
ŠIANDIEN RINKIMAI-BALSUOS APIE S9 MILIJONŲ ŽMONIŲa

v
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Washingtonas. — šian
dien, lapkričio 6, apie 60 
milijonų amerikiečių eis 
prie balsavimo urnų, kad 
išrinkti prezidentą, vice
prezidentą ir dalį savo Kon
greso. Republikonai pilni 
pasitikėjimo, kad dabarti
nis prezidentas Eisenhow-

eris bus perrinktas antram 
terminui, kad su juom kar
tu bus perrinktas ir Nixo- 
nas. Bet republikonai nu
jaučia, kai Eisenhowerio 
dauguma prieš Stevensoną 
ir Kefauverį šiuo kartu bū
sianti mažesnė, negu buvo 
prieš Stevensoną 1952-ais

rretais.
Demokratai, iš kitos pu

ses, reiškia viltį, kad Ame
rikos žmonės išrinks Ste
vensoną ir Kefauverį, kad 

e nutars, jog Stevensono 
stovis prieš hidrogeninius 
bandymui ir demokratų 
endrai aiškesnis nusistaty-

ji

b

mas už žmonių gerbūvį nau
dingesni, negu Eisenhowe
rio didžiojo tyiznio valdžia.
’Abi pusi ir taipgi bešališ

ki stebėtojai pripažįsta, kad 
Kongresas liks demokratų 
rankose, o gal net tvirčiau 
jų kontrolėje.

Apie savaitę atgal taip

vadinami “šiaudiniai balsa
vimai” rodė, kad Eisenno- 
weris turi gerus šansus lai
mėti, kad jis gausiąs gal 
net arti' 60% visų balsų. 
Bet demokratai nurodo, 
kad vienu kartu tie šiaudi
niai balsavimai ir apskai
čiavimai rodė Dewey būsi-

mu laimėtoju prieš 
nąj..

Pasauli

Trumą-

ir šiuoo dėmsis
p paprastai Ame

rikos prezidentinių rinkimų 
reiptas šios šalin, 
kartu tas dėmesis 
ažesnis — Egipto

metu, a th 
nors šiuo 
žymiai m

ir Vengrijos įvykiai didžia 
dalimi Amerikos rinkimus 
nustelbia. Net pačioje ša
lyje tie įvykiai spaudoje ir 
prieš pat rinkimus lošė 
svarbesnę rolę, negu rinki
mai.
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KRISLAI
Balsuokite!
Socialistai.
Laisvės vaidmuo.
Pasmerkė.

Rašo R. Mizara

Šiandien, lapkričio 6 dieną, 
pyksta balsavimai — rinkimai 
prezidento, rinkimai Kongre-
se.

Balsuokite kiekvienas, užsi
registravęs balsuoti!

Anglijos darbiečiai, anglų 
bažnyčios vadovai, Anglijos 
visuomenė pasmerkė savo val
džios pradėtą karą Egipte.

Įdomu tai: kai Anglijos so
cialistai kovoja prieš ginkluo
tą užpuolimą ant Egipto, tai 
Francūzijos socialistų valdžia 
veda karą prieš Egiptą!

Izraelio socialistai, sakoma, 
kaipgi reiškia pasipriešinimą 
BU-u Guriono valdžiai, kuri 
tarnauja Francūzijos ir Angli
jos kolonistams, kuri, pati 
būdama maža, ginklu bando 
suvesti sąskaitas su arabiškais 
kaimynais.

Jau per kai kurį laiką Izra
elio valdžia skelbė: mes netu
rime ginklų, neturėtum kuo 
apsiginti, jei mus arabai už
pultų.

Dabar matome: Izraelis 
buvo g akiuotas iki nosies; jo 
valdžia naudoja ginklus ne 
apsigynimui (jo niekas neuž
puolė), bet agresijai!

Gyvename rimtą momentą. 
Nieks nežino, kas bus rytoj. 
Karas gali išsiplėtoti, karas 
Jrali patapti pasauliniu.
▼ Kas jį pradėjo? Socialisti
nės šalys? Ne, kapitalistinės, 
imperialistinės šalys.

Mūsų dienraštis kiek bega
lėdamas informuoja skaityto
jus apie tai, kas darosi pasau
lyje.

Mūsų vajininkai turėtų tai 
aiškinti žmonėms, raginant, 
kad jie užsisakytų Laisvę, kad 
jie, skaitydami ją, žinotų, 
kas pasauly dedasi.

Tie, kurių prenumeratos pa 
sibaigė, raginami be atidėlio
jimo jas užsimokėti.

Tvirtinkime savo dienraštį, 
kiek begalėdami.

Jungtiniij Tautų asamblėja, 
sušaukta specialiai tam, kad 
tartų savo žodį karo reikalais 

.Artimuosiuose Rytuose, pa
smerkė agresorius: Britaniją, 
Prancūziją ir Izraelį.

Tai buvo pirma tokia asam
blėjos sesija Jungtinių Tautų 

istorijoje.
Prieš rezoliuciją, reikalau

jančią, kad būtų sulaikyti mū
šiai Egipto žemėje, balsavo 
tik patys agresoriai ir Austra
lija, o taipgi Naujoji Zelandi-

SOCIALISTINE SANTVARKA APSAUGOTAr

■0

I n važi ja prasidėjo Vėliausios Nauja darbininkų
VENGRIJOJ

ir valstiečiu valdžia su

Brit^ ir francūziji 
iecjos jau įsiveržė 
Bgipto feritorijoai

Kairas. — Po kokios sa
vaites bombardavimo i š 
oro, britų ir francūzų kari
nės i egos pravedė atvirą 
invaziją Egipto teritoritfon, 
— Britanijos < Francūzijos 
parašutistų daliniai nusilei
do Port Saido srityje prie 
Suezo kanalo. Egipto ofi
cialus komunikatas sako, 
kad pirmas parašutistų jun
ginys, apie 3,000 karių, ta
po • visai sunaikintas. Ko
vose prieš įsiveržėlius da
lyvavo ne tik Egipto ka
riuomenė, bet ir civiliniai 
gyventojai, ginkluotas jau
nimas, policija.

Tuo tarpu, kai parašu- 
tistai nusileido' britų ir 
francūzų kariniai laivai su 
pėstininkais ir marinais 
juose artinosi prie kranto. 
Egiptiečiai numatė, kad 
tos jėgos tuoj taipgi bus 
išsodintos krante.

Britų - francūzų aviaci
ja sudaužė Egipto stotį 
Kaire, bet Egipto radijas 
tęsia transliacijas per pa- 
gelbinę stotį, kuri randasi 
“kur nors Egipte.” Per tą 
stotį prezidentas Nasseris 
paskelbė, kad Egiptas gins 
kiekvieną savo krašto pėdą 
nuo britiškų ir francūziškų 
imperialistų.

Sinojuje esą ramu
Kovos tarp Egipto ir 

raelio tuo tarpu kaip
Iz- 
ir

ja. Penkios šalys iš daugiau 
kaip 70!

Nieks tikrai nežino, kuo 
baigsis šis karas, pradėtas Iz
raelio, Anglijos’ir Francūzi
jos.

Viena aišku: ugnis tapo 
kurta, ją užgesinti nebus 
Įima taip lengvai, kaip ji 
vo pradėta.

Arabiškas pasaulis niekad 
nepamirš to, ką praėjusią sa
vaitę agresoriai padarė Egip
tui.

už- 
ga- 
bu-

Dabar aišku, kodėl anglai 
taip įsikibusiai laikėsi Kipro 
saloje: Graikijos salą jie nau
doja militarine baze agresijai 
prieš Egiptą.

Tai imperialistų politika, 
biauri politika!

pasibaigė. Izraeliečiai už
valdė visą Sinojaus dyku
mą, didelį plotą, kuris yra 
apie keturis kartus dides
nis už visą Izraelio valsty
bę. Jie taipgi užėmė Gazos 
sritį Palestinoje, kur ran
dąs! apie 250,000 arabų 
tremtinių. Izraeliečiai skel
bia, kad kovos prieš egip
tiečius pasibaigė, bet jie at
sako įsileisti Jungt. Tautų 
stebėtojus į Sinojaus sritį. 
Izraeliečiai, kurie anksčiau 
teigė, kad jie įsiveržė Sino
jaus dykumon ir Gazos sri- 
tin tik tam, kad nubausti 
fedajinus, arabų komandus, 
dabar jau sako, kad jie 
liks užkariautose vietovėse.

Jordane tuo tarpu kon
centruojasi Irako ir Sirijos 
jėgos. Izraeliečiai pakarto
tinai žadėjo nepulti Jorda
no, bet stebėtojai sako, kad 
ir šioje pusėje gali įsilieps
noti karas, nes izraeliečiai 
po savo pasisekimo prieš 
egiptiečius, gali bandyti in
vaziją Jordanan.

Jungtinėse Tautose
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Jungtinės Tautos praeitą 
savaitgalį ir savaitės pra
džioje turėjo vieną inten- 

viškiausių savo darbuo- 
s periodų.

PaSflllllii tarybinių jėgų pagalba atsteigusi tvarkų; 
IfiUuiiėn&S Kadar premjeras., Imre Nagy jau pašalintas
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Londonoas.
nės jėgos ūžė 
do aerodromą 
visoje Port-S 
Visi 
viai, kurie at 
rašutistus lin 
grįžo Kipran.

- Britų kari-

ir įsitvirtina 
aido srityje. 

britų-frUncūzų orlai- 
skraidino pa- 
k Egipto, su-

‘Budapeštas. — Vengrijo
je susidarė nauja darbiu- 
ninku ir valstiečių revolt 
cine valdžia, kuri 
priemonių užtikrinti,

ų mazgus. Da-

Paryžius. — 
gos jau užėm 
virš Suezo kanalo.

Viena.— Keletas tūkstan
čių [Vengrijos sukilėlių per
ėjo (Austrijos rubež.r A-~ 
trai juos nuginklavo., Iš 
Budapešto ateina 
kad kardinolas M: 
prašė Amerikos an 
prieglaudos. ■

Maskva. — “

Francūzų ję- 
ė kelis tiltus1

L !' i

ų. Aus-

dszęnty 
basądos

Pravda” 
dama jame straipsnyje 
ko, kad Nagy’o valdžia 
rėjo kristi, nės Nagy leido 
reakciniams ele m e n t a m s 
įvesti chaosą 
nistinį terorą, 
tapęs reakcinių jėgų įran
kiu, sako tas

Budapeštas.
Kadaras pas 
steigus tvarką ir ramybę, į 
jo kabinetą b

ve-
sa-

ir anti-komu-
Nagy buvo

*-» v Į I

iaikraštis.'
— Premjeras 
<elbė, kad at-

is įtraukti ir 
atstovai. Jis 

istus ir 
yti dis-

ragino visus k 
komjaunuolius 
ciplinos ir kovingpmo pa
vyzdį.

Varšuva. — Premjeras 
s periodų. Saugumo Gomulką sakė radijo kalbo- 
ryba ir Generalinė Asam- je, kad lenkai turf rodyti 
nja laike posėdžius, kurie! geležinę discipliną, įeigu jie 

nenori, kad šalyje _ 
totų tokie tragiški įvykiai, 
kaip tai įvyko Vengrijoje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhowe

sy
tėi
ta
bl
užsitęsė naktimis ir dauge
lis diplomatų sakė, kad jie 
nemiegjoo per paras ir pa-

4

ras.
Du klausimai stojo prieš 

Jungtines Tautas: britų- 
francūzų ir izraeliečių 
agresija Egipte ir įvykiai 
Vengrijoje.

