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Rašo A. Bimba Vėliausios
Šitie krislai rašomi pirma

dienį. Kai juos skaitysite, jau 
bus aišku, ką turėsime savo 
šalies prezidentu.

Vienas dalykas jau dabar 
aiškus: pamatinių pakaitų nei 
naminėje, nei užsieninėje po
litikoje nelaukime.

Tiesa, po rinkimų vienu ki
tu klausimu politikai gal aš
triau ii* aiškiau nebebijos pa
sisakyti. Visa eilė reikalų 
vilkinta ir atidėliota po rin- 
kimių.

Bet tai ir viskas. Kova už 
taikos išlaikymą, už civilinių 
teisių praplėtimą, už pagerini- 
iną liaudies būklės negalės 
sustoti. Tam visi būkime pa
siruošę.

Pasaulio

Vengrijoje padėtis išryškėjo. 
Kontr-revoliucijai prasilaužti 
duris į socialistini pasaulį ne
pavyko.

O buvo, matyt, viskas getai 
paruošta. Iš sykio atrodė, kad 
gal fašistiniams elementams 
ir pavyks. Nespėję pasigrobti 
valdžios vairą į savo rankas, 
jie jau pasileido naikinti sa
vo politinius oponentus. Ne 
vieną komunistą .jiems pavy
ko sunaikinti.
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Gerai, kad neilgai jiems te
ko siautėti. Jie būtų pakar
toje Horthy laikų skerdynes.

Kur fašistai buvo gavę gin
klų? Aišku, iš užsienio. Ir 
jie'turėjo daug ir gerų ginklų.

Mūsų prezidentas pasisku
bino pasiūlyti dvidešimt pen
kis milijonus dolerių sukilė
liams, Girdi, tik įsigalėkite, 
tai yra apsidirbkite su socia
listine santvarka, čia bus tik 
pradžia, tuojau gausite dar 
daugiau.

Argi tas neparodė, kad pu
čas buvo iš lauko inspiruotas?

so-
tu-

Visi sutinka, kad socialis
tinėse šalyse reikia daugiau 
laisvių, platesnės demokrati
jos. Prie to buvo pradėta ei
ti. Tuo pasinaudodamas fa- 
Bistinis elementas pakėlė gal
vą.

Susidarė rimtas pavojus 
cialistinei santvarkai. Ji 
įėjo gintis ir apsigynė.

Gili pamoka: socialistinių 
kraštų žmonės, valdžios ir 
partijos turi visuomet budėti, 
visados būti pasiruošę savo 
laimėjimus apginti.

Demokratijos plėtimas turi 
eiti ir- eis tiktai socialistiniu 
keliu. Kurie manė, jog jiems 
išmušė valaida socialistinėje 
Rytų Europoje iškelti fašizmo 
vėliavą, nudegė nagus.

Tuo tarpu karas Egipte 
jau liepsnoja. Egiptiečių krau
jas liejamas upeliais. Ant jų 
Jernes įkėlė koją plėšikiškos 
imperialistų armijos. Bruta- 
Jiškai užpultas ramus kraštas, 
ramūs žmonės.

gar Ir niekas tų armijų negali 
įdvaldyti. Arabų kova bus 
Klunki. Bet, aišku, smarkiai 

apsigauna britai ir francūzai, 
manydami, kad jie šiuo žygiu 
nuramins arabų šalis, arba vi
so pasaulio žmones, kurie tiki 
į tautų laisvę ir nepriklauso
mybę.

Kalbėjausi su vienu sočia-

Bulganinas įspėjo britus, francūzus ir izraeliečius; ragino 
Ameriką sulaikyti Agresorius: egiptiečiai laiikos Port 

pasaulinė padėtis įtempiaSaide, atmuša užpuolikus;
Maskva. — Tarybų Sų-|bon. Baltasis namas padarė 

jungos premjeras Bulgani
nas pasiūlė, kad TSRS ir 
Amerikos karinės jėgos po 
Jungtinių Tautų.globa at
eitų Egipto pagalbon, kad 
sulaikyti britų - francūzų - 
izraeliečių agresiją. ’ Tuo 
pačiu laiku Bulganinas pa
siuntė aštrias notas ‘prem
jerui Edenui, Molletui ir 
Ben - Gurionui, įspėdamas 
juos, kad jėgos vartojimas 
prieš Egiptą gali iššaukti, 
jėgos vartojimą prieš juos 
pačius.

Bulganinas sakė, kad in
tervencija prieš britų-fran- 
cūzų agresiją Egipte nebū
tų prieš Britanijos ir Fran
cūzijos masių interesus, nes 
žmonių dauguma ten nori 
taikos.

Tuo tarpu, kai Bulgani
nas kreipėsi į Ameriką, 
Britaniją, Francū^iją i r 
Izraelį, TSRS užsienio, rei
kalų ministras Šepi lovas 
^kreipėsi į Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos pirmi
ninką su siūlymu, kad vi
sokeriopa pagalba būtų 
duota agresijos aukai — E- 
giįjtui.

Bet Saugumo taryba'at
metė Tarybų S ą j u n g o s 
siūlymą, kad būtų 'svarsto
mas karinės pagalbos davi
mo Egiptui klausimas. Su 
Tarybų Sąjunga už svars
tymą balsavo Jugoslavija ir 
Iranas, o prieš Amerika, 
B r i t a n ija, Australija ir 
Francūzija. Kuba, Peru ir 
čianginė delegacija susilai
kė nuo balsavimo.

“Neįsivaizduotina”
Washingtonas. — Eisen

howerio administracija jau 
Wildwood, Fla. — Iš ka-1 javė atsakymą f tarybinį 

Įėjimo kidnepintas ir kan- siūlymą eiti Egipto pagal- 
kintas negras Jesse Woods 
vėl kalėjime. Du balti rasis-

naujienos
Jungtinės Tautos. — Ge

neralinė asamblėja susirin
ko antradienio popietį, kad 
svarstyti vis labiau įsitem
piančią pasaulinę padėtį, 
vis didėjantį pasaulinio ka
ro pavojų. Hammarskjol
das patiekė Gen. asamblė
jos žiniai Šveicarijos val
džios siūlymą, kad ant grei
tųjų būtų sušaukta Ameri
kos, Britanijos, Francūzi
jos, TSRS ir Indijos konfe
rencija Ženevoje.

Budapeštas. — Vengrijos 
radijas skelbia, kad šalyje 
beveik ramu, kad sukilėliai 
išsilaiko tik keliose izoliuo
tose vietose, kaip tai Mari
jos Terezos barakuose Bu
dapešte ir kai kur provinci- 

Vengrijos radijasjoje, 
taipgi perdavė tarybinių 
karo
atsikreipimą į gyventojus, 
kuriame jis sako, kad tary
bines jėgos randasi Vengri
joje ne kaip pergalėtojai, o 
kaip vengrų liaudies drau
gai, kaip užtikrintojai, kad 
nebus grąžintas kapitaliz
mas.

Jungtinės Tautos. — Dag 
Hammarskjoldas paskel
bė, kad šeši kraštai jau pa
žadėjo teikti karines jėgas, 
kad, sudaryti tarptautinę 
Jungtinių Tautų ekspedici
ją, kad užtikrinti taiką E- 
gipte. Tos jėgos esančios 
Kanados, Kolumbijos, Da
nijos, Pakistano, Norvegi
jos ir Švedijos.

Chicago. — Astuoni as
menys užsimušė susidūrime 
tarp iškelto traukinio ir ki
to North Sidėje.

jėgų komandieriaus

Knowlandas pageidauja

oficialų pareiškimą, kad 
bendra Sovietų - Amerikos 
akcija prieš agresorius yra 
“neįsivaizduotina.” Ameri
ka taipgi įspėjo Sovietus, 
kad jie neitų Egipto pagal
bon ir kad “naujų jėgų įsi-1 
vėlimas Egiptan busi sutik-! 
tas priešingai ir iš Ameri
kos pusės,”—kitaip šakant, 
jeigu Soviętai • eitų užpulto 
Egiptoi pagalbon, Aųierika 
stotų šalia britų - francūzų 
prieš egiptiečius ir tarybi
nes jėgas.

Port Saidas laikosi
Londonas.

landos po to, kaip britų pa 
rašutistai sekmadienį misi-į 
leido prie Port Saido Suezo 
kanalo zonoje, jie paskelbė, 

egiptiška 
Parla- 

ervatoiių 
plojo ir

|Po:
tz i * j nos —Kelios va- .

kad Port Saido 
■įgula pasiduodanti 
mente visa kons 
frakcija garsiai 
Edeno valdžia skelbė, kad 
jau einama prie 
kad Egiptas beveik nuga
lėtas.

■t Saide dar ėjo ir die- 
. pabaigoje britai pradė- 
pripažinti, kad egiptie- 

i stato smarkų pasiprie- 
imą, kad apart parašu- 

prisiėjo išsodinti ir 
kurie atvežti

paliaubų,

Bet pirmadienį kovos

Demonstracijos demonstracios
Nerami pasaulinė padėtis 

paskutinėmis keliomis die
nomis iššaukė visą eilę de
monstracijų po visą pašan

dentų iš Indijos, Pakistano, 
Liberijos, Egipto ir kitų 
kraštų surengė dėmonstra- 

Britąnijos ir 
i atų, pro-

Britanijoje po didžios de
monstracijos Londone prieš 
Edeno valdžią panašios de
monstracijos įvyko Liver- 
poolyje, Manchesteryje ir 
Glasgow mieste Škotijoje. 
Tose anti-karinese demons
tracijose šalia darbiečių vi
sur dalyvavo komunistai.

Tarybų Sąjungoje pirmu 
kartu ilgų metų bėgyje 
Maskvoje įvyko demonstra
cijos prie užsienio pasiunti
nybių. Keliatūkstantinės 
darbininkų, jaunimo ir stu
dentų minios susirinko prie 
Britanijos, Francūzijos ir 
Izraelio pasiuntinybių ir 
šaukė “Šalin rankas nuo E- 
gipto! Tegyvuoja taika!”

Indonezijoje ir* eilėje kitų 
kraštų Azijoje ir Afrikoje 
įvyko masinės demonstraci
jos solidarumui su Egiptu.

Jungtinėse Valstybėse
New Yorke keli šimtai stu-

ci j as prie
Francūzijos konsu 
testuodami prieš Užpuolimą 
•.ant Egipto. Iš kiuos puses, 
,'pro-fašis.tinė sionistų orga-
nizacija “Betar” surengė 
demonstraciją už Izraelio 
karo žingsnius.

Paryžiuje
Clichy ir kituose

Ivry-^ur-Seine, 
darbinin

kiškuose priemiesčiuose į- 
vyko demonstracijos pr.feš
invaziją Egiptan, 
pusės, Lotynų kvs 
kurios studentų g 
rengė demonstraciją prįęš 
tarybinių jėgų 
Vengrijoje.

Vakarų Berlyne 
munistiniai eleme: 
rengė didelę dempnstraciją 
prie Brandenburgo vartų, 
prie tarybinio sektoriaus. 
Demonstrantai rijet bandė 
dasigauti iki tarybinio pa
minklo ir jį sudaužyti, bet 
pati Vakarų Berlvno poli
cija juos sulaikė.

rtale Wai 
rūpės įu-

veiksmus

anti-ko- 
ntai su-

i? čia 
išin
tisrų 
komandas, 
laivais iš Kipro. Į Nicosia, 
Kiprą, pradėjo grįžti orlai
viai su sužeistais britais.

