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Dr. M. D. Palevičius.
Kas toliau?
Dar visko gali būti.
Stojame darban.
F rancūzi joje.

Rašo R. Mizara
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Šiuos Krislus j 

telegramą nuo 
Moti* ius Pat< f'<>■'<

gavome

ėtė m
visus.

Dr. .Motiejus 
no tik geras ;

ka>

Jo mirtis

visii<>m*ii*i. ypa-
tingai Lietu
StTsi\ ienijimui.

vičienei, 
Birutei

ginu
penis ir draugams.
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I)**\ vniu

Ji nutarė 
kietijai pilną 
ji nutarė Vi

mis valstybėmis.
Konferencija nutarė

karinę

saugu i linui

nei!

savo
tu j u jėgų 
kontinente.

kas O.K. Mr. 
kirięs.

Tačiau nutarimus tu-

parlamentai,

tai
padaryti sutiks.

parlamentu? Ar jis užgirs Vo
kietijos ginklai imą?

Yra spėjimu, jog’ Prancūzi
jos parlamentas neužgirs. O

kaip K DC.

parlamentas?

Toliau numatant ie j i vokiečiai 
žino: jei Vakarų \'okietija bus

. (Nbrth Atlantic Treaty Orga
nization), tai nebeliks jokio.1) 
vilties, kad Vakaru Vokietiją 
bus galima sujungti su Rytu 
Vokietija j vieną valstybę.

Vakaruose, tiek Rytuose nori 
matyti savo šalį, savo tauta ap-

'Haigi šiandien niekas dar ne- 
gadf tikrai pasakyti, ar Londo
no konferencijos nutarimai bus 
įvykdyti gyvenimam

Didžiojo New Yorko lais- 
vieciai praėjusi sekmadieni

STEIGIAMA 500,000 VOKIETIJOS KARIUOMENĖ
/r ■ B Ii f 0 |l N I

Times” sako:

Demokratai gali 
laimėt rinkimus

— Vietiniu

mą 35-iose valstijose ir pri
ėjo išvados, kad jeigu rin
kimai Įvyktų šiuo momen
tu, demokratai juos lengvai 
laimėtu. Senate, kur šiuose l 7
rinkimuose varžomasi dėl 
38 vietų, demokratai laimė- 
tu bent 25. Tas jiems duo
tu aiškią daugumą.

“Times,” betgi, nurodo, 
kad iki rinkimu dar lieka 
•jenkios savaitės ir iki to

lis unijos aiškiau negu bi- 
kuomet praeityje smer- 

ia republikonus. Ne tik 
10, bet ir AFL, kuri pa
rastai laikosi neutraliai

ją, šiuo kartu aiškiai remia 
demokratus.

on-

teller reikalauja tyrinėt 
rasistinius riaušininkus

Washingtonas. — K 
gresmamis E. Gelleris (
mokratas iš New Yorko) 
pareikalavo iš generalinio 
prokuroro Brownell’io, kad 
būtų tyrinėjami rasistiniai 
Milfordo riaušininkai. Kaip 
v ra žinoma, rasistai Milfor- 
de (Del.) sukėlė 
riaušes prieš negrų 
mokyklose kartu su 
siais, kad mokyklos 
vybė jiems nusileido

tokias

baltai- 
vado- 

ne-ir

Gelleris yra atstovų 
to juridinės komisijos 
ritinsiąs narys.

vy-

Burma—Azijos Suomija
Rangoonas. — B u r m o s 

pramonės ministras U Ny- 
ein sako, kad Burma yra 
“Azijos Suomija,” nes, kaip 
Suomija, taip Burma nega
li priklausyti prie kokio 
nors bloko, ir nori likti ne
it trale.

rimtai pradėjo Laisvės vaju 
dėl gavimo dienraščiui skaity
toją, dėl sukėlimo jam fondų.

Susirinkę į Lietuvių Kultūri
nį Centrą, pasiklausę koncerti
nės programos, kalbų, prie už
kandžių, jie sutiko, jog reikia 
pradėti darbą — eiti į žmones 
ir raginti, kad jie užsisakyti 
mūsų laikraštį.

Tokius pobūvius galima 
vesti ir kituose miestuose, 
galima, tai naudinga!

pra- 
Tai

Lietuvojc šiemet buvo labai 
lietinga vasara, didžiai kenkusi

Lietuvos spaudą, 
daugelyje vietų der- 
supuvo laukuose,

Skaitant 
matyti, kad 
liūs tiesiog 
nebuvo galima jo suimti.

Na, o Ukrainoje siautėjo 
sausra, — tik paskutinėmis die
nomis ten buvo lietaus.

Pasirodo, kad žmogus dar vis 
persilpnas gamtos jėgoms su
valdyti.

Nutarta įtraukti Vakaru Vovietiją ? NATO: 
pradės greitą naujo Wehrmachto steigimą

Londonas. —: Po to, kaip 
tam tikros garantijos buvo 
duotos Francūzijai (kaip 
tai, kad Vakarų Vokietija 
negamins atominių a r b a 
cheminių ginklų), Londono 
konferencija susitarė 
Vokietijos ginklavimo.

Vyriausi punktai:
Vakarų Vokietijai pripa

žįstamas pilnas suverenite-

no apie naują armiją, ku
ris tuojau buvo paskelbtas 
(ir kuris jau buvo seniai 
nacinių ekspertų išdirb-

dėl

Vakarų Vokietija bus pri
imta į Briuselio paktą, prie 
kurio priklauso Britanija,

valstybės. Italija taipgi bus 
priimta.

Vakarų Vokietijai bus 
leista įsteigti naują kariuo
menę, — Wehrmachta, ku
ris galės turėti pusę mili
jono kareivių.

(Iš Bonnos pranešama, 
kad tenykščiai militaristai 
triumfuoja ir žada, kad jau 
ateinantį pavasarį Vakarų 
Vokietijos gatvėmis mar
šuos naujo Wehrmachto ka
riai. Didžiulė dauguma nau
jos armijos karininkų bus 
Hitlerio Wehrmachto vete
ranai.)

Pirmoje eilėje—tankai
Naujas Wehrmachtas bus 

aukštai m e c h a n i z u o tas. 
Tankai, panzeriai, kaip juos 
vadina vokiečiai, lošvyriau-

Keturios tankų -panzerių 
divizijos, kiekviena su 300 
tankų;

šešios mechanizuotos di
vizijos su šarvuotais veži
mais. Kiekviena tokia di
vizija turės 60 tankų.

Dvi mechanizuotos pėsti
ninkų divizijos su artileri
ja.

Specialus junginiai. *
Luftvaffe ir atgimsta
Nepamiršta ir aviacija: 
Dvi mechanizuotos pėsti- 

naujos Luftvaffės planai ir 
jau gatavi.

Luftvaffe pradžiojs su
sidės iš 1,326 orlaivių, kurie 
bus padalinti į dešimt bom
bardavimo komandų, ketu
rias kovos orlaivių koman
das ir transporto bei oro 
žvalgybos dalinius.

2,000 lakūnu ir 86,000 ki- 
to aviacijos personalo su
darys naujos Luftvaffės 
nugarkaulį. Lakūnij moky
ti nereikės, — yra kiek rei
kia ir dar su kaupu Goęrin- 
go Luftvaffės veteranų.

Laivynas iš pradžios bus 
mažas, turintis 50,000 per
sonalo ir tik lengvus pa

kraščio sargybos karinius 
laivukus.

Ginkluotoms p a j ė g o m s 
steigti Vakarų Vokietijai iš 
karto reikia bent 100,000 
patyrusių karininkų ir pus
karininkių. 150,000 prašy
mų į tas vietas jau paduo
ta. Iš pradžios, bus pasi
tenkinta savanoriais. Bet 
parlamentas jau yra nubal
savęs, kad gali būti praves
tas ir visuotinos karinės 
tarnybos įstatymas.

Visi ministrai pasirašo
Susitarimą, kuris atėjo po 

8 derybų dienų, pasirašė 
Edenas, Mendes - France, 
Dulles, Ademiueris ir Itali
jos, B e 1 g i j o s, Olandijos, 
Luksembergo bei Kanados 
užsienio reikalu ministrai, c

Mendes-France jau išvy
ko namo, kur šį ketvirta
dienį susirenka parlamen
tas. Ten bus išklausytas jo 
pranešimas ir Įvyks disku
sijos.

Dulles pareiškė, kad pak
tas žymia dalimi atgaivina 
tą, ko buvo siekta su EDO. 
Pagrindinis skirtumas yra. 
kad Britanija aktyviai 
įtraukta. Francūzai tai

kad Vokietija nedominuos 
Vakarų Europos karinės 
santarvės.

Mirė daktaras M,. Palevičius
Detroitas. -U čia anksti 

pirmadienio ryta staiga 
mirė daktaras Motiejus D. 
Palevičius, plačiai Ameri
kos lietuviam^ žinomas vi
suomenes 
sveikatos 
tininkas

darbuotojas, 
klausimų paskai- 
bei rašytojas ir 
Darbininkų Susi

vienijimo daktaras - kvotė
jas Daktaras mirė širdies 
smūgiu.

Daktaro Palęvičiaus stai
gi mirtis paliko nuliūdime 
jo žmoną ir dvi dukteris, 
gimines ir daugybę pažįs
tamų ir bendradarbių.

Velionis pašarvotas 
Charles and Sons koplyčio
je, 7321 Puritan.

Tito siūlosi tarpininkauti
Belgradas. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito sako, 
kad jis mielai tarpininkau
tų tarp Izraelio ir arabiškų 
kraštu kaslink taikos suda- 

Artimuosiuose Ry-

dabar planuoja iš- 
ir B urmą,

rymo 
tuose.

Tito 
vykti į 
kad jeigu Izraelis ir arabų
šalys sutiktų, Tito sustotų 
ir jų sostinėse kelyje namo. 
Indijoje jis konferuos su 
premjeru Nehru.

ORAS. — šilta, tvanku, 
galimas protarpiais lietus.

Daugiau detalių sekančio
je laidoje.