' iGeneralinė asamblėja 50 
balsų prieš 0 priėmė bendro 
pobūdžio rezoliuciją, kad 
visi karo veiksmai Egipte 
turi būti sulaikyt. Bet bri- 

/ir francūzų delegatai, 
davė su-

vi
tu
tų
kurie nebalsavo, 
prasti, kad jų valdžios to 
įsakymo neklausys.

Vengrijos atžvilgiu Ge- 
nėr alinė asamblėja 50 bal
sų prieš 8 nutarė siųsti

_ Jemjeras 
radijo kalbo

atsikar-

ris pa
siuntė laišką premjerui 
Bųlganinui, Reikalaudamas,
kad Tarybų Sąjunga iš 
trauktų savo (karo 
Vengrijos.

Tokyo. — Amer 
gia karinius mane 
ponijoje.

jėgas -iš

ika ren- 
Jvrus Ja-

rijo n.

u- 
ėmesi 

kad 
socialistinė santvarka bus 
apsaugota, kad bus nugin
kluoti kontr - revoliuciniai 
elementai, kurie 'prisiplakė 
prie liaudies judėjimo už 
platesnę demokratiją. Tos 
valdžios priešakyje atsisl 
jo Janos Kadaras, Veng 
jos Darbininkų (komun 
tų) partijos generalinis Se
kretorius, kuris, kaip “

;o-
ri- 
is-

. - r" tąistas,” sėdėjo kalėjime po
Rakošio-Gero režimu.

Kadaras pareiškė, k 
premjeras Nagy svyravo 
pasidavė reakcinių, elemen
tu įtakai.

Apsaugos socializmą
Naujoji valdžia atsikrei

pė į Vengrijos darbo žmo
nes su manifestu, kuriamenes su manifestu, kuria 
tarp kitko sakoma

“Vengrijos darbininkų

ad
ir

geležinkel c
bar taryhiniai tankai šalia 
pačios Vengrijos tankų sau
go parla 
valdžios ;
te.
vietomis pasidavė taikingai, 
o kai kur tapo nugalėti 
ginklais.
vadovybė k

Nagy
’ Premjei 
imtas.

Prov:

riento rūmus ir 
staigas Budapeš- 
incijos sukilėliai

Sukilėlių karinė 
suimta.
e^ąs suimtas

ras Nagy esąs su- 
Jo rolė paskutinė

mis jo režimo dienomis bu
vo liniglota. Iš vienos pusės 

sukilėliai, kurie 
kuriuos provinci- 

is ir siautė kai 
udapešto dalyse, 
jo' autoriteto ir 

tu jų kariai net 
ačiame Budapešte

ir 
valstiečių valdžia įsteigta.

“Spalio 23-ią dieną mū
sų šalyje prasidėjo masi
nis judėjimas, kurio kilnus 
tikslas buvo pataisyti prieš- 
bartines ir prieš - socialisti
nes. klaidas, kurias padarė 
Rakošis' ir jo pakalikai, ir 
ginti tautinę nepriklauso
mybę ir Vengrijos suvere
nitetą.

i
“Imre Nagy’o valdžios’ 

silpnumas ir kontr-revoliu- 
cinių jėgų įtakos augimas 
revoliuciniame judėjime pa
statė pavojun mūsų soęia- 
lįstinius laimėjimus, mūsų 
darbininkų ir valstiečių ka
lią, mūsų gimtinės patį eg
zistavimą.”

Atsikreipime toliau sako
ma, kad jeigu kontr-revo- 
liuciniai elementai būtų lai
mėję, jie būtų atsteige ka
pitalizmą, sugrąžinę fabri
kus seniems savininkams ir 
žemę dvarininkams.

Tarybų* j egos padėjo
Kadaro vadovaujama re- 

yoliuciųė ' valdžia paprašė

reakciniai 
valdė kai 
jos miešti; 
kuriose E 
neklausė 
vienu me' 
kovėsi p 
prieš Nagy’o karius-užsie
nio reikalų ministerijos rū
muose, be 
Nagy’ už, 
lėlius, paskelbė jų 
vadą generolą Maleterj ka
ro1 reikalų ministru.

' Kuomet revoliucinės jė
gos į po Kadaro vadovybe ir 
tarybinių jėgų padedamos 
pradėjo perimti galią, Na
gy per , 
dar krei 
Tautas p^galbo

Kadar 
gy’o valdžios nariu, bet 

{ paskui įs 
laipsniška 
įrankiu.

Naujos valdžios pažadai
Naujoji valdžia žada Ven

grijos žmonėms apsaugot 
socializmą, bet taipgi ne
grįžti prie Rakošio valdžios 
klaidų. Bus panaikinta biu
rokratija, fabrikuose bus 
steigiamos darbininkų ta
rybos, panašiai kaip Jugo
slavijoje. Kai tvarka bus 
pilnai atsteigta, derybos 
bus pradėtos su tarybinė
mis karo jėgomis apie jų 
padėtį Vengrijoje.

(Iš Jugoslavijos praneša
ma, kad Tito pritaria Ka
daro valdžiai.)

Naujoji valdžia taipgi at
šaukia Nagy’o nutarimą iš
traukti Vengriją iš Var
šuvos pakto.

t iš kitos pusės 
gerindamas suki- 

karini v

jėgų padedamos

Budapešto radiją 
peši į Jungtines 

s.
s pats buvo Na

įtikino, kad Nagy 
i virsta reakcijos

u

Prieš balsavo
kraštai.
nuo balsavimo. Odai buvo praeitą savaitgalį tarybinės 
Indija, IndoneĮ:““. ■* v----- '
vija: ir kiti Azijos-Afrikos grijoje strateginius pujnk- 
bei neutralistiniai kraštai;

stebėtojus” Vengrijoj. y< x x
socialistiniai Į tarybinių jėgų 'padėti nu- 

15 šalių susilaikė ginkluoti sukilėlius.inkluoti sukilėlius. Jau

zija, Jugosla- ėgos buvo užėmusios V

;us, kaip tai aerodromu

en-

s ir

NENULINČIUOTAS
Wildwood, Fla. — FBI 

atrado Jesse Woods, negrą, 
kurį rasistai ištempė iš ka
lėjimo ir nusivežė su savi
mi. Buvo bijota, kad jis 
nulinčiuotas, bet dabar jis 
rastas gyvas Andulasios 
miestelyje. Rasistiniai chu
liganai betgi jį kankino ir 
plakė.

Tokyo. — Japonijoje da
bar lankosi buvęs Burmos 
premjeras U Nu. Jis sakė, 
kad Burma ir Liaudies Ki
nija susitars, kad bus baig
tas konfliktas apie kai ku
rias rubežines provincijas.

Didžiulės demonstracijos
prieš Edeną Britanijoje

Lęndon 
žmonių s 
gar aikštę 
protestuo

as. — Apie 30,000 
usirinko į Trafal- 

Londone, kad 
•Įti prieš Invaziją 
Protesto mitingą- 
aciją surengė dar- 
Kalbėjo jų vadai, 

Po mi-

demonstr 
biečiai. Kalbėjo 
tarp jų Bevanas. 
tingo minios pasileido link 
Downing x 1 
si valdžio

street, kur randa-- 
s rūmai.
ginkluoti polici

joj o demonstran- 
ą ir įvyko rimtas 

susirėmiilnas, kuriame ke
liolika demonstrantų ir ke
li policininkai tapo suimti.

ninkai pa 
tams kel is • — •

Bevanas savo kalboje 
Trafalgar aikštėje sakė, 
kad Edenas yra arba kvai
lys arba nusikaltėlis, kad 
vienaip ar kitaip jis turi 
atsistatydinti. Darbiečiai 
reikalauja, kad Edenas at
sistatydintų . Jie žada rem
ti kito konservatoriaus va
dovaujamą valdžią, jeigu 
būtų atšaukta invazija.

Demonstracijos prieš ka
rą Egipte įvyko ir kituose • 
Britanijos miestuose.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vėsu
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BALSAVIMO DIENA
LAPKRIČIO 6 DIENA — balsavimo diena; diena, 

kurią bus išrinktas kitiems ketveriems metams mūsų 
šalies prezidentas ir dvejiems metams Kongresas.

Skaitytojai, be abejojimo, pastebėjo, kad mūsų 
laikraštis šioje rinkiminėje kampanijoje daug maž lai
kėsi bešališkai, tačiau mes, eidami iš vien su darbo uni
jomis, daugiau stojome už demokratų kandidatus pre
zidento ir vice-prezidento vietoms—Stevensoną ir Ke- 
fauverį.

Mes manome, kad visa eilė demokratų kandidatų į 
Kongresą turėtų būti išrinkti, už juos reikėtų balsuoti; 
mes, pavyzdžiui, manome, kad New Yorko valstijos pi
liečiai turėtų balsuoti už Wagnerj senatoriaus vietai.

Kuris kandidatas bus išrinktas prezidentu: Eisen- 
howeris ar Stevensonas?

Tai pasakys balsuotojai. Spėlioti čia neverta.
Mums rodosi, kad pastarieji įvykiai (karas) Arti

muosiuose Rytuose daugiau pasitarnavo Eisenhoweriui 
negu Stevensonui. Mums rodosi, kad Stevensonas su
klupo kai kuriuose savo pasisakymuose dėl tos opios 
padėties.

Kaip ten bebūtų, kiekvienas užsiregistravęs pilietis 
privalo balsuoti!

JUNGINIŲ TAUTŲ GRIOVIKAI

i

JUNGTINĖS TAUTOS vyriausiai buvo įkurtos tam, 
kad palaikyti pasaulyje taiką, kad neprileisti agresijai, 
kad neprileisti trečiojo pasaulinio karo.

Ir štai šiomis dienomis yra labai didelis išbandymas: 
ar Jungtinės Tautos galės savo pasibrėžtą tikslą pa
siekti?

Kaip nežiūrėsime, Jungtinės Tautos gyvena' krizę. 
Du Saugumo Tarybos nariai, pastovūs nariai, su veto tei
se,—Anglija ir Francūzija—qirade j o prieš Egiptą (taip
gi Jungt. Tautų narį) agresiją, karą.

Anglija ir Francūzija pradėjo šį karą sTikčiausiais 
būdais: pirmiau jos užsiundė ant Egipto Izraelį, o tuo 
met pačios užpuolė Egiptą.

Einant sutartimi, kurią padarė Jungt. Valstijos 
Anglija ir Francūzija, šios visos trys šalys turėtų padėt 
užpultajam, turėtų padėti Egiptui, turėtų paskelbti eko
nomines. sankcijas Izraeliui, turėtų panaudoti net jėg i 
prieš Izraelį.

Bet ne! Anglija ir Francūzija pačios užpuolė užpul
tąjį, užpuolė Egiptą! Jų bombonešiai žudo nekaltus, be
ginklius žmones, griauja Egipto miestus ir tai vadina 
“policijos veiksmais.”

Tai bjauriausias, tai žiauriausias užpuolimas, kokį 
pasaulis kada nors matė!

Kada Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje buvo pa
siūlyta rezoliucija, reikalaujant, kad mūšiai Egipte būtų 
sulaikyti, tai Anglija ir Francūzija, turėdamos veto tę 
sę, atmetė tą rezoliuciją.

