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KRISLAI
Savaisiais reikalais 
Ką veiksime? v 
Tie, kurie davė.
Spauda—vyriausias dalykas.

Rašo R. M1ZARA

Pasikalbėkime mūsų ben
draisiais i(‘ikala is.

Darbo Diena baigiasi va
saros sezonas.

lųAniku laikas praėjo,—tie
sa, worcesterieeiai dar vieną 
rengia: rugsėjo 12 <L Olym
pia parke.

Dabar tenka rūpintis, gal
voti, planuoti, ką veiksime ru
denį, žiemą. Nuo spalio mėne
sio pradžios iki gegužės 30- 
tosios yra nemaža laiko, per 
kuri mūsų kultūrinė veikla 
spiesis salėse. Laikotarpis il
gas, tik mokėkime tinkamai i į 
išnaudoti.

Spalio menesio viduryje 
Chicagoje įvyks meno festiva
lis, taipgi Lietuviu Meno Są
jungos suvažiavimas.

Tai bus pirmas didžiulis pa- 
timojimas kultūrinei veiklai 
pradėti.

Iš eilės kolonijų girdėti, 
kad paskyri menininkai ruo
šiasi į Chicagą vykti. Tačiau 
patsai sunkiausias darbas teks 
atlikti patiems čikagiečiams.

Butą buvę geriau, jei LMS 
FUvažJftvimas .butu įvykęs ki
tais! metais, kai nei vyksta LDS 
seimas, bėt, jeigu jau taip nu- į 
tarta, lai būna.

Tenka Įžiūrėti, kad tiek fes
tivalis, tiek suvažiavimas neš
tu gausiu pasėkų.

Festivalis ir suvažiavimas 
lai eina savo keliu, o įvairiu ' 
miestu veikėjai turėtu žiūrėti, 
kad vietose darbas butu rim
tai pradėtas.

Kur gyvuoja chorai, juos 
reikia tvirtinti, o kur ju nėra 
—bandyti sukurti, jei sąlygos 
leidžia.

Tenka imtis už sceniniu vei
kalu ir mokytis juos pastatyti. 
Mūsų žmonėms patinka dra
ma ir komedija, tik privalome 
jas žmoniškai susimokyti ir 
suvaidinti: būtinai tenka
įtraukti čiaaugiu i scenine vei
kią.

(Philadel piliečiai buvo už- 
kvietę Brook lyno liaudies tea
tro aktorius spalio 2 d. pasta
tyti j u mieste Ostrovskio vei
kalą “Nevisada katinui užga
vėnes.” Deja, viena aktore 
(E&i) po operacijos dar pil
nai neišsveiko, todėl ir phila- 
delphiečių noro nebus galima 
patenkinti.)
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šiemetinis mūsų specialaus 
fondo vajus truputėlį perilgai 
nusitęsė, bet jis buvo gra
žiai pravestas.

Tie laisviečiai, kurie davė 
po penkis, po dešimt ir net po 
$35 ar daugiau, nėra nei kiek 
šiandien dėl to biednesni, o 
gražus darbas atliktas. 
. Vilnis šiuo metu veda savo 
panašų vaju.

Su spalio mėnesio pradžia ■ 
prasidės musu dienraščio ben
drasis vajus,—vajus naujiems 
prenumeratoriams gauti.

Tenka prie to gerai ruoštis.

. Mes neslepiame to fakto, 
kjwd mūsų dienraščiui (taipgi 
Vilniai) laikai sunkūs ir jie 
tebesu n k ėja.

Tačiau butų didžiausia 
klaida, jei mes pataptume fa
talistais ir sakytume: kaip 
bus, taip bus gerai.

Į De Castries pareiškė:

Vielminai stoja

Hanoi. — Vietnamiečiai 
- vietrninai (liaudiečiai) iš
laisvino vyriausią francū
zų karo'belaisvį generolą 
de Castries, kuris belais- 
vėn pateko kritus Dien 
Bien Fu tvirtumai.

Išlaisvintasis genero
las tuoj kalbėjosi su spau
dos atstovais ir atsakinė
jo į jų klausimus. Bet fran
cūzų karinis cenzorius 
vietoje neleido 
daugumą generolo 
ries pareiškimų, 
aplikiniais Lėliais
ta ir pasaulinėje spaudoje 
atspausdinta de Castries 
nuomonė:

Vietnamiečiai - vietmi- 
nai nėra kinų dominuoja
mi, o kovoja už savo kraš- i 
to nepriklausomybę, tai į 
yra, jie savo krašto nacio-i 
Ralistai.

De Castries be to pareiš
kė, kad jis nelaisvėje buvo 
gerai traktuojamas.

perduoti 
d e Cast-

Vienok
sužino-

Kinija padeda nukentėjusiem 
didžiųjų potvyniu apylinkėse

Pekingas. — Kinijos val
džia paskyrė 1,494,000,000,- 
000 juanų, kad padėti 
Geltonosios upės slėnio ir 
kitų sričių nuo potvynio 
nukentėjusioms. Ta suma 
yra maždaug lygi $63,000,- 
000.

Pagalba vyriausiai eis, 
kad įgalinti nukentėjusius 
valstiečius atstatyti savo 
namus ir nusipirkti sėklą.

Potvyniai buvo sunkesni 
negu tie 1931 
palietė apie 
žmonių. Bet 
žmonės buvo
rengę juos sutikti, nes bu
vo pasistatę daug užtvan
kų ir šliuzu. 4. 4*

metais. Anie
25 milijonus 

šiuo kartu 
geriau pasi-

Įvykiai Tolimuose Rytuose: J.A.V. ir TSRS 
pasikeičia protestais dėl pašauto orlaivio, 
Kinija ir Čiangas pasikeičia bombardavimu

Washingtonas. — Praei
tos savaitės pabaiga mate 
kelius svarbius įvykius 
Tolimuose Rytuose. Ame
rika ir Tarybų Sąjunga pa
sikeitė aštriais protestais 
dėl pašauto amerikiečių lai
vyno lėktuvo prie Sibiro 
krantu.

Orlaivis, anot amerikie
čių, skrido apie 40 nuo Si
biro kranto, virš tarptauti
nių vandenų^ ir buvo dvie
jų sovietinių migų atakuo
tas ir pašautas. ’Orlaivis, 
nukrito ir nuskendo jūroje, 
bet įgula išsigelbėjo, išsky
rus vieną, leitenantą Reid, 
kuris nuskendo.

Sovietai teigia kitaip: 
kad amerikiečių žvalgybi
nis orlaivis skrido virš ta
rybinių vandenų prie pat 
kranto, kad Sovietų patru
liniai orlaiviai jam įsakė 
nusileisti, ir amerikieečių 
orlaivis atsakė į tai pradė
damas šaudyti.

Tuojau po įvykio ameri
kiečiai pasiuntė Maskvai 
griežtą protesto notą, rei
kalaujant nubausti tarybi
nius lakūnus ir užmokėti už 
padarytus nuostolius.

Amerikos nota buvo So
vietų atsakyta sava protes
to nota, kuri teigė, kad 
amerikiečiai skraidinėjo 
virš tarybinės teritorijos ir 
šovė į Sovietų patrulinius 
orlaivius.

Kiti šaltiniai sako, kad 
Sovietai pirmi protestavo, 
ir kad JAV pasiuntė notą 
tik paskui.

Washingtonas po to pa
siuntė kitą notą Maskvai, 
kurioje anie teigimai vadL 
narni melagingais, bet į 1 
notą Sovietai tuojau neat
sakė. \

(Senatorius Knowlan- 
das, ultra - reakcinio mili
taristinio republikonų spar
no vadas reikalavo, kad 
Amerika dėl šito incidento 
nutrauktų santykius su 
Tarybų Sąjunga, be-U Ei- 
senhowerio administracija, 
kaip yra pranešama, to ne
planuoja daryti.)

Tuo tarpu, kai orlaivio 
incidentas tarp JAV ir Ta
rybų Sąjungos vystėsi vie
noje vietoje, toliau į pietus 
Kinijos ir Čiango karinės 
jėgos turėjo eilę orinių ir 
vandens susirėmimų. Kinų 
patrankos bomb a r d a v o 
Čiango laikomą Quemoy 
saliukę prie pat Kinijos 
krantų. Joje randasi dido
ka Čiango karinių jėgų įgu
la. Du amerikiečių kari
ninkai, kurie radosi toje 
saloje, buvo užmušti.

Anot Taipei (Formozos) 
šaltinių, čiango artilerija 
atsakė į kinų bombardavi
mą. Be to Čiango' orlaiviai 
bombardavo kinų kranti
nes bazes, iš kur artilerija

apšaudė Quemoy, bet Pe
kingas sako, kad tas bom
bardavimas buvo menka
vertis, nes tik vienam prie
šo orlaiviui pasisekė prasi
laužti pro zenitinių (anti - 
orlaivinių) patrankų ugnį.

Pačiame Taivane (For- 
v y n (7 m A \ Ln x r r* rl n 4- O o n 11 O vmozoje) buvo duotas aliar

mas, nes sakyta, kad Kini
jos lėktuvai skraidžioja 
virš salos, bet niekas tų 
orlaivių nematė. Manoma, 
kad tai buvo Čiango val
džios manevras parodyti, 
kad Kinija rengiasi jį pul
ti.

(Paskutiniai pranešimai 
iš Čiango štabo sako, kad 
daug kinų komunistų ma
žų laivų randasi jūroje 
Quemoy srityje ir planuo
ja ataką prieš salą.)

Is Indijos pranešama, ‘ 
kad premjeras Nehru yra 
susirūpinęs dėl įvykių To-

Attlee aprašo kelionę:

Negalėjo pažint 
naujos Maskvos

New Yorkas. — Vietinis 
“Times” antradienį pradė
jo spausdinti Clement Att
lee įspūdžius iš keliones Ta
rybų Sąjungoje ir Kinijoje, 
šie įspūdžiai taipgi telpa 
keliuose britų leidiniuose.

Pirmieji Attlee įspūdžiai 
yra apie Maskvą. Jis tą 
miestą aplankė 18 metų at
gal, ir sako, kad dabar, 
apart paties Kremliaus 
nieko negalėjo pažinti, — 
taip viskas pasikeitė.

Jis rado, kad gyventojai 
yra gerai apsirengę, kad 
ypatingai vaikai atrodo 
puikiai, kad įspūdis yra, 
jog maisto yra perteklius. 
Dar iš oro didžiausi įspūdi 
Maskvoje padaro naujieji 
universiteto rūmai ir už
sienio reikalų ministerijos 
pastatas, taipgi daug

' venamųjų namų 
men tu. c

Paskutiniai
pranešimai

Manila. — SEATO (Piet
rytinės Azijos Pakto Or
ganizacijos) sutarties tek
stas jau beveik gatavas, 
bet abejojama, ar vardas 
liks SEATO, nes dauguma 
Pietrytinės Azijos valsty
bių konferencijoje neda
lyvauja.