į
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D r. M. D. Palevičius

Suėmė saugumo pareigūnus
Paryžius. — Policija suė

mė Nacionalės Apgynos Ko
misijos pareigūnus Roger 
Labrusse ir Jean Turpin. 
Jie akltinami, kad išdavė 
karines paslaptis komunis
tui laikraštininkui Andre 
Baranes, o tas savo ruožtu 
tas paslaptis perduodavęs 
savo partijos vadams.

Waishing tonas. — Senato
rius McCarthy patiekė 
Watkinso komitetui ratišką 
pasiteisinimą dėl jam pada
rytų kaltinimų.

McCarthy žada 
\likt koks buvo

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy buvo kelių 
laikraštininkų 
per “Meet the Pi 
jo - televizijos 
Atsakydamas Į 
McCarthy žadėjo 
ir nesitaisyti, — 
sis tos pačios
kaip ir praeityje. Tarp ki
to jis žadėjo:

L Neatidengti savo fon-

klausinėtas 
?ess” radi- 
programą, 
klausimus 
nesikeisti 
jis laiky- 
taktikos

2. Toliau bandyti gauti iš 
valdžios pareigūnų infor
macijas apie “komunistus 
valdžioje”;

3. Nesiskaityti su kitų se
natorių nuomone apie jį;

4. Nesiskaityti nei su de
mokratų nei'su republikonų 
partijomis, jei jos tik sto
ja jo kelyje.

Ben Goldas pasitraukė iš 
kailiasiuvių unijos centro

ternational Fu r and Lea
ther Workers unijos nacio- 
nalė taryba priėmė savo 
prezidento Ben Goldo atsi
statydinimą. Jo vieton pre
zidentu tapo išrinktas A.

pranešimai
Rio de Janeiro. — Sek

madienį įvykę balsavimai 
pritraukė daugiau balsuo
tojų negu praeityje. Prieš 
rinkimus valdžia suėmė 
apie 300 kairiečių veikėjų 
ir bendrai terorizavo visus 
valdžios kritikus, 
spaudą, galutini 
rezultatai dar 
Daugumoje vietų komunis
tai ragino balsuoti už Bra
zilijos Darbo Partijos 
(Vargaso sekėjų) kandida
tus.

Chicago. — Vietinis ne
grų komunistų veikėjas 
Claude Lightfoot buvo pa
leistas iš kalėjimo po $30,- 
000 kaucija. Už jo palei
dimą kovojo Civilių Teisių 
Kongresas ir negrų orga
nizacijos.

Pekingas. — Britų inte
lektualų delegacija, atvyku
si čia, įteikė kinams 600 7 4.
žymiausių britų mokslinin
kų ir menininkų pasirašy
tą draugiškumo laišką.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos profesinių sąjungų 
(unijų) federacijos pildo
moji taryba čia pradeda 
keturių dienų pasitarimus. 
Manoma, kad unijos pa
smerks naujo Wehrmachto

Einant į 
rinkimų 

nežinomi.

Laukiama susirėmimo tarp 
Irano armijos ir kalnėnu

Širazas (Iranas). — Ira
no armija yra .sutraukusi 
daug jėgų kalnų srityje, 
kur gyvena Ghashgai gen
ties kalnėnai. Tų genčių 
seniūnai atsisakė klausyti 
centralinės Irano 
ir nori patys tvarkytis.

Jau mėnuo 
Irano valdžia 
matumą tos 
dams, bet iki 
atsakymo. Genties 
yra gerai ginkluoti naujo
viškais šautuvais, nors ne
turi sunkesnių ginklu.

Ben Goldas sako, kad jis 
pasitraukė iš unijos vado
vavimo, kad visą laiką pa
švęsti kovai prieš Brow- 
nell’io - Butlerio įstatymą, 
kuris nukreiptas prieš uni-

valdžios

laiko, kaip

genties va
šioj negavo

vyrai i

Nehru libretu atsistatydini
1-19 Nehru norėtų atsistat

New Dehli. — Premjeras 
Nehru sako, kad jis pavar
gęs ir norėtų pasitraukti iš 
savo pareigų. Bet, jis sakė, 
kelyje stoja dideli sunku
mai. Jis nesakė, kas tie 
unkumai. Spėjama, kad

Nehru laikosi nuomonės, 
jog Indijoje dabartiniu lai
ku nėr 
lėtų jį

Nehi 
tydinin

o

žmogaus, kuris ga- 
pavaduoti.
kalba apie atsista- 

į jau ne pirmą kar-

Anchorage (Aliaska). — 
Didokas žemės drebėjimas 
buvo jaustas visoje šiauri
nėje Aliaskos dalyje, žalos, 
betgi, padaryta nedaug.

Franco ivesias monorchiia
Madridas. — Čia paplito 

gandas, kad Franco planuo
ja artimoje ateityje įvesti 
šalyje monarchiją. Sostas, 
betgi, teks ne pretendentui 
Don Juanui, o jo sūnui Ju-

Juan Carlos yra 16 metų 
vaikinas. Jis gyvena pačio-1 
je Ispanijoje ir dabar bai
gė vidurinės mokyklos mok
slą. Franco parašė laišką jo 
tėvui Don Juanui, sakyda
mas, kad Juan Carlos tu
rėtų likti mokintis Ispani
joje, kad būtų prisirengęs 
“galimam monarchijos su
grįžimui.” Iš to sprendžia
ma, kad Franco tikrai turi 
omenyje monarchiją atgai
vinti.

Briusclis. — Belgijos 
munistai iš savo tarpo 
šalino viena vadova, 
Somcrhauseną. Jis buvo pa
šalintas už partijos vadovy
bės kritikavimą, v

ko- 
pa- 

Luc

Denver. — Prezidentas 
Eisenhoweris telegra tavo 
Hondūro prezidentui, žadė
damas jam pagalbos. Hon
dūre siaučia dideli potvy
niai, kurie pridarė daug ža
los.

Viena. —- Kancleris Ju
lius Raab pareiškė, kad 
Austrijoje beveik neliko 
žmonių, kurie stotų už su- • 
sijungimą su Vokietija.

Frankfurtas. — Socialde
mokratiniai Vakarų Vo
kietijos laikraščiai smerkia 
Londono konferencijos nu
tarimą įtraukti Vakarų Vo
kietiją į NATO.

New Yorkas. — Už uni
jos suvažiavimas priėmė 
rezoliucijas prieš Taft- 
Hartley įstatymą, prieš 
Brownellio-Butlerio įstaty
mą ir už politinių kalinių 
amnestiją.

Vietminai rengiasi perimt 
Š. Vietnamo sostinę Hanoi

Saigonas.—Prancūzai jau 
beveik ištraukė visas savo 
karines jėgas ir pareigūnus 
iš Hanoi, didžiausio Šiauri
nio Vietnamo miesto, kurį 
liaudiečiai - vietminai ofici
aliai perims ateinantį an
tradieni. Kai kurie vietini- 
nų pareigūnai jau randasi 
Hanoi mieste, kur jie pri
žiūri, kad niekas nebūtų 
sunaikinta. Mat, francūzai 
ir liaudiečiai susitarė, kad 
jie vieni kitiems turi per
duoti miestus ir įrengimus 
geroje tvarkoje, nesunai
kintus.

Keli šimtai Pietinio Viet
namo pareigūnų dar ir lie
ka Hanoi mieste, bet jie jį 
apleis kelių dienų bėgyje.

Dortmundas (Vakarų 
Vokietija)—Dešimt anglia
kasių žuvo sprogime Han
so s kasykloje.
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PO PENKERIŲ METŲ
SU SPALIO MĖNESIO PRADŽIA Kinijos Liaudies 

Respublika įžengė į šeštuosius savo gyvavimo metus.
Penkerių metų sukakties minėjimas—didžiulis 600,- 

000,000 šalies gyventojų triumfas. ' i
Į minėjimą suvyko iš Tarybų Sąjungos ir liaudiškų- i 

jų demokratijų vyriausybių atstovai. I
Jdomu, kad į šias iškilmes atvyko net 25 Japonijos ! 

parlamento nariai ir spaudos atstovai. |
Japonija — Kinijos artima kaiminka. Japonija tu

ri aukštai išvystytą pramonę. Jei tarp šitų dviejų šalių < 
būtų normalūs ryšiai, geri santykiai, tai jiedvi galėtų 
vesti tokią prekybą, kokios niekad nebuvo, ir tai eitų 
abiejų šalių naudai. Žinoma, prie Yošidos valdžios, ku
ri vykdo įsakymus Wall- stryto, gerų santykių tarp Ja
ponijos ir Kinijos negalima tikėtis. Bet Yošidos valdžia 
nėra amžina. Tu 25-kių Japonijos parlamento narių bu
vimas šiuo metu Kinijoje rodo, kad toliau numatantieji 
japonai pradeda galvoti, ryžtasi darbuotis už gerų su 
Kinija santykių sumezgimą.

Sukakties minėjimo išvakarėse Kinijos premjeras 
Chou En-lai sakė:

—Nėra pasaulyje jėgos, kuri galėtų pastoti kelią Ki
nijos Liaudies Respublikos progresavimui pirmyn.

Kinija—galinga jėga, nežiūrint to, kad ji dar nėra 
aukštai pramonėje pakilusi. Bet pramonė jos kyla ir, 
žinoma, sparčiai kils vis aukštyn ir aukštyn.

Prieš keletą dienų baigė darbą Kinijos Tautinis 
Liaudies Kongresas. Jis priėmė kraštui konstituciją, 
pagal kurią 600 milijonų gyventojų valdysis. Jis paskyrė 
naujus vyriausybės pareigūnus. Jis nustatė gaires, pa
gal kurias einant Kinija žygiuos pirmyn.

Prieš penkerius metus amerikinėje spaudoje buvo 
sakyta: tai kas, jei kinai, vadovaujami komunistų, ir 
nuvers Čiang Kai-šeką,—komunistinė valdžia ten pasi
laikyti negalės, nes kinai perdaug individualistai.

Tai buvo kvaili pranašavimai. Kinijos Liaudies Res
publika išgyvavo jau penkerius metus ir ji, žinoma, gy- ! 
vuos, nes liaudis to nori,—liaudis, iškovojusi sau laisvę, 
mokės ją ir apginti.

