dievo malonės vi
sos Rusijos imperatoriaus, valią ir jo 
manifesto tikrąją reikšmę. Ciesorius, 
kaip tėvas jūsų gimtasis, nuolatos glo
bia jus maloningu savo rūpesniu, kad 
jūs laimingai gyventumėt, apsaugoti jo 
išminties ir galybės, paties dievo jam 
suteiktos.

Po tokios įžangos žandarų pulkininkas 
ėmė dėstyti ciesoriaus geradėjystes, iš
reikštas jo manifeste ir nuostatuose. Bet 
čia minią sukausčiusi pradinė įtampa 
ėmė slūgti ir dėmesys blaškytis. Jie dar 
sykį išgirdo tai, kas visiems buvo žino
ma: kad jie dar dvejus metus turi eiti 
lažą, kad žemės dovanai negaus, o to
limesnių Skvorcovo aiškinimų jie gerai 
nesuprato, tik suvokė, kad tame ma
nifeste esama dar kažkokios suktos pai
niavos, kuri bus išnarpliota ne jų, bet 
pono naudai.

Toliau Skvorcovas dar aiškino, kad 
neišmintingai, blogai jie padarė, įžūliai 
atsisakę eiti lažą Bagynų dvare. Dvejus 
metus ponui palikta teisė juos tvarkyti 
ir teisti, dėl to dabar nuo pono Skrods- 
kio malonės pareina, kaip juos nubausti 
už neklusnumą. Jeigu jie atsisakys nuo 
savo neišmintingo užsispyrimo ir jau 
rytoj stos į darbą, ponas Skrodskis iš 
geros širdies savo nubaus tiktai kursty
tojus, o visiems ‘kitiems atleis tą , negir
dėtą lig šiol nusikaltimą..

—Ar teisingai aš kalbu, gaspadoriai? 
—baigdamas klausė žandarų vyresnysis, 
nepaleisdamas iš akių minios.

Niekas neatsiliepė. Staiga anam gale 
valkata stybtelėjo balno kilpose ir visa 
gerkle ėmė rėkti:

—Tavo teisybė kaip vilko gudrybė! 
Jei ožys tik paklius į tavo nagus, pa
lydės nabagėlis'ne tik odą, bet ir ragus!

Minia atsiliepė į valkatos sąmojį juo
ku, švilpimu, riksmu.

Skvorcovas paraudo kaip ' burokas ir 
dešine nerviškai pešiojo savo rudą barz
dą. O žilagalvis senis Daubaras sušuko:

—Meluoji! Ne ta ciesoriaus gromata! 
Skaityk mums tikrąją! Žemė mūsų! 
Mūsų tėvai ir protėviai ją dirbo. Ne- 
atiduosime, nors užplakit, nors Į Siberiją 
varykit!

Šaukė ir kiti balsai:
—O kam Skrodskis lažą didina? Prie

volių nepakeliam! Kam nori mus į Pa
balius išmesti?!

Moterys klykė:
—Mūsų dukteris niekina! Ištvirkė

lis!.. Paleistuvis!.. Kas Bagdoiių Ievu
tę pražudė?'!

Priminus Bagdonų Ievutę, Pranaitis 
išblyško ir ėmė brautis artyn. Noragas 
ant baslio grėsmingai pakrypo litik 

' Skvorcovo. Pulkininkas tai matė. Vie
nu akimirksniu jis. ištraukė pistoletą, 
ir trenkė šūvis, kaip perkūnas iš giedro 
dangaus. Į Šį ženklą pirmoji rotos eilė 
pakėlė šautuvus, unteris mostelėjo ran- , 
ka, ir sutartinė šūvių salvė trinktelėjo 
taip baisiai, kad net medžiai suvirpėjo, 
o garsas nusirito laukais ir kalneliais.

Skorcovas ir kareiviai šovė į orą, bet 
minioj kilo neapsakomas, siaubas. Sto
vėję arčiau liepos metėsi atgal su tokia 
jėga, kad -siūbtelėjo visa lųinia. Vieni 
skverbėsi pro kitus, kai kurie bandė at
silaikyti, bet išsigandusiųjų noras pa
bėgti pasirodė galingesnis už atsparių
jų narsą. Spiegė vaikai, šaukė moterys, 
rėkė vyrai. Apdairesnieji puolė į šalis, 
kūliais vertėsi per tvoras į ndaržus ir 
kiemus, kiti stačiai leidosi gatve atgal. ‘

(Bus daugiau) >

et.) 20, 1956

Daunis, 84 metų amžiaus, iš ( 
ligoninės tapo parvežtas na-, 
mo. Sakoma, jo liga, tai šla- 
pinimo kanalo užsikimšimas.