Washingtonas. — Atsi
naujino 
nėjimo 
džiai. 
vokalas 
patiekti 
kimus,
noma, jie 
ni. 4

Washingtonas. — Ma
žiau negu numatyta asme
nų žuvo susisiekimo nelai
mėse praeitą savaitgalį 
Amerikoje Buvo manyta,

£.V- i kad automobilių nelaimėse

McCarthy’o tyri- 
komisijos posė- 

McCarthy ir jo ad- 
da*bar gaus progą 
apgynimo pareiš- 
kuriuos, kaip ma- 

baigs penktadie-

žus bent 390, o užsimušė 
“tik” 317.
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limuose Rytuose, kurie vėl aOVietŲ prekybos delegacija 
labai įtempia padėtį, kuri Belgrade; dwimasi dėl javv
buvo pradėjusi nusistovėti.

Pranešama, kad daugiau 
amerikiečių negu anksčiau 
pranešti du žuvo per Que
moy bombardavimus, bet 
nepranešta kiek. Anksčiau 
buvo sakyta, kad du už
muštieji yra buvę ten vie
ninteliai amerikiečiai.

Pekingas sako, kad Que
moy saliukė prie pat Kini
jos krantų yra tapusi ame
rikiečių žvalgybos bazė.

Belgradas. — Čia atvy
ko Tarybų Sąjungos pre
kybos delegacija, kuri 
riasi su Jugoslavijos

Bad Oeyehausen (Vak. 
Vokietija). — Sovietų kari
nių jėgų viršininkas Rytų 
Vokietijoje generolas And
riejus A. Grečko lankėsi 
pas britų zonos komandie- 
riu generolą Sir Richard 
Gale.

smerkia Adenauer j, giria Mendes
Bonna. — Vakarų Vokie- yra ministrais Adenauerio 

tijos taip vadinamos Lais- kabinete, 
vų Demokratų Partijos va
das Dr. Thomas Dehleris ! prieš 
pasmerkė Adenauerį už jo1 
išsišokimus prieš Francū- 
ziją ir premjerą Mendes- 
France. Dehleris sakė, kad 
jo partija jokiu būdu ne
prisidės prie agresingo anti 
- francūziško nusistatymo.

Laisvųjų Demokr. Par
tija yra konservatyvė gru
pė, antra po paties Adenau
erio krikščioniu demokra
tų koalicinėje valdžioje. 
Keli tos partijos žmonės

Kancleris Adenaueris 
tai sakė Londono 

“Times” korespondentui, 
kad Mendes - France norė
jo sunaikinti EDC.

Laisvųjų Dem. Partija, 
kuri yra tokia pat dešini, 
kaip paties
krikščionys - demokratai, 
tuomi nuo 
skiriasi, kad yra anti - kle- 
rikališka.

Adenauerio

paskutiniųjų

Pakaitėte McCarrano akte: 
įleis mažus nusikaltėlius

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė po maža pakaita prie 
Walter - McCarrano akto, 
kuri buvo priimta paskuti
nėje Kongreso sesijoje. 
Iki šiol bile koks užsienie
tis, kuris praeityje turėjo 
kad ir mažiausį nusikalti
mą teismuose, nebuvo įlei
džiamas.

Pasirodė, kad daugelis 
negavo įvažiavimo vizų, 
jei vaikystėje pavogė duo
nos riekę arba karo laiku 
nusikalu racijonavimo 
įstatymams. Daugelis ame
rikiečių kareivių dėl pana
šių priežasčių negalėjo at
sivežti savo užsienyje ves
tas žmonas.

Dabartinė pataisa pa
keičia tai: maži nusikaltė
liai gali atvykti. Bet nepa
keistos lieka
įstatymo dalys, nukreiptos 
prieš politinius nepatinka
mus elementus.

■ Jungtines Tautos. — J. 
Valstijos kreipėsi Į Jungti
nes Tautas su skundu prieš 
TSRS dėl orlaivio inciden
to prie Sibiro ir reikalauja 
sušaukti specialę Saugumo 
Tarybos sesiją.

0J

pre
kybos reikalų ministerijos 
pareigūnais. Jugoslavai, 
kaip pranešama, nori pirk
ti Tarybų Sąjungoje javų.

Šios prekybos derybos 
yra pirmos tarp Jugoslavi
jos ir TSRS nuo 11948 me
tų, kuomet Jugoslavija nu
stojo būti Sovietų 
ninkė. Jugoslavija 
per kelius metus po 
mo neprekiavo su
komunistų valdomu kraštu, 
dabar turi prekybos sutar
tis su Vengrija, Čekoslo-

kuri 
skili- 
jokiu

Tarybų Sąjungoje nėra ir nebūsią 
diktatoriaus, - tvirtina Bevanas

Tokyo. — Kairiųjų bri
tų darbiečių vadas Bevanas 
pareiškė, kad lankydamasis 
Tarybų Sąjungoje jis įsi
tikino, jog ten nėra diktato
riaus ir tokio ten nebus. 
Bevanas ir likusi darbiečių 
delegacija, kuri lankėsi Ta
rybų Sąjungoje ir Kinijoje, 
dabar yra Japonijoje. Tik 
Attlee vyksta kitu keliu, — 
į Australiją.

Dabar Attlee Singapore, 
britu kolonijoje Malajoje. 
Jis L * 
spaudai, kad tikisi, jog ir 
jo kolegų kelionė žymiai 
prisidės prie taikos sutvir
tinimo Azijoje ir visame 
pasaulyje.

Attlee žmona atvyko į 
Singapore iš Londono, kad 
jį sutikti.

\ Denver. — Prezidentas 
Eisenhoweris pranešė, kad 
Amerika dalinsis su dar 
penkiomis valstybėmis ži
nojimu apie atominę ener
giją taikingiems tiks
lams: su Kanada, Brita
nija, Australija, Pietų Af
rika ir Francūzija.

Bet Kanados valdžios ra
teliai išreiškė nusistebėji
mą, nes su jais apie tai ne- 
sitarta ir jie neinformuoti.

Paryžius. — Prem. Men
des - France gavo pakvieti
mą dalyvauti Vakarų Eu
ropos užsienio reikalų mi
nistrų konferencijoje Lon- - 
done apie Vokietijos gin
klavimą. Bet nemanoma, 
kad Mendes - France labai 
pageidauja tokioje konfe
rencijoje dalyvauti, iki ne
bus išdirbtas iš anksto kon
kretus Francūzijai pri
imtinas planas.

Viena.— Paskutinė Kom- 
inform o organo (“Už Pa
stovia Taika, už Liaudies 
Demokratiją”) laida sako, 
kad SEATO yra planas

dar kartą pakartojo; ginkluoti Japoniją, lygiai

pagrindinės

Ne!
Kiekvieno mūsų pareiga 

dėti visas pastangas savo 
spaudai tvirtinti, kad ji gy
vuotų !

Kiekvienas centas, įdėtas į 
mūsų dienraščių leidimo fon
dą, yra smūgis į kaktą tiems, 
kurie d»ro visa šiems dienraš
čiams koją pakišti!

Neduokime progos priešui 
pasidžiaugtų

Spellmanas prieš taikingą 
sugyvenimą, už priespaudą

New Yorkas. — Vyriau
sias Amerikos katalikų 
dvasiškis kardinolas Spell
manas kalbėjo Albaquerque 
miestelyje Naujoje Meksi
koje, ir sakė, kad taikingas 
sugyvenimas su komunisti
niais kraštais yra negali
mas.

Jo nuomonė yra kaip tik 
priešinga nuomonei, kurią

ir pasauliečiai 
savo pasaulinėje 

Evanstone. 
už

protestantų ir stačiatikių 
dvisininkai 
išreiškė 
konferencijoje 
Ten buvo pasisakyta 
koegzistenciją.

Kardinolas Spellmanas 
taipgi ragino priex didesnės 
priespaudos prieš komunis
tus ir jų pritarėjus Ameri- 
ko j e.

UNESCO pareigūnui nereikės 
liudyti, nutarė tribunolas .

Ženeva. — UNESCO bu- 
vo nutarusi, kad jos parei
gūnas amerikietis D. Leff 
turi vykti į New Yorką ir 
prisistatyti federalei pri
saikdintų teisėjų tarybai, 
kuri tyrinėja amerikiečius 
UNESCO tarnautojus. Bet 
Leff’as padavė apeliaciją 
UNESCO a u k š č i ausiam 
tribunolui.

Tribunolas, susidedantis 
iš trijų narių, kiekvienas

skirtingos tautybės, nuta
rė, kad organizacija nega
li įsakinėti Leff’ui liudyti. 
Tribunolas taipgi nutarė, 
kad UNESCO turi sumokė
ti Leff’ui legalius kaštus 
samdant advokatus.

Leff’as yra laikinai at
leistas iš pareigų.

kaip EDC buvo planas gin
kluoti Vokietiją. Komin- 
formo organas sako, kad 
francūzų komunistai la
biausiai pasidarbavo, kad 
sumušti EDC.

<New Yorkas. Amerikos 
Civilių Laisvių Sąjunga 
(ACLU), liberalinė organi
zacija, sako, kad įstatymas 
drausti komunistus turi bū
ti išbandytas teismuose.

Tokyo. — Japonas 
jys, kuris praeitą savaitę 
buvo pavojingai ’susirgęs 
dėl apsinuodijimo radiumu 
per jankių atominės bom
bos sprogdinimą, sveiksta.

zve-

MIRĖ STASYS VITAITIS
Mirė Stasys Vitaitis, bu

vęs SLA organo Tėvynės 
redaktorius. Palaidotas š. 
m. rugsėjo 7 d., 2 vai. po 
pietų, Alyvų Kalnelio ka
pinėse, Maspeth, N. Y.

ORAS. — Giedra ir šilto
ka, temperatūra apie 80.
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Pateisinimas kaltinimų
• Mūsų šalies politinės galvos dažnai supyksta ant 

tu užsieniečių, kurie primeta mūsų ginklų gamintojams 
troškimą išprovokuoti haują ikarą. Sako: netiesa, ne
sąmone, apšmeižimas. Mūsų kapitalistai nėra ir nega
li būti tokiais žiaurumais. Jie negali trokšti kraujo pa- 
sidarymui didesnių pelnų.

Bet kaip šiandien dalykai stovi ? Kas taip rūpinasi

a,’ yra didžiulis šaltojo ka- 
> pralaimėji- 

, mas ir pridėčkas prie Jungti- 
• aiij Valstybių saugumo.

“Kiekvienas amerikietis, ku
ris kada nors yra neapkentęs 
Hitlerio ir hitlerizmo, kuris 
dalinosi pasaulio neapykanta 
nacizmui, turi pamato šian- 

| dien džiaugtis šiuomi Francū

prikėlimu vokiečių militarizmo ir apginklavimu Vokie- ! 
tijos? Kokie interesai diktuoja mūsų vyriausybės po
litika Vokietijos apginklavimo reikalu?

Pasiklausykime, ką rašo N. Y. Times koresponden
tas Walter H. Waggoner.iš Washingtono.’ Rašo rug
sėjo 3 d. Jis šakį), kad “ginklai dėl Vokietijos nebesu
telpa į sandėlius.”) Jis sako, kad jau trys mėnesiai at
gal Užsieninių Operacijų Administracijos direktorius 
Harold E. Stasseh skundėsi Senato Užsieninių Santy
kių komisijai, jog ginklais, paskirtais vokiečių armi
jai, užversti mūsų sandėliai ir uostai.

Korespondentas Waggoner pažymi, kad tų ginklų 
vertė siekianti apie penkis šimtus milijonų dolerių!