Mūsų šalies valdžia, kuri ginkluoja ir palaiko Čiang 
Kai-šeko kliką Formozoje, turėtų persiorijentuoti; turė
tų pripažinti Kinijos Liaudies Respubliką—nes ilgainiui 
tai visvien turės padaryti—ir pradėti prekybą su Kinijos 
žmonėmis.

Čiang Kai-šekas, kaip pataria Anglijos darbiečių 
vadovas, Clement Attlee, turėtų būti patalpintas “kur 
nors į saugią vietą” ir lai jis ten tupi.

Kunigas rašo, kad jis, 
turbūt amerikiečių lietuvių 
aukomis, kurių jis per laiš
kus ir spaudą prašė, pasta
tė naują bažnyčią, kur, esą, 
daug žmonių susirenka. 
Jam atrodo, kad jis dabar 
esąs Lietuvoje!...

PO ŠIMTINĘ!
Vilnis šiuo metu veda 

jų už sukėlimą $10 000 
vo fondui. Jau turi sukėlu
si apie pusšešto tūkstančio. 
L. Prūseika rašo:

va-
sa-

“Vilnies” fondai n tūli 
dienraščio prieteliai pradė
jo klot šimtines. Jau matė
te vardus Z. Klibienės, G. 
Šarkiūno, P. Zalkaus. Vie 
nas senas detroitietis pir
miau atšovė du |šimtus. 
Man sakė, kad šią savaitę 
bus daugiau šimtinių ir 
fondo lygis pakils iki šešių 
tūkstančių.

“Mūsų moto buvo ir bus: 
Kas dolerį, kas penkinę, 
kas dešimkę, o kas | gali ir 
šimtinę!”

Amerikos žydai švenčia
300 metu sukaktį

4. V

Rudeniui prasidėjus, dau
gelyje Amerikos žydų ben
druomenių bus iškilmingai 
minima 300 metų sukaktis, 
kai į pirmųjų Jungtinių 
Amerikos Valstybių terito
riją atvyko žydai kolonis
tai. 1654 metais grupė Por-| 
tugalijos žydų, bėgdami 
nuo Brazilijon sugrįžtančių 
portugalų, išsilaipino New 
Amsterdamo 
New Yorko 
pakraščiuose, 
jų, nežiūrint

t i n i o 
iesčio)

‘SQUARE D” STREIKAS LAIMĖTAS!
PO 108 DIENŲ streikavimo, 1,200 “Square D” fa

briko, Detroite, darbininkų, pagaliau nusitarė grįžti 
darban.

Jie grįžta darban, laimėję streiką.
Šis streikas, darbininkų skaičiumi, nedidelis, bet jis 

buvo labai svarbus. Darbininkai priklauso United Elec
trical Workers (UE) unijai, nepriklausomai CIO nei 
ADF unijai. Kai jie išėjo streikan, samdytojai, tikė
damiesi, kad streikieriai negaus paspirties iš kitų De- | 
troito organizuotų darbininkų, nusitarė streiką laužyti, 
o kartu sudaužyti ir pačia unija.

i
“Square D” fabriko savininkams talkon stojo auto- Į 

mobilių pramonės viešpačiai, kurie žinojo, jei šis streikas 
bus sulaužytas, jei unija bus sudaužyta, tai jie visi vė
liau galės tą patį daryti su automobilių pramonės unija.

Samdytojai verbavo streiklaužius. Policija saugojo 
streiklaužius ir daužė galvas streikieriams pikietuoto- I 
jams. Teismai pikietavimą labai limitavo. Prieš strei- 
kierius, žodžiu, buvo atkreiptos visos žiauriosios jėgos.

Bet jie nenuleido rankų. Jie streikavo. Ir jiems 
pagalbon stojo automobilių pramonės darbininkai, ne
žiūrint to, kad pastarieji priklauso kitai unijai, nežiū
rint to, kad UE komercinės spaudos buvo apskelbta 
neištikima, esanti “raudonųjų vadovybėje,” etc.
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Na, ir darbininkai laimėjo! Jiems bus pakeltos al- 
ogs, skebai-streiklaužiai bus išvyti iš darbo, pagerintos 
darbo sąlygos, ir tt.

Visa tai rodo, jog ten, kur vienybė—galybė. Tai 
pavyzdys kitų miestų darbininkams.

MŪSŲ DIENRAŠČIO vajus naujiems prenumera
toriams gauti, laikraščiui tvirtinti, prasidėjo su spalio 
pradžia. Gerbiamas skaitytojau! Dėkite pastangų, kad 
šis vajus būtu pravestas geriau, negu kada nors. Ban
dykite gauti naujų skaitytojų,—mes žinome, kad jų ga
lima gauti, nes yra žmonių, trokštančių mūsų laikraštį 
skaityti. Tik reikia pasidarbuoti.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Antradien., spalio (Oct.) 5, 1954

(daba r 
didm

Kai kurie iš 
atviro tuome

tinio gubernatoriaus' Peter
Stuy vesant prieš i š k u m o, 
pasiliko New Amsterdame, 
kiti nusikėlė į Rhode Island 
salą, kur jie pasistatydino 
pirmąją JAV-se žydų 
gogą.

Iki pat 1848 metų, p 
są revoliucinį laikotar] 
du imigracija buvo m 
Tačiau 1848 metų re 
cijos nepasisekimas 
eilėje rentralinės Eli 
valstybių ir griežtas ; 
klojimas visų tų, kurie ban
dė Europoje įgyvendii 
mokratiją ir teisingun 
spaustųjų tautų labui, 
dė į Ameriką daugybę 
ir kitataučių inteligentų, 
intelektualų, daugiausia išv 
Vokietijos, Austrijos i 
hemijos.

1880 metais JAV-se 
vo vos 230,000 žydų 
Čiau per 50 metų šis 
čius padaugėjo 10 kartų. 
Caro Rusijai 19-jo amžiau 
pabaigoje pradėjus perse
kioti žydus ir kitus žmones 
skirtingų religijų, į Ameri
ką prapliupo bėglių banga. 
Po kiekvieno vyriausybės 
suorganizuoto p o g r o mo į 
JAV-bes atvykdavo 1QO,OOC 
žydų, gudų “ortodoksų,” 
vokiečių menonitų, 
duchaborų ir tt. Imigrantai 
plaukė ir iš Austro-Vengri
jos, kur buvo sunkios' ūki
nės sąlygos. Čekai, slova
kai, vengrai, u 
lenkai, rumunai, 
kroatai ir 
Amerikoje gerbūvio ir 
vės.
šalių žydai Amerikos

C!

rusuu

17,1111V V ICllj 
slovėnai, 

serbai ieškojo 
lais- 

Su jais suplaukę tų 
žydų

VANDENS KELIŲ 
SISTEMA LENKIJOJE

Dipukų Elta rašo:
“Vokiečių ‘Volksbote’ ži

niomis, lenkų komunistinė 
vyriausybė nori savo svar
biausias sritis kanalais su
jungti į tam tikrą vandens 
kelių sistemą, kuria galėtų 
praplaukti ligi tūkstančio 
tonų dydžio laivai. Tas van
dens kelių žiedas užplanuo
tas realizuoti 1955 metais 
ir apims 1,670 kilometrų, 
bet greičiausiai dėl medžia
gų stokos negalės būti lai
ku įvykdytas. Tam tikslui 
skirta 75,000 darbininkų, 
1,000 inžinierių ir 3,000 
technikų. Planą paruošti 
buvo dar 1948 m. pavesta 
lenkų inžinieriui T. Boro- 
wy. Juo numatoma Oderį 
sujungti su Vysla, pravesti 
kanalizaciją ir reguliuoti 
Būgą, taip pat vandens ke
liais sujungti Varšuvą su 
lenkų valdoma pietine Ryt
prūsių dalimi vad. Narevo- 
Priegliaus kanalu.” I

Vadinasi, naujoji Lenkija 
nesnaudžia. Šiuo metu Len
kijoje statomi milžiniški fa
brikai, plečiama pramonė. 
To neužtenka: Lenkijos vy
riausybė numato greitoje 
ateityje ir vandens kelius 
pravesti ten, kur jie būti
nai reikalingi krašto žmo
nių gyvenimo lygiui kelti.

skaičių netrukus pakėlė iki 
2,000,000. 20-tojo amžiaus 
pradžioje praėjus kitai po
gromų bangai, o po 20 me
tų užbaigus juos Hitlerio 
skerdynėmis, šis skaičius 
vėl padvigubėjo.

Priežastys, vertusios nau
juosius imigrantis apleisti 
savo gimtuosius kraštus, 
tiek žydus, tiek nežydus, 
buvo panašios. Tačiau, jei 
nežydai dažnai abejojo dėl 
grįžimo į tėvynes, imigran
tai žydai nuo pirmos dienos 
buvo tikri, kad Amerika 
yra jų tikroji žemė. Dėl 
to žydai daug greičiau ne
gu bet kuri kita tautybė įsi
jungė į Amerikos gyveni
mą, į visas jos sritis — po
litika, kultūra ir ūki. Išlai- 
kydami savo tautiškumą ir 
religiją, Amerikos žydai vi
su gaivingumu kibo į “nau
jojo pasaulio” išbujojimą.

Kaip ir daugelis kitų 
imigrantų tautybių gru
pių, žydai daug prisidėjo 
prie Amerikos suklestėji
mo. Štai atskiri asmenys, 
kurių vardai pasiliko JAV- 
bių istorijoje: Haym Solo
mon, Revoliucinio Karo pa
triotas; Isaac Franks, Geo. 
Washington asistentas; Em
ma Lazarus—jos eilės puo
šia Laisvės statulą; Louis 
Brandeis ir Benjamin Car
dozo — Aukščiausiojo Teis
mo teisėjai: Sydney Hill
man, darbo unijos steigė
jas, ir daugybė kitų Amerį- 
kos veikėjų-žydų. Kaip 
bendruomenė žydai ne kar
tą yra prisidėję prie kovos 
prieš ligas, epidemijas, ci
vilinių teisių gynime, imi
gracijos nuostatų sušvelni
nime ir skiepijant tarpusa
vio susipratimą. Šiandien 
JAV-se skaičiuojant dau
giau kai]) 5,000,000 žydų, 
jų galima užtikti visur.

Common Council

Roma. — Popiežius sako, 
kad atominiai, cheminiai ir 
bakteriologiniai ginklai ga
li būti naudojami kare tik 
“apsigyn i m o sumetimais,” 
bet ne atakai.