Laisvės skaitytojas K. Mar- 
tinkus nesveikuoja — nieko 
dirbti negali. Jo žmonai pri
sieina sunkiai dirbti — reikia 
vyrą daboti, dar ir du namus 
prižiūrėti bei taisyti, sienas 
popieriuoti.

Senukas A. Kaulakis jau 
šiek tiek susveiko ir gali pasi
vaikščioti. Taip jau ir Frank 
Apšega palengva eina geryn.

Linkiu1 visiems nesveikuo- 
jantiems geros sveikatos! Tū
lų nesveikuojančių čia nepa
žymėjau.

Nuėjau pas Laisvės skaity
toją Levutę pirkti morkų. Vie-

" MoiitėOo, Mass.
Auksinės vestuvės

Rugsėjo 29 d. sukako Vik
toro ir Apalionijos Sinkevičių
50 metų ženybinio gyvenimo. 
Jų duktė, Winnie Thompson 
ir žentas Edward, paprašė 
gaspadinių, kad jiems pagel
bėtų surengti tėveliams auksi
nes vestuves. Taip ir buvo pa-1 
daryta. Duktė sukvietė apie 
150 svečių į Lietuvių Tautiš
ko Namo viršutinę svetainę. O 
gaspadinės -— A. Kukaitienę, 
R. Wallan, K. čereškienč, pri
gamino valgių vaišinti sve
čiams. Prieš pradedant vaka
rienę, Rose Stripinis ir Wil
liam Yuodeikis sudainavo du
etą tam tinkamas kelias dai
nas. Pianu akompanavo Al
bert Potsius. Ir visi svečiai ve
lijo jubiliatam dar ilgo ir lai
mingo gyvenimo. Jaunos mo
terys pradėjo valgius nešti 
ant stalų, o vyrai, W. Kelley, 
P. čereška, Al. Potsius, aprū
pino svečius gėrimais.

Svetainė buvo gražiai pa
puošta gyvomis gėlėmis. Buvo 
svečių ir iš kitų valstijų, kaip 
tai, iš Auburn ir Lewiston, 
Maine, New Jersey; buvo ir 
Paulina Jasilionienė iš Bing-

ry tą> -^draugai:- L N. Stpoiiaiy 
J. M. Sadauskai, J. O. Kirei- 
liai ir Jonas ir aš susitarėme 
atlankyti draugus Krumius, 
kurie turi ūkį Willet, N. Y.

na morka sveria du svarus, o 
kopūstas 10 svaru. Jos dar
žas visuomet gausingas.

P. Petrov

Joną Krumį ir jo žmoną ra- Teatras

jo 
ūkį ir grįžome sau na-

Lewiston-Auburn, Me.
čia mire Amilia šimeklienė, 

74 metų amžiaus. Blogai jau
tėsi apie metus laiko. Gimė 
Lietuvoj. Atvyko Amerikon 
jauna būdama. Buvo duktė 
Juozapo Paulauskaičio. Buvo 
nare: “The Sisters of Ever
lasting Life”. Apsivedė su 
Ant. šimekliu. Paliko 3 sū
nus: Walter A., John A. ir 
Frank Lewistone, ir dukterį 
Aron (Ann) Farkas, New; 
Yorke. !

kolūkyje

Spektaklį kolūkyje žiūrėjo 
apie 300 žmonių.

Koresp.

dome namuose. Abudu gana 
draugiški žmonės. Aprodė sa
vo gražiai įrengtą ūkį ir visą 
gyvąjį turtą: gyvuliukus, 
paukštukus ir taip toliau. Tik
rai geras gaspadorius.

Pasivaišinę, draugiškai pa
sikalbėję apie įvairius reika
lus, prisiminėme ir mūsų 
dienraščio Laisvės vajų. Tada 
J, Krumis sako: “Aš nenoriu 
išsibraukti iš gerų draugų tar
po ir būti užmirštu, tai ve 
$2.00 į Laisvės fondą”. Padė
koję d.d. Krumiams už auką, 
draugišką priėmimą ir malonų 
pasikalbėjimą, apleidome 
gražų 
mo.

KRETINGA.—Užbaigę die
nos. darbus, J. žemaitės vardo 
kolūkio nariai gausiai rinkosi 
į žemės ūkio artelėje esančius 
kultūros namus, čia atėjo ir 
kaimyninio “Tarybinės že
mės” kolūkio valstiečiai.

Pas kolūkiečius tą dieną 
svečiavosi Kauno Jaunojo žiū
rovo teatro aktoriai. Jie žem
dirbiams parodė lyrinę kome
diją “Dvi draugės”.

Panevėžio dramos 
teatro gastrolės

VILNIUS. — l Vilnių gas
trolių atvyko Panevėžio dra
mos teatras. Respublikos sos
tinės žiūrovams panevėžiečiai 
parodys tris naujus pastaty
mus: J. Germano keturių 
veiksmų pjeeę “Daktarų Ka- 
liužną”, M. Gorkio “Paskuti
niuosius” ir A. Vienuolio še
šių paveikslų drama “Prie
blandoje”.