Kairas prašo paramos
Kairas. — Egipto valdžia 

• kartą kreipėsi į arabus, 
isus Azijos-Afrikos kraš

tus, į Jungtines Tautas ir 
pasaulinę nuomonę bendrai.

iptiečiai sako, kad Port 
ide ir kitur jaunimas, 
terys ir vaikai kaunasi 
i a kareiviu prieš agreso- 
s, bet Egiptui reikia pa
bos.
Š Sirijos ateina žinios, 

d ten nacionalistai ara- 
jau išsprogdino žibalo 

mzdžius, per kuriuos bri- 
ir kiti vakariečiai gau- 
Irako nafta. . Panašios 

los ateina iš Saudi-Ara
os.

Atšaukė pasiuntinį
Tel Avivas.—Tarybų Są

junga tuo tarpu atšaukė iš 
■aelio savo ambasadorių 
ramovą, nors dar nenu

traukė pilnai diplomatinių 
santykių. Izraeliečiai tuo 

?pu skelbia, kad jų jėgos 
ugiau nedalyvauja kari- 
lose veiksmuose — jie 

laiko savo rankose visą Si- 
jaus pusiasalį ir Gazos 
tį ir sustojo 10 mylių at- 

nuo Suezo kanalo. 
Vienas izraeliečių orlaivis, 
kuris pakilęs bandė prisiar- 

ti prie paties kanalo, bu- 
britų apšaudytas, sako 

aeliečiai.
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5 X T r\ r\ rl o Inilznmno bnlaiimn i <JWoods laikomas kalėjime 
už tai, kad jis sakęs baltai 
merginai “Hello, baby”.

listu. Jis smarkiai kritikuoja 
komunistus. Girdi, jiems ne
siseka, nes jie nėra “demo
kratai.” Jų taktika siaura.

Kadangi mums visa darbi
ninkų politinių partijų Ameri
koje istorija labai gerai žino
ma, tai socialistų kritika ko
munistų adrėsu toli nenuveda. 
Sakau, pavyzdžiui, o kaip su 
Socialistų Partija? Juk visaip 
kaip tai palaidžiausia" partija. 
Kiek ji turi įtakos? Taip 
nususus ir sudžiūvus, jog apie 
ją niekas nė prisiminti nepri
simena. Kas liečia komunis
tus, tai nors gi apie juos daug 
kalbama ir rašoma.

Dalykas yra tame, kad, kol 
kas, visos darbininkiškų parti
jų pastangos laimėti savo pu
sėn Amerikos darbo mases la
bai mažai, apgailėtinai mažai 
telaimėjo.

Washingtonas. — Deši
niųjų republikonų vadas se
natorius Knowlandas sako, 
kad Tarybų Sąjunga turėtų 
būti išmesta iš Jungtinių 
Tautų, kad Amerika turėtų 
suorganizuoti “Vakarų sa
vanorių jėgą”, kad išstum
ti tarybines jėgas iš Veng
rijos.

WASHINGTONAS. — 
Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles, kuriam W'al- 
ter Reed ligoninėje pada
lyta vidurių vėžio operaci
ja, sveikstąs. Sakoma, kad 
jis greitu laiku grįš prie 
savo pareigų. Tuo tarpu 
veikiančiu valstybės sekre
torium yra Herbert Hoo
ver Jr.

rems Kada r 
vyriausybe:i.

Belgradas. — Oficiali Ju
goslavijos žinių agentūra 
Tanjug sako, kad apgailėti
na, jog Vengrijos ■ liaudies 
valdžiai prisiėjo šauktis ta
rybinių jėgų pagalbos, kad 
nuraminti sukilimus. Už tai 
atsakingos praeities stalini
nės klaidos, sako jugosla
vai, nes tos klaidos žymiai1 
diskreditavo social izmą 
bendrai žmonių akyse.

Šveicarija 
pakvietusį 
vengt kario

F(j)STERIS STOJA PRIEŠ
New Yorkas. — Komu

nistu partijos pirmininkas 
W 
va

BernasBernas. —Šveicarijos vai 
džia išsiuntė kvietimus A
merikai, Tarybų Sąjungai, 
Britanijai, Fnancuzijai ir 
Indijai laikyti Ženevoje 
greitą valdžios galvQ kon
ferenciją, kad sulaikyti pa
saulį nuo riedėjimo link pa
saulinio karo. Šveicarija 
sako, kad ji viskuom prisi
dėtų, kad tokią konferehei- 

bendrai žmonių akys^e. , ?ą surengti kelių' pienų be- 
Bet Kadaro valdžia netu-- gyjc;

rėjo kitos išeities, 
Tanjug, nes reakcin: 
mentai buvo pradėję žiaurų 77 tprnm «'„ds JnM.™ Pats buv0 kankintis kale-

illiam Z. Fosteris nedaly- 
vo partijos nacionalio ko

miteto posėdy jp, kuriame 
taoo priimta rezoliucija 
apie * įvykius Lenkijoje ir 

ngrijpje. - Buvo paskelb- 
kad jis tokiu būdu ne

savo. Bet Fosteris pas
su rezoliu- 

a ir balsavo — prieš.

Ve 
ta, 
ba 
kui susipažino 
cij

sako 
ai ele-

terorą, žudė komunistus, 
degino knygas, arde pamin-

kad tokią konierenci- 
engti kelių' pienų be-

Gomulka Lenkijoje, kad jis

NEW YORKAS. — So
cialistų partijos vadas Nor
ma.n Thomas pasmerkė 

tų - francūzų - izraelie- 
agresiją Egipte. Jis 

pgi pasmerkė tarybinių 
jėgų veiksmus Vengrijoje.

bri 
čiv. 
tail

jime po Rakošio r
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

O'***'/
klus ir.įmetė šalį sūįrutėn. Ts neprileis, kad b

■ežimu ir 
iitų grįž-

Tanjug sako, kad Kadaras ta prie senų biur^kratihių 
yra toks komunistas, kaip klaidų ir iškraipymo.

Melbourne. — 
pr; 
ko 
63 
ati

čia jau 
įdėjo su vykti olympinės 
•pandos iš įvairių Šalių, 

tarybiniai sportininkai 
yko oru.

IKE” arba 
Adlai... 
šiandien, kuomet laikraš

tis pasiekia skaitytoms, jau 
žinoma, kas bus Amerikos 
prezidentu ateinantiems 
ketveriems metams — Ei- 
senhoweris arba Stevenso- 
nas — ir kas bus vice-pre- 
zidentu — Nixonas arba 
Kefauveris. Laisve nepatie
kia šios dienos laidoje re
zultatų, nes< ėjo spaudau 
pačią rinkimų dieną, kuo
met rezultatai dar nebuvo 
žinomi. Iki paskutines mi
nutės komentatoriai numa
tė Eisenhowerio - Nixono 
pergalę, nors buvo prileis
ta, kad gali įvykti nenuma
tyta staigmena, panašiai, 
kaip tai įvyko 1948 metais, 
— gali laimėti demokratų 
kandidatas .

Amerikos KP 
apie Lenkiją 
ir Vengriją

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partijos na
cionalinis komitetas išnešė 
rezoliuciją apie įvykius 
Lenkijoje ir Vengrijoje. 
Rezoliucijoje sakoma, kad 
Lenkijos komunistai su lai
ku įstengė pataisyti praei
ties, klaidas ir atgauti žmo
nių pasitikėjimą, ko, deja; 
nesugebėta padaryti Ven
grijoje. Vengrijos komu
nistai, sako Amerikos KP 
nacionalinis komitetas, tai
sė dalykus tik paviršutiniš
kai ir prarado žmonių pa
sitikėjimą.

Nacionalinis 
pripažįsta, kad 
silpnumas leido

komitetas 
N a g ’ y o 
reakcinin

kams statyti pavojun visą 
socialistinę santvarką, bet 
didžiausią atsakomybė 
krintanti ne ant tu, kurie 
neįstengė padėtį pataisyti, 
bet ant Rakošio - Gero re
žimo, kad atsitolino nuo 
masių, neigė demokratin- V 7 C?

guma ir t. t.
Partijos generalinis se

kretorius Dennis ir Pen 
Davis susilaikė nuo balsa
vimo Jacksonas balsavo už 
rezoliuciją su rezervacijo
mis. Fosteris visai nedaly
vavo posėdyje.

TEL AVIVAS. — Izrae? 
lio komunistų organas “Kol 
Haam” sako, kad Ben-Gu- 
riono valdžia turi sudariu
si planus areštuoti komu
nistus ir kairius socialis
tus, kurie stoja prieš karą 
Egipte.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, kiek šilčiau.
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Po to, kai Jungt. Tautų speciali asamblėjos sesija 
nutarė, kad anglai, francūzai ir izraelitai sulaikytų mū
šius Egipto žemėje, buvo nekantriai laukta, ką atsakys 
agresoriai.

Jie atsakė savo pragaištingais žygiais; jie taškė 
Egipto miestus ir žudė žmones, o naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį jie pradėjo išsodinti savo kariuomenę.

Vadinasi, agresoriai, nesiskaitydami :su pasaulinės sPali° dieną, 
oiganizacijos balsu, su pasaulio opiniją, varo pražūtingą I 
darbą pirmyn!

6 karo liepsnos, besiplėtojančios Egipto žemėje, gali 
uždegti visą pasaulį!

Laiško autore Mrs. Gordon, negre, tapo žinoma visoje 
šalyje tuo, kad jinai rizikavo vesti savo mažamečius vai
kučius į vienų baltųjų lankomą mokyklą pro kelių šimtų 
asmenų gaujas, pašto dine j ančias jai kelią. Tai jinai darė 
kovodama už vaikų mokslą. Kas ji? Kaip, iš ko gyvena? 
Tą ir daug kito parodo jos pačios laiškas. '

Šis Mrs. Gordon laiškas 
buvo atrašytas vienam 
Harlemo klubui, kuris šei
mai pagelbėjo po to, kai 
Gordonas tapo atstatytas iš 
darbo už tai, kad jo vaikai 
bandė eiti į baltųjų vaikų 
lankomą mokyklą. Klubas 
Gordonienės laišką išspaus
dino New Yorke išeinan
čiame negrų laikraštyje 
Amsterdam News praėju-

Jinai

JUNGT. TAUTŲ Saugumo Taryba šeštadienį ėmėsi 
už “Vengrijos” reikalų.

Kad nutraukti žmonių dėmesį nuo karo Egipte, nuo 
agresorių baisių darbų, buvo paimta Vengrija.

Mes klausėme per radiją, kiek galėjome kalbų, saky
tų Saugumo Taryboje Vengrijos klausimu. Anglų ir 
francūzų delegacijos čia pasirodė taikos balandžiais. Jos 
puolė Tarybų Sąjungą, jos garbino “laisvės kovotojus” 
Vengrijoje.

Net baisu buvo klausyti, kaip tie žmonės neturi gė
dos ir doros. Francūzija tebežudo Alžyro patrijotus, ku
rie nori nepriklausomybės; jų bombonešiai griauja Egip
to miestus ir žudo žmones. Ir štai, Francūzijos diploma
tas Saugumo Taryboje kritikuoja Tarybų Sųjungą, nusi
duoda esąs laisvės ir taikos mylėtojas!

rašo:
/

Brangi Mrs.------:
Žinąu, jog jūs įdomauja

te, kas per žmonės mes esa
me. Na, esame paprasti, 
kasdieniški žmonės, betur
čiai, švarūs ir teisingi.. 
Taipgi labai religingi.