Francūzijos parlamento pasisakymas prieš EDC 
dalykus dar labiau pablogino. Waggoner sako, kad 
tuo susirūpinę Apsigynimo Departmentas ir Valstybės 
Departmentas. Valstybės Departmentas įsakė mūsų 
salies atstovui Jungtinėse Tautose John C. Hughes rū
pintis kuo greičiausiu sušaukimu tos sąjungos tarybos 
ieškojimui naujų būdų tuojau apginkluoti Vak. Vokie
tiją.

Kas bus, jeigu Europos kraštai pasisakys prieš Vo
kietijos apginklavimą? Ką mes darysime su tais gin
klais, suverstais į sandėlius? Ką darys mūsų ginklų 
gamintojai, jeigu Europa prieis išvados, jog daugiau 
ginklų iš Amerikos jai nebereikia? Kas atsitiks su mū
sų ginklų gaminimo, fabrikais ir fabrikantų pelnais?

Ar tai visa nesudaro pateisinimo tų užsieniečių., 
purie tvirtina, kad naujo karo kurstytojų eilėse veik
liausiais yrą ginklų gaminimo interesai, ir kad bent jau 
;abai dažnai mūsų valstybės sekertorius paveikiamas ju 
spaudimo? ; "

Daugiau prajovų iš sostinės ‘
Pagaliau niū>ų vyriausybė nusprendė parodyti pa

sauliui Kongreso priimtą ir prezidento pasirašytą “Com- 
mynist Control Act of 1954.”' Naujasis įstatymas jau 
pradėtas spausdinti. Bet tuojau iškilo nesusiprati
mas: kai jau buvo atspausdinta 24,000 kopijų, tapo pa
stebėta, kad įstatyme randasi nemaloni klaida, susieta 
su prezidento parašu. Tuojau visa laida tapo suversta 
i pečių ir sudeginta. Prasidėjo spausdinimas iš naujo. 
Dabar įstatymas jau esąs be “klaidos.” Išsiuntinėjama 
tiesiai iš sostinės.

C. P. Trussell pastabi, kad joks (kitas įstatymas nė
ra susilaukęs tiek daug pareikalavimų. Pareikalavi
mai kopijų plaukia iš visur. O pirmoje-vietoje, jis teigia, 
reikalauja kongresmanai. Jie, girdi, dar ir šiandien ne
žino, už ką jie balsavo, ko^kį įstatymą jie priėmė. Dabar 
nori sužinoti. Tik dabar, pasiskaitę, sužinos, ką jie pa
darė! Bet jie niekados nesužinos, kiek tame įstatyme 
randasi to, už ką jie balsavo Kongrese.

Tokių prajovų tokiu rimtu reikalu nėra girdėjusi 
jokia šalies sostinė. .Niekas niekados nemanė, kad mū
sų sostinė taip neapgalvotai ir lengvabūdiškai pasielgs. 
Nieko panašaus pirmiau nėra buvę su jokiu nauju įsta
tymu, Kongreso priimtu ir prezidento pasirašytu.

Kongresmanai nežino, ką jie priėmė ir išleido!

Unijos darbuojasi sudominti 
moteris politika; rinkimais

moterų ujiijis- 
šeimų narių 
Jose d ai y va-

atstovai. Tos

CIO Politinės Veiklos Ko
mitetas šiemet jau anksti 
pirm pradėjimo rinkimų kam
panijos įvykdė 
čių ir unijistų 
konferencijas, 
vo to komiteto
centralinės konferencijos nu
tarė įvykdyti panašias konfe
rencijas visose apylinkėse ir 
jau daug kur įvykdė.

Apylinkių konferencijos iš
sprendžia priemones pasiekti 
kiekvieną šeimą tame mieste
lyje ar kaime. Kaip?

Sukvietimui moterų, joms 
sudominti darbu ir balsavimu 
rinkimuose pavartojama dau
gybė būdų. Tarpe kitų įdo
mių moterims darbotvarkių 
užtinkame porą sekamų, ku
rie atrodo lengviausi pritai
kyti darbais ir vaikais apsi
krovusių moterų savišvietai ir 
savitarpinei veiklai. 

* * *
Viena moteris, galinti pa

vartoti savo butą ar kiemą 
grupės sueigai, pakviečia pa
sirinktą skaičių kaiminkų pas 
save vienai valandai. 'Prašo 
atsinešti ir vaikus. Pataria 
nepuošti: lai ateina taip, kaip 
tai dienai aprengti. Jei turi 
tam sąlygas, paruošia ir vai
kams programėlę, kad jie ne
maišytų motinoms programos.

Pirmas 15 minučių, kol vi
sos susirenka, vykdo susipa
žinimą ar skaito kandidato 
ar šiaip prelegento pateiktą 
literatūrą. Atvykęs kandida
tas kalba 15 minučių, o se
kamomis 15 minučių atsakinė
ja j klausimus, 
laikui pasibaigus, 
minučių moterys 
pasidalinti darbu 
pi a nams.

Tokiu vienvalandi.niu planu 
miestelio

kandidatas A buvo jų pačių 
unijos užgimtasis kandidatas.

Be barnio, be gyrimo vieno 
ir peikimo kito, moterys aiš
kiai pasirinko tą, kuris dirbo 
naudingą darbą, neklausda- 

kuriai partijai jis pri
rinko už jo gerą

išėjo iš susirinki- 
aiškiu supratimu, 
draugas ir kas

i
stoti

B.

OBUOLIŲ SEZONAS
Šiaurinėse valstijose obuolių 

sezonas jau čia pat. A^Lau- 
ginti, netoli vežioti oVjJu/iai 

j perkami prieinamomis kaino- 
■ mis miestelių prekyvietėse 
arba net ir miestuose.- Kaip 
ir kitus vaisius, obuolius ga
lima pasidėti žiemai kenuo- 
*us. Yra daugybė receptų ir 
kas dieną valgiams su obuo- 

i liais gaminti. štai pora to
kiu :

zijos patriotiniu ir toli sie
kiančiu pasielgimu.

“Washingtonas faktinai bu
vo Francūzi.jai pasakęs: ‘Jūs 
turite vėl priimti nacius, nes 
mums naciai reikalingi pulti 
Rytinę Europą, Rytinę Vokie
tiją ir sunaikinti Tarybų Są
jungą.’

“Bet visos francūzų kla
psės — vadovaujamos patrioti
nių francūzų komunistų, sie
kiančių .Francūzijos Naciona
linio Fronto visų patriotinių 
elementų — pasakė, NE!” 

Toliau laikraštis nurodinėja, 
kad šis Francūzijos parlamen
to žygis plačiai atidaro gali
mybę saugumui ir taikai dėl 
visos Europos.

“Visuomenės .opinija reika
lauja iš Francūzijos ir Brita
nijos naujo atsinešimo į Ke
turių Didžiųjų konferenciją 
dėl derybų suvienyti Vokietiją 
kaipo neitrališką tautą, su vi
somis suverenumo teisėmis ir 
privilegijomis, apart ’teisės’ 
vesti karą prieš bile kurią ki
tą tautą.’’

“Daily Worker” mano, kad 
šitas “Jungtinių Valstijų ug
domas naujos naciškos karo 

‘mašinos, vadovaujamos Hitle- 
. rio asmeniškų generolų, klau
psimas , turėtų būti padarytas

lapkričių rinkimų klausimu. , oirh,damos Pueblo
Nereikia leisti Adlai Steven-! Koloradoje moterys iki rinkf- 
soniri ir demokratų -lyderiams !m’.1 įvykdys privatiniuose na- 

visi’ norime ' muoso daug- susirinkimų, jų 
' kandidatas susitiks su tūks- 
| tančiais balsuotojų. Atėjus 
rinkimams jos žinos jo 
programą ir pažins kandidatą 
asmeniškai. Nereiks ant pirš
tų burti, už kurį balsuoti.

* * *
Kita mažose sueigose* kan

didato tinkamumui aiškinti 
pavartota programa buvo to
kia :

Programos vedėja- paklau
sė, ko moterys pageidautų iš 
kandidato, jeigu jos-jį statytų. 
Pasisakymus surašė kreida 
ant lentos. Kandidatais pa
statė bevardžius A ir B. Po 
jų vardais surašė, kuris yra ką 
veikęs. Pabaigus veiksmų są
rašą, paprašė balsuoti, už ka
trą kas pasirenka.

Kai viename tokiame 
jjistų žmonų susirinkime 
; sus suskaitė ir prie laimėto- 
! jo kandidato A ir prie pralai- 
| mėjusio B pridėjo jų tikruo- 
• sius vardus, pasirodė, kad

mas, 
klauso. Jį 
darbą.

Moterys 
m o neši nos 
kas yra jų
priešas. Jos džiaugėsi ir at
rasta nauja veikimo sistema. 
Planinga mažytė lekcija joms 
patiko, 
toris 
sytis iki 
kalbos, ; 
pajėgia atrinkti 
blausių 
frazių.

Džiuginantis reiškinys, jog 
ir unijų viršenybė pamatė, 
kad didesnė pusė visų šalies 
balsuotojų negali būti unijų 
užmiršta, pajikta priešdarbi- 
ninkiškos programos įtakoms. 
Apie darbininkų reikalus ir jų 
.draugus informuota mote
ris nebalsuos prieš savo vyrą 
unijistą. Ji nerems tų,i kurie 
nori jos vyrą ir jos šeimą 
daugiau išnaudoti ii- pavergti.

B—te

Sako, pavargusi mo- 
neturi kantrybės klau- 

i galo, ilgos politinės 
o ir išklausiusi nebe- 

p'ačių svar- 
dalykų iš daugybės

UŽKANDIS SU VARŠKE
8 plonos riekelės duonos
1 kiaušinis 
puodukas pieno 
druskos ir pipirų

skonį M
8 uncijos varškės
2 puodukai karšto 

BOSO.
Sumaišyk kiaušinį 

nu, druska ir pipirais,
zyk duoną ir ant skaurados 
apkepk. Sudėk į broilerkyblė- 
(elę. Riekeles apdėk varške, 
užpilk ant viršaus obuoliene 
ir paspragink porą m’mučių 
po liepsna.

pagal

obuolių

su pie-
Pada-

Jis išeina jo 
Likusias 15 
panaudoja 
ir ateities

girtis, kad ‘mos visi’ norime ; muoso 
šitos pavojingos, anti-ameriki 
nes karo mašinos.

“Darbininkų interesai reika- į 
Jauja, kad visi kandidatai, ku- i 
rio ieško paramos lapkričio 
rinkimuose, 
stovėti už 
rymo galo 
tinkant su 
užimtomis 
zicijomis. 
visu pasauliu!

turi patriotiniai 
derybas dėl pada- 
šaltajam karui, su- 
britų ir francūzų 

koegzistencijos 
Eikime išvien

po-
su

Darbas ir kapitalas. 
Darbas yra pirmesnis ir 
priklausomas nuo kapitalo. 
Kapitalas tik darbo vaisius, 
ir jis nebūtų galėjęs atsi- 
rast, jei darbas nebūtų pir
ma jo radęsis, 
svarbesnis už 
vertas daug 
i kaina vi mo. v

ne-

Darbas yra 
kapitalą ir 
aukštesnio

(Raštas
1861 m.)