Saugumo Taryba sušaukė specialią, nepaprastą 
Jungtinių Tautų asamblėją. ,

Asamblėja, po ilgų ir karštų debatų, 64 balsais prieš 
5, priėmė rezoliuciją, reikalaujant, kad tuojau mūšiai 
Egipte turėtų būti sulaikyti, kad iŠ Egipto žemės pasi
trauktų agresoriai. (Tiesa, rezoliucija, pagaminta 
Jungt. Valst., yra labai švelni, tačiau jos, turinys nėr; 
blogas.)

Anglija ir Francūzija (šiuos žodžius rašaiit) sak
neklausys Jungtinių Tautų balso. Neklausys jos pasau
lio balso.

Jeigu jos neklausys, tai kas bus?
Ar Jungtinės Tautos išliks? Ar jos turės mora^ 

teisę gyvuoti po to, kai du Saugumo Tarybos nariai s 
veto teise neklauso savo 
įstaigos, kuri buvo įkurta sulaikymui agresorių?

Šitie klausimai šiandien kyla viso pasaulio žmo
nėse.

Jeigu Anglija ir Francūzija, nesiskaitydanios su pa
sauliu, vaiys pirmyn savo agresiją, tai smūgis Jungt 
nėms Tautoms bus didelis.
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KAS K I RAŠO IR SAKO
NAUJAS LAIKRAŠTIS 

“ŠLUOTA”
ilniaus “Tiesa” praneša, 

šiemet Lietuvoje buskac 
pradėtas leisti naujas laik
raštis — “Šluota”, Tai sa
tyrinis laikraštis, išeidinė- 
siąs du kartu per mėnesį.

Lai “Šluotai’! pavyksta 
iššluoti iš Lietuvos visokias 
negeroves, kurios gyvenime 
pasirodo dėl apsileidimo ! ir 
kitokių priežasčių!

TARYBINIS BALETAS— 
LONDONO 
SUŽAVeTOJAS 

; .j-':

Spalio mėnesį Londoną 
aplanke Maskvos Didžioje! 
Teatro baletas, 
rašė amerikinės 
korespondentai, 
lonioniečius savo 
kuinu.
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mėistriš-

Kapso Sūnus

dą, kad 
spektaklis 
g;
jame akte, 
kai nusipe] 
tos ovacijo 

“Lyginda
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kurias ištraukas iš londo- lėtą pasaulyje;
niškės spaudos atsiliepimų 
apie tą baletą -— atsiliepi
mų, kuriuos paskelbė Elta. 
Spalio 10 d. Elta pranešė:

“Anglijos laikraščių te
atro kritikai didžiai įverti
na ; Didžiojo teatro trūpės 
spalio 8 d. parodytą baletą 
“Gulbių ežeras”.

“Daily Herald 
Smitas šį spektaklį vadina 
“dar vienu dideliu įvykiu! 
baleto srityje.”

‘(‘Pasak ’“Daily Worker,” 
spektaklis turėjo “milžiniš
ką pasisekimą”.

“Laikraščiai nešykšti pa-: 
gyrų svarbiausiems atlikė
jams ių dirigentui Fajeriui.

j “Daily Herald” kritikas en-i 
tuziastiškai atsiliepia apie, 
Od'etos-Odilijos. vaidmenis 
atlėkusios jaunos balerinos 
N. Timofiąjevps , meistriš
kumą. Jis pąžymr, kad ji! 
“nusipelnė didžiausių cįva-i 
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BRAZILIJOS LIETUVIAI H
jau žinome, piiąnieji į 

Braziliją atvykę lietuviai bu
vo Balčiūnų, Subačių ir Ben- 
doravičių šeimos,, pasiekusios 
Braziliją 1898-ais metais. Di
džioji lietuvių emigracija pra
sidėjo 1924-ų metų pabaigoje 
ir tęsėsi iki 1930-ų mei 
tą laiką iš Lietuvos į 
ją išvažiavo arti 40,00 
tautiečių. Tuo laiku 
vargo ir nepriteklių spaudžia
mas, buvo priverstas 
duonos ir laisvės užsienyje. 
Brazilijai tuo metu buvo rei
kalingos pigios darbo 
kavos ir cukrinių 
plantacijoms. Todėl d 
tuvių ir išvažiavo į Braziliją.

Pirmieji gandai, ka 
žili ją galima nuvažiuoti nemo
kamai, greitai api’ėkiė visą 
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“News Chronicle” kritikas 
rašo, kad N. Timofiejeva 
yrą “nuostabiai daug ža
danti šokėja,, turinti įgimtą 
prašmatnumą”.

■“Lai kr ašty je i ‘ E ven i ng 
News” įdėtos recenzijos 
autorius, aukštai ivertinda- 
mas Ninos Timofejevos vai
dybą, rašo, kad ji atliko 
dvigubą vaidmenį su dide
liu jausmu: švelni, gracin
ga, nekalta ir lipšni Odeta; 
šalta, puiki ir žavi Odilija.

Ne mažesnį įspūdį daro ir 
jos partneris Nikolajus Fa- 
deječevas, kurio atliekaįnaš 
Zigfridas atrodė nepapras
tai vyriškas ir įtikinamas... 
Jis parodė mums savo me
ną keliuose šokiuose trečia
jame akte, pademonstruo
damas tą neaprašomą leng
vumą ir- grakštumą ore, ku
rie suteikia didingumą : vy
ro šokiui. Atrodė, kad savo 
šuoliais jis pakyla į orą, po 
to sustingsta ten kažko
kiam momentui, po to švel
niai nusileidžia ant žemės, 
ir visa tai — muzikos, tem-

draugėmis pasidalinti sąvo 
džiaugsmu, kad Laisvė jau 
pradėjo spaušdintĮi “SENO
V I N c o[ IeilerAščiių 
RINKINI !
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PATAIKYTA!
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KORĖJOS KARO metu Jungtinės Tautos pada 
tokį nutarimą: Jeigu agresija (vienos šalies ant kit<j>s 
užpuolimas) įvyksta, jeigu Saugumo Taryboje! dėl si 
valdymo agresoriaus nesusitariama, tai kuo veikiausi; 
reikia sušaukti Jungt. Tautų nepaprastą asamblėjos s 
siją, kad ji galėtų tarti savo žodį, kad ji galėtų pasmerl 
ti agresorių. / i

*ė

ai

“Liesdamas kitų šokėjų 
pasirodymus ir muziką, 
“Times’* kritikas 'rašo: 
“Sūkuringas ^armanianco 
sukimasis, Marinos Kond- 
rjątjeyos grakštumas atlie
kant po de trua, grobuoniš
ki'„Levaševo šuoliai — visi 

e ir mažiau redkšmingi
Visa tai, nereikia net aiškinti, buvo taikyta prieš 

Tarybų Sąjungą. I ' ,
Bet štai, kaip atsisuko antras lazdos galas, atkištas 

" ‘ė-į visai kitą pusę: Praėjusį ketvirtadienį tokia asambl 
jos sesija buvo sušaukta. Ir ji pasmerkė ne Tarybų S 

• jūngą, o Angliją, Francūziją ir Izraelį! .........
aL.

s
vaidmenys bei* įkvėptas di- 
r gento Fajerio, menas su
kuria gyvą ir pagaunantį, 
nors ir ginčytiną genialiojo 
kūrinio variantą”.

dų, o kartais net tam tyčia 
samdomų mušeikų (privatinės 
fazendos policijos — kapan- 
gų). Ne vienas mūsų tautietis, 
bėgda 
kapai 
Buvo 
bėgam 
tokių, 
zendo;
Lietuvos nusivežtą mantą, yra 
ir į T,
PAB£

mas iš fazendos, buvo 
gų užpultas ir sumuštas, 
ir tokių atsitikimų, kai 
tį ir visai užmušdavo. O 

kurie, bėgdami iš fa- 
s, paliko visą, dar iš

ėvynę grįžusiųjų tarpe.
GELIO LIKIMAS
ste be pinigų, be darbo, 
ačiū kartu 
pat buvo
1926-1930

ir be duonos, 
labai sunku, 
metų beveik 
rajono (San

priemiestyje) rūsiai, į 
nepatekdavo saulės

įlįsti per esančią prie 
išimtinai buvo

Mie 
tuo p 
taip 
Tarp
visi Bom Retiro 
Paulo 
kuriuos 
spind iliai ir į kuriuos reikė
davo
gatvėk angą, 
apgyventi lietuvių. Šių eilučių 
autor ui, , 
plantacijų 
taip 
mėnešių sykiu 
šeima 
name 
siu rūsių. Taip žmonės gyve
no, t;

atbėgusiam iš kavos 
1928-ais metais, 

pat teko gyventi keletą 
su Macaičių 

(iš viso 11 žmonių) vie- 
iš Pratęs gatvėje buvu-

se miestuose 
bendroves, 
norinčius važiuoti į B 
Visus viliojo tai, kad 
sama žiemos ir ten du 
gauti ant medžių, — 
kią nusiskinti esamus 
ir baigtas kriukis.

šių ir panašių vilčių vilio
jami, kaip rudenį paukščiai, 
lietuviai masiškai paliko gim- 
ląjį kraštą, seną gūžta, kurio
je augo ir kurią mylėj 
vargo genami pradėję ieškoti 
paguodos tarp svetimų—toli
mame, nežinomame ki

Ir nors čia buvo kalbama, 
kad kelionė esanti ve 
iš tikrųjų buvo visai 
kiekvienas emigrantas 
ma, važiavusi į Brazilj 
<ui 
atidirbti kavos ar 
šven d ri ų p 1 antator i am 
taip buvo numatyta San Paulo 
valstijos kavos ii’ 
Švendrių plantatorių s 
kai 
gabenimo planą. Jei

’ planas dalinai buvo sližlugdy- 
Itas, tai dėka to, kad mūsų 
žmones, nepakęsdami vergiš
kų darbo sąlygų, p ir nai pro- 

i gai pasitaikius bėgo iš fazen
dų (dvarų) kaip kas įmany
damas.

Vos tik susidūrus su pirmai-1 
siais Brazilijos 
dar Santos uoste, 1 
laimės kibirkštėlės jau pradė
jo gesti: skurdi uost 
ninku išvaizda ir skuduruoti 
jų drabužiai šiurpu nukrėsda- 

tuometinį emi-
Su naujai atvykusiais 
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line krizė palietė Brazi- 

■ tik ką pradedančią kar
stu vių koloniją, šimtai
tautiečių pėsti išvaikš- 
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i ją, Urugvajų ir Argeti- 
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so ir
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deimantų kasyklose. Bet 
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Pėsti 
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mas 
naru 
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“Susivienijimas lietuvių Brazi
lijoje” sutelkė apie save visas 
pažangiąsias lietuvių jėgas. 
Buvo numatyta neatidėliojant 
išleisti laikraštį ir tam uoliai 
buvo ruoštasi. Ir nors tuome
tiniai iŠ tėvynės pabėgę už 
šmugeliavimą, išeikvojimus ar 
kitus prasikaltimus inteligen
tai (Ruškys, Valiukas, Kirš- 
teinas ir kiti) bandė sugriauti 
tik ką gimusį “Susivienijimą”, 
įsteigdami tuo pačiu metu 
“Aušros’’ klubą ir pavilioda
mi dalį “Susivienijimo” narių, 
bet tos “Aušros” vadeivų pa
stangos nuėjo vėjais. Kai tik 
“Aušros” ponai pradėjo užsi- 
imdinėti nešvariais darbeliais, 
apgaudinėdami savo tautie
čius, atvykstančius į Braziliją 
ij- ieškančius patarimo pirmo
mis emigracijos dienomis, tai 
klubas paliko be sąžininges
nių narių, vėl buvo sustiprin
tos “Susivienijimo” eilės.