Wheatcroft, mūsų gabe
namasis miestelis, turi apie 
600 gyventojų, tiktai 37 ne
grų šeimas, vieną mažą 
baptistų bažnyčią, kurioje 
turime 31 narį. Prekybi
niame distrikte randasi dvi 
mažos krautuvės, vienas 
paštas ir viena vaistinė.

Vieninteliu čia pasilink-. 
sminimu yra bažnyčia. Ma-i

paveikė juos taip, kaip kad 
paveiktų kūdikį atėmimas 
nuo jo saldainės. Aš jais la
bai didžiuojuosi. _ ; i

Darbo! šventės proga mes 
buvome Chicagoje, savo šei
mos sąskridyje ir ten ma
čiau Clinton, Tenn., įvykio 
apsakymą televizijoje. Vi
su keliu namo negalėjau 
galvoti apie bent ką kitą. 
Kai pąrvykome namo į 
Sturgis, Ky., lygiai už 10 
mylių nuo Čionai, radau čia 
jau beturinčius tokią pat 

.bėdą.
Tai tuomet mano sūnus 

užklausė manęs dėl ko jie 
negali eiti mokyklon į Clay. 
Lig toli nebuvau kreipusi 
visuotino dėmesio i tai, 
koks buvo jų atsinešimas į 
Sturgis įvykius. Bet kuo
met jis man pastatė tą 
klausimą, jis man pasirodė 
toks aiškus, | tarsi būtų bu
vęs lauktas.

-p:~-
SEKAMĄ DIENĄ, rug

sėjo 6, aš juos nugabenau j 
Clay, kitiems tėvams)’ . apie 
tai nieko nesakiusi nei ko 

i nors pas jiįos pasiklaususi. 
|Tai dėl to, kad pažįstu tuos

pas 
visi 

sude
gins. Nesiųsk ten vaikų. Jie 
mus užpuls.” Tiktai l{eli sa
kė, kad mano poelgis 
gas, bet ir tie patys,'2 ar 3, 
laikė savo vaikus mažu
tėje negrų mokykloje. Net 
tūli mūsų pačių giminės iš
ėjo prieš mus.

Jeigu ne Dievas, 
pastorius ir žmona, 
generolas J. J. B. Wi 
būčiau negalėjusi ats 
ti.

Mano vyras buvo jų vei
kiamas iš pat pradžių ir jis 
menkai tegalėjo man 
bėti. Rūpinosi tuo, k^s atsi
tiks su vaikais.
įvykių Sturgyje vos jieišva- 
rė jį iš proto. Aš su 
jog jis girdėjo ką ndrs blo
gą, bet iki šios drenos man 
to nepasako.

Iš New Yorkp žmonės 
buvo mums nepaprastai ge
ri. Mes esame jiems labai 
dėkingi.

Mano vyras nuėjo 
rašyti gavimui neda: 
d raudos ir mes tu 
gauti, po apie $20 pei 
tę, kai pradės mokė'

teisin-

mano 
taipgi 

lliams, 
ilaikv-

pagel-

nios iš

ratau,

pasi- 
'bo ap- 
rėtume 
• savai- 
;i. Jie C , - A

sako, kad užtrunka nuo še
šių iki aštuoniu savaičių iki C- G G
gauni čekį.

Mahon Anderson 
apie save '

jioji Amerikos kontr- 
Marian Anderson pa
savo biografiją. Ji ką 
šėjo knygoje, užvar- 
e “My Lord What A 
ing”. Spausdinto j as

Žyr 
alto 
rašė 
tik 
din to; 
Morn
— Viking Press.
Arti

gos 
vieną
Kurį! Gal Carnegie salėje? 
Gal k
toje meno šventovėje? Ne.

Ma
svarbiausiuoju

ste iš visos savo li
meno veiklos išrenka 
koncertą svarbiausiu.

urioje kitoje išgarsin-

r i an Anderson savo 
skaito įvy- 

parke po atviru dan- 
kai surambėjusios 

ii
gumi, 
ponios rasistės

Darbininkų sveikata t
Jutimų yra dar ir kitokių, 

greta pagrindinių: rega, 
girda, lyta, skonis ir uoslė.

Yra dar ir skausmo ski
riamoji juslė: dūrimo juti
mas ir karštumo jutimas 
sugaudomas tų pačių nervų 
galūnių. Abi šių jutimų 
rūšys keliauja tais pačiais 
nervų siūlais iki smegenų, 
iki smegeninio centro, šitą 
ypatybę gerai žino chirur
gai, kuriems tenka daryt 
operacijas ant tūlų nervų 
šakų, kad palengvintų ųe- 
pakenčiamą skausmą.

Yra dar slėgimo bei my
gimo jausmas, vidurių pil: 

Amerikos numo jausmas: pilnos pūs- 
« __ • 1 • v. • • •

revoliucijos dukterys” ats’a- ^s, pilnos išeinamosios jaus- 
kė jos koncertui samdomą 1.nas- 
salę dėl to, kad jinai negrė.!

Dė 
demokratiniai žmonės. Įsi
kišo 
velt, 
žmon 
nios savo tarima atkeistų. 
Kai i

Anglijos kariuomene tebežudo kovotojus už laisvę n0 vyras yra mokytoju sek- į .
\madieninej mokykloj, BTU i žmones ir zmau, kaip jie 

tebenaikina Egfptą pačiomis bai- prezidentu. Jis taipgi yra į Žmoniją bjjosi.
waunviuw icuwHcmio. Ir čia, Saugumo Taryboje, iiv; dekanu. Aš sekretoriauju 
Anglijos diplomatai nuduoda, būk jiems rūpi žmonių I mūsų Misijonieriškai drau- 
laisvė ir gerbūvis!.. • Į gijni, esu bažnyčios sekieto-

_ •__ | riaus asistentu ir Buildingo 
I fondo sekretorium. Mokinu 
Biblijos klasę kartą per sa
vaitę savo namuose.

Sekmadieniais mes visą 
dieną praleidžiame bažny
čioje. Biblijos klasė įvyksta 
antradieniais, p a m aklos 
trečiadieniais, choro pamo
ka ketvirtadieniais, Missio
nary society penktadienį. 
Mes turime liuosus tik pir
madienį ir šeštadienį.

Gal būt dėl to mes čia ne- 
nuobodaujame. Mes neturi
me laiko bodėtis. 1955 me
tais mes gyvenome prie 62 
ir South Parkway gatvių 
Chicago j e. Ten gyvenom 3 
metus, 'bet man nepatiko. 
Mano sveikata ne kažin ko
kia nuo pat vaikų gimimo. 
Sveriu tik 97 svarus. Tad 
manau, jog čia, kaime, ge
ras tyras oras ir saulė yra 
man daug geriau. Aš nesi
jaučiau gerai visu ten gy
venimo laiku. ‘ '

Singapore, tebemedžioja Kipro salos patrijotus, kurie 
nori tai salai laisvės, i 
siaustomis priemonėmis. Ir čia, Saugumo Taryboje, ir, dekanu. Aš sekretoriauju

JIS KAS DIENA bando 
gauti darbą. Bet kožnoje 
vietoje gauna vienokį atsa
kymą.

Tą pavardę čionai ilgai 
nnnnmiyš. Bet būkite tikri!

MES JAU ESAME pasisakę dėl Vengrijos. Mes sa
kėme, kad tarp kitų priežasčių, kodėl ten įvyko tai, kas 
įvyko,, buvo Vengrijos ^komunistų partijos ir valdžios ap
sileidimas, neatbolnumas., neturėjimas tampraus ryšio su 
Vengrijos liaudimi.

Iš karto atrodė, būk Imbre Nagy, pakviestas prem- 
jeiu, eis tuo keliu, kokiu ėjo Vladislovas Gomulka Lenki
joje.

Bet Nagy — silpnavalis. Jis tuoj pasikvietė talkon 
buržuazijos atstovą Tildy, jis pasikvietė talkon kardino
lą Mindszenty.

To neužteko: Vengrijoje fašistai (Horthy šalininkai) 
pradėjo negirdėtą terorą prieš tuos, kurie stoja už drau
gišką sugyvenimą su Tarybų Sąjunga, ir prieš komunis
tus. Prasidėjo nekaltų žmonių žudynės, prasidėjo baisus 
teroras. \ ■*

Nagy pasiryžo vienu ,rankos mostu Vengriją iš
traukti iš Varšuvos, pakto; jis pasiryžo vienu mostu pa
naikinti visokias sutartis su Tarybų Sąjunga, užgirtas 
Vengrijos parlamento. Jis pasimojo grąžinti Vengrijon 
kapitalizmą ir reakciją.

Tarybų Sąjungos armijos daliniai, kurie Vengrijoje 
buvo pagal Varšuvos paktą, buvo besitraukia iš tos ša
lies, nes Nagy to reikalavo. Bet prasidėjus kontrrevoliu
cionierių terorui prieš žmonių mases, Tarybų Sąjungos 
vyriausybė įsakė savo armijos daliniams sudrausti tero
ristus, padaryti. Vengrijoje tvarką.

To pasėkoje, Nagy iš valdžios pabėgo ir buvo suda
ryta naują valdžią Vengrijos Darbininkų ir’ Valstiečių 
Valdžia. Ši valdžia pasiryžo palaikyti šalyje tvarką ir 
neprileisti liaudies priešams atsteigti kapitalizmą.

MES JAU ESAME pasisakę už tai, kad esame prie
šingi svetimų kraštų kariuomenių dalinių buvimui kitose

Mus džiugino tas Tarybų Sąjungos pareiškimas, ku-’ 
riame sakė, kad ji neužilgo ištrauks savo kariuomenės 
dalinius iš Lenkijos, Vengrijos ir Rumunijos. .

Mes norėtume, kad tokius pareiškimus padarytų ir 
Amerika, ir Anglija, ir FrancūzijaAmerika, ir Anglija, ir Francūzija —< kad jos -ištrauks 
savo kariuomenės dalinius, karines įgulas iš kitų kraštų. 
Tai turėtų būti padaryta.

Tačiau, mūsų nuomone, Tarybų Sąjunga, būtų pada
riusi didėlį prieš visą kultūrinį pasaulį nusikaltimą, jei 
ji būtų ištraukusi iš Vengrijos savo kariuomenės dali
nius tuomet, kai ten reakcininkai masiniai žudo sau ne
pritariančius žmones, kai Nagy su visa reakcine “diduo
mene” ryžosi grąžinti kapitalizmą ir padaryti Vengriją 
baze agresoriui.

MES MANOME, kad Jungtinių Valstijų komunistų 
partijos Nacionalio Komiteto daugumos pareiškimas 
Vengrijos klausimu ne visur pilnai atitinka tiesą; mes 
su kai Jkuriais. to pareiškimp punktais, nesutinkame.....Vi-‘

Atrodo, jog jie su- 
kad tai to jiems 

:Jie dar nepaliovė 
apie Clay mokyklą, 
pasilsio kambariai, 

ir patrauklus

MANO VAIKAI yra la
bai subrendę pagal savo 
amžių, 
pranta, 
reikia, 
kalbėti 
Dideli
užkandinė 
valgis, žaismavietė, visi tie 
ekstra' dalykėliai, kurių čia 
Providence’uje jie neturi, 
juos sužavėjo to troškimu. 
To visko atėmimas nuo jų

Kelyje rūpinausi tuo, 
kiek daug Visokiu! prietikių 
gali pasitaikyti mums, o 
ypač vaikams per visą die- j 
na. Ir tą naktį aš nė minu-j 
tės neužmigau. Bet kas to
kio man atėjo mintin. “Ak, 
mes tokie netikėliai)” Tuo
met aš nusprendžiau atsi
duoti Dievo valiai.