D. Banionis

M. Kazlauskiene

Gyduolės — Svarbios — Gyduolės
Mat Švilpos 5 rūšių, mostys, kurios visada pagelbsti nuo ligų, 

dėl kurių jos yra sudarytos. , Kurie esate vartoję tai gerai tą žinote. 
Svarbu visada turėti jų savo namuose. Jau sukako 17 metų, kai 
jos išdirbamos, ir žmonės jas vartoja. Jos užvardytos numeriais ir 
nurodoma nuo kokių ligų ir kaip vartoti:

No. 1, M. Švilpos Herb salve for skin irritation. Tai mestis 
nuo įvairių odos nesveikumų: išbėrimų, vočių, athlete’s feet, sinus, 
nusidegirrimo, nusiplikinimo žaizdų (tik ne nuo vėžio). GeiYxs nuo 
šalčio išbėrimų.

No. 2, mostis nuo paviršutinių kojų skausmų, rankų sąnarių ir 
muskulų skausmų, švelniai šildo ir greit pagelbsti.

No. 3, nuo dantų skaudėjimo ir sudrūtinimo smegenų. Jei ir 
neturėtumėte dantų, bet jei smegenys nesveiki, vartokite ją.

No. 4, nuo odos niežėjimo, poison ivy. Greit pagelbsti.
No. 5, nuo piles, (hemorrhoids), sustabdo kraujo bėgimą, skaus

mą, niežėjimą ir gydo. Nėra reikalo piaustyti, pagydo šviežią ar 
užsisenėjusią, jei dar nėra išsivystę j vėžio ligą. Nuo čia pažymėtų 
ligų pagelbsti.

Sinkevičiai yra ilgamečiai 
Laisvės skaitytojai ir rėmėjai. 
Tuo tikslu jie aukoja Laisvei 
<515.00.

K. Čereškienč

BINGHAMTON, N. Y

kuomet eina Lais- 
už gavimą naujų 
ir atnaujinimą pre
tai mūsų visų, kai-

Sunkiai susirgo J. Tamošiū
nas. Tik ligoninėje truputį 
pasitaisė. Tai jo sūnus išsive
žė tėvą pas save Bostonan. 
Savo didžiulį namą pardavė— 
ir daugiau čia negyvens. Ta
mošiūno žmona mirė nuo 
aukšto kraujo spaudimo. Tik 
vieną sūnų paliko.

Greit siųskite užsakymus, kurie esate vartoję ir norite gauti 
daugiau. O vietiniai galite užeiti pas mane j namus po šiuo adresu:

MAT. ŠVILPA, 597 Broad SI., Hartford, Conn.
Arba 121 Russ St. ' Tel. JA. 7-5412

W
 Lapkričio
November

Laisves vajaus reikalais

Dabar, 
vės vajus 
skaitytojų 
numeratų,
po ilgamečių Laisvės skaityto
jų, yra pareiga, pasirūpinti, 
lead mūsų visų prenumerata 
būtų atnaujinta laiku. Man, 
kaipo Laisvės vajininkui, jos 
reikalai rūpi ir aš kreipiuosi 
bei prašau visų Laisvės skai
tytojų atsinaujinti šayo pre
numeratas laiku,kad iki pa
sibaigs šis vajus nepaliktų nei 
vienas Laisvės skaitytojas ne- 
atsinąujinęs savo prenumera
tos.

Reikalui esant aš galėčiau 
maloniai patarnauti kiekvie
nam, kuris tik norėtų atsinau
jinti savo prenumeratą per 
mane. Būkime visi draugiški 
ir dirbkime bendrai, kad per 
šį Laisvės vajų nepasiliktų nei 
viena prenumerata neatnau-

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

Dienraščio Laisvės Metinis

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

programą, sekite koncerto skelbimus.

Aplankėme draugus Kru
mius, Willet, N. Y.

Vieną gražų sekmadienio

Šis Koncertas Bus
Liberty Auditorium

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia pakietus j

SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ> 
ir kt., su iš anksto apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS įr INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAVIMAS 
ISKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir įvairių gydtiolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rimifon ir 

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

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymą ir original! parašą gavėjo. Mes 

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

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

1 -mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, Įskaitant Sekm. 0-6, Sešt. 9-4.

Pakietat išsiuntinėjami kasdien. :Tel.: INGERSOL 7-6463
7-7272

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

sugrįsti namo.

Koncertui įžanga tik $1.50

4.

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

rengia moterų ir vyrų ALDLD vietines 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 vakare, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Avė.