Nors jau nuo 1929-ų metų 
pradėjo jaustis pasaulinės kri
zės, pasekmės ir Brazilijoje 
dabo žmonės buvo atleidžiami 
iš darbo, o naujai atvykstan- 
tieji visai darbo negaudavo, 
“Susivienijimo” organizacija 
vis stiprėjo, apimdama vis 
platesnius lietuvių sluoksnius. 
Apie 1928-ų metų rugsėjo 18 
dieną pasirodžiusį “Susivieni
jimo lietuvių Brazilijoje” or
ganą “Garsas” pradėjo spies
tis pradedantieji rašyti pažan
gieji. Laikraštis susilaukė ne| 
paprasto pritarimo visoje lįĮf- 
tuvių kolonijoje, o organizaci
ja jau turėjo net keletą skyrių 
su meno sekcijomis ir knygy
nėliais.

Lygiai kaip buvo sunku įs
teigti pirmąją organizaciją, 
taip nelengva buvo gauti lite
ratūros. Dalis knygų buvo su
nešta pačių “Susivienijimo” 
narių, o didžioji dalis buvo 
gauta iš draugų šiaurameri- 
kiečių ir jų organizacijų. O už 
vis daugiau buvo gaunama iš 
“Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos” ta
da, kuomet San Paulo buvo 
įsteigta tos Draugijos 1L o*

pavojingą darbą? 
ėjo ir prekiniais trauki- 
(keleiviniam apsimokėti 
o pinigų) važiavo po 

s kilometrų, jei tik iš- 
ivo, kad kur nors yra 

Vilniuje, turime 
spaudos darbuotoją, 

kurį laiką grįžusi iš 
ikos, kuris anais laikais’ 

gyvenimo verčia- 
mėgino duoną užsidirbti 
prie elektros jėgainės 

bos, bet jau antrame pa
ine gavo kraujoplūdį ir 
> nuo nąro profesijos ir 

lėtinės duonos atsisakyti. I 
atsitiko todėl, kad nie

kas nesiskaitė su žmogaus gy- 
o darbo žmonės negalė-!

įsirinkti nei darbo, nei 
dirbo ten ir taip, 

tik kaip nors nuo 
ynus.
kas gi nežino, kiek 
nt savų pečių nešinėjo to 
siaus” per tuometinę kri-

kuopa.

KOVOJE

darbininkais į1 Taip
ūktosios

o darbi

vo ne vieną 
grantą. 
būdavo ir tebėra elgi 
taip: kai emigrantai 
iaivo, jie tuojau susodinami į
tam paruoštą traukinį ir nu
gabenami į San Paujo esantį 
emigracijos namą, 
vyksta išskirstymas į 
cukrinių švendrių plantacijas.
O praslinkus keletai dienų, 
pradedamas išvežiosimas į 
valstijos provincijas pagal pa
reikalavimą.
PRAVIRGDĖ NE VI

Pirmieji vaizdai fazendose 
pravirkdė ne vieną mūsų mo- ženg 

kuri nu-i sunk;
o dažnai’

kuriame 
kavos ar
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lapius vartydamas] • 1

Visiems ir visoms didelis 
ir širdingas Ačių! Pasima
tysim k 
spaudos.

ju-

rtydamasj
Į i ! V

is ir visoms didelis
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SU PRIEŠAIS
“nėra namų be dū- 

lietuvių patar- 
ir su lietuvių 

ir ’ laikraš- 
“dūmų”. Atsi-

išdavysčię, pra-

Bet... 
imu” sake 
lė. Taip 
organizacijomis 

Atsirado 
priešų, 
siausti reakcija ii’ dau- 
kitokių bėdų, laikas nuo 
sukrečiančių Brazilijos 

lietuvių pažangųjį judėjimą. 
Persekiojo vietos saugumo or
ganai. Persekiojo “savi”.

Dėl reakcijos ir išdavysčių 
dešimtys kovingų Brazilijos 
lietuvių buvo ištremti į Lietu
vą dar fašistinio režimo metu. 
Dešimtys buvo tąsomi po ka
lėjimus ir po įvairias salas 
prie sunkiausių darbų, kaip 
didžiausi nusikaltėliai. KcA*®- 
las lietuvių padėjo galvas i* 
Brazilijos darbininkų klasės 
reikalus, politinės policijos 

, . . j nukankinti. Keletas iš jų žu-
aukso ir deimantų nei- vo vvkdydamj Brazilijos Ko- 

lamose giriose ar dirbo 
iausą darbą ten, kur tik 

audavo.

vybe, 
jo p 
saugumo: 
kad i 
apsig:

bado

lietu-
vių a
“kry
zę, kasdami tunelius per kal-

kuriais buvo tiesiamas 
,s. Čia mūsų broliai taip 
išliejo daug prakaito ir 

gyvybių, kad 
kilometrų grei- 

važiuotų lengvosios maši- 
ir traukiniai. Lietuvis sta-

sena 
buvo

čiais. 
rado 
dėjo 
gybė 
laiko

kelia 
pat 
padėjo keletą 
šianųien 100 
čiu 
uos
te elektros jėgaines, dirbo ka
vos 
tacij 
prie 
ko j o

ir cukrinių švendrių plan- 
ose, kasė tunelius, dirbo 
miesto kanalizacijos, ieš-

torelę, juo labiau tą, 
sivežė mažamečius,

I ir ant rankų tebesančius vai
kučius. Neretai pasitaikydavo, 
kad vaikams pieno prašančiai 
motinai, 
galų kalbos ir rodai

. tais 
vės, vietoje pieno 
fiskalai

nemokančiai portu- 
įčiai ges- 

kaip yra melžiamos kar- 
fazendos 

(prievaizdai) atneš
davo virvę ir t.t. šie atsitiki
mai dar labiau sugraudindavo 
jau ir taip į pesimizmą įpuo
lusius žmones. Bet. 
mas eina savo keliu, 
yra sakoma: “šuo ir 
papranta”. . Taip tūrėjo pri-1 
prasti prie naujų gy\ 
lygų bei sunkaus ir

. gyveni- 
Neveltui 

kariamas

ji g
KOVOS KELIU

munistų partijos pavestus dar
bus, tiesioginiai ar netiesiogi-

To paties vargo verčiamas, 
svetimų ir savų išnaudojamas, 

pirmaisiais emigracijosjau
metais lietuvis pradėjo ieškoti 
kove
ganizacijas, 
žodį

s kelio. Pradėjo kurti or- 
leisti spausdintą 

, kad per jį pažintų gy
venimą ir tikrąjį kelią Į dar
bininkų klasės šviesesnį ryto- 

Prie pirmosios Brazilijos 
vių organizacijos reikia 
raityti “Susivienijimą lie- 
į Brazilijoje”, kurio ini-

WILDWOOD, 
galiąu šuėmė 

George AltmĮaną, 
negro Jose Wbods 

nulinčiavime.

licija pa.

riam’ag

Po

kuHs įta-'

s.tapo
i . ištemptas iŠ kalėjimb rasis- 

“Daily...MailL. daroJšva- tų gaujos ir užmuštas.
• ,1 I ‘ -ii - <

enimo są-Į 
neįprastu 

darbo ir mūsų broliai.
<ai apmo 

kamas darbas nuo ^aulės už
tekėjimo iki nusileidimo taip 
Įvargindavo, kad didesnė dau- 
guma lietuvių naktiįnis išbėgė
davo iš fazendų — 
vincijos miestelius, 
Paulo. Bėgo naktimis, ne 
dienos metu būdavo 
saugojami fazendo;

Neįprastas ir men

ar į pro - 
ar į San

uolia 
prievaiz

U-.,. 
;• «į i i,-&j ' , U

jų.
lieti 
pris ■ 
tuvi
ciatbriais buvo V. Zarakaus- 
i<as, 
prad 
kūręsi savišalpos pagrindais, 
bet,
viedą iš didžiausių ir gausin
giausių buvusių organizacijų, 
kur 
Bra 
yra 
mis

Trilikauskas ir kiti. Nors 
žioje šioji organizacija

laikui bėgant, iškilo

os nuopelnai pažangiajam 
zilijos lietuvių judėjimui 
labai dideli. Jau pirmo- 
savo gyvavimo dienomis

Bet, nežiūrint visų perse-! 
k Joj imu, kalinimų ir ištrėmi
mo/ pažangus lietuvių veiki
mas ar Brazilijos Komunistų 
partijoje, ar masinėse liaudies 
organizacijose yra reikšmin
gas ir tęsiamas iki šių dienų.

Lietuvis myli savo kalbą, i 
savo laudi, laisvę. Už laisvę, 
už darbininkų klasės geresnes 
gyvenimo sąlygas jis pasiry
žęs atiduoti viską, net ir bran
giausią savo turtą — gyvybę. 
Tai jis įrodė Didžiojo Tėvy- 
nes karo metu. Tai jis įrodė 
įvairiuose, su1 laisve ir kova, 
už gyvenimą susijusiuose 
veiksmuose. Kur bebūtų, ko
kiomis gyveninio sąlygomis 
begyventų, didesnė pusė mū
sų brolių yra pasiryžę eiti ke
liu, vedančiu J darbininkų 
klasės galutinę pergalę — ko
munizmo įgyvendinimą.

(Tąsa 4-tam pusi.)
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UKILELIAI Kovų 
vaizdai 1861-1864 metais

del žemes ir laisves

(Tąsa) 
džiausiu dėmesiu. Matyt, kad visi tie 
reikalai ir santykiai su dvaru jiems 
daug labiau rūpi, negu žinios apie gi
minių sveikatų. Dėdė dažnai įsiterpia į 
Petro pasakojimų, reikalaudamas kai kų 
pakartoti, kai kų smulkiau ir aiškiau 
išdėstyti.

—Palauk, palauk... Kaip sakai?.. 
Kiek dienų einate į lažų ?.. O kad tave 
dievai!

Kai Petras ima pasakoti apie Skrods- 
kio elgesį su merginomis ir kaip buvo 
nuplakta, o paskui prisigirdė Bagdonų 
Ievutė, kurių norėjo vesti Pranaičių Juo
zas iš Paliepių, tai Elzytė raudo ir vėl 
blanko, gėdos ir pasibaisėjimo kankinama. Dėdienė jaudinosi ir pyko, net jos 
aĮ<ys žaižaravo ir žilų plaukų kuokštas, 
išlindęs iš po skarelės, nusidriekė per 
smilkinį.