Aš palikau Jam panau
doti mane, kadangi jei bū
čiau visame kame ątsidėju- 
si ant Louises Gordon, bū
čiau nepajėgusi pakelti pu
sės tų sunkumų. Rugsėjo 
7-ą pas mane atėjo du bap
tistų ministerial iš Clay, 
taipgi du Aiokytojdi. Dva
siškiai Clark ir Abernathy 
atvyko prašyti manęs, kad 
aš palikčiau jiems kalbėti į 
Clay žmones mokyklų rei
kalu dar vienerius metus.| J

Kur nors vienerių metų 
bėgiu jie buvo užmiršę' rū- 

e . mano vaikų 
mokslą. Jie tik rūpinosi, su 
kuo jie vesis, kai suląuks 
apsivedimo amžiaus. Aš 
jiems ’atsakiau patarimu 
pasidairyti aplink ir pama
tyti, kiek čia randasi miš
rios veislės žmonių ir argi 
nebūtų gėriku', jeigu jie tai 
pa'darytų lęgališkai, vieton 
nelegališkai.

Per dvi dienas Clay pilie
čiai užstojo mums kelią, o 
3-ią dieną bandė apversti 
mano auto. Tuo tarpu jau 
ir mano negrai draugai

su 
Mūsų pastorius ir 
' iš Cląrksvillės,

nepamirš. Bet būkite tikri,1 
parašysiu tą pačią dieną, 
kai tik jis gaus darbą.

Evansville press skambi
no mums klausinėdami apie 
Klubą. Nieko nepešė. .

Kad galėčiau apsakyti 
reikšmingumą jūsų mums 
suteiktos paramos! Mes ką 
tik apdengėme stubą ir nu
sipirkome naują elektrin: 
pečių, taipgi pertaisėme 
virtuvę. Mes tikriausia bū
tume praradę virtuvę jeigu 
ne-Klubas.

Vis dar negaliu tikėti, 
kad tai tikrovė. Manęs vos 
iš proto nevarė mintis apię 
vaikus ir būsimas Kalėdas. 
Mes tikime, mes Aieldžia- 
mės, kad Dievas j u 
mintų.

Prašau parašyti 
gą laišką apie jūsų

Dar kartą dėkui.
Louise Gordon

man il
Klubą.

r šeini

pintis api

ir
pradėjo nebesikalbėti 
manim, k 
jo žmona

sur ir už viską kaltinti tik stalinizmą, o nedakainuoti 
“X-projekto” kišimosi į socialistines šalis nėra realu.

’ Į ' |

VENGRIJOS REIKALAI susitvarkys patys savai
me. Vengrijos dalykai pasauliui negresia pavojumi.

Pavojus, — didžiausias pavojus, — visai | žmonijai 
šiandien yra Artimuosiuose Rytuosę, vyriausiai Egipto 
žemėja kur agresoriai vykdo savo pragaištingus tikslus.

Į tai turėtų būti nukreiptas viso pasaulio demesis. 
Turėtų būti sujungtos, sukoncentruotos1 visos žmonijos 
jėgos,, pastangos, kad. priversti agrešoriūs liautis karia
vus, kad jie pasitrauktų iš Egipto žemės!

Šeiininiiikenr-
I

Arbūzas su apeisimu
2 acorn squash (arbūzai 
2 šaukštai medaus
2 apelsinai (oranges).
Bus keturioms porcijom: 
Perplauk arbūzus, 

sėklas. Sudėk arbūzą
lėkštos blėtos perpiąnta piji- 
se žemyn. Kepk 400 
karštyje apie 30 minučitį,

išimi
ar

...........Yra pusiausvyroj 
jaus m as (“equilibrium”)^ 

to sujudo visi tikrai1 ^urį° galūnės ir aparatas 
glūdi ausies viduj, pusiau 
skrituliniuose kana 1 u o s e. 
Yra ir raumenų koordina
vimo jausmas smegenėlėse 
(celebellum).

Lytinis jausmas irgi turi 
nemaža įvairumų.

Bendras savijautos jaus
mas priklauso daug nuo 
maisto, nuo vidurių regu- 
lingumo ir miego bei poil
sio. Dvasinė nuotaika ir 
protinis nusistatymas irgi 
ne iš oro pagautas: viskam 
yra fiziniai pagrindai.

Apetitą kontroliuojamas^ 
centras yra smegenų apu3P 
čioj, baltosios smegenų me
džiagos tirštumoj, vadina
moj “hypothalamus.” Tas 
hipotalamas suima ir per
leidžia daugybę ir kitokių 
jutimų. Kūno temperatū
rą nustatomasis centras ir
gi to pačio hipotaiamo ži
nioj.

Mrs. Eleanor Roose- 
tuolaikinio prezidento 
a. Ji prase, kad tos po-

ų organizacija (DAR) 
atsisikė tai padaryti, Mrs. 
Roosevelt atsisakė iš narys
tės.
lies Uostinei ir visai valsty
bei d 
sevel 
daini 
jų ei 
dėmei
dingą užgyrimą ir iš negrų 
bei p

Kąi išaušo 
Vely 
metd balandžio 19 dieną, ji 
(solistė Marian Anderson) 
nuvyko dainuoti tame dė
mėki 
man 
telių 
Prie 
gely 
ingt

<

Nulupk apelsirius, iš- 
skirstyk skiltimis. Iškeptus 
arbūzus apVersk. Tuštumas 
pridėk apelsino skiltimis, a- 
pipilstyk medumi, apdėsty 
kruopelėmis sviesto ir sij 
grąžink į pečių dar pakept 
apie 10 minučių.

k

i

SJL

kad nuplauti tą ža

ąromą gėdą, Mrs. Roo- 
t pati stojo į negrei 
ninkei koncerto rengė
tės. Ji tame susilaukė 
kratinės liaudies šir-

ažangių žmonių talkos, 
tas istorinis 

<u sekmadienis 1939 <■

'atiniu žmonių ruošia- 
e jai koncerte ant laip- 

į Lincolno paminklą, 
š ją lyg koks netikėtas 
nas visa didele Wash- 
ono parko pieva išsitie- 
r5,000 žmonių minią,

raibi, 
n ė m i s 
puoš 
ir n 
ištar

Cukruotas arbūzas
2 giliniai arbūzai 
2-3 šaukštai corn
3 šaukštai sviesto 
2 šaukštai rudojo 
bus 4 porcijos.
Perplauk arbūzį (acoijn 

squash) pusiau, išunk sė 
las, sudėk ant lėkštos blėtbs 
perplautuoju šonu žemyn.

syrupo

cukraus

Važiuotas nelaimių įvyks-
* t I * • j •• _• _ __ •

koks gyvulėlis ar žvėrelis 
prieky ant kelio, ir jis stai> 
giai spustelia stabdžius W 
net paslysta su vežimu, 7o 
tuo tarpu jokio žvėrelio 
tenai neesti. Žmogui tik 
taip pasiregėjo akyse ir 
vaizduotėj, ir jis nenorėjo 
žvėrelio suvažinėt, bandė 
išsisukt arba sustabdyt au
tomobilį.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

lojanti moterų velyki- ta, kai vairuotojui pasiregi
daugiaspalvėmis 

menomis. Džiaugsmo 
jostabos sujaudinta ji 
ė:
Viešpatie, koks tai 

Rytas!
Tą brangų jai ir garbin

gą visai Amerikos pažan- 
ai visuomenei rytą ji ir 
skaito svarbiausiu jos

giaj;
tebe: 
gyvenime.

Tas koncertas jai daug 
padėjo, tačiau šalyje tebe- j 
vyraujant diskriminacijai, , 

teko ir tebetenka paneš- 
.ąr daug sunkumų. Nors 
ažinta, kad gal vienas 
talentas tepasitaiko iš- 

e gentkartėje> tačiau ji 
visai neseniai teįleista 

ą, jos 
s geriausiam dainos 
ui artėjant prie galo, 
augiausia ją nuvylusiu 
žertu ji skaito pirmą

Todays Pattern
jai'

prip
toks
tiso
dar
į Metropolitan 
užv: 
lai k

kon
įvykdytąjį New Yorko Čar
li eg 
buv

ie Hall — publikos te- 
o skystoka, kritikai pik

niir 
nuo: 
kia: 
mie: 
ma

1 svarbiausiu savo gyve- 
e veiksniu laiko savo 
sprendi nedainuoti jo
ne pietinių valstijų 
ste, kur publika skirsto- 
pagal rases.

M -te

line 
rac 
test'

PARYŽIUS. — Genera-
Darbo unijų konfede- 

ija (GGT) šaukia pro- 
o mitingus prieš agre- 9159 

9—17

l a.tcni 9150: Jr. Miss Sizes 9. 
11, 13, 15, 17. Size 13 requires 
5’4 yards 39-inch fabric ,,

Kepk 400 F. karštyje apie 
30 minučių.

.maišyk tirpytą sviestą, 
jpą ir cukrų. Apversk 
•ūzą perpjautuoju šonu į 

viršų ir aptepk tuo miši- 
, o likusį supilstyk į tuš- 
las. Pakepk dar 10 mi
lu.
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Užsakymą su 35 centais)* 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

2 pual.—Laisve (Liberty)-Treeiad., Lapkr. (Nov.) 7, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
—žemė nebloga. Rugiai gerai dera, o 

vietomis ir kviečių pasisėjame pūrą-kitą. 
Užauga. Tik tos čyžės ėda.

Petras apžvelgė kiemą, trobesius, sodą 
ir pasigėrėdamas tarė:

—Bet jūsų gyvenimas, dėde, tai gra- 
i žiai atrodo.

Dėdei labai patiko sūnėno* pagyrimas, 
bet jis apsimetė abejingas.

—Nieko, gyventi galima, — tarstelė
jo pro pypkės kandiklį ir, matyt, norė
damas dar labiau nustebinti sūnėną sa
vo gėrybėmis, pasiūlė:

—Tai einame, aprodysiu, kur kas yra.
Kluone Petras, iš tiesų nustebęs, pa

matė nemažą šieno atsargą ir dar dau
giau avižinių šiaudų; Gerai, matyti, 

( Įpinta dėdės gyvulėliai. Taip pat ir iš 
Kitų pastatų galėjai spėti apie šio ūkio 
turtą.

Bet labiausiai Petrą nustebino dėdės 
klėtis. Čia buvo prikrauta tiek visokio 
gero, kad ir sužiūrėti sunku: aruoduose 
visokio grūdo — rugių, miežių, avižų, 
žirnių, pasienyje statinė miltų, ant sie
nos kabo daug įvairių drabužių. Dvi di
džiulės skrynios, be abejo, taip pat ne 
tuščios, — jose, tur būt, audeklai ir El- 
zytės kraitis sudėtas. Ant lentynos pa
lubėj pūpso vilnų gumulai. Kampe ant 
vagių sukabinėti pakinktai, balnas, ka
manos, apinasriai, vadelės. Kitas kam
pas užkrautas bruktų linų prėslu.

—Tai neapsidirbate, dėde, su saviš
kiais? — klausė Petras, numanydamas, 
^ad visos šių namų gėrybės ne pačios 
Suplaukė į dėdės pastoges.