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad š. m. rugsėjo 15 d. Pe- 
kinge atsidarė Kinijos 
Liaudies Respublikos visos 
Kinijos liaudies atstovų sei
mas. Žemiau paduodame 
sutrumpintą Eltos praneši
mą apie to seimo pačią 
pradžią.—Red.

PEKINGAS, rugsėjo 15 
d. — Iškilmingai ir šventiš
kai šiandien atrodo Chuai- 
žentano salė. Čia prieš 
5 metus Liaudies politinės 
konsultacinės tarybos sesi
ja priėmė Bendrąją pro
gramą. šiandien šioje salė
je prasidėjo Visos Kinijos 
liaudies atstovu susirinki
mo— aukščiausiojo liaudies 
Kinijos valstybinės valdžios 
organo — pirmoji sesija.

Čionai iš visų šalies vie
tų suvažiavo kinui, tautos 
deputatai priimti nutarimų, 
turinčių didžią istorinę 
reikšmę tolesniam Kinijos 
vystymuisi socializmo sta
tybos keliu.

Sesijos deputatų tarpe — 
Kinijos didvyriškos darbi
ninkų klasės, daugiamilijo
niniu valstiečiu masių, ki- e v c 7
nu inteligentijos atstovai, 
Liaudies išvadavimo armi
jos narsieji kariai, visų ša
lies gyventojų sluoksnių at
stovai. Liaudies išrinktųjų 
tarpe daug moterų.

Kinai ir uigurai, kazachai, 
mongolai ir tibetiečiai, mi- 
ao, jao, čžuano tautybių ir 
daugelio kitų nacionalinių 
mažumų atstovai, atvykę į 
Visos Kinijos liaudies at
stovų susirinkimo sesiją, 
sudaro vieningą daugiana
cionalinę laisvų ir lygiatei
sių KLR tautų šeimą.

Lygiai trečią valandą die
nos posėdžio salėje pasiro
do audringais, ilgai trun
kančiais plojimais sutikti 
Mao Cze-dunas (Mao Tse- 
tung), Čžu De, Liu Šao-ci, 
Sun Czin-lin, Li Czi-šenis, 
Čžan Lanis, Čžou En-lajus, 
Lin Bo-cziujus ir Dun Bi-u.

Sesiją atidaro Kinijos 
Liaudies Respublikos Cen
trinės liaudies vyriausybės 
pirmininkas Mao Cze-du
nas, kuris kreipėsi į sesijos 
deputatus su trumpa įžan
gine kalba.

Mao Cze-dunas pareiškė, 
kad šios sesijos uždavinys 
yra priimti konstituciją; 
patvirtinti svarbius įstaty
mus; išrinkti naują valsty
bės aparato vadovu sudėtį.

Pabrėžęs milžinišką isto
rinę sesijos reikšmę, Mao 
Cze-dunas pasakė: “Tai— 
gairė, pažyminti naujas 
pergales ir naujus laimėji
mus, kuriuos mūsų liaudis 
pasiekė nuo mūsų respubli
kos Įsikūrimo momento 
to 1949 metais. Konstitu
cija, kurią turi paruošti ir 
priimti ši sesija, žymiai pa
stūmės pirmyn socializmo 
reikalą mūsų šalyje.”

“Svarbiausias mūsų už
davinys, — toliau pasakė 
Mao Cze-dunas, — suvieny
ti visos šalies liaudį, pasiek
ti paramą visų mūsų drau
gų visose šalyse, kovoti už 
didžios socialistinės valsty
bės pastatymą ir aktyviai 
ginti taiką tautų tarpe bei 
prisidėti prie žmonijos pa
žangos.

“Mūsų šalies liaudis turi 
atkakliai dirbti, daryti visa, 
kas galima, priešakiniam 
Tarybų Sąjungos ir kitų 
broliškų šalių patyrimui iš
studijuoti, mūsų žmonės 
turi būti sąžiningi, kuklūs, 
nuoširdūs ir darbštūs, turi 
padrąsinti vienas kitą ir 
padėti vienas kitam, neleis
ti išpuikimo bei išdidumo 
ir turi būti pasiruošę kelių 
penkmetinių planų įgyven

dinimo eigoje paversti mū
sų šalį, kuri šiuo metu yra 
atsilikusi e k o n o m i niu ir 
kultūriniu atžvilgiais, di
džia industrine valstybe su 
aukštu šiuolaikinės kultū
ros lygiu.

“Mūsų reikalas teisus. 
Teisaus reikalo negali pa
žeisti joks priešas.

“Mūsų jėgos, kuri veda 
mus pirmyn mūsų reikale, 
pagrindas yra Kinijos Ko
munistų partija.

“Mūsų pasaulėžiūros teo
rinis pagrindas yra marks
izmas - leninizmas.

“Mes visiškai įsitikinę tuo, 
kad mes galim nugalėti vi
sus sunkumus bei negan
dus ir paversti mūsų šalį 
didžia socialistine respubli
ka.”

Baigdamas savo kalbą 
Mao Cze-dunas sako:

“Mes žengiame pirmyn. 
Mes vykdome didį ir šlovin
gą reikalą, kurio niekuo
met nesiėmė mūsų protė
viai. Mūsų tikslas turi būti 
pasiektas. Mūsų tikslas ne
abejotinai gali būti pasiek
tas.

“Tegu visa 600-milijoninė 
mūsų šalies liaudis susivie
nija ir kovoja už mūsų ben
drąjį reikalą!

“Tegyvuoja mūsų didžioji 
tėvynė!”

Susirinkimo deputatai 
Mao Cze-duno žodžius su
tinka karštais plojimais. 
Salėje iškilmingai skamba. 
Kinijos Liaudies Respubli
kos valstybinis himnas.

Mao Cze-dunui pasiūlius, 
deputatai trijų minučių ty
la pagerbė už revoliucijos 
reikalą žuvusiųjų kovotojų 
atminimą.

Deputatai audringa ova
cija sutinka Dun Bi-u pa
siūlymą išrinkti sesijos pre
zidiumą iš 97 žmonių su 
Mao Cze-dunu priešakyje.

Po to skelbiama posėdžio 
pertrauka.

Po trumpos pertraukos 
pirmoji sesija tęsė savo 
darbą.

Sesija vienbalsiai pritarė 
tokiai darbų tvarkai:

1. Kinijos Liaudies Res
publikos konstitucijos priė
mimas.

2. Priėmimas “Kinijos 
Liaudies Respublikos Visos 
Kinijos liaudies atstovų su
sirinkimo organ i z a c i n i o 
statuto,” ir tt.

3. Pranešimo apie vyriau
sybės darbą patvirtinimas.

4. Išr i n k i m a s Kinijos 
Liaudies Respublikos pir
mininko ir pirmininko pa
vaduotojo, ir tt.

Po to sesija pradėjo , 
svarstyti pirmąjį darbų 
tvarkos punktą.

Pranešimą apie Kinijos 
Liaudies Respublikos kon
stitucijos projektą padarė 
Liu Šao-ci.

Savo pranešime Liu Šao- 
ci pažymėjo, kad “Visaliau
diniame Kinijos Liaudies 
Respublikos konstitucijos 
apsvarstyme dalyvavo, ben
drai paėmus, daugiau kaip 
150 milijonų žmonių. Svars
tymo metu liaudies masės 
karštai pritarė konstituci
jos projektui, pateikdamos 
daug pataisų ir papildymų. 
Komisija konstitucijos pro
jektui paruošti, įtraukusi 
pataisas ir papildymus i 
projektą, pateikia pastarą
jį apsvarstyti šiai sesijai.

Ruošiant konstituciją, to- i 
liau pasakė Liu Šao-ci, ko
misija vadovavosi kinų tau
to^ galutinės pergalės ilgo
je revoliucinėje kovoje prieš 
imperializmą ir feodalizmą 
faktu, tvirtos liaudies de
mokratinės valstybės, ku
rios pagrindas yra darbi
ninkų klasės sąjunga su

valstietija esant vy<iovau- 
jančiam darbininkų prasės 
vaidmeniui, sudarymo fak
tu, tuo faktu, kad Kinija, 
pradėjusi laipsniškai vyk
dyti socialistinius pertvar
kymus, žingsnis po žingsnio 
įgyvendina perėjimą į soci
alizmą. Šie faktai nepa
prastai aiškiai rodo, kad 
paruoštoji konstitucija yra 
liaudies demokratijos kon
stitucija, socialistinio tipo 
konstitucija.

Liesdamas didžiąsias per
mainas, įvykusias šalyje per 
penkerius Kinijos Liaudies 
Respublikos gyvavimo me
tus, Liu Šao-ci nurodė, kad 
pasiektieji laimėjimai pa
aiškina, kodėl Kinijos Liau
dies Respubliką ir jos vy
riausybę parėmė ir ja pasi
tikėjo visa kinų tauta^, ko
dėl jai simpatizuoja, yą re
mia viso pasaulio taikingo
sios tautos.

Visaliaudinis apsvarsty
mas, pasakė Liu Šao-ci, įro
dė, kad mūsų konstitucijos 
projektas atspindi visų Ki
nijos tautybių interesus, 
kad jis atitinka esamas są
lygas. Plačiosios liaudies 
masės yra tos nuomonės, 
kad konstitucijos projektas 
— tai laimingo gyvenimo 
laidas, kad konstitucijos 
projekte kiekvienas straips
nis atspindi liaudies intere
sus.

Konstitucijos projektas, 
pareiškė Liu Šao-ci, skelbia, 
kad mūsų šalyje bus sukur
ta socialistinė visuomenė, 
bet tai, suprantama, nereiš
kia, kad socialistinė visuo
menė yra jau įvykęs faktas, 

. arba kad mes galim, sudėję 
i rankas, laukti jos ateinant. 
Prieš mus dar ilgas Ji; sun
kus kelias. Tik kov^ U’ at
kakliu darbu, tik nuorat ir 
atkakliai mokydamiesi ir 
įveikdami iškilusius mums 
sunkumus, mes pasieksime 
tikslą.