Kai Petras nupasakojo, kaip Griga
liūnienė šutino kareivius karštu vande
niu, o Stašių Marcė pylė pelenais į akis, 
dėdienė nebeištvėrė pasitenkinimu. Bet 
kai išgirdo, kaip žiauriai jodvi, o taip 
pat ir Balsių Genutė, buvo nuplaktos, 
senė taip supyko, kad ėmė šauktis dan
gaus keršto ir grasinti žiauriausiomis 
pragaro kančiomis Skrodskiui ir visiems 
tiems budeliams. Dėdę labai jaudino 
Daubaro likimas, nes jį gerai atsiminė 
iš savo jaunystės dienų. Iš visa ko bu
vo matyti, kad nei dėdė, nei dė
dienė, nei Elzytė nebūtų laikęsi nuoša
liai, jeigu ir pas juos būtų panašūs įvy-

mėlis dingo kelio posakyje. Kelionės 
metu jiedu are
čiuliavo. Įprastas kaimiečio varžymasis 
greitai ėmė tir 
dus į vežimėlį.

—Pirmų mylių aš būsiu vežėju, o tu 
pabūk ponu, — juokavo kunigas.—An
tra mylių tu būsi vežėju, o aš ponu. Pas
kui vėl tu ponas, o aš vežėjas. Ne taip 
nusibos kelionė. E, bobute, traukis iš 
kelio, suvažinėsime !—šūktelėjo kiūtinan
čiai keliu moterėlei, pliaukštelėjo bota
gu, timptelėjo vadžias, ir žemaitukas lei
dosi smagia ristute.

Visa kelionės laikų Mackevičius buvo 
linksmas ir ka 
jam Balsiui ap 
Kijevą, jaudindamasis kalbėjo apie žmo
nių skurdų ir ųpie vargo priežastis, glū
dinčias ponų sauvalėje ir valdžios netei
singume. Jis

iau susipažino ir susibi-

pti, vos tik abiems suse-

bus. Jis pasakojo jauna- 
e savo jaunystę, Vilnių ir

taip pat gyvai domėjosi 
Petro gyvenimfu ir jo reikalais, klausinė
jo apie tėvus, 
Steponų, apie 
buvo girdėjęs, 
kevičius darė 
mus, vieniems 
kitus peikdam 

Jam labai p 
tyti knygeles, 
jauno kaimieč; 
protauti ir tei 
pastebėtų gyveninio reiškinių.

—0, vyruti!

gimines, ypač apie dėdę 
kurį ir pats jau nemaža 
Iš Petro atsakymų Mac- 

savo išvadas ir sprendi- 
dalykams pritardamas, 

as ir smerkdamas.
i atiko Petro pomėgis skai- 

Kunigas stebėjosi šito 
c žiniomis, jo sugebėjimu 
singai vertinti daugelį jo

— sušuko kartų kunigas, 
kad neprasimušei į moks- 
mtum akis Lietuvos žmo-

-p s ■

Pavažinėjus po Bostono 
apylinkę 

prigaminus, 
lekia pir- 

ant keturių riedančių 
gal su 

keliavome 
ostono.

Automobilių
Amerikos bėrajsis 
myn 
ratų. Kelios savaitės a 
Stepono “viliuku 
iš New Yorko link B 
Tai buvo ankstyvas šeštadie
nio rytas, mažai tebuv 
keliuose “fordukų”, “v 
bei kitokio padarymo 
spalvių riedančių: ant keturių 
padangų.

Kelionė sekėsi gerai 
lias valandas pasiekėme Bos- 

i toną, — miestą su kreivomis, 
siauromis ir klaidingomis gat-

Bet Turint liežuvį ir 
viską galima

o vieš-

gražia-

į k e-

rinčių žmogumi, štai ką jis 
pasakė:

—Keletas metų atgal turė
jau širdies ataką. Nuvežę ma
ne į ligoninę išgelbėjo 
mirties, 
tojimo ateityje.

imo 
bet ne nuo pasikar- 

Man patarė 
(geri žmonės) dažnai valgyti 
sekantį maistą: Geltonus (ne- 
blyčitus) ryžius, išvirtus su se- 
leriais ir smulkiai supjausty
tomis morkomis. įdėti biskį

! aidėti s\ 
Prie to, 
gyti bis! 
ti nema 
bet piem

maisto receptą
mis pri? kitų sveikatingų pa
tyrimų 
kas.

Jis ja u senyvas žmogus, bet 
per rūpestingą prisižiūrėjimą

d ė

. iesto ar olemargerine. 
vieną sykį į dieną vai

kį lengvos mėsos. Ger- 
žai visokių skysčių, 
o daug nevartoti. Tą 

varto d a-

ir patarimų esu svei-

(kaip j s sako) dar tebegyve
na, nes laiškais susirašinėju 
su juo.

Pasiūlė 
aptaksc

miesto reikalams 
oti pajamas. i druskos ir nepervirinti, ir pri-1 Robert Moses,

Planning komisijos narys, sa
ko, kad miestas bėgiu seka
mų kclerių metų turėsiąs ap- 
taksuoti pajamas. Jeigu tas 
įvyktų, suprantama, kad į 
taksuojamas galėtų įeiti ir 
žmonių uždarbis šapose, ne 
vien tiktai biznyje.

Moses, tai tas pats, kuris 
norėjo užarti Central Parke 
esančią, vaikams žaisti aikšte
lę, o ten padaryti šaunaus 
naktinio klubo kostumeriams 
auto pastatymo stotį. Kaip 
uosto autoriteto viršininkas, 
jis miesto reikaluose turi daug 

I galios, tačiau masiniai žmo
nių protestai jo tą planą su-

miestinės trukdė.

—Tai matai, koks yr gyvenimas po po
nais, 
vargstame ir mes, karališkiai, su tomis 
čyžėmis. Ne juokas, tiek pinigo išmoka
me. O dar nežinia, kuo pasibaigs tos vi
sokios liustraelijos. Ar neapkarpys ir 
mūs. Ir tas testamentas nieko gero 
mums nežada. Apklaus išperkamaisiais 
ir vargsi pats, ir tavo vaikai, ir vaikų 
vaikai! Kai pagalvoji žmogus, tai gal ir 
gerai, kad būtų sukilimas. Nusikratyta
me sykį tomis erkėmis.

Paspėliojęs, kaip čia kas būtų įvairiais 
atvejais, dėdė pagaliau susizgribo:4. —Bet tu nieko apie save nepasakei. 
Jy tik ne bėgt gavai iš savo krašto?— 
paspėliojo senis, atsiminęs savo, jaunys-

samprotavo dėdė. — Ak teisybė,

žia ir įspūdinga Petro sie
ku ri čia pat pradėjo

buvo sumanęs visos teisybėsPetras
nei dėdei, nei niekam kitam nesakyti. 
Taip ji ir kunigas Mackevičius mokė. 
Kam reikia žinoti, kad jis suimtas pa
bėgo ir kad įsakyta jį sugavus, atiduoti 
ponui arba policijai? Tad ėmė pasako
ti: gyvenimas pas juos sunkus, duonos 
nėra, o dabar saldotai viską galutinai 
sunaikins. Tad ir sumanęs patraukti į 
šiuos kraštus. O gal ir pas. dėdę galėtų 
prisiglausti? Darbo jis nebijąs, būda
mas sveikas ir stiprus.

Dėdė, prisiminęs savo jaunystę, abe
joja, ar sūnėnas visų teisybę jam sako. 
Ar nepadarė ir jis kokio nusikaltimo? 
Kad neužsitraukus kokios nelaimės? 
Policijos ir žandarų dabar priviso kaip 
šunų, daugiau, negu reikia.
f —Tai šitaip...—puse burnos tarstelė- 

aš maniau, kad tu šiaip sau

nėms. Jie greičiau suprastų, iš kur var
gai kyla ir kaip juos naikinti.

Po šitos kelionės su Mackevičium Pe
tras Balsys pajutę savy daug ką naujo. 
Mackevičiaus mintys, sprendimai krito 
i pažinimo go
la kail) derli sėkla, 
dygti ir klestėti naujais daigais. Bet jai 
reikalinga švi 
čia, išvažiavu 
gui, jaunasis 
kaip ir kokio 

. svetimas iv v 
tingų dėdę!

Jis užkelia 
grįžta Į kiem 
vi, rengiasi s

—Tai ir iš 
prakalbina se 

. kyk; kaip pats
—Sužinojau, kad rengiasi į Tytuvė

nus, tai ir pasiprašiau, kad pavėžintų.
Dėdė priekaištingai pažvelgia į sūnė-

esos, šilumos ir maisto. O 
.s tam nepaprastam kuni- 
Balsys staiga pasijunta 
šaltoj tuštumoj. Jis taip 

enišas pas ta tolima, tur

vartus ir varžydamasis 
ų, kur dėdė, pasiėmęs kir- 
kiedryne tašyti kuolus, 
jleidom svečia-nebuvėlį, — 
nis paisys sūnėnų.'—Q sa

, kunigas.
nenupuikęs. Jis vis dau-

jo senis.
pasisvečiuoti... Na, ką gi... pažiūrėsi
me. Pabūki, darbo pas mus daug. Pa
dėsi Jurgiui. Samdinio nereiks ieškoti.

—Jei taip, tai ir gerai!—sušuko Mac
kevičius, tylomis klausęs Petro kalbos 
ir stebėjęs abu senius.—Nesigailėsi, tė
vai . Petras tau pavaduos du samdinius. 
Žinau, kad esi teisingas žmogus, tad jo 
nenuskriausi. Rudenį iškrapštysi de
šimtį sidabrinių rublių sūnėnui sušelpti.

Senis nežino, ar kunigas tai sako rim- 
' tai, ar juokauja. Dešimt sidabrinių 
rublių! Už viena vasara! Bet kunigo 
veidas rimtas.

—Dabar javai brangsta, tėvai. Ir li
nų, tur būt, nuvarai į Rygą gerų vežimų. 
Kiekvienas už savo prekę: tu už produk
tus, o jis už darbų, — nesiliovė Mackevi- 

• čius.—Na, ateis ruduo, pažiūrėsime. O 
dabar man laikas toliau dardėti. Dėkui 

pietus ir likite sveiki!
Su visai jis atsisveikino ir ėjo į kiemų. 

Jurgis apgręžė vežimėlį. Kunigas pa
glostė bėrį—nieko, gerai pašertas—sėdo 
ir nuvažiavo savais keliais/

XVII
Išleidęs Mackevičių iš kiemo, Petras 

su gailesiu palydėjo jį akimis, kol veži-

—Turėjai drąsos kunigo prašytis, kad 
vežtų ?

—Dėl ko, dėde? — nustebo Petras. — 
Kunigas Mackevičius gerai mane pa
žįsta. O kelionėje tai ir visai susibičiu
liavome.

—A-a... — numykė dėdė. — Nenupui
kęs, vadinas

—Nė kiek
giausia su paprastais žmonėmis. Ponų 
jis nemėgsta

—Tik kad, 
žiūri. Vis ne namie ir ne namie,—kan
džiai pastebėjo dėdė.

—Et, kiek ten tų reikalų mūsų Pa
beržėj ... Ir Surviliškis čia pat.

—Bet kad
jo geros akies neturi.
jos geresnės

—Gali būti 
vičius, sako,

Bet dėdė Vis dar neatlyžo:
—Tėvai neturtingi. Turėtų geresnę 

parapija, tėvams galėtų pagelbėti.
—O jūs, dėde, kiek žemės valdote?— 

paklausė Petras, norėdamas kitaip ta 
kalba pakreipti. !

—Su pievomis ir karčiamine bus apie 
pusantro valako,i — ėmė pasakotis Bal
sys. — Žemės nemaža, dėl to ir darbo 
daug. Laikęme jungų jaučių, penkis 
arklius, šešetų karvių, neskaitant jau 
smulkaus gyvulip ir paukščių.