Dėdė nepatenkintas mostelėjo ranka: 
—Kur tu čia apsidirbsi su saviškiais! 
Kiekgi čia mūs yra! Aš su motina 

jau senstame, tik apie namus apsižiūri- 
• me. Savutę už vyro išleidome, ne šįmet, 

tai kitąmet ir Elzytė ištekės, Mykolą į 
mokslus sumanėme išleisti. Pranukas 
tik bandai paganyti tinka. Belieka vie
nas Jurgis—stiprus darbininkas. Vesti 
norėtų ir ūkį perimti, bet dar vis tram
dome, kol Mykolas ant kojų atsistos. Ir 

‘ mudu su motina prie marčios dar nela
bai norėtume. Ir laikai dabar toki ne
ramūs. Tegu, sakome, aprims kiek ir 
au. tom žemėm paaiškės. Taigi, ir rei- 
kva svetimo šauktis. Mergą samdomės 
visiems metams, o berną tik darbyme
čiui stojus. Gal ir gerai, kad tu Čia pa
sipainiojai. Sunku dabar su samdiniais.

Aprodęs trobesius ir ūkio padargus, 
Balsys kreipėsi į sūnėną:

—O kumečiu arba medininku į dvarą 
nenorėtum, jeigu vesti ketini? Gyveni
mas, sako, pakenčiamas. ‘ r

—Nenorėčiau, dėde, — priešinosi Pe
tras. — Dvaras tai vis dvaras. Nėra no
ro tarnauti ponams ir tiek! Bevelyčiau 
pasilikti su prastais žmonėmis. Čia kad 

* ir turtingesniam dirbi, tai vis, tarsi, ne 
taip sunku, kaip svetimam. Ė, jau ge
riau man pas savą bernauti, negu pas 
kokį generolą ar grafą ponauti.

Dėdei patiko tokie Petro žodžiai.
—Gerai sakai. Mes, kaimo žmonės, 

tai kaip giminės, viena šeimyna. Kartu 
Jdirbame, kartu iš vieno bliūdo srebiame. 
T) ponas mūsų žmogaus nekenčia, iš tolo 

' ' lenkiasi. Nebent, jeigu bėda kokia pri- 
spiria. Pinigo prireikia, ar ką... Ir tai 
ne pats kreipsis, bet komisorių ar urėdą 
kokį atsiųs. O jei kvailys būsi,, patikėsi 
ir įkiši kokį tūkstantuką, tai tiek tu jį ir 
matysi. Pasipūtėlių ir apgavikų veislė!

Iš tų piktų žodžių Petras spėjo, bene 
. ir pats dądė bus įkišęs kokį tūkstantuką 
.kuriam ponui, bet klausti nedrįso.

Po pietų Jurgis vėl turėjo eiti į lauką. 
j \ —Sėti baigsiu,— kalbėjo ruošdamasis, 

/ —bet kas apakės Negi paliksi taip?..
Apakėti pasisiūlė Petras. Jam būsią 

/ įdomu susipažinti su šio krašto laukais 
ir sėjos darbu. Akėt reikės pora arklių 
dvejom akėčiom, tad abudu raiti išjojo 

’į lauką. Akėčias rado padirvy. Petras 
smalsiai jas apžiūrinėjo. Buvo jos sti
prios, aštriais geležiniais virbais, kokių 
Šilėnuose niekas neturėjo. Jos skrodė 
ž$mę tiesiai, lygiai, nesivartydamos ir 

Jnešokinėdamos ant grumstų* kaip jų 
wnedinvirbes, karnomis ir pančiais su
raišiotos.

Jurgis, užsikabinęs sėtuvę, nužingsnia
vo per lauką, dešine lygiais mostais ber
damas miežius į supurentą dirvą. Graži 
buvo sėjai diena—tyli, rami. Lygiu pus
račiu biro grūdai iš įgudusios sėjėjo

rankos. O jis žingsnis po žingsnio slin
ko tolyn į dirvos pakraštį. Jam iš pas
kos ėjo Elzytė ir šiaudų gniūžtelėmis 
žymėjo, biržijo, tą vietą, ligi kurios kri
to sėjama sėkla. Pasiekęs pievelę, Jur
gis grįžo ir sėjo naują barą, neskubė
damas, lygiais įgudusiais rankos mos
tais.’ Palengva niūrus Jurgio veidas gie
drėjo. Jis dirbo vienplaukis, vienmarš
kinis. Saulutė dar nekepino, tik malo
niai šildė jo pečius ir galvą, prakaitas 
dar nedrėkino marškinių, tik gaivi šilu
ma vaikščiojo po sąnarius, kaip tie pa
vasarinės žemės syvai, kur sprogina la
pus ir žiedus, ir kelia .iš1 žemės sėjamo 
grūdo daigus.

Išbaigęs sėtuvę, Jurgis ėjo prisipilti 
naujos į aną versnoš galą, kur akėjo Pe
tras ir stovėjo nuo ryto palikti grūdų 
maišai. Jis atsidėjęs pažvelgė į užake- 
tą gabalą. Nieko, Petras dirba gerai. 
Nors toks čia ir darbas! Ir piemenė 
sugeba. Bet ten jie tuose Šilėnuose nei 
plūgo, nei padorių akėčių nėra matę!

Bendras sėjos darbas šitoj dirvoj, jau
čiant tą pačią pavasario saulelės šilumą, 
girdint tą patį vyturiukų čir vyravimą, 
kvėpuojant tą patį kvapų pavasario orą, 
abudu pusbroliu suartina glaudžiau, ne
gu giminystės kraujas. Jurgis, praeida
mas pro Petrą, stabtelia ir užkalbina:

—Tai kaip mūsų akėčios? Gerai brau
kia ? '

—Kur nebrauks! Toki virbalai!—pa
giria Petras. — Bet aš labiau norėčiau 
plūgą išmėginti. Sakiau tėvui, kad tai
sytųsi, bet kol ponui ariame, neapsi
moka.

—Išbandysi,— sutinka Jurgis. — Tai 
kaip, pasiliksi pas mus? .

—Jei dėdė leis, pasiliksiu.
—Kur neleis! Darbininkas mums rei

kalingas. Jau ieškome samdinio. Stab
telk truputį, pasišnekėsime.

Petras sustabdė arklius, ir abudu.pus
broliai susėdo' ant akėčių.

—Jei pasiliksi,—tęsia Jurgis,—neleng
va fau bus pas mus.

—O kur lengva? Ir namie man ne
lengva. Čia nebus sunkiau.

—Pamatysime... Kietas žmogus ma
no tėvas.

—Tur būt, ne kietesnis už poną,—prie
šinasi Petras.

Abudu valandėlę patylėjo, ir Jurgis 
vėl prašneko:

— Štai tu sakėj, kad dirbti savam, 
kad ir turtingam, ne taip sunku, kaip 
svetimam... O aš tau pasakysiu priešin
gai. Saviškio botagas, brolau, skaudes
nis, negu svetimas. Ir saviškio jungas 
sunkiau tempti, begu svetimo. Prieš 
svetimą tu gali ir šiaip ir taip, o prieš 
saviškį nė krust! Visą iščiulpia, pasku
tinį šyvą išspaudžia...

Petras nustebęs i klausė Jurgio žodžių 
ir nežinojo, nė kaip į juos atsiliepti. Bet 
Jurgis, nelaukdamas atsiliepimo, pano
ręs išlieti prisitvenkusį' širdy kartumą, 
šnekėjo toliau:

—Štai, kad ir aš. Baigiu trečią de
šimtį, o bernauju tėvui, ir tiek. Sese
rims dalios-kraičiąi, broliui mokslas — 
vis iš mano rankų. Ir dar nežinia, kuo 
tai visa baigsis.. .j

—O kuo gali baigtis?—pertarė Pe
tras. — Vesi žmoną, paimsi į savo ran
kas ūkį, nukaršinsi tėvus ir gyvensi. 
Ko tau dar reikia

Bet Jurgis ką kitą galvojo.
—Vesi žmoną... Lengva pasakyti— 

vesi! O ką vesi? į
—Na, tali, brolau, merginų tai jau ne

pritruks. Ir gražių ir su dalia. Į tokį 
ūkį kiekviena skverbsis.

—O tu pats daug dalios gautum?
—Aš—tai kas kita. Mes, lažininkai, 

dalių nesivaikome. Pas mus nė mergų 
tokių nėra su daliomis. Iš kur tas dalias 
padarysi, kad viską dvaras suėda? Jei 
bent kraičiui kiek. Dalias sukrauna ka- 
rališkėms. Bet tos už mūs, lažininkų, 
neina.

—Taigi, matai,—tęsė Jurgis.—Kai tik 
prasimušei į turtus, tai tuoj tave ir su
pančiojo. Vesi ne kurią nori, o kuri da
lios daugiau atneš. Taip ir man.

Dabar Petras su užuojauta pažiūrėjo 
į pusbrolį.

—Suprantu. • Turi pasirinkęs mergi
ną, o tėvai priešinasi, nes neturtinga. 
—Taigi matai. Pasakysiu tau, kad no
riu vesti. Mortą. |

(Bus daugiau)

Civilinių laisvių padėtis 
Jungtinėse Valstijose

kos trūkumus su išdidžia 
tautine ramybe. Aš taip I 
pat manau svarbu esant at
siminti, protestuojant prieš 
praradimą laisvių Ameri
koje, kad nuostolis Rusijo
je buvo gana daug dides
nis ir kad amerikinės sis
temos blogumai nesuteikia 
tarybinei diktatūrai prie
lankių argumentų.

žymusis britų filosofai 
Bertrand Russell parašę 
nepaprastą pareiškimą apie 
“prieškomunistinę isteriją!’ 
ir bendrą civilinių laisvių 
stovį Jungtinėse Valstijose. 
Taip pat pažymi praeities 
r a g a n g audystės laikotar
pius čionai ir kai kuriose 
kitose šalyse.

Pareiškimą filosofas Rus1- 
selis parašė kaip įvadą 
amerikiečio, žymaus liberą- 

! lo Corliss Lamont knygos 
“Freedom Is As Freedorji 
Does” naujai laidai. La
monto knygą ką tik per
spausdino Horizon Press 
leidykla Amerikoje ir Cal
der, Ltd., leidykla Londone.

Russellio įdomų pareiški
mą čia perspausdiname iš
tisai:

Yra malonumas pristaty
ti britiška jai publikai Mr. 
Corliss Lamonto knygą 
“Freedom Is |As Freedom 
Does” (“Laisvė yra/tokią, 
kokie jos darbai”). Knyga 
gražioje sutraukoje per
sta to įvairias formas puo
limo ant asmens laisvių, 
vykdomo Amerikoje pąstą- 
raisiais metais. Tiek, kiek 
aš galiu spręsti, Mr. La
mont yra pilnutinai patiki
mu kas liečia faktus, jis 
taipgi pasirodei geru spren
dėju pasirinkime iš daugy
bės tos rūšięs medžiagos. 
Kiekvienas laisvių draugas 
turėtų širdingai pasiimti vi
są, ką jis pasako. Tas lie
čia ne vien tik amerikie
čius, nes nėra šalies, kurio
je nebūtų laisvei pavojų.

Pavojus beveik visur
Visos šalys (gal tik išski

riant Holandiją,, ir Skandi 
naviją) gali tikėtis isterijos 
antplūdžių, nors tų antplū
džių padaroma* žala būną
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klysime turėdami mintyje, 
kad, ar mes laukiame ar 
nelaukiame tokios dienos, 
maždaug kiekvienas turės 
galvoti apie galimybę, kad 
jo kaimynai yra raginami 
teikti raportus FBI apie 
tai, ką jis kalba, ką jis 
skaito, ar kokiuose susirin
kimuose j i s dalyvauja. 
Bendrai imant, vienok, to
kių protestų iš “pagarbių” 
piliečių tėra apgailėtinai 
mažai. Persekiojimas ma- 
žumu minties, net ir tuo- <7 7

met, kai aišku, jog ji nesi
riša su komunizmu, nėra 
iš viršūnių verstinis daly
kas, vienok jis patinka 
daugumos asmenų nuotai
koms ir džiūrėse būna en
tuziastiškai remiamas.