Lietuvių kalbos 
žodynas

Kad ir nenoriai, Clevelan- 
do Dirva žymi tą faktą, kad 
neseniai Lietuvoje buvo iš
leistas lietuvių kalbos žody
nas, kuriame yra 45,000 žo
džių. Jį paruošė Lietuvos 
Mokslu Akademija, redaga
vo kalbininkas J. Balčiko
nis, prof. Korsakas ir kiti. 
Šis žodynas skiriamas pla
čiajai visuomenei.

Ta pačia proga tenka pa
minėti, ką rašo pranciško
nų Darbininkas. Neseniai 
Clevelande, sako jis, įvyko 
Liet. Encliklopedijos redak
torių pasitarimas. Tei/pat: 

“Atskirai tarėsi ir kalbi
ninkai dėl * rašybos. Vieni 
pasisakė norį pasilikti prie 
Lietuviu kalbos vadovo’ ra

šybos, kad ir kiek pakeis
tos (pav. vietoj vadovo tei
kiamo mariono būtų galima 
rašyti šį žodį su j). Kiti 
nesutiko, kad išeivija vie
na ryžtųsi vykdyti rašybos 
reformą, atsiskirdama nuo 
tradicinės jablonskinės ra
šybos, ir šiuo metu tebe
vartojamos Lietuvoje. Vie- 

■ n ingo sutarimo šiuo klausi
mu nebuvo prieita.”

Teisingai elgiasi tie, ku
rie priešinasi išeivijai da
ryti reformas lietuvių ra
šomojoje kalboje. Reikia 
sekti kalbą, kaip ją varto
ja Lietuvoje. W

Ar kam patinka ar ^pa
tinka, lietuvių rašomoji 
kalba bus tokia, kokią var
toja Lietuvos žmonės, o ne 
po pasaulį pasisklaidę emi
grantai.
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Lietuvos Sūnus-Išeivis
Rašo SUSNINKŲ JURGIS

(Tąsa)
Gatvės jau buvo pilnai paskendusios 

tamsoje. Jurgis ėjo, bet nežinojo kur, 
ėjo lyg savo kojų vedamas, o prieš jo 
akis stojo baisūs vaizdai. Jam rodės — 
jis žengia ir žengia per kareivių lavonus. 
Vienus jis pažįsta, kitų ne. Tie lavonai 
baisiai sužaloti, pajuodę, supuvę, purvi
ni, tik akys, plačiai atviros akys, juose 
ryški, ir atvirose burnose balti dantys 
laiko sukandusius pajuodusius liežu
vius...

Kai kurie lavonai suplėšyti, be rankų, 
be kojų, be galvų. Atskiros kūno dalys 
voliojasi išmėtytos, kur galva, kur koja, 
kur ranka... Kiti dar pusgyviai, raitosi 
mirties konvulsijoje. Jis mato savo bu
vusius draugus, kurie išverstomis aki
mis į jį žiūri ir šaukia: Jurgi, neik į ka
rą! Tu žūsi, tu žūsi, tu žūsi!...

Štai vienas lavonas — jo draugo Pra
no,lį gražaus jaunojo Prano... Pranas dar 
gyvas, dar ne lavonas, nors tokiu atrodo. 
Jis^raičiojasi ir išplėstomis akimis žiū
rėdamas į Jurgį šaukia:

“Jurgi! Ar jau ir tu čia? Pažįsti ma
ne? Aš jau seniai paimtas karam.. Ar 
aš ir dabar gražiausias jaunuolis? Jur
gi! Klausyk manęs! Neik į karą, neik Į 
kara, neik!...

Jurgis tapo baimės ir pasibjaurėjimo 
apimtas ir leidosi bėgti. Bet balsai lyg 
pavydami jį vis kartojo: “Palauk, dar 
mes turime daugiau tau ko pasakyti, pa
lauk... Ar matai mūsų kūnus? Mes ir 
dar visai neseniai buvome sveiki, gyvi, 
norėjome gyventi, gyvenimu džiaugtis. 
O dabar? Pasižiūrėk, kaip tau patinka 
šitas kapinynas... Matai, kaip mes guli
me? Mums nereikia nei pagalvių nei 
antklodžių! Patinka tau, a? Tai eik j 
karą, ir patirsi, žinosi....”

Jurgis leidosi bėgti lyg išgąsdintas 
žvėrelis. Bet štai pakilo vienas sužalo
tų kareivių ir šautuvo buože jam smogė 
į galvą. Jis nuo smūgio, kaip koks pelu 
maišas, parkrito tarp kitų lavonų ir pus
gyvių.

penkiasdešimt

Kreti, bet, da

nešė naują, žibantį, blizgantį, it sidab
rinį. Atnešė ir dėžutę kulkų. Gražus ir 
patogus atrodė Jurgiui tas mažas mir
ties pabūklėlis.

— O ki-ek tas kainuoja?
— Viso šeši doleriai ir 

centų...
Jurgis mėgino kiek nusi 

ja, nepavyko.
Jis išėjo iš krautuvės nieko nelaimė

jęs, susimaišęs ir dar labiau nusiminęs. 
Jis už savo santaupas nei mirties ginklo 
negalėjo nusipirkti!

Taip jam beeinant paskendusiam min
tyse, kas tai prie jo sudrebėjo, prašvilpė 
gatvekaris, jį beveik nutraukdamas su 
savimi. Jis pasuko siaurą gatvele, ku
rią supę krūmokšniai, link jam gerai pa

ką vietą jis gerai pa
čia praleido 

varu su drau- 
is, čia sekma-

žįstamo upeliuko, 
žino: praeitą vasarėlę jis 
daug linksmų dienų ir va' 
gaiš jaunuoliais, merginom 
dieniais maudėsi, žaidė.

Štai tas pats mielas kra 
rio tiek daug linksmų yra, praleidęs va
landėlių. Žolė iš po šaltos žiemužės jau
na, nauja, šviežia, vos paaugusi. Tai čia 
jis ant šitos pievelės praleido valandų 
valandas su šešiolikinėmis. Linksmos, 
gražios tai buvo valandėlės.... Štai ak
muo, tas didis akmuo, ant kurio jis ūjo- 
mas pargriuvo... ir tapo pagautas, ir ke
turios, it rąstai, sugriuvo ant jojo...

O dabar? Dabar nieko, 
tauja ramybė. Jurgis liūc 
akimis apžiūrėjo aplinką, 
tylu, niekas nesijudino, v 
stingo. Tik aukštai, milž 
čių ąžuolų viršūnėse paul 
amžiną pavasarišką čiulbėjimą tęsė...

Ką tie paukšteliai žino a]pie vargus ir 
•'aus paukšt-e- 
urgio širdis?

ntelis, ant ku-

Visur viešpa
ts io pilnomis 
Visur buvo 

iskas lyg su- 
nu šimtame- 
ęšteliai savo

CLEVELAND© ŽINIOS

Jurgis atbudo iš šio baisaus koš
maro, jis apsidairė ir pajuto, kad guli 
giliame griovyje, o lauke lynoja šlapias 
lietukas. Šiaip taip slydinėdamas šlapiu 
moliu jis išlipo, apsidairė ir pamatė, kad 
ant šaligatvio aplink raudonos šviesos, 
kurių jis, kaip matyti, paskendęs savo 
baisiuose sapnuose, nepastebėjo.

Rytuose jau aušo. Jis, taigi, jau buvo 
visą naktį praklaidžiojęs, pravaikščiojęs. 
Pasižvalgęs aplink jis pastebėjo netoli 
eilę vagonų ant geležinkelio bėgių. Varg
šas, sušlapęs, sulytas, surado tuščią va
goną, į kurį įlipęs patupėjo kokią valan
dą, iki nustojo lyti.

Paskui jis vėl pradėjo žingsniuoti 
gatvėmis, bet tos jau buvo naujos, jam 
visai nepažįstamos. Bet jis jau jautė
si geriau. Netrukus pasirodė ir motutė 
saulutė, kaip koks įkalintas aukso rau
donas rutulys ir pirmi šilti pavasariniai 
spinduliai pradėjo apiberti šlapią šaltą 
žemę: pirmą milžiniškus fabrikų kami
nus, paskui fabrikus, pagaliau pačias

baimę? Ką jie, laisvi dan 
liai, žino, kaip blaškosi c 
Jiems pavasaris, naujas gyvenimo pilnas 
pavasaris. Ir ne jiems žiųoti, kad apa
čioje prie medžio kamieno Stovinčio žmo
gaus širdyje nerami tamsi naktis, nežiū
rint aplinkinių saulės spindulių.

Kiti paukšteliai nusileidę prie pat u- 
peliuko ant akmenėlių prausiasi, dabina
si vestuvėms, sparneliais plasnoja....

/Tik Jurgio širdyje pavasaris sau vie
tos neranda. Kaip šimtas bubnų jo gal
voje muša žodis: karas, karas, karas, 
karas.

Jo galva didelė, didelė, sunki kaip tas 
gulintis akmuo. Ir susiradęs patogią 
vietelę jis metėsi ant šviežios žemės, lyg 
norėdamas su jos pavasarišku jausmu 
susilieti, prie jos prisiglausti, iš jos nau
jų sijų sau ramybės ir pasitenkinimo pa
semti. Jo galva nusviro žemai ant kelių 
ir jis paskendo sapnuose....

....Jis Lietuvoje. Visai : netoli savo 
gimtinės, savo numylėto girhto kiemo ir 
sodelio. Jis gano galvijus; ir štai jis 
mato, ateina jį aplankyti seserėnas, de
vynių
Jurgis Vincuką apkabina, 
klausia: kaip kaimynai?
tėviškėje? Ką veikia tavo tėvukas? Ar

metu šviesiaplaukis Vincukas, 
pasveikina, 

Kas girdėti

Delko motu-

Viskas atrodė lengvai, šviesiau, bet 
prieš Jurgį dar stovėjo tas pats didelis 
klausimas: eiti ar neiti armijon? Ir taip 
visą rytą jis vėl vaikščiojo, vaikščiojo be 
tikro tikslo, vis negalėdamas nuspręsti.