—Arklių tai daug,—stebėjosi Petras.
Dėdė ėmė kimštis pypkę, numatyda

mas, kad šneka su sūnėnu gali užsitęsti.
—Jaučius tik iš papratimo laikome,— 

aiškino, paleidęs pirma dūmų,—ir tai 
tik pardavimui. Į Dirbame su arkliais. 
Kitokis darbas.

Ir žemės čia kitokios,—pastebėjo jau
nasis.

sako, ir bažnyčios prastai

ten tų reikalų mūsų

ir vyskupas, girdėjau, ant
Dėl to ir parapi- 

neduoda, — nesiliovė senis. 
,—sutiko Petras. — Macke- 
nė benori geresnės.'

ės nemaža, dėl' to ir darbo 
jungų jaučių, penkis

(Bus daugiau)

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Lapkričio (Nov.) 6, 1956

vėmis. 
kalbą mokanti 
surasti.. • <

Ant rytojaus buvo 
sekmadienio diena, i .. 
su savo giminėmis nuvažiavau į 
Į Bridgewater, Mass, 
ka metų atgal aš ten 
lietuviškoj vyriškų bat 
tuvėj, kuri vadinasi Bridge-! 
water Workers Co-op. Shoe 
Shop. Tuomet buvo nemažai 
progresyvių I lietuvių tame 
miestelyje. Dabar jų ten ap
gailėtinai mažai beliko. Nors 
lietuvių gerokas skaičius dar 
yra, bet iš k£.i kurių progre
syvių pranykę jų pažanga.

Besisvečiuodamas pas Deks- 
nius, vaikščiodamas po jų ža
lią kiemą, skersai gatvę pas 
S. K. pastebėjau ant lentos 
užrašą5 “Honey for sale” (me
dus parsiduoda)., Nuėjau aš 
jo pasipirkti.! Radau S. 'K. ir 
jo žmoną namuose. Labai ma
lonūs žmonės, jie myli pla
čiai apie viską pašnekėti, ši 
šeima yra progresyvė. Jų sū
nus baigė aukštą 'mokįslą, turi 
gerą darbą, ! o duktė vedusi 
irgi gerai gyvena/ i-

Tarp kitko!, nemažai kalbė
jome apie sveikatingumą jau I 
senstanč’u musu tautiečiu šio-1 *• . • - i *

graži 
po pįetų

Kelioli- 
d ir bau 

ų dirb-

ši

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks Sekma di enį, 3:30 popiet

LAPKR. 18 NOV
LIB E R T ¥ A U DIT O RIIIM

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

turėjęs 
skausmą 
daugeli 
visokius
mas

ir petyje I
Bjęs pas1

rankoje
(arLritis)
daktarų ir Vartojęs1 
vaistus,: bet skaus- Į 

nemažėtas. Kartą nuva-i 
žiavęs į Kast Bridgwater, 
kas jam pasakęs vartoti 
mažai tyro bičių medaus, 
jis daręs, suvartodamas 
kvortą i savaitę. Jis 
kad nuo to jam skausmas 
rankoje pranykęs. Sako; “Da
bar galiu ra lik ą vartoti be jo
kių skausmų, prie bile darbo”.

Dalinai su tuo galima sutik
ti, nes bile koks .natū.ralis 
maistas yra sveika, bet ne vi
siems bile skausmą turint ga
lima daug medaus valgyti ir 
manyti, kad tas išgydys. Per 
nemierą ir ilgai vartojant bile 
kokį maistą arba cltamikališ- 
kus vaistus, dažnai tenka dau
giau apsirgti, negu pasveikai.

' Gal aš klystu, bet vaistais 
perdaug nebepasitikiu . . . Tin
kamas maistas, geras oras, 
nepersidirbijnas, tai geriausi 
vaistai nuo daugelio paprastų 
ligų. Rūpestingas pVišižiūrėji- 
mas ir gera$ išsimankštinimas, 
pasilinksminimas svar ju kiek
vieno dar šiek tiek krutančio, 
kad ir senyvo amžiauš, žmo
gaus sveikatai.

karnas maistas, 
nepersidirbimas,

ne- i

P<> 
sako,

Ona Dirvelieftj
Sopranas

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Worcesterieciai Jonas Sabaliauskas ir Ona Dirvelienė, kurie anksčiau Brook- 
, vėl dalyvauja Laisvės koncerto programoje.
dėl sunkių darbo aplinkybių tūla laika buvo 

, šiame koncerte jis vėl bus ant estrados.

lyne sukėlė audringų ovacijų
Augustinas lešpianta, kuris 

s nuo scenospasitrauk

JĖRRY

Ištisa Koncerto Programa

vaigždutes iš tolimosios Chicagos:

Daktarų patarimai! žodžiu 
ar per spaudą daugeliui sirgi- 
nėjančių žnionių pagelbėja. 
Aš čia turiu mintyje tą faktą, 
kad ir patys žmonės! pasida
lindami savo patyrimais gali 
labai daug viepi kitiems pa
tart, pagelbėti. Pavyzdžiui, 
S. K. turėjo aukštą kraujo 
spaudimą. Jis Tuo buvo susi
rūpinęs ir ėjo pas ' daktarus. 
Sako: ilgai negalėjau aukšto 
kraujo spaudimą Sumažinti.

patarta 
geltonų (nebly- 
Jis' tą patarimą 
pigiau, nereikėjo

Pagaliau jam buvo 
vartoti daug 
čytų) ryžių 
priėmė, ir: 
vaistų imtij___v ___ ; nes ryžiąi pagydė. 
Nebent jis’ taip sakė;

Su tuo ;receptu jir aš pil-. 
niau sutinku, ir čia seka dar 
vieno žmogaus pergyventas 
patyrimas; parašytus taip, 
kaip jis buvo man pasakytas.

Penki metai atgal aš gyve
nau Washington^ valstijoje'. 
Ten įsikalbėju^ su širdies ligą 
ir aukšto raujo* spaudimą tu

ANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN
įto dainiųinkė-solistč, Nancy Roman irgi talen- 
letus su J. Mikužis. 0 daratelė Yuden akom-

MIKUŽIS, N
puikaus, taler 

tinga dainininkė, dainuos d
pandos chikagiškėms dainininkėms.

Jerry Mikužis

JONAS SABALIAUSKAS ir ONA DIRVELIENĖ

žymūs menininkai iš' Worcester, Mass., šio koncerto programoje dainuos
1 ' 1 - 1 New Yorko koncertus mylinčioji visuomene jau

ėjusi ir labai nori ir vėl išgirsti.
solus ir duetus. Didžiojo N 

yra juos gird

Pasižymėjęs o

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ, BARITONAS

perų vaidinte 
nimo dainininkas

jas, solistas, puikaus, talento ir aukšto išsilavi- 
dalyvaus šio koncerto programoje.

I

SUZĄNA KAZOKYTe, DRAMATIŠKAS SOPRANAS
Kaip visuomet taip ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininkė koncer

to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

UKRAI NIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ
Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 

kurie savo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvienų žiūrovų.vo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvienų žiūrovų.

DIRIGUOJAMAS MILDRED STENSLERAID
Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

CHORAS,

Labai žema įžanga, 
' P ■ r

tik $1.50 asmčniui,—^naudokitės proga!



Lwrpnpp Mace vo su^>’velrtt be kivirčų,
MlWlvilvVj JVlCldd* vien veikiant progresyvia

Pacific Mill dirbtuvė daug 
darbininkų atstatė iš darbų, i 
Lig spalio 27-os d. dirbo 3-mis • 
pakaitomis, dabar tik viena, j 
Darbininkams pasakė, 
galit ieškoti darbų, nes mes 
nežinom, ar būsite bent kada 
nors šaukiami atgal darban.

Taipgi 15 formanų - bosų 
irgi atstatė iš pareigų ant vi
sados.

Pasirodo, kad eina prie už
darymo dirbtuvės, nes maši 
neriją veža į pietines valsti
jas. Daug senų darbininkų tu
rės kolektuoti senatvės pensi
jas, nes Pacifike randasi pusė
tinai ir senių. Bet jaunesniems 
darbininkams tai ne kas, 
ieškant darbo virš 40 metų 
amžiaus darbininko nepriima, 
sako, kad per senas. Taigi, Į 
tokio amžiaus 
blogoje 
finansų, 
nos, tai 
tokioje 
dabar, 
na i, ką pirkti. Net ir už to
kią surūgusią mėsą turi mo
kėti aukštą kainą. Darbinin
kams vis didesnės bėdos. 

• * *
Automobilio vairuotojas Lo

uis F. Tarallo turėdamas auto 
nelaimę pats sau nusitarė, kad j 
jis nekaltas, nepasirodė teis-' 
me. Jį turėjo atvežti teisman. I 
Teisėjas jo paklausė: — dėl 
ko neatėjai? Jis atsakė: — 
kad nekaltas, tai ir neatėjau; 
Bet veltui 
pripažino

NowYorkt>^zW^7lnloi
HR E Paderins pašto pristatymu Skirtingas^ 
m-pnnlr Tj _ * K _ T tn.. XI «/>l.

Sekmadienį prie Wading 
River, Long Islande, du a ne
mobiliai susidūrė. Nelainiejfe 
užmuštas 10 metų amžinį 
berniukas, o septyni suaugę 
žmonės smarkiai sužeisti.

me 
sa- 

sėnų 
be 

bū- 
įnant mano padėtyje ir visame 
kame jaučiant draugišką pa
slaugumą, kas duodavo gali
mybę kad ir būnant silpno 
pajėgumo, dalyvauti susirin
kimuose ir visokiuose parengi
muose bei išvažiavimuose, peš 
draugai turinti mašinas, bile 

j Į kurio paprašius, nuveždavo 
; kur tik atsirasdavo reika 
Turėdamas mintyje, kas vii 
pasakyta, pasiliksiu jums 
kirigas pakol gyvensiu.

Apie mano pasitenkinimą 
I nauja vieta, tai dabar dar nes 'Į peranksti kalbėti, nes gyveni- 
j mui vien tįk “duonos” ne 

’ j tenka. Apie tokį progresą, 
j kį mes suprantame, tai mkno 
I nauji kamarotai mažai nusi
mano. Vietoj progreso, 
stipriai įsigalėjusios tikybiš 
atklanios. Jeigu aš čionai 
gyvendamas nepradėsiu

judėjime, būtų neteisinga 
Į kyti, kad palikimas 
į vietų ir draugų buvo man 
i skausme operacija. Ypač

kad ;

as. 
šuj 
dė-

MIRĖ
Adelė Jerenak, Charles 

Juknio mergina, mirė lapkri
čio 2 d. Pašarvota Aromiskio 
šermeninėj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. 
čjadienį, lapkričio 
apie 10 vai ryto, 
Mills kapinėse.

i 'Paliko nuliūdime 
Violą, brolį Euge 
Jjohn Kavą.

Laidos tre-
• 7 ,diena, I€ I Cypress

*ako ]N ew Yorko pašto vadai
kirtingasis pobūvis 
jau šį sekmadienį NEW YORK

to stotyš,

kad per senas.
gali atsidurti 

padėtyje neturėdami 
o iš kokios almūž- 

sunkus pragyvenimas 
brangenybėje, kaip 

Krautuvėn įėjęs neži-

uz- 
ko-

MIRIMAI

teisinosi, teisėjas j j 
kaltu ir nubaudė.
* * *

Malinauskas tapo 
su bažnytinėmis I

palaidotas John |

Charles 
palaidotas 
apeigomis.