Lincoln
Kongresui

uni- 
bal

su grazio- 
Pobuviui per 

ir po valan- 
biznio rūpes- UŽKANDIS SU MĖSA

Pirmosios darbiečių pastabos
Britanijos darbiečių delegacijos misija Kinijoje 

pasibaigė. Jie grįžta namo. Apleidę Kiniją ir pribuvę 
į britų koloniją Hong Kong, delegacijos galva, buvęs 
ministrų pirmininkas darbietis Attlee, pasišaukė spau
dos korespondentus ir šį tą papasakojo apie savo pa
tyrimus kelionėje po Kiniją.

• Darbiečių delegacija daug ką mačiusi ir daug ką 
patyrus. Bet, sako, tokio trumpo pabuvimo neužtenka 
pamatymui visko ir supratimui visko, kas dedasi ir kas 
daroma toje milžiniškoje šalyje.

Attlee teisingai sako, jog reikia suprasti, kad dar
biečių delegacija susidėjo iš socialistų, kurių požiūris į 
daugelį dalykų griežtai skiriasi nuo komunistų suprati
mo. , Todėl jiems, socialistams, negali patikti viskas, ką 
Kinijos komunistai daro bei veikia. Pav., Attlee sako. 
Kinijoje darbo unijos yra “valdžios įrankis gamybai pa
kelti ’’ Tas socialistams nepatinka. x Socialistai mano, 
l^ad darbo unijos komunistiniuose kraštuose būtinai 
turi būti tokios pat, kaip kapitalistiniuose kraštuose, 
kur fabrikai priklauso privatiniam (kapitalui.

Bet Attlee Kinijoje matęs tokių reformų, kurios
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Kinijai reiškia naujus kelius. Jis surado, kad Kinijos 
valdžia nė nesako, jog ten jau viskas plaukia kaip iš pie- I 
no. Kiniečiai patys mato ir-pripažįsta daugybę trūku- ! 
mų. * ,

Attlee niekur nepastebėjęs Sovietų kontrolės Kini
joje. Kaip greitai tarybiniai technikai išmokina kinie
čius darbo, jie grįžta namo. Attlee priduria: “Visur 
susidūrėme su parodymais, kad štai yra valdžia, kurios 
negalima papirkti, kuri nuoširdžiai darbuojasi; pagal 
tuos principus, kuriais jinai tiki.”

J darbiečius labai gilaus įspūdžio padaręs Kinijos 
valdžios susirūpinimas žmonių sveikata. Jie matę tik
rai nepaprasto veiklumo apšvietos srityje.

Pabaigoje Attlee pasakė:
“Aš tikiu, kad Kinijos valdžia rūpinasi valstiečių 

gerove ir kad Kinijos valstiečiai mano, jog jų valdžia 
rūpinasi jų gerove.”

Apie šias Attlee pastabas jau atsiliepė N. Y. Times 
redaktoriai. Jie sako: “Mes tikime^ kad jojo misija į 
Pekingą buvo klaidinga ir trumparegiška, ir mums 
džiugu, kad jinai pasibaigė nepadariusi dar daugiau ža
los.” ■

Ne tik šis didlapis, bet beveik visa komercinė spau
da kiekvieną žygį linkui susiartinimo su Kinija skaito 
klaida ir prasižengimu. Mums gi atrodo, kad Brita
nijos darbiečiai su savo misija Kinijon nepadare žalos.

Esą gerai apmokėtu 
'‘sekretorių”

Liudydamas apie korpora
cijų taksus federalis taksų 
komisijonierius T. Coleman 
Andrews kongresiniams tyri
nėtojams štai kokių dalykėlių 
papasakojo:

Tūlas korporacijos virši
ninkas išskaitė kaip netaksuo- 
jamus (biznio iškaščius) $48,- 
000. Tą 48 tūkstančių sumą 
jis sakėsi išleidęs savo kos- 
tumeriams pavaišinti, suteik
ti jiems “pobūvį 
mis mergomis, 
naktį ar kad 
džiukę atitolinę 
čius, sakė jis.

Kita firma įrašė į kompa
nijos “royalty ekspensus” vie
no virš i n i n k ų “prietelkai” 
mokesčius.

Dar kitas paskaitė biznio 
iškaščiais $5,000, kuriuos su
mokėjo toli nuo biznio vietos 
gyvenančiai ir biznio niekada 
nentačiusiai privatinei sekre
torei.

Vienas pasiturintis tėvas 
bandė išskaityti $8,000 kaip 
dukters įvesdinimo “aukštojon 
draugijon” išlaidas. Jis sakė, 
jog jo padėtis biznyje reika
lauja, kad jo duktė gerai pa
sirodytų.

Tūla korporacija užrašė iš- 
,v- .... . . i leidusi$160,000 “vandens ap-Isgalmtiems uzsi- . . . . . ,, ‘j . K;.. I valymo eksperimentui. Ve-

; liau patirta, kad suma išėjo 
įrengti privatinį maudynėms 

i prūdą.
Dabartinio Kongreso pa

darytas taksams naujas ista- I i
į tymas paliuosuos korporaci
jas nuo daugelio prasikalti
mų—jie gavo milijonines nuo
laidas be tų prasimanytų iš- 
kaščių darymo. Su tais pra
simanymais vienas kitas ir iš 
stambiųjų žuvelių pakliūdavo 
bėdon. T—a

i Planuoji mokytis naujo 
amato, profesijos?
Artėja ruduo ir pradžia 

i veiksmų, mokyklose. Gyve
nantiems didmiesčiuose ir tu- 

įrintiems liuesų nuo darbo ir 
j organizacinių pareigų valan- i 
I dų yrą progų pagilinti savo;
■ žinojimą. ' I 
i mokėti r a n d a s i galimybių 
i daug ko pasimokyti. Yra šis 
Į tas teikiama ir nemokamai.

Klauskite informacijų savo 
i miesto mokyklų centrinėje 
Į Įstaigoje.

Norintiems siektis amato 
ar profesijos neužtenka noro. 
-Jeigu mokslo klausimas būtų 
pilnutinai gerai sutvarkytas, 
pirm pradėjimo ko nors mo
kytis, asmuo turėtų žinoti, ar 
darbas jam patiks, ar jis pats 
tam tinka, ir ar bus galimy
bės toje šakoje dirbti.

Pastarojo klausimo niekas 
čionai neatsako, jokio darbo 
niekam neužtikrina. Visa tai 
paliekama rizikai. Tačiau 
priemonių patirti savo gali
mybę vie n arti ar kitam dar
bui atlikti kai kur yra ga
lima. New York o mieste vyk
do to tyrimą, vadinamą “ap-- 
titude tests.” Pritaikyti sie
kiamam aniatui įrankiai, klau
simai pagelbsti nors vidutiniai 
spręsti, ar asmuo galės tapti 
tos srities ekspertu.

Tie tyrimai* anaiptol nėra 
taip tobuli, kad tų tyrimų pa
tartas tūlo amato neimti nor
malus protiniai, vidutinių ga
bumų žmogus per dideles sa
vo pastangas negalėtų prasi
mušti bent į vidutinį amati
ninką. Yra buvę nuotikių, kur 
asmuo . praktikoje pasirodė 
geriau, negu tas tyrimas leido 
tikėtis. Tačiau taip pat yra 
žinoma, jog yra žmonių, ku
rie per metų metus prakai
tuoja išmokti ko nors, bet nie
kada netampa to ekspertais.

i Vienok tas pats asmuo gabiai 
į atlieka kokį nors kitą veiks
imą, kurio visai nesimokė. Tie 
į tyrimai pagelbsti pasirinkti
■ pagal savo rankų ar minties 
į lankstumą ir spėką.

New Yorko Valstijos in- 
idustrinis komisionierius Corsi 
Į pataria tais valdinio darbo 
department© samdos divizijos 
tyrimais ir patarimais pasi
naudoti visiems, kurie pla
nuoja mokytis amato ar pro
fesijos.
mokslo kursas, bus jis trum
pas ar ilgas, reikalingas įdė
ti daug laiko, pastangų ir pi
nigų...” Tai dėl to svarbu 
pasirinkti tą, kas galima sėk-

3 nulupti obuoliai
12 uncijų likusios namie 

gamintos ar iš keno mėsos
1/2 šaukštelio imbiero (gin

ger)
1,4 puoduko salad dresingo
8 bandukės ar 16 riekelių 

duonos.
Sumalk mėsą sykiu su obuo

liais. Įmaišyk dresingą su 
imbieru. Sudėk ant perskel
tų bandukių apatinės pusės 
ii' paspragink po liepsna 3 
minutes.

Turint pečiuje pakankamai 
vietos, dar geriau aptepti ir 
pakepti ir viršutinės bandu
kės ar riekelės vieną pusę, 
bet plonai apteptas kepti tik 

Į apie 2 minutes ar iki biskelĮ 
I aprus. X

■_ Visokių obuolinių \Jatteka-
: lų skonį gerina cinamonas, 
' bet darant su baltais priedais, 
kaip varškė ar makaronai,

■ nevartojamas dėl to, kad tarn
as) spalva gali atrodyti kokio- 
j mis pribiromis, gadinti ape- 
' titą.

Jis sako: “Bile koks

Šaltainės lašeliai
Pirmoji šaltainė, mena

ma, buvo uoginė ir iš me
daus. Daromoji su pienu 
pas romėnus įsigyvenusi 
daug vėliau. Marco Polo 
būk parvežęs Romon recep
tą iš Tolimųjų Rytų. Tai 
buvęs maždaug tas, ką mes 
Amerikoje vadiname šerve- 
tu — šaltaininis gėrimas su 
pienu.

Turint per mažai šaltainės 
paduoti bliūdeliuose, supiaus- 
tyk ir padaryk sandvičiukus 

‘ant sausainių, plonai atplau
to torto ar perskeltų plonų 
pyragaičių.

į: * * |
Kai jauna Catherine de i 

Medici keliavo Francūzijon • 
į marčias, ištekėti už tos | 
valstybės karaliaus, ji atsi- j 
vežusi italus virėjus. Jie * 
karališkos puotos svečius ’ 
pavaišinę visokiais francū- = 
zams naujoviniais skanė
siais, tarpe kitko ir vaisi- į 
niais ledais. Prancūzai le- 1 
dus įsisavinę ir pagerinę. :

Rūbams užtenka 15 min.

Plaunant drabužius skal
biama mašina užtenka nusta- > 
lytų 15 minučių. Sekretas i 
baltai išplovimo yra ne ilgume Į 
plovimo, bet nutaikyme muilo [ 
ir vandens minkštintojų pagal 
kiekį drabužių ir jų įdeveji-Į 
mą. Ilgesniu varymu maši- i 
nos tiktai drabužius be rei
kalo trinsi.. Mirkymas ilgai 
priterštame vandenyje taipgi 
nei kiek nepadės drabužius | 
švariai išplauti.

Visos moteriškės yra 
ros — geros kam nors 
ba geros niekam.

Anglų patarlė

ge- 
ar-

. otlay's Valterį?

9171 12—2O;3O—42

Inj
Pattern 9171: Misses’ Sizes 12. 