K Kviečia Rengėjui (

Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at
silankyti. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 

ateiti į koncertą

4 m 1 Oil for Burns

GARDEN GREEN BRAND CO.
R. F. D. 1, Rt. 32, DEP. LS. 

No. Franklin, Conn.

Per ilgą laiką tyrinėjant, J. W. Thomsonas 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 Bums.

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 lietuvižkai.
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Po miestą pasidairius
Didysis Metropolitan© mu

ziejus nutarė, kad praktišku
mas turi paimti viršų prieš 
paviršutinį Įspūdį. Kaip tai 
žino kiekvienas newyorkietis, 
kuris kada nors aplankė Met
ropolitan© meno muziejų, jis 
pasiekiamas lipant plačiais 
aukštais laiptais. Tie laiptai ir 
kolonos, sako dabar muzie-< 
jaus direktoriai, labai Įspū
dingi, savo išvaizda primena 
senovės graikų pastatus ir 
maldyklas, ir todėl lankyto
jas dar neįėjęs į muzįejų per
siima pagarbos menui jausmu.

Tai būtų gerai, bet Įsimai
šo ir kitas faktorius — pagar
ba menui tai pagarba menui, 
tik bėda, kad daugeliui, ypa
tingai senesnio amžiaus žmo- 
iėms, belipant tais puikiais 
plačiais laiptais pradeda 
skaudėti kojos. Kaip nors sta
tistiniai Metropolitan© muzie
jaus direktoriai net apskaičia
vo, koks nuošimtis žmonių vi
sai susilaiko nuo ėjimo Į mu
ziejų, — ir tai vis dėl tų ne- 

. lemtų laiptų.
Tad, jie padarė nutarimą: 

laiptai bus nugriauti ir lan
kytojai Įeis Į muziejų tiesiog 
nuo šaligatvio, 
ne 
o i 
nes 
sta 
lengvas, 
bus patenkinti. Visi, tai yra, 
išskiriant tuos, kuriems grai
kiška klasinė architektūra 
svarbesnė, negu skaudančios 
kojos.

Tas juos Įves 
Į dabartini pirmą aukštą, 
rūsį, bet tai menkniekis, 
dabartinė rūsis bus paver- 
pirmu aukštu, įėjimas bus 

moderniškas, ir visi

M.

ŽYMUS JUGOSLAVIJOS 
ARTISTAS-DAINININKAS 
NEW YORKE

Spalio 21-os vakarą, Carne
gie Hali, pirmu kartu Ameri
koje dainuos žymusis Jugosla
vijos solistas, Belgrado Ope
ros vadovaujantis basas, Mi
roslav Cangalovič. Su juomi 
dainuos Rusų Katedros Cho
ras, vadovaujamas Nicholas į 
Afonsky.

“Times” gauna protes
tą dėl Ike indorsavimo, 
-Kefauveris pajuokia

s “Times” pripažįsta, kad re
dakcija gauna 'daug protestų, 
Įskaitant daugybę telegramų, 
nuo skaitytojų, kuriems nepa
tinka laikraščio nusistatymas 
už EisenhowerI. Kaip žinia, 
“Times” šios savaitės pradžio
je ilgu editorialu paaiškino, 
kodėl indorsuoja EisenhowerI.

Dauguma protestuotojų sa
ko, kad “Times” išvados nesu
tinka su tuom, ką pats laik
raštis sakė ir dar tebesako sa
vo editorialuose. Ir tame ilga
me editorial© “Times” aiški
no, kad jiems nepatinka Nix- 
cnas, nepatinka Dulles, nepa
tinka Wilsonas, nepatinka 
daug kas Eisenhowerio politi
koje, o, visgi, gale Eisenho
werI indorsavo.

“Times” taipgi paduoda, ką 
apie tą indorsavimą sakė Ke
fauveris, kuris šią savaitę 
radosi New Yorke. Kefauve
ris sakė, kad jis gerbia 
“Times” ir jį skaito vienu ge
riausių laikraščių mūsų šaly
je. Bet Eisenhowerio indorsa- 
vimas yra keistas, kadangi 
tame pačiame editoriale pa
remti beveik visi demokratų 
kaltinimai prieš republikonus. 
Kefauveris sako, kad tas jam 
primena posakį apie tūlą ^e- 
ną“ senatorių (manoma, kad 
jis turėjo omenyje mirusį Taf
tą), apie kurį buvo sakoma, 
kad “Jis labai išmintingas, iki 
prįeina išvados’’. Panašiai su 
“Times”, sakė Kefauveris: 
tas laikraštis patiekia išmin
tingas nuomones, bet paskui 
iš jų padaro neišmintingas 
vadas ....