Po vidudienio alkis pradėjo rimtai 
kankinti ir jis galvojo apie užsukimą į 
restoraną, bet ranka kišenėje dar labiau 
suspaudė penkinę, lyg sakydamas: ne- 
keisk jos. Jis ištraukė gražią naują 
penkiadolerinę iš kišenės, palaikė, apžiū
rėjo ir galvojo: nejaugi turėsiu ją keis
ti? Ir lyg atsakydamas sau, ją vėl įdėjo 
kišenėn, tuo tarpu lyg sau pasakyda
mas: badu nemirsiu...

Namo jis nėjo ir jam namai jau visai 
nerūpėjo. Jis jau buvo padaręs nuo
sprendį: sumuš nedorėlį senį, abu advo
katu ir, jei suspės, ir policijos viršinin
ką. O paskui, kai bandys jį suimti... 
Taip, jeigu jam reikia eiti kariauti prieš 
visai nepažįstamus žmones, kodėl bijoti 
^kariauti čia pat ant vietos, prieš savo 
neprietelius, pamokinti juos teisybės? 
idodėl neduoti jiems pamokos, kuri tar
nautų ir kitiems skriaudėjams pavyz
džiu?

Jurgis nujėo pas pažįstamą geležinių 
daiktų krautuvininką ir paprašė paro
dyti jam revolverį. Krautuvininkas at-

mano tėvukas dar serga?
te neateina aplankyti? Ar ^esutė Pran
ciška dar neišėjo tarnauti
Ar brolis Juozas neatrašė laiško iš Ame
rikos? Juk, Juozas atsisveikindamas 
žadėjo atsiųsti laivakortę iš Amerikos...

Vincukas, taip pat pasiilgęs savo dė- 
dutės, su pasitenkinimu, linksmutis į vi
sus klausimus atsako. Paskui jis pats, 
žiūrėdamas jam tiesiog veidan ir lyg 
varstydamas savo lyg dangus blaiviomis 
mėlynomis vaikiškomis akini is, klausi-

pas buožę ?

nėja apie viską.
Taip jiems besikalbąnt, bekrikštau- 

jant, it dviems balandžiams linksmai be- 
burkuojant, abu pavargo iš didelio 
džiaugsmo. Mato Jurgis, gyvuliai, vie
ni priėdę skalsios jaunutės žolės jau su
gulę, kiti gražiai vaikštinėją, dar kiti 
gulėdami atrija, kremta. Ir Vincukas 
su savo dėdute taip užsisvajojęs gamtos 
galybėje užmigo...

Bet miegoti ilgai neteko, nes Jurgį 
pažadino rūstus kaimyno buožės balsas: 
“No, no, no!... Kur eini? Varyk grei
čiau!” Piemenėlis pašoko kaip iš ugnies 
ir mato: Linkevičius su bernu visus gy
vulius varosi į tvartą.

Pribėgo Jurgis, vieną ranką plekšt, 
kitą plekšt, ir prašo:

“Dėduk, mielas dėdute, palikite man 
gyvulius... Nevarykite tvart’an... Neat- 
imkite nuo manęs.... Aš taip daugiau 
nedarysiu!”

(Bus daugiau)

Veide Komitetui Nepavyko 
Ohio Valstijoj

Prie Veldės neamerikoninio 
komiteto buvo pašaukti Hugh 
De, Lacy ir Dom Rothenberg. 
Tas raganą ieškojimo komi
tetas atvyko į Ohio pagelbėt 
republikonams paimti viršeny
bę rudens balsavimuose. Pro
gresyvių tardymai įvyko arti
nantis rinkimams ir smun
kant repu bl ikonų prestyžui 
ant prašymo valstijos sen. 
Hess iš Dayton apylinkės, kur 
randasi Antioch Kolegija.

Antioch, kur praktikuoja
mas rasinis draugiškumas, de
mokratiniai atviri visiems su
sirinkimai ir taip toliau labai 
nepatiko ponui Fess. Jis tik 
komunistus visur matė, o dar 
arčiau, tai draugiškas tarp ne
grų ir baltų bendravimas, ge
ri santykiai, na, tas labai blo
gai išrodė ir todėl sen. Fess 
su pagalba vietinio skyriaus 
Amerikos Legiono užkvietė 
Veldės komitetą numalšinti 
tokius “pavojingus elemen
tus.” Manyta su Veldės pa
sidarbavimu' bus vėl išrinkti 
r e p u b 1 i k o n ų pageidaujamieji 
i J. V. Kongresą. Buvo iš
kviesta daug “liudininkų,” 
kurių tarpe keletas koopera
vo su komitetu.

Daytono progresyviai pui
kiai pasirodė atsakydami ko
mitetui į klausimus teisingai 
ir atsargiai. Inkvizitoriai dėjo 
pastangas, kad sumaišius De 
Lacy ir Rothenberg, bet jų 
pastangos vėjais nuėjo.

Rothenberg klaustas Komi
teto vienu atveju apie jo ne
paklusnumą, pareiškė, kad 
“aš buvau kareiviu kovojan
čiu prieš fašistus Europoje ir 
klausantis .jūsų kalbų-perse- 
kiojimų, tai matau komiteto 
fašistini veidą.’’ Tas kaip žai
bas trenkė i komiteto narius.

Pilna galerija vietos gyven- 
I tojų-klausytojų su šauksmu ir 
delnų plojimu užgyrė Rothen
berg atsakymą, sutemdydami 
komiteto narių veidus. Turiu 
pažymėti, kad komiteto na
riai dėjo-statė visokius “catch 
question” toli gražu nuo jų

I Pavyzdžiui, Kit Člardy (R., 
Mieli.) norėjo surišt Daytono 
tardymus su Square D strei
ku, kur tik 5 pikietai leidžia
mi pikietuoti—nagi tam strei-

kui pagelbsti ir Daytono UE 
vadai, žinoma, Clardy pasi
aiškino, kad komitetas nieko 
blogo nevelina užkyiestiems 
darbo vadams, Į tai Hugh De 
Lacy atsakė, kad jo nuomone 
komitetas yra anti-labor, kuo
met užpuldinėja darbo žmo
nes sakydami, kad Square D 
streikas buvo komunistų iš
provokuotas.

Sesijai nutrūkus pietums 
(rugsėjo 15 d.) Daytono lai
kraščiai turėjo .antgalvius: 
“1,200 UAW simpatikų pikie- 
tuoja Square D Įmonę.”

Pirma negu sesija pasibai
gė, Hugh De Lacy iššaukė 
kongresmaną Scherer deba- 
tuot klausimu: “Ar komitetas 
yra anti-labor ar ne?” Sekan
čią dieną Cincinnati laikraš
čiai turėjo antgalvius: “Kon- 
gresmanas Scherer atsisako 
debatuoti su

Antioch 
metų 
tesnių

Scherer 
De Lacy.”

Kolegija pei’ 119 
išbuvusi viena iš tvir- 
liberalinių mokslo js- 
Ameriko j, tyrinėjimo 

metu pats valstijos sen. Fess 
prisipažino, kad Antioch fa
kultetas ii- studentai yra 98% 
ai- 66% “true blue Ameri
cans,” ir kad jo sūnus įstos i 
Antioch ši rudenį. Bet kas 
jam labiausia nepatiko, tai 
kad Antioch nei miestely Yel
low Springs, kur kolegija 
randasi, nėra jokios diskrimi
nacijos. Na, ,tai toks dalykas 
jau “un-American for sure.” 

Vienas iš Antioch profeso
rių buvo pašauktas komiteto 
su kaltinimu vedimo forumų 
1944-46 m. Marksizmo klausi
mu, kur buvo gvildenama eko
nomija atviruose viešuose mi- 
t i nguose.

Kolegijos prezidentas Sam
uel B. Gould pranešė laikraš
čiams, kad minėtas profesorius 
nebus atleistas, pasiliks fakul
tete.

Abelnai gyventojai labai 
gerai pasielgė komiteto tyri
nėjimo laiku.

Visi gyventojai pasipiktino 
makartiška inkvizicija, o ypač

užmojį, jei už tai reikėtų 
apmokėti, sakyčiau — pa
mirškime apie Festivalį, ne 
“mūsų nosiai.” Bet čia dė
ka pasišventėlių liaudies 
menui, didžiausia dalis tų 
lėšų atpuola.

Bet nežiūrint ir didžiau
sio pasišventimo, ne viskas 
galima atlikti dovanai. Tą, 
matyti, gerai supranta ne 
tik Chicagoje ir arčiau 
LMS centro gyveną liau
dies meno mėgėjai, bet ir 
tolimose kolonijose. Pra
nešdami centrui, kad iš jų 
kolonijos į Festivalį atvyks
ta būrys svečių ir viešnių, 
laiško gale dažnas prideda:

“Atvažiuosime ne tuščio
mis... Pasveikinimui LMS 
s u važi avimo atvesime... 
. . .$25. . .$50. •.” ir tt.

Taigi, padengimas Fes
tivalio, Suvažiavimo ir Pa
rodos lėšų ne tik užtikrin
tas, bet, nepaisant kur su
važiavimas nutars palikti 
centro būstinę, nepaleisime 
be “kraičio.”

O dabar, kadangi kitos 
pareigos žiūri akysna, baig
sime su širdingu pakvieti
mu:
. Arti ar toli gyvenate nuo

Baltimore, Md.
CAR. & HOME RADIO* REPAIRS

Radio & TV tubes tested free.

‘Til 9.

3028 E. Fayette St.

DI. 2-0323

(193-197)

Montello, Mass.
Buvo daug rašyta apie Al

doną Wallan ir jos išleistuvių 
party, tai aš daug nerašysiu, 
tik tiek, jog Aldona ir jos tė
veliai dėkingi Moterų Apšvie- 
tos Klubui ir LLD 6 k p. na
riams už surengimą jai pobū
vio. Taipgi taria ačiū drau
gėms ir draugams, kurie atsi
lankė. Didžiausias ačiū pri
klauso Jonui ir Agotai Kukai- 
Čiams. Jie daugiausia darbo 
pridėjo tam tikslui.

Aldona aukoja Laisvei $15.
K. č.

Trijų miestų piknikas, paskutinis 
1 fciuom sezonu, įvyks sekmadienį, 10 

d. Spalio-Oct., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, pradžia 1 vai. dieną. 
Rengia Montello, Norwoodas ir So. 
Bostonas. įžanga nemokamai.

Kviečia Rengėjai.