14, 16, 18, 20; 30, 32, 34, £., «3, 40, 
-*2, Size 16 takes 4% yards 39-inch.i

Užsakymą su 35 centai* ir 
pažymėjimu formos myne- 
rio ir dydžio siųskite:
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



WORCESTER, MASS
Padėkavonė visiems drau

gams ir draugėms, kurie auka
vote Ašį Laisvės $10,000 fondo 

mes pilnai tikslo nepa
siekėme ir nors aš nežinau, 
kurie mes kalti, aukotojai ar 
prašytojai, bet worcesterie- 
čiai, man rodosi, gerai pasiro
dė. Iš Worcesterio Laisvutė 
gavo septynius šimtus ir aš
tuonis dolerius. Gal dar bū- 

• čiau gavęs ir daugiau’, bet, 
ant nelaimės, pačioje pabaigo
je vajaus labai susirgau. Ga
vau plaučių uždegimą, turė
jau eiti į ligoninę ir išbuvau 
devynias dienas.

Buvau tiktai pradėjęs pra
šyti pas draugus paaukoti an
tru kartu ir keletas draugų 
aukavo. Atsiprašau, kad jūsų 
vardai buvo nepasiųsti, nes 
negalėjau parašyti. Iš gilumos 
širdies dėkavoju visiems, ly
giai už didesnę ar mažesnę 
auką.

Aukojo sekami:

A. Vilčiauskęs
A. Miliauskas .
F.Petkauskas,

tu

5.00
5.00

antru k ar-
’ . . . . 3.00
)tas, antru
.... 2.00

Laisvės patriji 
kartu

Klaidos pataisymas
Pereitą sykį buvo paskelb

ta: J. B. Jokaičiai, o turėjo 
būti J. B. Jakaičiai, $10.00.

Buvo paskelbta: P. Jočius, 
o turėjo būti J. Jucius $2.00

Buvo paskelbta: P. Vizba
rą, o turėjo būti K. Vizbarą, 
$2.00.

Asmeniška padėka
Dėkavoju visiems už atlan- 

kymą ir atvirutes, prisiųstas 
kai buvau ligoninėje.

J. Skliutas

Scranton, Pa$

Toronto, Canada.
PARĖMĖ “LAISVĘ”

Prisiminus keletui draugų 
apie reikalą paremti dien
raštį “Laisvę,” sudėjo $45.00 
a u k ų. Auk o j o : C h. M ork ū- 
nas $20; A. Ylienė $10; Z. 
Janauskas ir G. Racys po $3; 
S. Žostautas, J. Ruožukas ir 
A. Petronis (hamiltonietis) po 
$2; A. Galinaitis, J. Valū
nas, ir J. Kuktarai po $1.

G. Naujokas, pefferlawie- 
tis, aukojo $5.00.

$ių draugų pavyzdį turėtų 
pasekti ir kiti dienraščio Lais
vės skaitytojai ir rėmėjai.

Rep.
Virš minėtos1 aukos gauta.

jc. Skersai kelio ir tik už tvou 
ros piknikų daržai; palei vieš
kelį kelios smuklės, 
“patogu’’ atvykus 
savo mirusių giminių 
g y

CHICAGOS ŽINIOStrie1 darbininkus nuo pat ša- 
pos suorganizavimo 1946 me
tais.

Pirm balsavimų pasirinki
mui unijos, CTO-TUE laikraš
tyje Scranton Times įdėjo 
skelbimą, kuriame apšaukė 
nepriklausomąją UE kaip ko
munistų valdomą. Tame pat 
skelbime komunistus pavaiz
davo kaip Amerikos priešus. 
Tą visą riksmą užbaigė su di
deliu 'šūkiu, kad “baisas už 
JUE-CIO bus balsu prieš ko
munizmą.” Po to viso riksmo 
spaudoje ir kitais būdais iš
vada buvo tokia:

Balsavime 252 balsai paduo
ti už nepriklausomą United 
Electrical, o 108 už IUE-CIO.

Ši antroji unija (TUE) bu
vo įkurta po to, kai CIO pra
šalino UE iš CIO už tai, kad 
ta unija CIO viršininkams at- 

'i’ode perdaug kovinga-. Tas 
faktas buvo minimas ii- šioje 
IUE agitacijoje prieš UE.

Koresp. !

remonto. Tai vienas 
kuriam reikalinga

tai paruošiant geros-

Cleveland© Žinios

Labai 
atlankyti 

drau-
čių. Daugelis teiravosi: kur 
čia jacksoparkiečių piknikas? 
Gavo informaciją, kad jack- 
sonparkiečiai piknikaus vė
liau.

Gretimame Liepos darže 
piknikavo zarasiškiai. Ten ir
gi matėsi daug publikos. Kito
je vietoje, visai arti, piknika
vo dipukai. Jų publika suside
da daugiau iš jaunesnių žmo
nių. Orkestrą jų susidėjo iš 10 
muzikantų. Griežė daugiau
siai amerikoniškas šokių 
liodijas.

Kitoje pusėje tvoros 
Tautinių kapinių, Justice
ke, piknikavo kokia tai lenkų 
organizacija. Jų muzika, kal
bos, reklamos ir pranešimai 
perduoti per garsiakalbio sis
temą girdėjosi net kapinėse.

Lietuvių Tautinės kapinės 
randasi “linksmoje” apylinkė-

me

ar
k a pus...

Mis-
Don-

Jefferson City. - 
souri gubernatorius 
aelly pranešė prezidentui 
Eisenhower i ui ;kad toje 

labiau auga 
ledarbas ir, kad bedarbių/ 
kaičius ten jau yra pasie
ks 114,598.

Reikalinga moterų talka

Artinantis LMS Festivaliui 
i)- baigiant remontuoti Mildos 
skiepo patalpas, reikalinga 
talka. Kaip žinia, Mildos skie
pe kadaise yra buvęs ištaikin- 
gas naktinis klubas. Bei per 
keliolika metų apleistas ir ne
vartojamas, reikalingas kapi
talinio 
dalykas, 
talka.

Kitas,
nę estradą orkestrai teatro sa
lėjo, reikėjo išlaužti daug ce
mentinio grindinio. Tas, aiš
ku, apdulkino teatre sėdynes. 
Jas reikia nuvalyti pirm pra
sidės žiemos sezono parengi
mai, o svarbiausiai LMS Na- 
cionalis Festivalis viduryje 
spalių mėnesio.

Remonto ir dekoravimo vi
su Mildos saliu darbai eina 
prie pabaigos. Bus visiem 
smagu ir malonu, kada užbai
gę darbą gėrėsimės sava kul
tūrine įstaiga—kaip Klubo 
nariai, taip ir visa progresy- 
vė lietuvių visuomenė.

Praeityje puikiai atsireko- 
Įmendavo mūsų šauniosios šei- 
j mininkės, vietinių 
Klubų narės. Būtų 

j kad ir dabar, kada 
darbas eina prie 
Moterų Klubai susirūpintų 
ateitų talkon.

Bile kokis darbelis bus 
aukštai įvertintas. O užbaigę 
visi galėsime gėrėtis.

Norintieji prisidėti prie tal
kos, ypatingai Moterų Klubai, 
visuomet gali gauti smulkme
niškas informacijas ant. vietos 
—Mildos Klube,—arba pa
šaukus telefonu DAnube 6- 
9161. Ten visuomet randasi 
bent keli Klubo direktoriai: 
Mikulėnas, Budrys arba Po
vilas Dauderis.

Užbaikime paskutinį re
monto ir išdekoravimo darbą 
pirm LMS Festivalio.

Mildos-Klubo pirm.
Frances Jordon.

nuo 
par

Belgradas. — čia atvy-

Bayar konferavo su Tito. 
Manoma, kad Turkija-ban-

tekti su Italijos įtraukimu 
į Balkanų paktą, prie ku
rio dabar priklauso Jugos- 
slavija, Graikija ir Turkija.Sulaikė darbą

Republic Steel metalo lie- 
Ijimo skyriuose sustojo dar- 
■ bas iškilus ginčui dėl keltuvų 
I ir pečių operuotojams darbo 
! laiko. Unija sako, kad dar- 
I bin inkai pradėjo protestą 
to, kad kai kuriems iš jų

__ . v. -v ,v. , idžiama dirbti tiktai po 4
Kuo mažiau žodžiu, i landas kas antra diena.

geresne malda.
Martin Luther

Kovinga unija laimėjo

United Electrical unija, ne
priklausoma. darbininkų ir 

atstove 
To at-

. . 10.00 [ siekta akyregyje aršaus puo- 
CIO International

Drauguži, šis daiktas ne 
knyga. Kas šitą paliera

čia, paliečia žmogų.
Walt Whitman ,

WORCESTER., MASSi vėl tapo pripažinta 
[deryboms su bosais.Laisvės Skaitytoja

J.^Dovidonienė
J.Skelstis, antru kartu 5.00 limo
J. Senkus, antru kartu 5.Oi) Union of Electrical Workers
J. Gerdauskas, ” ” 5.00 . United
D. Dzemeikis .......... 5.00 South Scranton General Elec-

1 0.00

Electrical atstovavo

dėl 
lei- 
va-

Na, o kiek algos teks pačiam mainie- 
rėliui, jis dažnai visai nežinojo, nes tas 
priklausė nuo formano (mainierbosio). 
Be to mainieriai viską pirkdavo iš kom
panijos krautuvės. Jie iš ten imdavo’ 
paraką, lempas, aliejų, kastuvus, pielas, 
šaltkalvio įrankius. Viską kompanija 
surašydavo į mainierio knygelę, o paskui 
jam už tai tekdavo brangiai mokėti, ąt- 
skaitydavo.

Dažnai mainieriams tekdavo skųstis 
formanui.

Kartais gavęs visai mažą algą mainie- 
rys tikrai buvo nepatenkintas ir forma- 
na&jftada ramindavo:

^Už dviejų savaičių geriau uždirbsi.”
Buvo ir atsitikimų, kad po ilgų mai

nierio nusiskundimų formanas ir patai
sydavo, kiek pridėdavo prie algos. Dau
gelis mainierių vis kėlės iš vienos kasyk
los į kitą, vis manydami, kad kitur leng
viau, kad kitur daugiau uždirbs, bet at
rasdavo, kad tai iliuzija. Taip ir vargo 
maini-erėliai.

Ten, kur reikėjo akmenį sprogdinti iš 
apačios, už mąstą mokėdavo brangiau. 
O kai kur ir gan gerai mokėdavo. Kur 
anglis buvo pernelyg žema, tokiose dar
bovietėse ir už anglį mokėdavo gerus pi
nigus. Mokėdavo ir už ramsčius, kurių 
buvo dvejopi: pavieniai ir trigubiai.

Kur anglis buvo vos 4 pėdų, tai ten iš 
apačios reikėjo išimti bent dvi pėdas ak
mens, kad karukas tilptų. O jei dar ir 
lubos būdavo liuosos, kurios nuolat griū
vą, tai reikėjo statyti tuos minėtus tri- 
ramsčius.

Tokiuose darbuose mainieriai ir už
dirbdavo didokas algas. Bet tokiuose 
darbuose labiau storžieviški kietašir
džiai mainieriai ir lengviau galėjo “al- 
peiį” apgaudinėti, nes “alperis” niekuo
met nežinojo, kiek mainierbosis jam mo
kėdavo.