BERNIUKAS NETEKO 
RANKOS

Henry Seglecki, kuris gyve
na Kew Gardens sekcijoje, ne
teko dešinės rankos ir turi 
"smarkiai sužeistus vidurius. 
Nelaimė atsitiko, kai sprogo 
bomba, kurią jis pats padarė!

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra kuopa rengia maska
radų balių ir gerą vakarienę už $1.00, 
spalio (Oct.) 27 d., šeštadienj, pra
džia 5 vai. vakare, 
svetainėje, 9305 St Clair Ave.

Gerbiama publika esate kviečiami 
dalyvauti tame pokilyje,' nes mūsų 
šeimininkės visados padaro gerą va
karienę.

Taipgi bus geri muzikantai, gros 
visokius šokius, kokius ką tik kas 
norės.

Kuopos nariai, kurie dar negavote 
L. Pruseikos knygą, “Atsiminimai 
ir Darbai”, o atėję į pokilj gausite. 
Maskuoti, ' kurie geriau pasirodys, 
gaus dovaną. Reng. Komisija.

(205-207)

L.D.S. Klubo

iš-

Tėvai paleisti po 
aukšta kaucija

Kai muštynės tarpe Charles 
Buether ir jo žmonos Ellen 
rugsėjo 26 d. pasibaigė mirti
mi jų sūnelio, 16 mėnesių am- 

laikomi 
po 

tei- 
kad 

po 
po 

dar 
sun-

žiaus, abudu buvo 
kalėjime ir neišleidžiami 
jokia kaucija. Tik dabar 
sėjas Starkey patvarkė, 
Charles būtų paleistas 
$25,000 kaucija, o Ellen 
$5,000. Jų teismui diena 
nepaskirta. Buether yra
k vėžio vairuotojas ir priklau
so prie Brewery Workers of 
America unijos. Kunigas 
trys unijos nariai sako, kad 
jie yra Įsitikinę, jog Buether 
yra neka4tas.

Tik trys iš viso milijono

Reinhardtų vedybines sukakties 200 IND darbininkų gal 
puota įvyks jau šį sekmadienį bus išmesti iš darbo,-X v-- ‘ t ......................... ....... —    

Ji bus tikrai vedybinė ne 
vien tik vaišingumu, bet ir 
pagal visas tradicijas.

Rengėjai Frank ir Olgos 
Reinhardtų 45 metų sukakties 
banketo pakvietė labai malo
nią, šaunią svočią ir nepa
prastai populiarų svotą, ku
rie tinkamai atstovaus tradici
nę pobūvio dali.

Tiek pat dėmesio tenka ir 
vaišėms. Ekspertiški šefai pa
tys jau gamina dešras, ruošia 
kepimui visą būrį karališkų 
paukščių (kalakutų) ir pla
nuoja visus kitus priedus.
PUOTA BUS MASINĖ

Daug žmonių užsisakė kvie
timus savaitėmis iš anksto ren
gėjams dar net nepaskelbus, 
kad banketas rengiamas vie
šas. Paskelbus, kad visi no
rintieji dalyvauti kviečiami, 
pagausėjo užsisakymai kvieti
mų.

Kaip žmonės žiūri Į šį ban-

.............
ketą, galima matyti iš seka
mo :

•• Prieš porą savaičių susiti
kau iš Eastono atvykusius L. 
Tilviką^ ir F. Malkaitį. Pa
klausiau, gal atvyks Į Rein- 
hardtų banketą. Atsakė:

“Laikas ir kelias tolimas, 
dar nežinome, ar galėsime 
atvykti. Bet toks jūsų darbas 
Vertas pasveikinti, paremti. 
Taigi, jeiąu' ne asmeniškai, 
mes bobūvyje dalyvausimi e 
nors dvasiniai”.

Tai> tarę* i* Tilvikas Įteikė 
$12, Malkąitis $3, banketo rei
kalams. • ,

PRAŠOME DĖMESIO5 Ban
ketas įvyks pietų laiku, 1:30, 
spalio 21-ą dieną, Liberty Au
ditorijoje, kampas Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill, N. Y. Salė randasi už 
dviejų blokų nuo BMT Jamai
ca traukinio 111th St. stoties.

N. K.

Aido Choro koncertas 
bus spalvingas

TWU rengias protestu©!
Transporto darbininkų uni

jos (TWU)- lokąlas 100 skel
bia, kad IND subvių pataisų 
dirbtuvėje 207-oje gatvėje, 
kur dirba apie 1,200 darbinin
kų, 200 gal bus atleisti iš 
darbo. Transporto autorite
tas skelbia, kad dabar pra
veda “ekonomijos vajų’’. Ta 
“ekonomija”, sako unija, pa
sireikš tame, kad bus atleis
ta dalis darbininkų ir likusie
ji už tas pačias algas turės 
sunkiau ir greičiau dirbti. Bet 
T. A. negalvoja apie savo 
aukštesnių pareigūnui algų 
mažinimą, arba apie bandy
mą pirkti medžiagą ir reikme
nis kainomis pas kitus kont- 
r aktorių s 
eina darbininkų sąskaitom

Lokalo 100 prezidentas Mat
thew Guinan ir sekretorius 
iždininkas Ellis Van Ripper 
pareikalavo iš 
toriteto, kad 
pasitarimas su 
šiuo klausimu.