Mirė ir
Apanavičius. Gimęs Lietuvoj, 
žvagakalnių viensėdyje, Čio
biškiu parapijoje.

Atvykęs Amerikon sunkiai 
dirbo. Vėliau gavo už forma- 
ną popierinėje. Trys mėne
siai atgal apleido dirbtuvę, 
suėjęs 65-kius metus išėjo gy
venti iš senatvės pensijos. Mi
rė staigiai, širdies liga. Gyve
no No. Andover, 60 Peery St.

Velionis buvo 
Laisvės skaitytojas 
metų. Tekdavo

dienraščio 
per 20

retkarčiais
pasikalbėti. Jo kalba buvo 
visados netuščia. Kalbėdavo 
apie praeities įvykius ir apie 
ateitį. Visados pasikalbėda- 
vom draugiškai.

Paliko savo draugę ir vieną samdyti daugiau 
I policįstų 
| reikiamas

HELP WANTED FEMALEMoterys klubietės jau se
niai dairėsi progos turėti | 
draugišką pobūvį su savo j 
namiškiais ir pri-eteliais iš 
kitų organizacijų 
ria 
kir

ne naštas pristato- tos dvi naujos pas 
privatinius namus Long Islande ir New Jerse!

1 I I 1 A J 1 1 • 1 J] I

Londc 
m as 
net 
Maskvoje ir Paryžiuje du- deli pašto rušiaviiho cen>

I I 
tris l^art per dieną,! srityje bus pastatyti du d

'seserį kart. Bet Newį Yorke tik rai, 
ir švogerį vieną kartą.; Kituose did-,kurios

g'aran- spauduos laiškus ir t. t.

bus Įvestos
elektroniš

mašinoš 
kai an j-

i

TEATRUOSE
miesčiuose

kad laiškas, į pasiųs-j tUOja, Lpv. ------- -m *~ r v
I ,tas iš vienos miesto dalies į

News teatras Greenwich 
Village dar perstato veikalą 
“Me, Candido”, kuris sukasi 
aplink -puertorikiečių gyveni-, 
n|ią New Yorke. ...................... , .

kitą viehą I dieną,; pasieks 
kitą miesto dalį nevėliau | 
sekamos. Bei Nejw Yorke;

Bet paštas dar vistiek 
rivatiniai 
oj-e. Tik

dažnai
Visi kritikai1,1 kas keliauji 

kos| progresyviai ir konservatyviai, j trijų dienų, 
be; sąko, 

tose 
atklanėse gūžinėti, tai galėsiu 
pelnytai pasididžiuoti.

V. Stankevičius

kad tai geras, stiprus
veikalas.

I News teatras, kuriam vado- r,
• v. . Sumineivauja pažangiečiai, yra ypa- L. 

tįngas. Jame neperkama bile-Į 
tų, galima įeiti laisvai, ’ 
blika sudeda 
Įdek kas nori, 
reikia rezervuoti sau vietų 
kaip tai daroma kituose te 
truose.

,ik-| !
siu tapti New Yorko m es-

TAPTI POLICISTE
NĖRA LENGVA

Į

Šiomis dienomis 132 
terys įvykdė egzaminin
kūno kultūr. pratimus i

mo- 
ius

to policistėmis.
Pasirodo, gražuolėms irgi 

reikia daug ko kito, ne vien 
tiktai apygražės išvaizdos. 
Jos, kaip ir vyrai kandida
tai, turėjo atlikti įvairius 
bėgimus, peršokimus tolių 
ir aukščių, kilnojimą sufik- 
menų ir kitokias rungty 
nustatymui jų vikrumo 
pajėgumo.

Aišku, moterims yra 
Jais atvejais skirtingos vei- 

; kimo mieros (ypačiai lie 
i su\kmenų kėlimą),

* * *
Jau antras mėnuo, kaip Ca

pitol teatras Manhattane rodo 
(Karas ir Taika”, filmą, ku

ris paremtas Tolstojaus gar
sia knyga. Teatro direkcija 
mano, kad šis filmas ton dar 
bus rodomas ilgai.

•* * *
4th St. teatras dar 

Čechovo “žuvėdrą”.
nes
ir

čia 
, kaip 

tai daroma sporte, tačiau 
jos nebuvo lengvos. Iš 132 
aplikančių 122 išlaikė kjvo- 
timus, gaudamos 70 
aukštesnius pažymius, 
bus šaukiamos galutinic 
egzaminams, 
reikalas jas samdyti, 
kas policijos viršinin

1 dar ne tik neturi joms kie
tos, jis tik prašys mię; 
šeimininkų, kad

Dabar genęralįnis pašto 
viršinin1 1....... L'la r l iii u i il. 

■field ir paties New 
jašto valdyba skel-

bus pristatytas p
tiktai kartą dier 
garantuojama, kad neirris

! ilgiau paros laišk 
liauti iš vienos miesto da
lies j kitą.

Paštas iš savo p 
šo gyventojų da: 
ka:

ui atkė-

usės 
•yti

nrą- 
bt

ICL M J J J į </ i I -i

bet pu-jbia, kad kaš nors bus daro- 
kontribucijas,; ma pagerinti padėtį. Tiesa, 
Iš anksto ne-i dar nebus bandoma lygin- 

sau vietų,1 tis su įJondonu, Maskva ar- 
-a- iba ParyžimĮni, bet vis vi-en 

j bus prjavedami gerinimai.
Manhattane bus Ipastaty- 

------ —L—----------p------------

New Yorko Spaudoje

iodo

mėti
Visuomet adi 
zona;7

•ese pažy

Išsiųsti laiškus rytme- 
kad jis 

dalį
tyje, jeigu norima 
pasiektų kitą miesto 
sekančią dieną;

3. Užrašyti adresą 
galima aiškiau.

kuo

Šiaiidied rinkimai
ill:

IKE SUNKVEŽIMIAI
Tai vienur tai kitur mieste I 

ąabar 'galima matyti tuos di- i 
džiulius propagandinius Ike 
sunkvežimius, didžius šešių 
latų baltai nudažytus, nešan
čius iškabas “Ike Bandwa
gon”, iš kurių sklysta muzi
kos ir propagandos garsai.

Tokių “bandwagonu’’ New
ar

Jos
ms Yorke dabar yra keletas tuzi- 

cirkuliuądami po vi- 
nemenkai metasi

jei kada bus 4ų, ir j it 
' \ są miestą,

tas akysna.

praeityje,
žmonių,, negu 
užsi regįs t r avo 

rinkimams 
bet pas- 
susido-

šiais tnetais
I New Yorko mieste, 
ikutinėniis dienomis, 
i mojimas rinkimais buvo
į nepaprastai pakilęs, Abiejų 
i partijų politikai prąnašavo, 
! kad rinkiniai visyieų bus 
skaitlingi,

1 priklausys, 
oro.

Getas oras, buvo sakoma, 
p a d ė t ų 

t Mat, New 
| mažesnį; miesteliai ir far- 
, mos labiau

bet žym 
sake

iai tas 
jie, nuo

republikonams.
Yorko valstijos

manas negras Powell i s, ką i 
išstojo už Eisenho

Amalgameitų ii 
lokalu komitetai 
zavę šiai dienai, 
gauti visus unij 
sus”. Blokų kapit 
dys užtikrinti, kad visi uųi 
jos nariai balsuot

Kaip paprastai 
čiai žmonių šį vai 
sis Times skvere, 
ti ateinančius rinkimų

ėję žinių 
kuri randasi ant

werj.
• ILGWU 
susimobi- 
kad “iš-

onai bah

J.

, tūksta n-

■e-

isto 
nutartu 
moterų 

paskirtų 
pinigų. 

Primintina, jog viena 20 
! metų jaunuolė kandidatė 
tuose pratimuose išsisuko 
kojos riešelį ir tapo n 
benta į ligoninę.

Tas primena: ten lebg- 
va, kur mūsų nėra.

Gal kam bus įdomu 
kad aukščiausias mar 
gavo dvi negrės, Jean 
Clendon, 25 m., newyorkie- 
tė, dirbanti telefono firmai, 

j gavusi 98;5 markę, ir 
draugus bei drauges ypatiškai; Mattie Brown, He 

dabar, gyventoją, su 98 marke.

dukterį Virginiją, Kanadoje, 
taipgi anūką ir anūkę, šeimy
na labai apgailestauja savo 
draugo ir tėvelio.

Didelė jiems užuojauta! O 
Jonui Apanavičiui amžinai il
sėtis !/ S. Penkauskas

Atlantic City, N. J
Baltimorę apleidus

Dėl mano žmonos staigios 
mirties,' netikėtai trumpu lai
ku reikėjo apleisti Baltimorę, 
kas nedavė galimybės visus!

atsisveikinti. Taigi 
nors jau gerokai pavėluotai

PRANEŠIMAI

, mos labiau palinkę rępubli- 
konų pusėų. Ten 
balsuoją žymiai;;
kai oras geras, nes prie bal- 

jsavimo urnų vykti blogo 
loro metu kartais! labai ne-

žmonės 
gausiau,

ir tam
sumas

tai, 
kės

zultatus elektrin 
juostoje, 
“Times” pastato.

Visi laikraščiai jau 
pasirašė po kontraktui

L.L.D. 18,5-tos kuopos jusiJ patogu> Pačiame i New Yor- 
'ko didmiestyje, kur visiems 
..prie balsavimo vietų gan 
i arti, oras didelės rolės nelo
šia. Miestas persveriamai 
demokratiškas. Reiškia, — 
demokratams blogas oras 
padėtų, sulaikydamas dalį 
republikoniškų balsuotojų 
užmies

rinkimas Įvyks lapkr. (Nov.) I 
7-tą dieną 7:30 vai. vakaro,1 
110-06 Atlantic Ave., Rich-j 
mond Hill. Nariai malonėkite ! tl.J 
laiku ir skaitlingai atsilan
kyti. Kurie dar nepasimokėję, 
prašomi pasimokėti duokles ir 
atsiimti knygą “Atsiminimai ir 
dabartis”, L. Prūseikos para
šytą.

Valdyba

blogas

Praeita savai t 
kalbų api-e galimą 
ninku streiką 
didmiesčio lail 
bet savininkai nu 
pasirašė kontrakt

HOUSEWORKER

Matute. Plain cooking,
I private home. 4 adults, 

, SU ku- . C(?s Recent references.

is klubietėms taikosi sy- į and evenings. CI..
darbuotis daugeriopoje

veikloje. Bet...rask, kad no-
liuosą dieną! Ta proga

pasitaikė visiškai netikėtai,
Laisvei nukėlus svo metinį

ncertą iš lapkričio 11-os
18-ąją.
Lapkričio 11 d. popietį,
landą, įvyks tas draugiš- \____________

kas pobūvis, visiems išgali- c. .
s, be įžanginės mokes- p. m.—12”p. m.
s, be rinkliavų prie stalo.

to visko apsieisime dėl
kad klubietės pačios iš- 

pyragų ir prie 
arbatos (o gal

NURSE

Licensed. Nursing home, 
11 P. M.-8 A. M. 5 

Good salary 
MO. 4-2800

friendly 
all applian- 
Call morn- 
8-9556.