Triramsčiai buvo statomi gyvybės ap
saugojimui. Pastatydavo vieną vienoje 
kelio pusėje, kitą kitoje, o ant viršaus 
užkeldavo trečią, o vėliau storomis len-‘ 
tomis tikros lubos būdavo pravedamos. 
Tokiu būdu jau buvo gan saugu, nes kai 
perdidelis spaudimas susidarydavo, tai 
ramsčiai pradėdavo braškėti, kas mai
nieriams buvo lyg signalas kuo greičiau 
pasišalinti.

Bet tokiose darbovietėse darbai buvo 
pernelyg sunkūs, ypatingai, kai tekdavo 
iš apačios akmenį sprogdinti. Sunkus 
darbas buvo pats skylės gręžimas. Mai- 
nierys vienas, kad ir tvirčiausias vyras, 
to padaryti negalėjo. Tad, mainierys ir 
jo padėjėjas abu paimdavo mašiną suk
ti, ir grąžtas lyg staugdamas pradėda
vo j akmenį spraustis. Bet ir -tai nuolat 
tarėjo jį aštrinti ir aštrinti. Pasitaiky
davo, . kad grąžtas lįsdamas sutikdavo 
gi4initą, tai ir baisiai staugdavo, o maši
na lyg išsigandusi sustodavo. Tame at
sitikime skylę turėdavo pradėti visai 
naujoje vietoje.

Mirė Antanas Banelis
Antanas Banelis mirė sulau

kęs 72 metų amžiaus ir sun
kios ligos nuvargintas War
rensville ligoninėje, kurioje 
jam prisiėjo išbūti 29 metus. 
Jis tik pastarais metais dau
giau sunegalėjo. Tiesa, visą 
laiką nebuvo sveikas nuo to 
laiko, kuomet jis buvo užgau

tas automobilio prieš 29 metai 
gyveno 
minėto-

Rašo SUSNINKŲ JURGIS--------------------------------
Jurgis vieną kartą dirbo tokioje vie

toje, kur anglies buvo vos 24 coliai. O 
kalnas buvo baisiai status. Ir kaip iš
šaudavo šūvį, tai nepaisant kaip toli bu
vo nuvaryta darbovietė, anglis vis vien 
staugdama atlėkdavo ant kelio ir pulda
vo tiesiai į vežimėlį. -Padėjėjui reikėjo 
tiktai lentą pakelti, ir vežimėlis bema
tant prisipildydavo...

, Bet klaida manyti, kad tokiose’ vieto
se padėjėjui darbas bendrai buvo leng
vas. Kaip tik atvirkščiai,—■ tokiose vie
tose daugiausia nusidirbti tekdavo. To
kios darbo vietos paprastai būdavo labai _ ............
ilgos, kartais nuo trijų iki keturių tšim- ! liūnai ir kiti parsiveždavo sa- 

! vaitei ar daugiau pas save, 
taipgi į parengimus ir pikni
kus. Pastaruoju laiku jį pri
glaudė dd. Gendrėnų šeima, 
kuri ir rūpinosi laidotuvių rei-

I Balais, 
lės ir. gražios, kurios 
liepos 16 d.

Gitrdino koplyčioje 
Kazulionienė pasakė trumpą 
kalbą, o prie kapo Highland 
Park kapinėse d. J. žebrys 
pasakė tinkamą kalbą ir kvie
tė sugrįžt ant užkandžių į 
LDS Klubo svetainę. Palydovų 
buvo 14 automobilių.

Atsisveikindami uždėjome 
po gėlę ant jo karsto ir pali
kome Antana ilsėtis amžinai > *•
užbaigus savo kančias.

Maniau, kad kas nors apra
šys apie velionį daugiau ži
nantis. Mūsų geri plunksnos 
valdytojai nei žodeliu neprisi
minė už tai, kad Antanas bu
vo vargdienis, tai gal jiems ir 
nesvarbu.

tų, pėdų, ir kai reikėdavo jomis vilkti 
sunkius ąžuolinius ramsčius, tai tikrai 
ne žaislas būdavo, ypatingai, kai dar 
prieš kalną reikėjo vilkti. Jurgis greit 
išmoko, kad tokiose vietose geriausias 
būdas, tai ant visu keturiu,— šliaužti.

Na, o jei kur pasitaiko atsiliuosavęs 
akmuo, skeveldra, ir jei šliaužiantis pa
tenka po juo, tai jis tampa prispaustas, 
prislėgtas. Pakol ramstį užvelka, tai 
žmogus yra baisiai nukankintas, nusika
mavęs. Bet kaip pavargęs nebūtų ang
liakasys, jis ilsėtis negali, nes tokiu at
sitikimu reikia tuojau ramstį pritvir
tinti, o paskui skyles gręžti.

Kai Jurgis jau buvo apleidęs kasyk
las, jis kartais galvodavo: “Dievulis ži
no, kas dabar dedasi mainose? Gal kiek 
geriau dabar mainierėliams”? Bet tais 
metais, per kuriuos Jurgis dirbo kasy
klose, nuo 1909 iki 1915, gyvenimas ten 
buvo baisiai sunkus. Tais laikais visos 
lemputės mainose buvo aliejinės. 1912- 
tais atsirado karbolines lempos, ir mai- 
nierėliai sakydavo:

“Dabar,tai dirbame kaip po tikra sau
lute!”

Na, o vėliau atsirado ir elektrikinės. 
Apie tai Jurgis girdėjo, bet jau nesirado 
kasyklose.

VIII-tas SKYPvIUS
Jurgis V g les ta Į Viršutines

■ Kai Jurgis bent kiek pagijo, pirma jo 
mintis buvo—susirasti lengvesnį darbą. 
O čia kaip tik jo labai geras draugas va
žiuoja į viršutines, tai ir jis nutarė sykiu 
su juo išvykti, nes jau tokios pasitaikiu
sios progos praleisti nenorėjo.

Patiko Jurgiui draugo pasakojimas, 
kaip ten viršuj darbai lengvi, o pasirink
ti galima kokį nori. O tas žinojo apie ką 
kalba, nes iš ten, iš viršaus, buvo atvy
kęs į mainas.

Jurgis viską gerai apgalvojo ir nuta
rė: “Kaip bus, taip bus, bet į mainas 
daugiau grįžti negrįšiu.”

Bet apie savo planą jis kol kas niekam 
nesakė, net nei broliui, kuris jį į Ameri
ką atvežė, nei sesutėms, nei dėdėms. Nes 
jis bijojo, kad jei pasakys, tai jį vėl su
laikys, kaip jau buvo keletą kartų anks
čiau atsitikę. Būdavo, kaip tik išgirsda
vo, kad jis nori kur kitur sau laimės ieš
koti, ir pradeda dėdės jį barti:

(Bus daugiau)

Moterų 
geistina, 
sunkusis 

užbaigos, 
ir

Massachusetts Lietuvių Rudeninis

Rengia L. L. D. II-ta Kuopa

! atgal. Jis visą laiką 
savo sunkų gyvenimą 
je ligoninėje.

Clevelandiečiams ir
I kės lietuviams, ypatingai far- 
meriams jis buvo plačiai žino
mas. Jaunas būdamas dalyva
vo Mirtos Chore, buvo laisvas 

l i)’ su visais gražiai sugyveno ir 
| turėjo daug gerų-draugų. • 
i Corelleto dd. Šklėriai, . Ja-

a py lin

kai d otų vės buvo dide-

d. A.

Mirė Josephine Skupienė
Velionė mirė sulaukusi 61 

metų amžiaus. Jai sveikata 
pradėjo krikti apie 20 metų 
atgal. Per 8 metus kankinosi 
namuose ir pastarus 6 metus 
ir 4 mėnesius ligoninėje labai 
suaikiam padėjime negalėda
ma iš lovos pasikelti ir kalbė-

Iš Lietuvos po tėvais Bara- 
vičiukė, paėjo iš Kundaičių 
kaimo Šilalės parapijos. Sku
pienė mirė rugpiūčio 1 d. ir 
palaidoja rugpiūčio 6 d. Lake
view kapinėse.

Liko dideliam nuliūdime 
vyras Kazimieras, d ir sūnūs: 
Algirdas ir Ernestas, marčios 
ir du anūkai.

Laidotuvės buvo didelės ir 
gražios. Laidotuvių direkto
rius Grdina pakalbėjo ant ka
lni ir pakvietė dalyvius į na
mus ant ’užkandžių. Apie 18 
automobilių palydėjo j amži
no atilsio vietą.

D-gas Skupas priėmė visus 
laidotuvėse dalyvavusius la
bai gražiai ir sočiai pavaišino.

Brangi drauge, ilsėkis am
žinai, o likusiems gili užuo
jauta! A. R.

Gražiame Olvmpia Parke
68

Uteniškiai piknikavo

Rugpiūčio 29 d. ponios 
Bruzgulienės darže piknikavo 
uteniškių bendruomenė ir klu
bas. Buvo smagus išvažiavi-

imas ir dalyvavo gražios publi
kos. Pagarsėjusi Ben Peivio 
orkestrą griežė populiarius šo
kių kavalkus, o seni ir jauni 
tik prakaitą braukė betrepsė- 
darni.

Stiklelių tuštintoji! irgi ne
trūko. Sherman ir jo pagelbi- 
ninkai vos spėjo aptarnauti. 
Piknike buvo nemaža vilnie-

LAISVES 
KONCERTAS

Mūsų dienraščio rudeninis 
sąskridi.s jau artinasi. JvVks 
lapkričio (November) 11 d., 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond 
Hill, N. Y.

Koncerto komisija darbuo
jasi programos sudarymu. 
Numatoma, žymių talentų 
programai, stengiamasi su
daryti gerą programą.

Jau laikas žinoti visuome
nei kada koncertas įvyks, ir 
pasiruošti jį pamatyti ir iš
girsti.

MATTHEW A.;!
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

So. Quinsigarnond Ave., Shrewsbury, Mass.

Prasidės Giną valandą po pietų

Jenas J. Grybas Kazys B. Kraučiūnas
Bus labai įdomi programa. Atvyksta iš Brooklyno

Kazys Kraučiūnas ir Jonas Grybas 
Jiedu duos gražią komiškų dainų programą. 
Taipgi bus ir vietinių talentų, kurie suteiks gražių 

dalykėlių programai.

Kviečiame visos Naujosios Anglijos lietuvius dalyvauti 
šiame piknike, paremti apšvietos reikalą ir 

pasiliksminti.
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Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Dinners

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

Room - Iwo double beds
Day 
$7.00One

One Room - one double bed, one single bed - $5.50
One Room - double bed $4.00

Rašykite ar telefonuokitc del rezervacijų
Ežeruose maudynes, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psi,—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugsėjo (Sept.) 8, 1954
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Žinios iš Lietuvos na

Fabrikas auga

š pirmą sykį 
“Spartą” — kojinių

nepanašus i dabar-

Dirbtuvėje plečiama kova 
už medžiagų taupymą. Per 
pirmąjį šių metų pusmetį iš 
sutaupytos medžiagos paga
minta produkcijos už 55 
tūkstančius rublių.