Pittsburgh, Pa.
LDS 8-sios Apskrities (Pitts-

. į burgh ir apylinkėje) Komite-
e.ncagos, pas i m a y s i m e 1 tas 1954-siems metams: M. 
LMS Lestivalyje spalio 12- j pliauskas, V. Sherbiniene, J. 
tą iki 17-tos — visas šešias ■ Purtikas, J. Urbonas, M. Bud-

savaiti pries tyrinėjimus buvo Į 
atleista 2,000 darbininkų. Vi
sa tai rodo, kad republikonai, 
trokšdami gauti daugiau bal
sų prez.‘ Eisenhower adminis
tracijai, labai nusivylė.

J. W. Petraus

Festivalis jau čia pat
Už keliolikos dienų Chi- 

cagoje prasidės didelė šven
tė — šešių dienų LMS Fes
tivalis, Meno - Literatūros 
Paroda ir Visuotinas Suva
žiavimas.

Bile vakarą nuėjus į Mil
dą matysi įvairias Festiva
lio komisijas posėdžiaujant; 
salės dekoruojamos; pri
duoti parodai eksponatai 
sudedami į saugią vietą po 
keliais užraktais iki paroda 
atsidarys spalių 12-tą die
ną.

Komisijos ne tik vakarais 
posėdžiauja, bet keli nariai, 
ant kurių puola svarbiau
sios atsakomybės, dirba 
“pilną laiką.” Kaip atrodo 
stebint iš arti, rengėjai 
užsitarnaus papeikos.

Meninė programa
Visus šešis Festivalio 

karus didžiojoje Mildos
atro salėje bus meninės 
programos rinktinių vieti
nių menininkų ir svečių. 
Visus juos čia sužymėti ne
užtektų ne čielo puslapio.

Kas ką dainuos, kas ką 
perstatys, viskas sudėta 
didžiulėje knygoje, kuri jau 
baigiama spausdinti ir ku
rią gaus kiekvienas Festi
valio ir 
veltui.

Iš tolimesnių svečių-artis- 
tų programose dalyvaus se
kami :

Iš New Yorko Mildfed 
Stensler, Frank BaleviciUs,

Rudolfas Baranikas, Suza- 
na Kazokytė, Leonas Joni
kas, Jonas Juška, Jurgis 
Klimas ir keli kiti.

Iš Massachusetts Aldona 
Wallen, Ona Dirvelienč, Jo
nas Sabaliaulskas, o gal ir 
Ona Mineikytė-Bouvier.

Iš Michigan naujai susi
organizavusi jaunų daini- i 
nininkų grupe (pilnas bu-

dienas.
L. Jonikas

nikas, A. Pipiras, N. Paich.
M. Paulauskas

1 /i -tU Lapkričio
——— November

Tai labai svarbi diena Didžiojo New Yorko 
apylinkei. Nes tą dieną įvyksta mūsų 

'metinis saskridis —

Laisves Koncertas
Yra baigiama sudaryti nepaprastai įdomi pro
grama iš žymiausių lietuvių talentų. Greitu 

laiku bus paskelbta ištisa programa.

Koncertas Bus Gražiojoje
Libertv Auditorium

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Praisides 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

ne-

va- 
te

Iš Wisconsino 30 L D S | 
jaunų muzikantų kapelija.

Iš Ohio Julius Krasnic- 
kas.

Iš Pennsylvanijos Stasys : 
Kuzmickais ir broliai Sha-1 
tusky.

Iš visu šitų artimu ir to
limų kolonijų su artistais 
atvyksta didelės ar mažes
nės grupės svečių ir vieš
nių:

Žadantieji dalyvauti Fes
tivalyje svečiai iš tolimų! 
kolonijų rašo centrui ir' 
klausia: “Kaip bus su nak
vynėmis?” LMS centras 
maloniem svečiam ir vieš
niom asmeniškai ir viešai 
atsako į klausimą:

LMS Festivalis ii 
da bus Chicagoje.
cagiečiai lietuviai dai
ra atsisakę suteikti svečiam 
nakvynę.

Lėšos, ir kaip jas 
padengsime?

Kiek įdėta fizinio darbo 
ruošiant tokį gigantišką

Kviečiamo iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Nauja įdomi Knyga

Apie Dievus ir Žmones

žymus laisvamanybes skelbėjas

Antanas M. .Metelionis
Ruošia spaudai knygą, kuri bus iš

256 Puslapių, Gražiais Apdarais

Išleidimo kaštu padengimui autorius prašo visuomenės 
lengvos paramos. Jis prašo iš anksto užsisakyti tą kny
gą. Iš anksto užsisakantiems kaina tik $1.00. Užsisa
kiusiųjų vardai bus išspausdinti knygoje.

Parodos dalyvis

raro- 
O chi-

ii ė-

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Mr. T. Metelonis
2550{ Dartmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

3 psl.—Laisve (Liberty)- Antradien., spalio (Oct.) 5, 1954



ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Grįžo grupė Vilniaus ir Kau 
no ankštųjų 
ir studentų.
kursijo j*>
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t k rainos sostine Už ką streikuoja 

Signal-Stat šapoje

Apie prazidentus 
Knyga jau išvežta 
pas apdariiiėtojiis

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

rnuzii j uminkius
Vladimiro soborą, lankėsi 'f. G 
Ševčenkos memorialiniame ii 
centriniame muziejuose, prie 
Bogdano Chmelnickio pamink
lo. Ekskursantai apžiūrėjo taip 
pat naująsias Kijevo statybas.

firma pabandė
Matomai, kur

na dieną unijistai sustabdė 
link šapos einančius 15 neuni- 
jistų mechanikų. Pikietuoto- 
iams. kuriais dauguma yra

NAUJOS MOKYKLOS
RAJONE

moterys, pavyko juos atkalbė
ti nuo ėjimo užstreikiioton ša- 
pon.

Minės demokratinės 
Vokietijos sukaktį

New Yorke išeinantis vokie
čių laikraštis German-Ameri
can rengia paminėjimą Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos penkerių metų sukaktį.

Lietuvių Literatūros Drau-

gaus puikią knygą už šiuos 
metus. Jau visa atspau.sdn.ta. 
Atriedėjęs didelis sunkvežimis 
išsivežė jas. Dar turės susiūti 
ir aprengti, gražiu, tauti.-’kai 
artistišku viršeliu.

Streikan išėjimo vyriausio
mis priežastimis yra ncpa-

Audrey Hepburn naujoje, patrauklioje rolėje ko
medijoje “Sabrina,” kuri dabar rodoma Criterion 
Teatre, Broadway ir 45th St. Toje komedijoje
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no mokyklų tinklas. Naujos prastai maža mokestis ir pa- 
pradinės mokyklos atidaromos skuba. Streikierės, daugelis 
Kiauliukių kaime ir Valkininkų portorikonės ir negrės, skun- 
geležinkelio stotyje. Buvusi dėsi, kad dirbanti ant svar- 
Pabarts septynmetė mokykla baus darbo metalo sulydytąją

kyla Dargužiu ir Dainavos apy
linkėse. čia mokysis Marytės 
Melnikaitės vardo ir Kalinino 
vardo kolūkių kolūkiečių vai
kai. Eišiškių mieste baigiama 
statyti nauja trijų aukštų vidu
rinė rnokvkla.

gauna liktai $1 už valandą. 
Viena išdirbusi penkerius ir 
pusę metų moteris gaunanti 
po $1.21 už valandą. Ji ir uni
ja turėjusios kovoti už kožną

Įvirš minimum, kuris ;buvo 75 
’centai jos darbo pradžioje.
Daug kitų pasakoja panašius 
pasiskundimus dėl užmokes-

AVANSAS Už DARBAD1E-

vardo kolūkyje šiais metais pa
sodinta 
runkeliu.

» hektarų cukrinių 
Jiems prižiūrėti su-

nariai stropiai ravi 
juos apkaupia, tręšia

William Holden.

r o, Jugoslavų Salėje, 4 05 W. 
41st St., New Yorke. Kviečia 
visus taikos mylėtojus.

Kalbės žymusis negras isto
rikas Dr. W E. B. DuBois, 
apteiktas pasauliniu ’taikos 
Prizu 1952 metais, taipgi vo- 

vadas

Grandžių 
runkelius 
m i neral i nėm is trąšomis.

ir priežiūros. Daugiau

BELLMORE, L. I.
Rauliišėitiene jau namie

Po ilgo gydymosi Farm
ingdale Sanatorijoj, links
moji mūsų draugė Amelia 
Raulušaitienė jau sugrįžo Į 
namus pas savo gerąją šei
mą — vyrą, dukterį, žentą 
ir anūkę. Jų namuose da
bar vėl linksma nuotaika.

Amelia atrodo gerai, vei
das skaistus, linksma. Bet...

Pelnikautojy tardymas 
parodė visai naują 
pelnagrobiy tikslą

Rugsėjo 30-tą vis dar buvo 
tardomi asmenys, kurie pasi
naudodami valstybės paskolo
mis statyboms susižėrė mili
jonus pelno.

Alvin B. Wolosoff prisipa
žino, kad po Įvesdinimo sta
tyboms poros tūkstantėlių, sū- 
siglemžė sau $800,000 pelno.

nes įstaigos paskolos daugiau, 
negu kainavo statyba 900 
apartmentų Campus Hali pro
jekto K e w G a r d e n e.

David 
statyboms

$219, 000

kensack, 
panašiomis

Minkin, vadovavęs 
Franklin Gardelis 
Brook lyne pelnęs 
tokių pat būdu.

J. Brunetti iš Hac-
N. J., prisipažino 

priemonėmis grei- 
iš šešių$1,271,000

Darbiečiy kandidatas 
pasitrauktų paramai 
demokratą statomo

American Labor Party kan
didatas į valstijos iždininką, 
Ralph Powe, pasiūlė demo
kratų partijai, kad ji statytų 
toms pareigoms negrą. Jis 
savo atsikreipime į tą partiją 
sakė, jog jis, kaip negras, pa
sitrauktų iš kandidatūros ųa- 
vo partijoje tikslu' padėti de
mokratų partijos kandidatui 
laimėti tą vietą prieš repub- 
likonus.