Kai buvo paskelbta, kad 
bus daromas filmas iš Bernard 

dramos “Saint Joan”, 
visas milijonas mer- 

vado- 
Visas 
tiktai 
rolei, 
tiktai

Shaw 
sakoma, 
ginų kreipėsi ir prašė 
vaujančios rolės vietos, 
jas “išsijojus”, pasiliko 
trys, tinkamiausios tai 
Iš tų trijų bus išrinkta
viena. Tomis trimis yra : Kel
li Blaine, 19 metų, iš New 
Yorko ; 
metų, 
berg,

19 motų
Doreen Denning, 

iš Švedijos, ir Jean 
iš Iowa valstijos.

24 
Sc-

Trečiadieni du jauni chuli- 
gąiai Įsiveržė i High Schoo) 
of Commerce ir smarkiai ap
mušė tris mokytojus ir vieną 
mokinį. Bandė pabėgti, bet 
tapo sugauti. Užpuolikais pa
sirodė Kenneth Gray, 16 me
tų, ir Robert Plains, 19 metų. 
Bus skaudžiai nubausti.

visas taupymas

Transporto nu
būtų sušauktas 
unijos atstovais

Pasiruošti koncertui pamo
kos įvyks sekamai:

Spalio 24 vakarą, 8 vai.
Spalio 26 vakarą, 8 vai.

Aldo Shoro koncertas bus sp.
Choro rudeninis koncertas, 

kuris Įvyks spalio 28-os popie
ty Liberty Auditorijoje, ne dy
kai vadinamas Tarptautiniu 
Muzikos Festivaliu. •

Programoje dalyvaus 4-rių 
tautų menininkai, kurių kiek
vienas turi ne vien savo tau
tinės muzikos - dainos kūri
nių, bet kai ką geriausio ir 
iš savo kaimyniškų tautų.

Programa bus spalvinga ne

vien garsais. Chorai — ukrai- 
nų ir pats Aidas — puošis 
spalvingais kostiumais. Jugo
slavai šokėjai taip pat išstos 
apsirėdę tautiniais rūbais. Tai
gi, koncerte rasime girdimojo 
ir regimojo malonumo.

Aido Choras prašo visus sa
vo priėtelius, kurie šiuos pra
nešimus skaitote, praneškite 
apie šią programą visiems sa
vo draugams’ ir kaimynams.’ 
Jie ’ nesigaillčs jūsų paklausę, 
atvykę praleisti popietį su 
Aidu. 1
I

1 !•

’ 1 J i / • i €-e )

V »■ * V M ** * •»», y «, « 4

TEATRUOSE
Roxy teatre dabar rodomas) 

'naujas Hollywood© filmas? 
“THE GIANT” (“Milžinas?). 
Tai filmas apie paprastųjų’ 
žmonių gyvenimą Texase. Tu- i 
rinys nekomplikuotas, bet vi
si kritikai, nuo žurnalo 
“Time” ir N, Yorko “Times” 
iki kairiečjų “Daily Worker”, 
sutinka, kad tai nepaprastas, 
stiprus ir Įspūdingas filmas, 
vaizduojantis gyvenimą tikro-: 
viškai, numaskuodamas hipo-,'

ir I kritiškumą.

ru 
pi

Ką planuojate rengti šį 
denį? Laisves spaustuve 
giai ir gražiai padarys spau-< 
dos darbus jūsų parengimams.

*

Laisves Koncertas Perkeltas
Iš LAPKRIČIO 11-TOS Į 18-TĄ

Del kliūčių artistams turėjome Laisves koncer
tą perkelti iš Lapkričio 11-tos i LAPKRIČIO 
(NOV.) 18-TĄ.

Prašome sekti koncerto skelbimus, nes greit 
• bus paskelbta, kas dalyvaus programoje.
*1
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Criterion Theatre

Box-Office Now Open
FOR 

The Exclusive new York Engagement*
OF

PRODUCTION

Che Ceil Qunmandineiits 
A Paramount Pictur. IN TECHNICOLOR®AND VISTAVISION 
TWO PERFORMANCES DAILY • ALL SEATS RESERVED 

MAIL ORDERS NOW!
SCHEDULE OF PRICES AND PERFORMANCES ORCH. ILOCK BALCONY

MONDAY thru FRIDAY Mata, at 2:00 P.M.. . .$2.40. 1.80
SATURDAY aZl SUNDAY Mata, at 2:30 P.M.... $3.30. . .$2.40 
EVERY EVENING at 8:00 P.M.................................$3.30. . .$2.40
All price* incl. tax, Holiday ackeclule and price* lame a* Sat. and Sun.