NoKYork(i^/Wa7lnl(i<
Nesusikalbėjo dėl 
uždraudimo bingo

Nuteisė už stovėjimą 
ant kampo

Darbininkai davė 
kraujo vaikams gelbėti

Pirks nauju vagonu

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Pramonės pirmūnų sąskrydis

ati- 
korpe įrengtą 

Cecho ati- 
paspartino 

gamybos

Kai vieni policijos de| 
mento tarnautojai išsiuntė

Brook lyne teisėjas Maglio 
nuteisė 25 metų jaunuolį 30 
dienų kalėti. Prie to dar smar-

įmonių darbo 
racionalizatorių va- 

Pran eši m ą “J aunu j ų 
spartuolių

susk ubo

VILNIUS. — Kai prieš ket
verius metus 
atėjau į 
mezgimo cechas buvo nedide
lis. visai 
tinį.

Mūsų fabrikas auga. Apie 
tai kalba viskas: ir išplėstas 
cechas, ir naujos, puikios ma
šinos, ir šaunūs žmonių darbo 
laimėjimai, šių metų pradžio
je mums buvo šventė 
darė naujame
džiovinimo cechą, 
darymas žymiai 
atskiras trikotažo 
operacijas.

Fabrikas toliau augs. Atei- i 
nančiais metais numatoma 
pradėti naujo — kojinių mez
gimo cecho statybą.

Mūsų cecho darbininkės 
stengiasi, kad kiekviena die
na atneštų ką nors naujo. Jos 
dirba šauniai. Kyla naujos 
darbo pirmūnės. Birželio mė
nesį viršum užduoties cechas 
numezgė 20,000 kojinių.

Vykdant vartotojų pagei
davimus, mūsų ceche plečia
mas gaminių asortimentas. 
Dabar išleidžiame septynių 
rūšių vyriškas, vaikiškas ir 
moteriškas kojines bei pusko
jines.

UKMERGĖ.—šiomis die no- 
j mis buvo suorganizuotas rajo- 
i no pramonės 
' pirmūnų 
karas.
pramonės įmonių

j uždaviniai plečiant socialistini 
lenktiniavimą įmonėse” pada
rė “Vienybės” fabriko inžinie- 

; rius Vaičiūnas.
Po pranešimo pasisakė įmo

nių pirmūnai Varnavičiūtė, 
■Lukša, Vagonis ir kiti. Jie pa
sidalino su kitais darbo paty
rimu, papasakojo, kokiu būdu 
jie pasiekė aukštų darbo ro
diklių.

Sąskrydžio dalyviai įsipa
reigojo metinį gamybos planą 
įvykdyti iki Spalio revoliuci
jos XXXVIII metinių.

A. Stanevičius

aukso

paliestųjų protestus) 
tą įsakymą atšaukti.

2ingo žaismė yra
uos žaismes rinkėjams, iš

, to daug pelnėsi bažnyčios ir 
i valdančiųjų partijų politiniai 
i klubai, kuriems niekas nokliu-

įsa k yta. Kadangi liaujasi 
mas vykdyti drausmę 
liesti ii1 tas įstaigas, tad nau

'■ io bausmė turėsianti būti di
dele pamoka tiems, kurie ne
siskaito su įstatymais. Paga-

I liau, pats bausmę panaikino. 
Į. Galų gale pasirodė, kad vy- 
i rūkas buvo suimtas už stovė
simą ant kampo prie gatvių 
sankryžos. Nesama nė įstaty- 

i mp, kuris uždraustų stovėti. 
I ’račiau policistas liepęs tam 
Ayrukuijš ten šalintis, o vyru-

Du šimtai darbininkų, dir
bančių bravarnėje 430 
St., Williamsburgc, 
kraujo tikslu' pagelbėti 
carra vaikams. Vaikai 
čia
anemia) : 16 metų 
7 metų berniukas 
vaite reikalingi 
kraujo išlaikymui

Tėvai ii' jų draugai kraujo

Kent 
davė

ken- 
mažakraujystę (Cooley’s 

mergaitė ir 
yra kas sa- 
puskvortės 

gyvybės.

J. Mačanskienė

Gyvenamieji namai žuvies 
pramonės darbuotojams

KLAIPĖDA.— J naują tri
aukštį 16 butų namą Mentės 
gatvėje šiamis dienomis per
sikėlė dažytojo Jociaus, štam
puotojo žarinovo, inžinierių 
Skubos, Čeponio ir kitų šei
mos. Tai jau penkioliktas 
daugiabutis gyvenamasis na
mas, pastatytas per paskuti
nius dvejus metus žuvies pra
monės darbuotojams. Jiems 
skirtais namais užstatomi iš
tisi kvartalai.

Pietinėje miesto dalyje bu
vusios dykvietės vietoje išau
go žvejų gyvenvietė su naujo
mis gatvėmis, kvartalais. Vien 
tik paskutiniaisiais mėnesiais 
naudojimui perduota daugiau 
kaip 2 tūkstančiai kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto. 
Gyvenvietėje pernai pastaty
tas puikus kino teatras. Da
bar čia statoma daug gyve
namųjų namų
mieste 960 vietų vidurinė mo
kykla, du vaikų darželiai, ei
lė buitinio aptarnavimo įmo
nių, parduotuvių.

Paj’amos iš daržininkystes

ŠIAULIAI (“Tiesos” ko- 
tesp.). Priemiestiniame “Nau
jo gyvenimo” kolūkyje di
džiausias dėmesys yra skiria
mas daržininkystei, šiais me
tais daržovėms auginti iš
skirta 14 ha geriausios žemes, 
išplėstas šiltnamių ūkis, že
mės ūkio artelės nariai kolū
kyje turgavietėje įrengtame 
kioske jau iš ankstyvo pavasa
rio pradėjo tiekti miesto gy
ventojams ankstyvąsias dar
žoves.

Už parduotas ankstyvąsias 
daržoves kolūkis jau gavo 45 
tūkstančius rublių pajamų. 
Šiais metais kolūkiečiai numa
to surinkti iš daržininkystės 
apie 300 tūkstančių rublių.

didžiausia

Meniniai filmai lietuvių k^lba
Lietuvos kino studija {du

bliavo filmą “Ištikimi drau
gai.” Tai devintas meninis fil
mas, šiemet įgarsintas lietu
vių kalba. Jair išleisti filmai: 
‘Sidabrinės dulkės”, “Draugo 
garbė”, “Vasa železnova,” 
“Didysis Albanijos karys 
Skanderbegas”, “Putinų girai
tė,” “Komanda iš mūsų gat
vės,” “Marinos likimas” ir 
“Laivo vadas.”

Koncertas vasarotojams

joji drausmė 
na dieną. ii del to ir įvykęs areštas.

gyvybę. Jie turi viltį, kad gal 
ateityje mokslas atras būdą ir 
tą ligą nugalėti, suteiks jiems 
galimybę išgyventi norma]išką 
amžių.

TT

Stacionarinių kino teatrų 
statyba

Naujosios Vilnios rajono 
centre pradėtas statyti kino 
teatras, čia bus gražiai įreng- 

. ta 330 vietų žiūrovų salė, 
erdvus vestibiulis, skaitykla.

Nauji kino teatrai taip pat 
statomi Naumiesčio, Šilalės ir 
Ukmergės rajonų centruose. 
Numatoma artimiausiu laiku 
pradėti statyti didelį 500 vie
tų vasaros kino teatrą Vil
niaus Jaunimo sode. Baigiami 
statyti kino teatrai Vilniuje ir 
Šiauliuose.

žymiai išplečiamas kaimo 
stacionarinių kino teatrų tin
klas, kuris nuo metų pradžios 
padidėjo 30 procentų. šiais 
metais pradės veikti dar 40 
stacionarinių kino teatrų. Jų 
statybai asignuota 650 tūks
tančių rublių.

Palyginti su 1945 metais 
respublikos kino tinklas šiais 
metais padidės 8 kartus, o pa
lyginti su 1953 metais—10%.

žmonėms, 
vadovauja- 
pa dainavo 

kranto,” 
Mes už

ir kitas tarybinių komu

PALANGA, šiomis dienomis 
Kauno medicinos darbuotojų 
profsąjungos komiteto klubo 
dainų ir šokių ansamblis su
rengė koncertą Palangoje be
siilsintiems darbo 
Ansamblio choras, 
mas Olšausko, 
“Ant Nemunėlio
“Vestuves kolūkyje, 
taiką 
pozitorių bei lietuvių liaudies 
dainas. Klausytojai ypač šil
tai sutiko dainas “Variago žu
vimas” ir “Amūro bangos.” 
Ansambliečiai taip pat atliko 
liaudies žaidimą “Kolūkio pir
mininkas,” “Paukštininkų pol
ką”, lietuvių liaudies šokius 
“Klumpakojį”, “Gaidį”, “Do
bilėlį” ir kitus.

,P. Laucius

Statybos rajono centre

Miestinis Transit Autorite
tas nutarė IĘT linijoms nu
pirkti 400 naujų vagonų. Lini
jos vagonai yra tarpe seniau
sių dar vartojamų vagonų. 
Vagonus darys St. Louis ša po
se. Pirmaisiais dvįemis mėne
siais sutikta pristatyti 20 va
gonų, o toliau po 30 per mė
nesį iki pristatys visą užsa
kymą.

New Yorke vėl areštavo ke
liolika asmenų, kaltinamų tu
rėjime narkotikų. Tūli 
jau buvę žinomi kaip 
tojai.

iš jų 
v arto-

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darbe Di^tias sa

vaitgaliais. Nuolatinis
Kreipkitės:

MARIE-LOLTSE
225A Post Ave., Westbury, L. I.

WE. 7-3316
(174-176)

NAMU DARBININKE—MRF.JA
L. 1. Ranchhouse, 1 vaikas, guolis 
vietoje. Atskiras kambarys, nuosava 
maudynė. Visi moderniniai patogu
mai. Gera Mokestis, $40 Pradžiai. 
Reikalingi vėliausi platūs paliūdiji- 
mai.

Tel. Roslyn 3-6089
(169-175)

NAMU DARBININKE
Paprastas žydiškas valgių gamini
mas, 4 suaugę, guolis vietoje, atski
ras kambarys, gražus kambarys su 
maudyne. Visi įrengimai elektriniai. 
$180—$200 j mėnesį. Linksma na
mų atmosfera. Patyrusi, su paliudi
jimais.

Saukite: 8-418!)
(172-175)

Nušovė nežinomu vyriški
Nežinomas vyriškis tapo 

nušautas Bayside, Queens, 
rugsėjo 2-tros vakarą. Jisai 
važiavęs su dviemis berniu
kais? automobiliu, kurį policija 
įtarę esant vogtu. Policija jį 
ilgai ' vijosi, apšaudė. Tačiau 
nušovė jau suimtą, po to, kai 
tas auto atsimušė i kitą auto 
ii- sustojo. Sako, kad norėjęs

utasis ,-dar buvo gyvas 
uvežū i flushing ligoni- 
čiau mirė nepasisakęs

/Automobiliui sustojus, išsi 
gandų berniukai iš.šokinčjo i

I nos
bėgti. Ih't policija 

su ė m ė. KI a u s i n ė j a m i,

jiems nepažįstamas
zuiti ir jie su 
pasiūlymą pri-

ome

Teko pačiam apsiginti

m i gatve
automobi I iu- 
kietis Albau

mašinoje
maža 
mask 
grupę 
ir pas

1 pamate skyl 
tos vietos, 1 
jo dukryte, 
uos tyrinėti, pamatė 
berniukų ant kampo 
vienį jų radęs “zip gi
ko, kad berniukai jam grasi
no, tačiau nelietė. O jis neši
nąs tilo šautuvu nuskubėjo į 
policiją. Policijos apgynimą 

savegavoi kai jau buvo pats 
apgynęs.