Kas pasidarė?
Iš pirmojo žvilgsnio, at

rodo keista, kad milžiniška y 
ir galinga šalis, kai}) Jung
tinės Valstijos, kurioje ran
dasi tik saujelė komunistų,

t (Tąsa 4-tam pusi.)

kusį ųendrajame atšauki me 
buvus

Policija laužo įstatymus
Policija, per daugelį me

tų, parodė visišką nepaisy
mą įstatymų, o, kiek aš ga
lėjau patirti, joks federali
nis policininkas nėra buvęs 
nubaustas už neigimą įsta
tymų, 
tema 
įvesta 
reforn 
kriminalistus, net jeigu jie 

policininkai
sistemos ' blogumų 

neatsiliko" ir 
kuri? tokie asmenys,

ų liudymų.

Visa teroristinė sis- 
subliukštų, jei būtų 

viena paprasčiausia 
la: būtent, bausti

Tos 
pasmerkime 
kai 
kurieijns negalima primesti 
sųbvei 
pačiai 
jteisda 
nurodo Mr. Lamont,

Nežiūrint virš 
negaliu nuginčyti, 
kurie faktai apie 
munistinę isteriją Ameriko
je yra iš tikrųjų nuostabūs. 
Kas būtų galėjęs atspėti, 
kad “Girl Scouts .Hand
book,” paruošta instruktuo
ti ką mes pavadintume 
Mergaičių Vadoves ap 
pareigas,' buvo laukin 
kritikuojama už tai, k 
pagyrė United States 
lie Health' Service ir 
lankiai atsiliepė apie Jung
tines Tautas, “darbas to ar
šaus išdaviko, Algerio His- 
so”? Tokia aštri būvį pa
bauda, kad turėjo tuojau 
išleisti pataisytą, prašali
nus tuos blogus dalykus. 
Policines valstybes pradžia

Gal už vis svarbiausiu 
skyriumi Mr. Lamonto 
goję yra užvadintasis 
lice State in the Mai 
(Kuriama policinė valsty
bė). Federalinis Tyrinėji
mų Biuras (FBI) nuolat 
glemžėsi sau daugiau ga
lios ir skleidė terorą tolyn 
ir platyn. Savo rekorduo
se jis turi 130 milijonų kor
telių su pirštų nuospaudo
mis ir jų indekso (sąrašų) 
sistemą, kuria jie bėga 
didžiuojasi. Tiktai ma: 
gyventojų neįtraukti už po
licinės užlaidos. FBI 
riai stoja net į švelri. 
berališkas organ i z a c

• raportuoja 
kiekvieną neatsargų žodį.

Bile kas, kuris einą taip 
toli, kad remia reikalą ly
gių teisių tamsiaspalviams 
žmonėms, ar ištaria gerą 
žodį už Jungtines Tautas, 
gali šusilau^tii iš FBI 

, ir grasinimų, jeigu i 
persekiojimo, tai nors;

’ kimo į juoduosius s.ąraąus 
ir dėl to nebegalėti 
dirbti pragyvenimui.
met tomis priemonėmis yra 
jau pagaminta užten 
bailės, aukai prane 
kad yra išeitis: j eigą 
pakankamą skaičių 
draugų pasmerks ka 
munistus, jis gali gaili ti at
leidimą.

Informevių sistema
Kaip kad Senybinėje Ro

moje ir moderniškoje Rusi
joje, ši sistema pagamino 
savo derlių profesijonališj* 
kų informerių, daugiausia 
tokiu, kurie kadaise buvę, 
komunistais ir kurie 
išdavinėja kitus po t: 
galvą. Tai aplama: 
žmonės, prieš kuriuos vaL, 
džia turi grėsmę baūsti už 
neteisingą priesaiką 
kad jie kada nors užsigynė 
buvę komunistais. Jie būna 
saugūs tol, kol jie te 
iš jų reikalaujamą p 
darbą, bet juos ištinka ne
laimė, jeigu ima atgailauti. 
Vienas iš jų, Matr.sowas, 
užtikrinęs nuteisimi tam 
tikro skaičiaus nekaltų 
žmonių, nuėjo pas federalį 
teisėją savo buvusius liudy- 
mus atšaukti. Teisė jas pa
sakė jam, kad už tai nuteis 
jį trejus metus kalėti. Nors 
apeliacijoje M a tušo was lai
mėjo tą bylą--valdžią jį te
bepersekioja pfr.kįtu kalti
nimu. kaip kreivai prisie-

didžiai nevienoda skirtingo- ^šnipai į1* 
se vietose.

Francūziija turėjo tokį is
terijos bangos antplūdį 
1793 metais ir; mažesniame 
laipsnyje, laike Dreyfuso 
bylos. Vokietija turėjo ją ar
šiausioje galimoje formoje 
Hitlerio laikais. Rusija tu
rėjo po Stalinu. O Ameri
ka turėjo tris sykius, 1798, 
1919-20 metais, taipgi nuo 
Korėjos karo pradžios.

Nesigirkime savęs, kąd 
Britanija yra išimtimi. 
Nuo užsėdimo ant sosto 
Charles Lojo iki 1688 me
tų revoliucijoj, visokiausių

* orūšių isterijų — kairioj 
sparno, dešiniojo sparno, 
religinės ir ekonominės. — 
buvo pilnutinis derlius.

Skaitydama^ apie įvykius 
Amerikoje po 1950 metų, 
aš nuolat jaučiausi lyg 
skaityčiau^apie Angliją po 
Stuartais (Stųartai viešpa
tavo 17-me šimtmetyje—V- 
a). Kongresiniai komitetai 
prilygsta Star ; Chamber 
(inkviziciniams teismams), 
o senatorius McCarthy at
rodo1 kaip atgimęs Titus 
Oates, kuris išrado Popish 
Plot. Negi .yra reikalas, 
grįžti taip toli atgal.

Rūstus pavyzdžiai
Francūzijos revoliucijos 

dienomis, kada gauja api-
1 — V — TTX • I 11

S, 
ir 
š- 

ravėti sinįipatizuo j a n č i ų s 
Ūų- 
R 
y-

plėšė Dr. Priestley narni 
o valdžia samdė šnipus 
agentus provokatorius i

Jacobinams, Anglija neb 
vo nepanašių paskiaus 
laikų Amerikai. Jaunesn
sis Pitt, jeigu jis dabar a t
sirastų Washingtone, jaus
tųsi kaip nanue. Manau, 
jog svarbų ariglams skaity
tojams at$iminti tokius fak
tus ir neatsiiiešti į Amęri-

• • ■ i

i /*>!

minėto, 
kad kai 

pries-ko-

Je jų 
iškai 
ad ji 
Pub- 
prie-1

kny- 
“Po- 

king”

liniai 
žuma

na- 
ai li- 
i jas

vizito 
r ne 
įtrau-

užsi-
Kuo-

Kamai 
šama, 

jis 
savo I 

p ko-!

dabar 
iek už 

tokie

dėl to,

urvina

nimu, kaiD kreivai

/šyvių minčių. Tas y- 
tiesa Federalinėje 

rybėje. Pavyzdžiui, 
Fe- 

oti laisvės oru, kaip 
nis apeliacijų teismas 
Francisco priešinosi 

os “slaptų informe-

derali 
San 
valdži 
rių, šnabždėtojų ir plepėtų
jų sistemai” ir pasakė: Ne-'

Seno Vinco Eilėraščiai

Iki lapkričio 1-moš dienos Seno Vinco ei
lėraščių knygos užsakymų gauta arti tūkstan
čio. Norime gauti tūkstantį užsisakymų!

Knyga jau surinkta ir pirmas mušimas jau 
eina į presą. Knyga bus kiek didesnė negu ori
ginaliai buvo planuota. Prenumeratorių vardai 
eis į paskutinį mušimą.i Tad dar yra laiko rink
ti užsakymus iki lapkričio mėnesio pabaigos.

Prenumeratų rinkėjų prašome pasidarbuo
ti iki lapkričio (Nov.) pabaigos. Surinkime 
tūkstantį prenumeratų, parodykime senam au
toriui, kad mes įvertiname jo triūsą ir talentą 
darbininkiškos apšvietos dirvoje.

Kurie dar neužsisakėte Seno Vinco eilėraš
čių knygos, užsisakykite be atidėliojimo. Kiny- 
gos kaina tik $1.00. Kurie užsisakysite iki lap
kričio mėnesio 30 dienos, tų visų vardai bus 
Knygoje išspausdinti.

Užsakymus siųsdami adresuokite:

LAISVE
L10-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

W
 Lapkričio
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkes, 
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.

Šis Koncertas Bus

Koncertui įžanga tik $1.50

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

sugrįsti namo.

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

Prašome išank^to pasižymėti dieną ir pasirūpint at
silankyti, Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 

ateiti į koncertą



LIETUVIU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

šėrininkų Suvažiavimas 
lapkričio 24

Visiems Lietuvių Bendro
vės š ė r in i n k a m s, kurių 
adresus turėjome, pasiun
tėme pakvietimus dalyvau
ti LNB šėrininkų metinia
me suvažiavime.

Pakvietime nurodyta, kad 
minimas suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 
24, savame name, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. 
Y. Prasidės lygiai 1 vai. 
popiet.

Prašome visų šėrininkų 
atlikti savo pareigą: Tie, 
kurie gali dalyvauti, turė
tų būtinai suvažiavime da
lyvauti. O tie, kurie dėl ko
kių svarbių priežasčių ne
galėtų dalyvauti, lai išpil
do- jiems pasiųstas proxy 
(įgaliojimus) ir Cent r an 
prisiunčia.

Būdami šios kultūrinės 
įstaigos savininkais, nei vie
nas neturėtij atsisakyti tai 
padaryti: pats dalyvauti 
arba per proxy kitą įgalio
ti suvažiavime dalyvauti.

Metinis banketas
Kaip ir kasmet, tuojau po 

suvažiavimo vakare turėsi
me iškilmingą banketą.

Visi šėrininkai taipgi

kviečiami savo bankete da
lyvauti ir tokiu būdu savo 
lietą negalėtų dalyvauti, tai 
būtų vis tiek graži kultū
riniam centrui parama, 
kultūrinę įstaigą paremti.

Banketas, prasidės 6:30 
vai. vakare. Bilietas—$3.00. 
Gaspadinės paruoš gerus ir 
skanius valgius.

Visi bandykite iš anksto 
įsigyti bilietą. Jeigu ir at
sitiktų taip, kad įsigijęs bi-

Ar visi gavote 
pakvietimus?

Reikia pasakyti, kad tam 
tikras skaičius šėrininkų 
nepasistengia savo adresus 
pamainyti tuojau, kai tik 
persikelia naujon vieton 
gyventi. Dėl to tūli šėri
ninkai negauna pakvietimų.

Kai kuriems šėrininkams 
siųsti laiškai grįžta atgal 
todėl, kad pas mus jų adre
sai negeri.

Tad nuoširdžiai prašome 
visų tų šėrininkų, kurie pa
kvietimų negavote, tuojau 
Centran prisiųskite savo 
adresus. Tada pasiųsime ir 
jums pakvietimus.