Criterion Theatre starting Nov. 9th 
SroaJway anj 45th Street

* Tk. Ct^il B. DeMille Production of "THE TEN 
COMMANDMENTS" it an exclusive engagement at thia theatr*.

I thi* engagement it will not be ehown in any other theatre in thia city. _ 
□■SEATS ON SALE • WEEKS IN ADVANCEGDICi^GI2J>470
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WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (arti DeKalb) 

Ridgewood. IIEgeman 3-2613 *

Spalio 19-tą—Spalio 24-tą 
Pirmą Sykj Brooklyne. 
žymi po Karine Filmą.

“THE STRANGER”
Tai tikras vaizdas iš gyvenimo.

Taipgi
“THE GAY FARCE”

Quax The Breakdown Pilot 
Vėliausios Vokiškos ižnios.

Seno Vinco eilėraščiu v 
knyga jau statoma, norime 
ją išleisti lapkričio mėnesi. 
Kurie dar neužsisakėte jos, 
pasiskubinkite. Kaina $1.00.

LUDWIG HERTZ
^891 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. Bahlscn’s 
tortų ir sausainių, šokolado. Tu
rime importuotų vokiškų valgių. 

Šeimininkės, taupykite.

LEAFS
TV SERVICE SALES

GI. 7-0425
Prompt—Efficient Repairs 

353 Victory Blvd. 
Near Cebra Ave.

Every Fish In The Ocean!
IMPORTED & DOMESTIC

Pickled, smoked, dried, in balls, 
filets, skinned-rcured, 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 Stores, 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 sia. 

or Belt P’kway exit

SLIPCOVERS

WE CATER 
WEDDINGS * PARTIES 

BANQUETS 
Accomodations for up to 200. 
Full Course dinners served. 
Also can supply if/desired 
Morsd’oeuves, music, liquor.

Starting $5.00 per person & up. 
Open from 4 P. M. Dally 

Sunday from 12

GRECO’S
875 Sunri.se Hway 

Lynbrook, N. V. 
Phone LYnbrook 3-8930

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.

- New YORK
HELP WANTED FEMALE

Cleaning Women. To work 6 
P. M.—12 T3. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do riot 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(203-209)

MALE and FEMALE

COUPLES i

Cooks Asst., Nurses Aides. Sober, 
reliable, $265 month. Apt. main
tenance, laundry. Also: Couple, 
Waitress and Porter. Sober, reliable, - 
$160. Maintenance, laundry. "’riHL 
Box 127, Valhalla, N. Y., or phone 
WIL 8-2336. 9 A. M.—5 P. M. % 
hr. Grand Central.

(202-208)

HELP WANTED MALE

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

AL. 4-1193

SPECIALfcS ŽEMOS VASARINĖS KAINOS
Pąsiunčiame siuntinius j visas dalis Sovietą Sąjungos—j Lietuvą, 

Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntini su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, mcdikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarės apdraudos, jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, |skaįt. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Inc.

OIL BURNER SERVICE MAN
OIL Burner service man, expd. Good 
pay — steady position' with good 
company.
Tpex Utility, 842 Ralph Ave. B’klyn 

EV. 5-0500
(205-211)

INSTRUMENT MAKERS 
10 Metų Patyrimo 

Ideališkos Darbo Sąlygos ■ Gera 
alga. Prisideda viršlaikiai. 
THE AUSTIN COMPANY

76 9th Ave. (15th St.), N. Y. C. f 
Tel. W4. 4-8630

(205-211)

KLI.JONKIU išdėstytojas, paty
ręs. Dauginus prie flops, gera alga. 
5 dienos.
1659 1st Avė. (arti 86th St.), N.Y.C.

LE. 4-4866.

(204-210)

Filme vaidina Elizabeth Tay
lor, ’ kuri neskaitoma didžio 
talento aktore, bet taipgi vai
dina James Dean, jaunas ta
lentingas aktorius, kuris nese
niai mirė Hollywoode auto 
nelaimėje, ir apie kurį dabar 
sakoma, kad jis būtų išsivys
tęs į tikrą genijų.

Vienok, daugiausia “krėdi-i 
to” už “The Giant” atiduoda-; 
ma direktoriui George Ste
vens. Stevens yra vienas tarp 
nedaugelio Hollywoodjp direk
torių, kurie nesiskubina paga
minti kuo daugiau filmų, ku
rie pasitenkina vienu per me
tus arba net kelerių metų' bė
gyje, bet filmą direguoja at
sargiai ir kruopščiai; kad pa
siekti perfektiškumą.