Detektyvai sako. ka< 
sugaįidytus toje srityje 
pusberniukus radę kitą
pat šautuvuką ir 20 šovinių. 
Vyrukai įsakę,' kad jų gauja 
turėjusi nesusipratimą su kita

pas 
tris

vėl sugrįžti, tad jie čia vykdo 
praktikas nuo anų ateisiančių ■ 
apsiginti. Vienas tų suimtųjų 
“foifp apgynėjų” esąs tik 14 
motų;

Krautuve turėjusi 
didžiausią bizni

Kibiu '^krautuvė

Telefonų firma gavo 
didžius pelnus

Now York Telephone Co. 
raportavo, kad pirmaisiais 
1954 motų septyniais mene- 

gryno pelno $36,-

Worcester, Mass

Long Islande elektra 
šė jauną 
audros 
laidus.

siais gavo

žinoma, firmoms niekada 
pelno, troškimams

nėra galo. Tad ir dabar ji vėl 
pareikalavo, kad valdinė Pub
lic Service Komisija luistų kel
ti kainas. Nori gauti $69,000,- 
000 metinio priedo.

Naujas policijos vadas

Queens policijos vyriausiu 
Roman d i erių paskirtas buvęs 
Manhattan vyriausio inspek
toriaus raštinėje deputi! ins
pektorių Joseph J. D’Azeve. 
do. Buvęs komandierius. John 
A. Eerrctti atstatytas. Jis jau 
buvo suėjęs 62 metus.

Buvusieji pabėgę nuo tėvų 
apsivesti Bronx jaunuoliai at
buvę savo medaus mėnesį, 
bet sugrįžę nevedę. Priežastis: 
bijoję pakliūti. Kai juos paga
vo, jie sakėsi esą apsivedę, bet 
tyrimas išaiškino molą.

Brooklync policija padare 
kratą nužiūrėtuose namuose 
ir atrado 40 vyrų, susirinku
sių lošti kauliukais. Juos vi
sus nubaudė po $5, o buto sa
vininką Joseph Sommą sulai
kė po $500 kaucijos.

užmu- 
clektristą, taisant 

sugadintus elektros

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki
mas jvyks pirmadienj, rugsėjo-Sept.
13 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 29 Endicott St.

Į Visos narės malonėkite dalyvauti. 
Į lurėsi'rhe jxisitarti del rudeninių rei- 
į kalų.

Long Island gelžkelių firma 
atsteigė audros nutrauktą 
gelžkelį į Montauk.

ABELNAI NAMU DARBININKE
Viduramžė moteriškė dėl šeimos 3 
suaugusių. Puikiausios darbo sąly
gos. Atskiras kambarys ir Maudy
nė. Telefonuokite:
BO. 3-5514. Bile rytą tarpe -8 ir f) v.

MALE and FEMALE

-a. v.
(174-175)

Reikalauja šimtų dolerių 
už nuvežimą medžių

Newton, Mass—Audros iš
verstiems medžiams grasinant 
namams, praeiviams ir, kai 
kur, elektros laidoms, vietos 
valdžia įsakė tuos medžius 
prašalinti. Netruko ir tam eks
pertų. Bet jie pasisiūlė dirb
ti amerikonišku, biznišku bū
du: už dviejų medžių nugabe
nimą pareikalavo 
$150; už sekamą 
reikalavo i r gavo

ir gavo 
vieną jau 
$180, už 

trečią—$200. Bėgiu 8 valandų
ta grupe “uždirbusi” $530.

Kai žmonės pradėjo skųstis 
valdžiai dėl tokių kainų, val
dininkai pripažino, jog tai lu
pikiška, -tačiau sakėsi neturį 
priemonių lupikus suvaldyti.

3-čią dieną spalio mėnesio Lai
svės BendrčpAes Direktorių Ta
ryba rengia pramogą. Tai bus 
atidarymas vajaus gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos 
jvyks trečiadicnj, 
prasidės 7:30 vai. 
Auditorijoje, 
Visi

susirinkimas 
rugsėjo-Sept. 8d., 

vakare, Liberty 
110-06 Atlantic Avė.

nariai malonėkite susirinkti. 
Valdyba. 

(172-174)

Buteliniai Pietūs
parūpinta buteliniai pie-
Bet tai ne užkandžiukai—

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDUOJA vienas, du arba 

trys fornišiuoti kambariai pavieniam 
arba vedusiu porai, be vaikų. Visai 
nauji rakandai, patogiai sutvarkyti. 
Kreipkitės vakarais pas: Wm. Gu
revičius. 83 Stuyvesant Ave., Brook
lyn 21, N. Y.

(173-174)

PORA
Butler-Hcuseman. šiek tiek vai

ravimo. Virėja—kambarių tvarky
toja. 3 suaugę šeimoj. Vieta, Deal, 
N. J. Darbas apskritiem metam. 
Turi mokėti angliškai. Malonėkite 
smulkmeniškai aprašyti patyrimus 
angliškai. Adresas: Box- A31, Rm. 
830, 11 W. 42n<l St., N. Y. C.

((171-175)

REAL ESTATE

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus 
KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

UŽ rusu GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

Bus 
lūs.
Pilni pietūs. Kainos už pietus 

neskiria. Valgysite 
ir užsimokėsite 
patys manysite

rengėjai 
kiek norėsite 
tiek, kiek jūs 
verta.

Dainos ir Juokai

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

NAMAS PARDAVIMUI
5 rūmai, fornišiuotas skiepas mo
derninis, 4 metų senumo, arti Kings 
Highway, mokyklų, bažnyčių, krau- 
tuviųt Su nuolaida $5,700. Naujai iš- 
dekoruotas, gatavai užėmimui. 3 
miegrūmiai, porčiai 100 fronte 165 
užpakalyje. Pakankamai žemės per
darymui ant 2 šeimų. IV. 3-6137.
Geras pirkinys. Taipgi pageidauja
mas kambarys išnuomavimui, pas 
puikią moteriškę. Labai patogūs na
mai.

(168-174)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SALDAINIU KRAVjVfc 

UŽKANDŽIAI
Parduosime su nuosto- 
greitai atsiras pirkti.
Kingsbridge Rd., 
Bronx

Gera įeiga. 
liu, jeigu kas 

80 West

(174-176)

Pittsburgh, Pa
Sulaikė darbus

Baldų gamintojų laimėjimai

MAŽEIKIAI—Puikiais ga
mybiniais laimėjimais Tarybų 
Lietuvos 14-ąsias metines suti
ko baldų dirbtuvės kolekty
vas. Pirma laiko įvykdytas 7 
mėnesių gamybos planas. Pa
gaminta baldų už dešimtis 
dūkstančių rublių daugiau, ne
gu per praėjusių metų pasku
tinį pusmetį, žymiai pakilo 
darbo našumas, pagerėjo iš
leidžiamosios produkcijos ko
kybė. Pirmos rūšies baldų ga
mybos planas viršytas 2 pro
centais.

VILKAVIŠKIS. — šiuomet 
tu- čia statoma visa eilė pra
monės įmonių, įstaigų, o taip 
pat gyvenamieji namai mies
to darbo žmonėms. Gedimi
no gatvėje iš pastolių jau iš
kilo dviejų aukštų pastatas. 
Tai busimoji užkandinė. Pra
dėti siuvimo fabriko statybos 
darbai. Pergalės gatvėje ve
žama statybinė m e d ž i a g a 
ūkiškų prekių parduotuves 
statybai. Toje pačioje gatvė
je statomas gyvenamasis na
mas prekybos darbuotojams. 
Greitai kyla aukštyn gyvena
mojo namo sienos Kęstučio 
gatvėje, šalia naujojo 
teatro. Čia apsigyvens 8 
bininkų šeimos.

Miesto darbo žmonės
metais statosi nerųaža indivi
dualiniu namų. J. Liogys

prie Union 
Square praėjusį rugpjūtį turė
jusi diijžiausią biznį negu 
bcntfka'da pirmiau bėgiu savo 
48 mętų. Apyvarta pasiekusi 
bilijoiūy dolerių.

Krautuvė, daugumoje, par- 
duddama pigiausios rūšies 
drabužius, nors turi ir bran
gių. Taipgi, krautuves biznio 
pad idėjiniais ne būtinai rodo 
“gerovės” didėjimą. Daugelis 
atvykusių atostogoms ir vieti
nių, kurie seniau* ieškodavo 
brangumynų, sumažėjus paja
moms ieško pigesniųjų.

Užėjus į krautuvę daug pir
kėjų girdi kalbantis ispaniš
kai, o tokių mažai randasi 
tarp turinčiųjų didelius už*

BROOKLYN, N. Y.
D.S. 46-tos kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadieni, rugsėjo 8 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill.

Visi nariai dalyvaukite, nes rei
kės pora svarbių reikalų apsvars
tyti, kas liečia kuopos ateitį.

Komitetas.
(173-174)

i

Mūsų menininkai rūpinasi su
darymui dainų ir juokų progra
mos. žinant jų gabumus, aiš
ku, jog programa bus įspūdin
ga. Pasirūpinkite būti šiame 
parengime. Vieta:

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avė.

Richmond Hill, N. Y.

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S

kino 
d ar

šiais

Daugelis teatrų šventėmis 
prailgino laiką tikslu pasigau
ti svečius. Radio City Music 
Hali pirmadienį atsidarė nuo 
8 ryto. Paprastai atsidaro 
tiktai 10:30.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
f

Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G..

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7*4288
J)

Sustojo darbas šios apylin
kės plieno gaminių šapose, 
taipgi ir eilėje miestų kitose 
valstijose. Paliečia 12 šapų, su 
apie 8,600 darbininkų. ’ Strei
kas siekia net Maryland© ir 
Texas valstijose esančias po 
įvairių firmų vardais šapas.

Reikalauja kontrakto ir al
gų pakėlimo. Kur sutikta de
rėtis, derybas veda CIO 
ted Steel Workers.

ttai-

P.ittsburghe streikuoja 
ver Iron & Steel Co. 850 
bininkų. Kitur Pennsylvanijo
je užstreikuotos American 
Chain & Cable šapos: .JBrad- 
dock, Monessen, Reading, 
Wilkes Barre ir York mies
tuose. Taip pat streikuoja tos 
firmos šapose Baltimore.]e ir 
Houstone. Bendrai randasi 
streike 3,625 tos firmos d 
bininkai.

South Greensburg, a., 
streikuoja 1,500 WalwoYth 
Co. darbininkų.

Erie Forge & Steel Corp. 
1,500.

Rockwell Sprig & Axle Co., 
New Castle, Pa. — 1,100.

Gli
ti ar-

Elizabeth, N. J.
L.D.S. 33 kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadieni, rugsėjo-Sept. 8. 
prasidės 7:30 vakare, vieta — 408 
Court St. Visi LDS nariai malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes šis susirinkimas bus visiems 
svarbus, išgirsite raportą iš MP.S. 
11-to seimo, įvykusio ChicagoJeY Ži
nosite apie draugijos stovį ir jusite 
plačių informacijų apie draugiją. Ti
krai būkite.

A. S„ Seki'.

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., Rugsėjo (Sept.) 8, 1954

z