Visais šios įstaigos rei
kalais reikia rašyti seka
mai: Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

LNB valdyba

MONTREAL, CANADA
Miestas nepriverstas 
atnaujinti sutartį

• Montreal© miesto adminis
tracija įteikė perspėjimą Y W 
to baltakalnierių darbininką 
unijai, kuriuos atstovauja 
“National Syndicate of Muni
cipal Employees” (CCCL) 
unija, kad pasibaigus jų se
najai darbo sutarčiai su mies
tu, mieštas toliau “nesijaučia 
priverstas automatiškai atnau
jinti minėtą darbo sutartį.” 
Šį žygį miesto administracija 
motyvuoja tuo, kad dabarti
nė darbo sutartis, kurią pa
sirašė buvusioji miesto admi
nistracija 1953 m. spalio 21 
d., yra nelegali.

Ką unija Į tai atsakys, 
šiuos žodžius rašant dar nėra 
žinios. Tiek težinia, kad uni
ja su savo apie 3,000 baltakal
nierių darbininkų su atnau
jinimu sutarties, reikalauja 10 
iuoš. pakelti algas - ir sutrum
pinti darbo savaitę nuo 35 iki 
32^vai., o vasarą nuo 30 iki 
27*/> vai. *
Dieną kalėjime, o naktį vogti

Nakties metu pagauti du 
vagys ir nuvežti į St. John 
kalėjimą pasirodė esą to kalė
jimo kaliniai, nubausti pir
miau už vagystę. Tyrimai pa
rodė, kad juodu buvo pasida
rę namų darbo raktą, kuriuo 
atsidarydavo kalėjimo langą 
ant antro aukšto, nusileisdavo 
žemyn iš skudurų susukta 
virve ir išeidavo vogti per ga
na ilgą laiką. Sugrįžę į kalėji
mą dieną miegodavo. Kas gali 
sakyti, kad negalima gauti ir 
kalėjime laisvės. . .

Išskrido į Meksiką
Denis Doveikytė, pasiėmusi 

ilgo laiko atostogą, orlaiviu 
išskrido į Meksiką. Kokį lai
ką pabuvos ten, paskiau pa
ražinės po kitus Amerikos 
kraštus ir tik po apie dviejų 
mėnesių mano sugrįžti namo.

Gimė
John' ir Termini Varaškai 

susilaukė sveikos ir gražios 
dukrelės. Motina ir naujagi
mė jaučiasi gerai.

Pagerbė Zavišius
Artimų draugų ir giminių 

pastangomis, spalio 27 d. gra
žiai buvo pagerbti Viktoras ir 
Veronika Zavišiai, juodviejų 
35-ių metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga.

Jubiliatai susilaukė daug 
nuoširdžių sveikinimų ir lin
kėjimų ir buvo apdovanoti 
gražiomis ir vertingomis do- 
yanomiSi

NewYiri«)^/Wff7lnloi NEW YORK I

HELP WANTED FEMALE

Trumpesne dar b b savaite 
pirmoje eilėje laimi čia

iAFL-CIO raportas apie ko- 
lelktyvines derybas, kuris da- 
bąr tapo išleistas Washingto
ns, sako, kad visoje šalyje 
tendencija dabar yra eiti prie 
trumpesnės darbo 
Dauguma Amerikos 
kii dabar, dirba 40 
per savaitę, tai yra , 
k Jas dienas dirba po

dar yra milijonai,

savaites, 
darbinin- 

va landų 
per pen- 
8 valan-

. Apie 19 pročentų Now 
ir' apylinkės dirbtuvių 

dirba 
negu |4O valandų per ii ! .;A TA v •: la-

Darbo unijų vado 
nužudytoj?!

Spalio 25 dieną tapo nu

BUSINESS OPPORTUNITIES

dąs, nors 
kurie dirba ilgiau.

Bet tendencija dabar yra 
eiti prie dar trumpesnės dar- 
bb savaitės, o tos tendencijos 
galvinyje stovi Now 
didmiestis,

portas 
Yorko 
darbininką, jAu dabar 
mažiau, i 
savaitę, sako papertas. Pat 
me mieste raštinių tarnautojų 
tarpe 46 procentai dirba truru
piau negu 40 valandų. Drabu
žių pramonėje, tai yra, siu
vyklose, dabai 
bama 35 arba 
vaite j e.

tai yra 
paprastai < 
6 valandos

lir- 
sa-

dytas Shfolk County 
the United Brother 
Carpenters and Joiners biznio 
agentas E. J. Murtha, 
ja ieško žmogžudžių 
žmogžudžio. Jau siu 
tūlas Robert- F. Kleber. Laikoj 
mas kalėjime po Šimo cūks- 
eančių dolerių kuccj. e

local of
iood of

Polici- 
arba 

Areštuotad

Gal muluos bepročiu
plotme, 
tiktai api< 

stovi New yorko j procentai darbininkų di: 
sako AFL-CIp ra- mažiau negu 40 valandų.

Bot nacionalo 
yra, po visą šalį,

tai

•b a

renkama 
teismui Weinbcrgeriii 

žudytojui 
kad Angele

Politinėje
Paskutinės dienos

kam-

atei- 
kaip

prisidėjo pa-
Abi puses,

padangėje
Stevensono rėmėjai, liberali
nis demokratų sparnas, ADA 
žmonės ir Liberalų partijos 
sparnas, įsakė, kad pati <le- 
mokratų mašina menkai dar
bavosi už-Stevensoną. DeSa
pio vadovaujama mašina dar
bavosi už Wagneij gan ener
gingai, bet už Stevensoną ir 
Kefauverį su tam įtikrOmis re
zervacijomis. į

! Mineoloje jau 
džiūre 
kūdikio vagiui ir nu 
Iš visko matosi, 
John LaMarca advokatas sa
kys teismui, kad vagis yra ne
sveiko proto, ir todėl jo nega- 

h Įima bausti ' už jo prasižengi- 
gimus. Tokiame atsitikime nu
sikaltėlis būna siunčiamas ) 
beprotnamį, vietoje į elektros 
kėdę. Tokį klausimą advoka
tas Markowitz statb kiekvie
nam, kuris renkamas į 
Teismui pirmininkauja 
jas Mario Pittoni.

Majoras Wagneris

teise-

Bruzgi vieta, tinka- 
arba dalininkams. Par- 

privatiškas savininkas. Pui- 
lirkinys. Prašome ateiti per- 

persitikrinsite. Michael’s 
lieonette, 95-36 Roosevelt Ave., 

HA. 9-8706.
(217-223)

Valgykla, 
ma porai 
duoda 
kus 
žiūrėji 
Lunc 
Jackdon Ilts.

Gr 
vių \ 
sos. 
dėl is. 
Priva

jsernė-Pieninii), vaisių ir daržo- 
algių marketas. Taipgi ir rnė- 

Pusė krautuvės, didelis san- 
Ideališka vieta. (Hollis), 

tiškas savininkas, turi greitai 
parduoti. įteikite, persitikrinti.

OL. 8-9830
(217-223)

iliavos ir sienoms popierio biz- 
Puiki proga maliavos kontrak- 

Pirkęjas gaus įlgą lease’ą ir 
namą rendą. Parduoda priva- 

savininkac. Ateikite, persi- 
IIE. 3-7815 ar IV. 9-9136. 

(217-223)

M 
nis. 
toriųli. 
priei 
tiškes 
tikrinsite.

Kepykla. Įsteigtas bizn'is, pilnas 
tavoras. Puikioje (1007< ) vieloje. 
Geras pirkinys. Persitikrinkite po 
inspekcijos. Skambinkite:

Mr. Muller. VA. 5-5288
(217-223)

PAJIEŠK0J1MAI
Paieškau pusbrolių Edvardo, Jo- 

ir Vladislavo Juzoriių. Girdė- 
gyvena Chicago, Ill. Malonė-

HOUSEWORKER

Mature. Plain cooking, friendly 
private home. A adults, all applian
ces. Recent references. Call morn
ings and evenings. CL. 8-9556.

(216-219)

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

(203-209)

HELP WANTED MALE

Reikalingi Darbininkai
Industrinis fabrikas. Patyrimas 

nereikalingas. S50-$75 j savaitę.
SIGNAL EMPLOYMENT AGENCjK,

80 Warren St., Room 111, N.Y.cJv

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)

Mirė
Pereitą savaitę staiga mirė 

i Mrs. JurkŠienė. Paliko liūtie-, 
Įsy vyrą, sūnų ir dukterį ir, 
■ tris anūkus. Velionė buvo jau 
pagyvenusio amžiaus, į Ka
nadą atvykusi prieš pirmą pa
saulinį karą. Čia, Kanadoje, 
pernešusi užtektinai vargingo 
gyvenimo. J.

Civilinių laisvių padėtis 
Jungtinėse Valstijose

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Į leidžiasi save į tokios bailės 
padėtį

Manytum, kad tautinė 
savigarba neprileistų prie 
nieko taip žeminančio, bet 
tokia pažiūra galėtų būti 
pasiūlyta tiktai falšyvai 
galvojančio. Mes visi esame 
mišinys gerų ir blogų im
pulsų - akstinų, o tai yra 
daugiausia blogieji aksti
nai, kurie nugali sujaudin
toje minioje. Daugumoje 
žmonių yra akstinas perse
kioti tą, kas pasirodo “skir
tingu.” Taipgi yra neapy
kanta to, kas' statosi aukš
tesniu, tas pastato daug 
kvailių prieš kelis išmintin
gus. Toks motyvas, kaip 
baimė komunizmo, suteikia 
morališku atrodantį patei
sinimą sugrupavimo ban
dos prieš viską, kas bent 
kuo nors atrodo nepapras
tu. Tai pasikartojantis 
reiškinys žmonijos istori
joje. Kur jis pasitaiko, pa
sėkos yra baisios. Yra prie
žasčių tikėtis, kad tuo at
žvilgiu Rusija jau paliko 
užpakalyje blogi ausį j į sto
vį. Kuomet McCarthy nu
puolė iš garbinamųjų, atro-' 
dė, kdd Jungtinėse Valsti
jose persekiojimas sumažės. 
Iki šiol, pagerėjimas buvo 
mažesnis už lauktąjį. Bet 
padėtis taisosi, ir nebūtų 
viltingumo perviršis many
ti, kad padėtis ir toliau ge
rės ir pasieks tokį punktą, 
kur inteligentiški žmonės 
ir žmoniški protai vėl galės 
kvėpuoti laisvės oru.

Jei tas ateis, knygos, 
kaip toji Mr. Lamonto, bus 
patarnavusios didžiai svar
biam tikslui.

Sakomą, kad buvo kaip ir 
skilimas įtarp Stevensono rė
mėju, kurie neprofesiniai poli
tikai, visokiu “Savanorių už 
Stevensoną” iš vienos pusėą ir 
profesiniu demolcratų politi
kierių iš; kitos. žymią rolę 
tuose ginčuose lošė į faktas, 
kad visokie profesiniai politi
kieriai, demokratų klubų vei- 

apmokąmų 
ku

rias užėmė Stevensono nepro- 
fesiniai rėmėjai.

kejeliai, į negavo 
balsavimb stebėtojų vietų,

pnesmgas 
įplaukų taksams

Parkų komisionierius Moses 
pasakė, kad greitoje ateityje 
miesto valdžia turėsianti įveę- 

nuo įplaukų sukėli- 
. šiaip įplaukų ne
ikti. Jeigu taip at-

no
jau,
kite atsiliepti, arba kas žinote kur
gyv
svarbų reikalą.
Bo> 33, Hampton, N. J.

?na, praneškite man. Turiu 
Antanas Staniulis,

Fabriko Darbininkai. 18-50 m. am
žiaus. Nuolatinis darbas, gera alga. 
Dirbti prie aliumininių išdirbimų. 
Patyrimas nereikalingas. Mokanti 
kalbėti angliškai. Matykit Mr. Eper- 
vary. 9 v. ryto—4 v. dieną.