(216-219)

floor duty, 
nights.

Cleaning Women. To work 6 
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.

(203-209)

ruošiama pa- HELP WANTED MALE

rašau šį atsisveikinimo laiške- BRAZILIJOS LIETU V 
lj, prašydamas jumis, draugai, I 
priimti "mano jums draugišką! 
padėką, už viską man suteik
tą laike mano didžiulio liūde
sio :*už lankymą šermeninėje, 
.už gėles, už palydėjimą į ka
pus, grabnešiams už 
nį patarnavimą ir už 
užuojautą dėl mano 
žmonos nyrties.

Galimas 
tam tikrų 
šiem teks 
laiškelius, 
kumui, 
antrašą tuo tikslu, kad, jeigu 
kuriam iš draugų atsirastų rei-1 
kalas su manim susirašyti ar
ba /būnant Atlantic City, už
sukti pas mane pasikalbėti. Aš 
gyvenu: 110 N. Belmont Ave., 
Margate, N. J.

Kaip jaučiausi skirdamasis 
nuo jūsų, draugai baltimorie- j 
čiai, galite suprasti ir be aiš-1 
kinimo. Išgyvenus Baltimorė- 
je su virš 52 metus, įsigijus men vis daugiau

paskuti- 
išreikštą 
mylimos

daiktas,
kliūčių, 1
parašyti
todėl, visų paran-

čionai paduodu savo

kad dėl 
toli ne vi- 
i atskirus

Į (Tąsa iš pirmo pusi.)
ATGAL į TĖVYNĘ

Todėl po daugelio metų 
tymosi po platųjį pasaulį, 
vargų ir nepriteklių, vos 
atsiradus galimybei 
gimtąjį kraštą, kurį liet 
taip myli ir Įkuriame nori ira- 
leisti paskutines gyveiimo 
nas, jis, 
traukia savo 
kur jis yra pilnateisis žmo

Bet... ir čia susiduri; 
su kliūtimis. Kaip kai kt 
kapitalistinės valstybės, 
ir Brazilija nelabai norj išleis
ti į Tėvynę norinčių sugr 
Ir nors oficialiai nėra d 
mos kliūtys, bet iš 
kiekvienas grįžtantis 
susiduria su daugeliu

! miškų reikalavimų ir 
iinų>
čių. Bet nepaisant kliūčių 
“neoficialių” spaudimų,

uas- 
po 
tik 

grįžti Į 
uvis

die-
nieko negaišdamas,

Tėvynės link,
•gus. 
ama 
rios 
taip

aro-x 
tik'ų jų 
žmogus 
bepras- 
trukdy- 

reemigrąntą apsunkiian- 
ir

kas-
jc su virs 02; metus, įsigijus men vis daugiau emigrantų 
daug brangių idėjos draugų, grįžta į savo mylimąjį kr 
BU kuriais visada gerai vykdą- _ Tarybų Lietuvą.

aštą

keps namie
patieks
kavos).
Arbatėlė
kbti klubo nares aidietes
teatrininkes, o sykiu ir 

be didelių darbų 
įleisti porą valandų su 

prieteliais.
Kviečia visus tos rūšies 
amogų mėgėjus.

1)
snjagiai, 
pr
višais mūsų

pr

PAJBK0JIMA1
iš 

tuvos atvyko 1911 m. Jis gyve- 
Brooklyne ar apylinkėje. Su 

nori susisiekti jo pusbrolis 
etuvoje) Juozas Storpirštis. Kas 

i?te ką nors apie jį prašau pra- 
ti man. M. Dobinis, 1661 — llth 

Brooklyn, N. Y. Ačiū.
1216-217)

Faieškau Vinco Botyriaus. Jis 
Lie 
no 
juom 
(Li 
žin 
neš 
Av

Toolmakers. Also all around Ma
chinists A-l. Top rate, perm. All 
benefits. No calls on Tues.
PREMIER INSTRUMENT CORP.

52 W. Houston! St., N.Y.C. GR. 5-
52 W. Houston St., N. Y. C. 

GR. 5-3520.
(216-222)

Fabriko Darbininkai. 18-50 m.^am- 
žiaus. Nuolatinis darbas, gera 
Dirbti prie aliumininių išdir^jflj? 
Patyrimas nereikalingas. Mokanti 
kalbėti angliškai. Matyki!. Mr. Eper- 
vary. 9 v. ryto—4 v. dieną.

EXCELLUM ALUMINUM 
PRODUCTS

102 - 4th Ave., Garden City Park. L.I.
(216-222)

Machinist 1st class. Maintain 
prod, machy. in metal working 
plant. Minimum 5 yr. all around 
expcc. Good starting salary. Steady 
wk. yr round. Good conditions. 
Many extras, incl. vac. pay, sick 
pay, pension. Group Ins., etc. Tel. 
Mr. Harris. CAnal 6-7228.

(215-221)

Machinists 1st class. Bridgeport 
milling machines. Experimental 
work. Paid hospitalization and sifik 
leaves. f ’wt

OPTOMECHANISMS T
216 E. 2nd St., Mineola. PI. 6-5576

(215-221)
WE CATER

WEDDINGS * PARTIES 
BANQUETS

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

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

Sunday from 12
GRECO’S

875 Sunrise Hway 
Lynbrook, N. Y.

Phone LYnbrook 3-8930

MACHINISTS

Tool and Die experience preferred. 
Wire fabrication.

. Good opportunity.
BEACON ENTERPRISES, INC.
1051 Sawmill River Rd., Yonkers

(213-219)

galį buvo 
laikrašj?- 

cetūriuose 
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sileido 
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“Journąl-

^or”, “T
Du ki 
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ir 
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DIE MAKER. Exp. Progressive 
Dies. Precision Electrical Contacts. 
Hub Bronx; conv. subways. Salary 
open. Also

All around Machinists, exp. Call 

CYpress 2-G525

laikraščiai yra 
American”, “Mir;
J egram” ir “Post’ 
“Times” ir “Hei 
bune’, jau anksčiau
pasirašę kontraktus.

nkta.i 
ams algfo'i

9 cent' 
s” bos

e-

MATTHEW A 
BUYUS

I 1

(BUYAVSKAS)

voįtą savaitgali
Sunkiai da

demo- 
rbavosi,

Prae 
kratai

antradieni, lapkričio 6 d„ Ikad su^elti daugiau entuzi-
vakare, Liberty Audito- ! 3ZmO

Atlantic Ave., Rich- j
Visi nariai kviečiami

Kurių duokles 
ateiti ir

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkričio 6 d., I 
7 ;30 vai. 
rijoj, 110-06 
mond Hill, 
dalyvauti. Kurių duoklės nemo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba

kandidatams
Kefąuveriui

avo
Stevensbnui
Wagneriui. Masiniuose mi
tinguose kalbėjo;

1215 *U6) Wagnerio ir į Lehmano,
i___ .JAFL-CIO vice-prezidentas

i ir auto - darbininkų unijos 
Woodhaven —. Puikus šešių kam- prezidentas Reutheiis, Spe- 

barių namas, švariai 
Aliejus — karšto vandens • šiluma.
Sietai nuo vėtrų ir Venetian blinds,

PARDAVIMAI

šalia

i užlaikomas, ei aliai atvykęs iš Detroito.
i rl nn o , _ __ - I _ /r * 1 •

atvyko Mien įganoTaipgi
ii- tt. Skersai Forest Park. Jeigu j n e g r c. S k O n gTOSmaiiaS 
pageidaujate gyventi užmiestyje, bet | Tl\ ntvvkn tom lend
arti miesto, tai šis namas dėl jūsų. J1S ftlvyK0 tąm, KaCl

r - balansūoti” 
smūgį, kurį demo- 

(216-217)' kratams sudavė ' Ijongres-

Prašo $13,990. Susisiekite su: George 1 “k. O n t 
II. Hafner, 8038 Jamaica Av., Wood- rriprik*'). 
haven, N. Y. Tel. Virginia 9-8075. : .

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

AL. 4-1193
oenix

ne-

SPECIALUS ŽEMOS VASARINI SS K 
tų Sf jungos—J Lįetuyą, 
ANTROJ AME GREITĄ 

ūmomis kainomis ir ąp-

JSNŲ. Jei jus g;'Venate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį su "eikaiingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų

AINOS
Pasiunčiame siuntinius į visas dalis Soviei 

Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GAR. 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių ž< 
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adr^santo parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DI

1 drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui, ąPECIALįUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliares apdrau^os.- jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, jskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadienia s. .1 I 

Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Inė. i 
* 

----- ------ j • --------------------------

Naujieji kontra 
da laikraštinink 
pakėlimą — apie 
Valandai, 
paskutiniai 
raktą. Po 
minimalinė 
patarnautojams 
liams) buvo $50 
reporteriams ir fbtografaĮm 
$141. | J' ■ ■ b

du

“New 
pasirašė koi) 
senu
alga

Apsideginus 
tuojau skubiai 
garantuojame,

(213-219)

kontrak
raštinių 
(jaunųd- 

o

tu

savaitei,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St*
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172

AIN RELIEVER
Oil for Burns

4 tyrinėjant, J. W. Thomsonas 
škai sudarė iš keturių nenuo- 
jolę. Taigi, Gaspadinės, Virė-

DISHWASHERS (3)
41,

Good Pay. Steady Work. Apply^

PARKWAY GRILL
Glen Cove & Jericho Tpke 

Old Westbury, L. I.

(213-216)

INSPECTOR 
1st Class

Turret Lathe. W & S No. 3 or 5. 
Set up and operate. Electro Mech
anical Assemblers. Gear Cutter, 
1st class. Top wages. Free hospital
ization, sick leave & many other 
benefits. 53 IL hr. work week. Call 
for appointment. Open Saturdays.

SUPERIOR
Mfg. & Instrument Corp.

154-01 Barclay Ave,. Flushing
FL. 3-7422

(213-216)Per ilgą laik 
surado ir 
dingų alie, 
jai, arba 
bate prie 
daug, tai 
jau parsitraukite 
irštu vaądenii 

užtepk, 
l^ad tuojau sustabdys skausmą

Oil For Burns buteliukas

moksl|i
jų gyd
Dirbtuvių Darbininkai, kurie tik dir- 

ugnie:
daugiau nekentėkite skausmo.

s ir apsideginate, mažai ar
Tuo-

4 in 1 Oil for Burns. 
, geležimi arba 

L Oil For Burns.
ugnimi, 

Pilnai 
ir rona

Business Opportunity

Proga! Scholes Baking, Ine. įsteig
ta virš 30 m. yra ant pardavimo! 
Pilnai ištaisyta, pilna tavoro. Par

duoda savininkas su nuostoliu.

Skambinkite: EV. 4-8802 7
(210-216)

pradės savaime gyti. 4 in 1 
kainuoja'97 cehtai.

išyti laiškus
GARDEN GREEN

R. F. D. 1, Rt. 32, DEP. LS.

P. S. Galite r lietuviškai.
RAND CO.

No. Franklin, Conn.

Ideal for family enterprise. Deli
catessen-Grocery. Frozen foods. Est. 

7 yrs. Good beer trade. Sold com

pletely equipped. YE. 2-5253.

(216-222)

pusi* Laisvi (Liberty) Antra d., Lapkričio (Nov.) 6,