Taipgi, kaip tai sako 
kritikai, “The Giant”
filmas, kurį turėtų pamatyti 
visi, kurie gerais filmais įdo
maujasi. \

VISI 
yra

New York© valstijos cenzo
riai uždraudė rodyti filmą 
“Lady Chatterly’s Lover”. Tai 
francūziškas filmas, pagamin
tas pagal britų rašytojo J). H. 
Lawrence romaną. Cenzoriai 
sako, kad tas filmas “glorifi- 
kuoja paleistuvystę”.

Filmu 
kortavo 
Lover” 
teismus
cenzorių draudimas būtų nu
imtas. . . ; :

kompanija, kuri inv 
“Lady Chatterly’sĮ 
iš Francūzijos, per. 

bando išsirūpinti, kad

Slipcovers 
Cornices 
Reupholstery 
Drapes 
Carpeting 
Lamps 
Tables

DE SAL
582 86th St.

Brooklyn
Thurs. & Frl. ’til 9 P. M.

Sofa' 
and 

Chair
$59.95

(Reg. $79.00)

K«t. IMI OM«taHd<H0 Reputation for 
guccteeful FaeMon Training 

OmIiMm hwkiM akatthiat, 
Mn*r*»**lM.
frHMtkiii RraplM.

Ftw Placement Service
Reffotvr N*w f*r 

Short Intwmiv* Co«r<*«
RMUMt CaUI»l 8 «r 
Hmi 8U<y C*t*lM 8*1

*4 W. 9* St.. N.Y. 18, LO 5-5*20

Reupholštered
Sofa 
and 

Chair
$159.00

(reg. $229.00

DECORATORS
SH. 8-9566

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
ėwark 5, N. J 
Arket 241172

*

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

SMORGASBOARD
Ir SKANUMYNAI

Pietūs, įsigėrimai, vakarienės. 
Atdara, sekmadieniais.

SLYVŲ KEKSAI
Žemuogių Skanumynai 

Pichinger ir Linz Layer keksai. 
Neugroeschl’s kaštonų ir slyvų 
skanumynai, it tt. Lindt, Tobler, 
Astor šokoladai.

ANDRE’S PASTRY , 
70 West 96th St., (Columbus Av.) 

RI. 9-6146

GLAZIER

Must be experiened.
Full or part time.

Steady work. Good pay.
' LE. 4-4662

(202-208)

OPERATORES IR TAISYTOJOS.
Prie quilting. Patyrusios. Darbas 
vakarais. Ant Metallic Quilting 

mašinos.
CORONET QUILTING CORP. 

CH. 2-5737
(202-208

PASKUTINĖ PROGA PASIŲSTI

Valgio Pakietai į Lietuvą, Latviją, Rusiją.
Pristatymas Garantuotas Pirm Kalėdų

Pakietas—Maišytas: 5 sv. taukų kenuose; 5 sv, cukraus; 5 sv. 
ryžių; 3 sv. kavos—tiktai .$31.50.

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 $30.00.

Pakietas A—20 sv. cukraus, $19.50; Pakietas B—20 sv. miltų, 
$19.00; Pakietas C—20 s v. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų. 
$82.50. Nemokate dAugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų muitas. 
Galutinos' kainos. Mes garantuojame pristatymą pirm Kalėdų, jei
gu užsakote prieš arba ant spalio 27 d. Pakietai išsiunčiami tiesiog 
iš mūsų Sandėlio Šveicarijoje. Tai nelaukite, užsisakykite dabar. 
Skambinkite ar rašykite:

TAZAB OF LONDON
10 E. 39th, St, N. Y. 16, N. Y.

Tel. MU. 4-3281. Atdara kasdien ({skaitant Sekmadieni) iki 5 v. v.

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

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

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

(199-205)

t ......... .. ...........

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 
Mine. Sapho.

MAISON-SAPHO
SCHOOL OF DESIGN

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

LEHR BROTHERS, INC., 
PORK* STORE

Geriausios mėsos, kiaulienos. 
Specializuojame Kiaulienos 

Produktuose.
60-86 Myrtle Ave. 

Ridgewood 27, N. Y. 
Arti Fresh Pond Rd.

i IIEgeman 8-1667

LORBEN CORP, is Hiding Ma
chinists. We need 2 men cap. of 
making jigs and fixtures and set
ting up of production mach. in 
moderate size machine shop. Exc. 
opp. with tested company. Cont mu- ^., 
ality expand. Sal. depends on yotv?<» 
ability. VA. 5-4229. J.

(203-209)

Business Opportunity

4 pusi. LatarB (Liberty) šeštad., Spalio (Oct.) 20, 1956

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

HE. 3-2310

(199-205)

I

Sunri.se