EXCELLUM ALUMINUM 
PRODUCTS

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

(217-226)

aięškau Vinco Botyriaus. Jis iš 
Jis gyve- 

Brooklyne ar apylinkėje. Su 
nori susisiekti jo pusbrolis

2 milijonai yra žydų
Likusieji 6 milijonai
- Egipto 'konflikte 

griežtų nusistatymu, 
ir kiti demo-

ti taksus 
mui pinigų 
galėsią ūžt 
sitiktų, tai mums tc(ktų moky
ti trejus mokesčius 
kų: federalinius, 
ir miestinius.- 
Wagneris pareiškė,

P 
Lietuvos atvyko 1911 m. 
no 
juoįn 
(Li?tuvoje) Juozas Storpirštis. Kas
žinote ką nors apie jį prašau pra
nešti man. M. Dobinis, 1661 — 11 th 
Av<?., Brooklyn, N. Y. Ačiū.

(216-217)

nuo įpla
valstijinibs 

Bet majors 
kad

,1-

Machinist 1st class. Maintain 
prod, machy. in metal working 
plant. Minimum 5 yr. all arounciį 
expee. Good starting salary. Steac^ ’ 
wk. yr round. Good conditV4n? 
Many extras, incl. vac. pay, sick 
pay, pension. Group Ins., etc. Tel. 
Mr. Harris. CAnal 6-7228.

(215-221)

, Rinkimų rezultatai jau ži
nomi. Reikia pasakyti, kad 
paskutinės priešrinkiminės 
dienos New Yorke matė gal 
vieną labiausiai įtemptų 
panijų savo istorijoje, 
m ė n es i u s su si d om ė j imas 
nančiais rinkimais buvo,
tai visi pripažino, gan žemas. 
Bet paskutinėmis dienomis la
bai įsismaginta.

Prie to žymiai 
sauliniai įvykiai, 
demokratai ir
bandė jais naudotis.

New York o mieste demo
kratai paskutinėmis dienomis 
dėjo visas pastangas laimėti 
daugiau balsų remiantis teori
ja, kad jų partija ir Stevenso- 
nas palankesni Izraeliui, negu 
republikonai. Demokratų stra
tegai buvo taip apskaičiavę: 
iš apie 8 milijone) New Yorko 
žmonių 
kilmės. 
Izraelio 
neturi
manė DeSapio 
kratų strategai, o tarp 2 mili
jonų galima naudotis jų pro- 
izraelietiška simpatija.

Tad, demokratai paskutinė
mis dienomis savo propagan
doje piešė republikonuos kaip 
Egipto draugus. New Yorko 
gatvėse buvo dalinamas lape
lis, kuris vadinosi “Nixon,as, 
Nasser is ir Du lies”. Tame la
pelyje priminta, kaip Dulles, 
lankydamasis Kaire, davė Na-, 
guibui (kuris buvo Nasserio 
pirmtakūnas) revolverį, 
Nixonas kartą reiškė

kaip 
savo 

simpatiją Nasseriui ir t. t.
I Republikonai, iš kitos pli
kės, jautė, kad būtų bergž
džias dalykas kreipti dėmesį 
į Artimuosius rytus ir bandyti 
įgauti pro-izraelio balsų. Vie
toje to jie paskutinėmis die
nomis vis labiau naudojosi se
na raudonėdiška taktika. 
f‘Daily News” nuolat pa
brėžė, kad “komunistai ir 
ADA indorsavo Stevensoną.” 
“Mirror” ir “Telegram” irgi 
sakė ką tai panašaus, nors ne 
taip atvirai, kaip “News.”

Demokratai nedirbo
Įdomus dalykas yra, kad

Širdinga padėka
Dėkoju visiems mano drau

gams, kurie mane lankė ligo
ninėje. 'Didžiai dėkoju Kaži-! 
mierui Kundrotai už surami
nimą ir didelę doVaną. Iš lįilu- 
mos širdies dėkoju Bernadišiui 
ir jo žmonelei, kuri tiek daug 
padėjo mano žmonai. Dėkoju 
2uaveckams ir Uzupams, ma
no drauįui Stasiukui ir Not- 
geliams luž lankymą, ir didelę 
dovaną, j Labai dėkoju Alek
siams už suraminimą, taip; pat 
Abramaiįčiui, Zeikui, L . 
čiui, Urbonui, Jesulaitienei ir 
visiems draugams 
tęs.

Dar kartą 
dies tariu visiems

PRANEŠIMA!
L.L.D. 1857tos kuopos susi

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

Valdybą

PARDAVIMAI

Woodhaven — Puikus šešių kam
barių namajs, švariai užlaikomas. 
Aliejus —. karšto vandens giluma. 
Sietai nuo vėtrų ir Venetian blinds, 
ir tt. Skersai Forest Park. Jeigu 
pageidaujate gyventi užmiestyje, bet 
arti miesto, .tai šis namas dėl jūsų. 
Prašo $13,990. Susisiekite su: George 
II. Hafner, 8038 Jamaica Av., Wood
haven, N. Y. Tel.' Virginia 9-8075.

(216-217)

.lis 
yra priešingas tdkių tak$ų 
uždėjimui. Jis sako, kad mies
tas turi stengtis susirasti 
kius būdus padidinimui 
įplaukų.

kito- 
savo

JAU PRASIDĖJO 
ŽMOGVAGIŲ TEISMAS

Vakar miestelyje Mineola, 
L. L , prasidėjo LaM.arcca by
la. Jis kaltinamas navogimeiir 
nužudyme turčių Weinberge- 
rių kūdikio praėjusio liepos 
mėnesio 4 d. Byla gali ilgai 
užsitęsti. LaMarca gina advo- 

Jurevi- | katas David Markowits

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 1st class. Bridgeport 
milling machines. Experimental 
work. Paid hospitalization and sick 
leaves.

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

(215-221)

MACHINISTS
Tool and Die experience preferred. 

Wire fabrication. 
Good opportunity.

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

(213«21fc)

už atviru-

gilumos šir- 
ačiū.

Juozas Mačuta

Teatruose
Radio City Music Hali nau

jasis W.illiani Wylerio filmas 
“Friendly Persuasion” vaiz
duoja Quakeriu šeimą Ameri
kos pilįeįtinio karo metais, 
žvaigždinėse rolėse Gary Coo
per, Dorothy McGuire ir Mar
jorie Main.

Teatro scenoje naujas Rus
sell Markert spektaklis su šo
kėjomis, dainoriais, orkestru.

♦ *

teatre (8,th Ave.
St., New Yorke) ro

do muzikališką' filmą “Ballet 
Tales”. Jame parodomi lietu- 
vių tautiniai šokiai•* * *

Cameo 
prie 44th

Filmas Rififi, skaitomas vie
nu geresniųjų, dabar rodomas 
daugelyje RKO teatrų po vi- 
šą miestą. * * *

Philharmonijos 
sezono koncertas

Brooklyno 
pirmasis šio 
Įvyks šio ketvirtadieiio vaka
rą, lapkričio 8, 8:30 Progra
moje Nielsen, Brahms, Sibe* 
liūs ir Borodino kūriniai. Or
kestrui; vadovauja Siegfried 
Lanidau, solistas ' Ruggiero 
Ricci, i

K'onęertaį vykdomi Brook
lyn Academy of Music, 30 La
fayette Av^>,

TELEVIZIJOJE
Lapkričio 7-oš vakarą, 

translit 
izduojanČią

Pirminėse 
ir Al-

DIE MAKER. Exp. Progressive 
Dies. Precision Electrical Contacts. 
Hub Bronx; conv. subways. Salary 
open. Also

All around Machinists, exp. Call 

CYpress 2-6525

(213-219)

(213-216)

vai., channel 2, 
t e i s m abutį va 
dramą “Survival”, 
rolėse Franchot Tone
bert Salmi. Veikalas Alfred 
Brennerio, direkci 
Felton,o.

U0
os

į a Norman

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

Geras
Geras 

valgiai. 
Tinkami

Grosernė - Delikatessen. 
biznis, kampinė krautuvė, 
valgyklos biznis, šaldyti 
Gerai įsteigtas biznis,
žmonės turės progą pasidaryti ge
rą jeigą, prieinama renda, ilgas 
lease. Brooklyne. EV. 8-7595.

(217-223)

Išnuomojimui

oj. Suaugusi 
vietą veltui, St. 
sutinkanti būti 

našlei.
už naųdpjimą viftu- 

ti. Nep'apras- 
norėtų psau- 
prie senyvos

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Prie fabrikų, 
biznis. Pri- 
Šitą pirkinį

uri *06**OG*

Valgykla. Alaus.
Brooklyne. Įsteigtas 

vatiškas savininkas, 
tai tikrai turite pei'žiūreti, pertaf 
tikrinkite. Skambinkite: EV. 4- 
9125.

(217-223)

Veltui renda Flori 
pora gali gauti 
Petersburg, Fla., 
draugai suaugusiai 
užsimokėti
vės ir per. pusę valgy 
ta proga porai, kuri 
koti dalį savo laiko, 
našlės, prižiūrėti jos tuklius namus 
Mr. James Limner, 24 
Montclair, N. J.

Fairfield St

(217-^19)

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

Grožio Salionas. Pilnai ištaisytas. 
Geras lease. Prieidama renda, yra 
garo šiluma ir karštas vanduo. 
Priežastis pardavimo, bloga sveika
ta. Gerai įsteigtas biznis.
KUSZCZAK, 55—1st Avė., N. Y. C.

AL. 4-9560
(217-219)

NEW! PAIN RELIEVER

Apsideginus 
tuojau skubiai 
garantuojame, 
pradės savaime 
kainuoja 97 cbntai.

P. S. Galite rašyti la

Oil for Burns
gą laiką tyrinėjant, J. W. Thomsonas

Gasolino Stotis. 25,000 gal. mo. 
Ilgas lease, žema Vendą, pilnai įtai
syta. Daug biznio, gera vieta. Ge
rai išdirbtas biznis ir puiki proga 
pavieniam arba dalininkams. 716 
Jamaica Ave., Jamaica, N. Y. AP. 
7-9887.

Per ilg^ 1 " vj J. '.V.
surado ir moksliškai sudarė iš keturių nenuo
dingi} alii 
jai, arba
bate prie ugnies ir apsideginate,
daug, tai daugi
jau parsitraukite 4 in 1 Oi) for Burns.

karštu vandeni
užtepk,
kad tuojau sustabdys skausmą ir rona 
gyti.

ėjų gyduolę. Taigi, Gaspadinės, Virė-
Dirbtuvių Darbininkai, kurie tik dir

mažai ar
au nekentėkite skausmo. Tuo-

4 in

in 1

iškus
GARDEN GREEN

R. F. D. 1, Rt 82, DEP. LS.

u, geležimi arba ugnimi,
1 Oil For Burns. Pilnai

Oil For Burns buteliukas

lietuviškai.
BRAND CO.

No. Franklin, Conn.

(217-219) 
______________ c---------------- -—
Business Opportunity

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

duoda savininkas su nuostolių,
Skambinkite: EV. 4-8802 t 

(210-216)1

Ideal for family enterprise. Deli- 

catessen-Grocery. Frozen foods. Est. 

7 yrs. Good beer trade. Sold com
pletely equipped. YE. 2-5258.

(216-222)

puti. Lakvft (Liberty) Trečiad., Lapkr. (Nov.) 7, 1956