Demokratai savo konvenci
joje buvo nominavę Aaron Ja
coby, bet po nominacijų tas 
pasitraukė. Dėl to turėjo sta
tyti kitą. Jacoby sako, kad 
labai seniai tūla busų kom
panija nesumokėjusi kai ku
rių taksų 
mos 
tuo 
nai

o jis buvęs tos fiv- 
dalininku. Nenorįs, kad 

pasinaudodami republiko- 
kenktų jo partijai.

mitingo 
taika,

k ietys darbo unijų 
Frank Wed],

Rengėjai sako, jog 
tikslas yra pastiprinti
kurią bus galima išsaugoti tik
tai per suvienytą ir neutrali
zuotą Vokietiją, o ne per ap
ginklavimą nacių.

Daugelis pradinių mokinių 
būsią perkelti iš savo distrik- 
tų į kitus pastangose sutalpin
ti visus. Apie 7,000 užregis
truotų kindergarten nėra vie
tos savuose distriktuose. Šie
met pradiniu užregistruota 
62,000.

Pilieti, būk tikru 
piliečiu!

Užsiregistruok balsavimui. 
Juk tai lengviausias, bet 
reikšmingiausias piliečio įran-

Registracijai paskutinės die
nos yra spalio 4,5,8 ir 
Pirmomis trimis dienomis

na nuo 7 iki 10:30,

nuo
šiomis dienomis cukrinių run

kelių augintojai gavo cukraus 
avansu už darbadienius, išdirb
tus prie cukrinių runkelių au
ginimo
kaip po 20 kilogramų cukraus 
avansu
Aleknienė, A. Maikštienė, E. 
Kamarauskienė ir daugelis ki
tų. Cukrinių runkelių auginto
jams taip pat išmokamas ir pi
nigais avansas.

,4. Stiklą k is.

kolūkietės O. kiek laiko jos sveikata is 
naujo bus patikrinta.

Dabar gerieji jos draugai

savo linkėjimus jau 
mus: 4 Croydon Rd.,

na-
Bell-

PUIKIOS KOKYBĖS 
PRODUKCIJA

Geros kloties!

proj e k tų.
Jacob

$130,000
projekto,
000 už tūkstantėlio investmoii

pelnę 
Gardens

Schneider 
iš Lanson

Queens; dar $87

Nariams priminima, jog 
Centras tą didį darbą atliko 
gerai ir anksti, nors reikėjo 
dirbti nepaprastai sunkiose 
sąlygose. Kaip Centre, taip 
Laisvės sjiaustuvėje, kuri atli
ko spausdinimo darbą, redak
cinės i)- techniškos spėkos 
yra apsunkintos didesne dar
bo našta, negu .jos turėtų neš
ti. Piniginiai ištekliai taipgi 
yra nepaprastai riboti.

Tai primenu tam, kad kuo
pų " valdybos ir nariai nors 
dalinai atsimokėtu Centrui už

dalyvumu susirinkimuose, tuo 
jau pasimokėtų duokles. Val
dan tos svarbios istorinės kny 
gos bus lengviau ir nauji 
narių gauti.

Amerikos p re z i d e? i 
d ant Washington u, 
Kisenhoweriu. Ją parašė 
tanas Bimba.

PAMETIMAS

Mėgstantiems tautinius šo 
kins bus nebloga pramogėlė

rodyti naują filmą “The 
World Dances.” Gamintojas 
ir direktorius Brooke L. Pe
ters. George Fenneman, rnato-

jos
pas artistų pristatinėjimo kal
bas ir šokių pavadinimus.

“The World Dances” pa-

programose.

tų parinktinius tradicinius Šo- 
ikius. Solistai ir grupės dėvi 
tradiciniais rūbais ir gio.ia tos 

j lūšies muzika. prie jokios 
senojoje' tėvynėje tie šokiai 

I buvo šokami. Yra įspūdingų 
! savo grožiu ir įdomiu techm'-

,lai visų
, prade- i 
baigiant

An- !

iiių grupių,

doi-Mrs. Izabelė Sutkieno pametė 
mantinį žiedų, penktadienį, 1 d. Spa- 
lio-Oct., apie pietus.

Kas radęs sugrąžins, savininkė 
duos $500.00 radybų.

Prašo pranešti j
Republic Bar & Grill

492 Grand St., Brooklyn

SKELBKITES LAISVĖJE

filmuo

panašu į k iu r, atro-
pras-

ti ži-
ima apie valandą ir puse

Greta šokių, yra dainų, mu
zikos. Nuostabiai žalingi kai 
kurių kostiumai.

Filmą pradės rodyti sjialio 
16-tą.

loję plečiamas socialistinis 
lenktyniavimas už darbo našu
mo pakėlimo ir išleidžiamos 
produkcijos kokybės pagerini
mą. Liepos mėnesio planą įmo
nė įvykdė savaite anksčiau 
davė viršum plano apie 
centnerių mielių. Visa 
cija, išsiųsta Vilniaus, 
Klaipėdos prekybinėms 
zacijoms, pripažinta 
kokybės.

ir 
50 

produk- 
Kauno, 
organ i- 
aukštos

darbasRitmingas gamyklos 
duoda gerus rezultatus, 
mėnesius gauti 234 tūkstančiai 
rublių pelno. Kiekvieno mielių 
centnerio savikaina palyginti 
su planu sumažinta 7 procen
tais.

kystės pastatai

Skustuvėliy gamintojai 
protestuoja sėdėjimu
American Safety Razor ša- 

pose Brook lyne rugsėjo 30-tą 
darbininkai sėdėjo protestui 
prieš firmos sulaužymą pir
miau duotų pažadų. Sėdėjimą 
pradėjo už 3 valandų po to, 
kai kompanįja nutraukė su 
unija derybas.

Pirm va karinio šifto darbi
ninkų atėjimo kompanija už
rakino vartus, kad jie neįeitų. 
Tuomet 525 darbininkai iš 
apie 600 dieninių darbininkų 
šifto pasiliko ša pose. Jiems 
pasilikus, apie 4 :30 po pietų 
atvažiavo kelios dešimtys po- 
licistų. Tačiau darbininkų iš 
šapų prievarta nešalino. Sako, 
kad jie neturėjo tokių įsakų. 
Girdėta, kad kompanija ieš
kos teismuose priemonių sėčiė-

lyne. Priedams, jis iš vieno 
projekto pasiėmęs algomis 
$35,000, iš kito $37,000.

Naujovė tą dieną tardyme 
buvo ta, kad tardytojas Bush 
(republikonas senatorius iš 
Conn.) klausė Wolosoffo ir 
Minkino, ar ne geriau būtų, 
kad valdžia neskolintų pinigų 
statyboms.

—O, taip, taip, — atsakė 
kišenes prisipylusieji ponai. 
Jie jautėsi labai patenkinti, 
kad vieton juosi išbarti, baus
ti, valdininkas dar patarimo 
valdžiai pas juos paklausė.

Pono Bush tokį klausimą 
žmonės suprato, kaip bandy
mą sustabdyti valdžios pasko
lą statyboms ir ten, kur jos 
ištikro yra reikalingos.

MIESTAS PAGERBS UN 
PERSON OLĄ

Neangliškosios spaudos at
stovai taipgi pasisakė remti 
New Yorko miesto rengiamąjį 
pirmąjį banketą Jungtinėms 
Tautoms pagerbti. Pramoga 
bus pirmoji tokia bėgiu trejų 
metų Jungtinių Tautų, buvimo 
mūsų mieste.

Pokylis įvyks spalio 8-tos 
vakarą Waldorf - Astoria 
Grand Ballroom. Pradžia 9 
vai. Tikisi apie 1,2.00 svečių. 
Pusė to skaičiaus užsimokės 
po $25 u'ž vieną. O kiti, tai gar
bės svečiai iš UN, bus vaišina
mi nemokamai. Pelną skiria 
United Children’s Fondui. Iš 
to fondo skiriamos pašalpos 
vaikų gerovei įstaigoms tūlo
se kitose šalyse.

! MATTHEW A.
BUVUS
(BUKAUSKAS)

Mažeikiai. — Sėkmingai 
sta visuomeninės gyvulin-

kių rajono “Ventos” kolūky
je. šiais metais kolūkio staty
binė brigada, vadovaujama 
Volkovo, perdavė eksploataci
jai naują tipinę 179 vietų 
kiaulidę. Kiaulidėje visiškai 
mechanizuotas pašarų paruo
šimas. Padedant Tirkšlių MTS 
mechanizatoriams, įrengti 2 
pašarų šutintuvai, šaknevaisių 
plovimo ir piaustymo mašinos. 
Į kiaulidę įvestas vandentie-

Praėjusio rugpjūčio 15 fir
ma buvo pažadėjusi unijai, 
jog pasirašys kontraktą, priė
musi unijos sąlygas. Tačiau 
dabar nuo tos sutarties atsi
sako.

Moterys kviečia visus 
pietauti spalio 17-tą
Moterys klubietės užtikrina 

šeimyniškai skanius ir sveikus 
pietus visiems atsilankiusiems 
ta diena.

Pietūs bus duodami pietų 
laiku, 1 valandą. O tai reiš
kia, kad kiekvienas linkėjan- 
lis savo šeimininkei nors ret
karčiais vieną dieną poilsio, 
turės progą jai tą suteikti. 
Tinkamiausia jai tą pasakyti 
iš anksto, kol jinai neprisine- 
šė tai dienai provizijų namo.

Valgis 
apetitui 
Šviežios, 
.sos, trijų
virtos daržovės, kavos, pyra
go ir kitų smulkmenų, kurios 
eina su gerais pietumis. Jau 
girdėta, kad Anna Gilmanie- 
nė iš savo sodelio dovanos 
obuiolių. Taigi, dar bus kas 
nors naujo dadėta.

Klubietės pietus rengia pa
gerbti savo valdybą —garbė 
joms, o nauda bus visiems.

Tarpe svečių priėmėjų ir kal
bėtojų bus majoras Wagner, 
Richard C. Patterson, Jr., UN 
sekretorius’ Hammarksjold, 
Floyd B. Odium, Mrs 
V. McNutt.

Paul

Jei Tamsta negali
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

gauti

ii'

iš vaisinio 
patiekalo,

susidės
akstinti
pečiuje keptos mė-
virtų ir vienos ne-

131 W. 55th 
Pastatymai 
penktadienių.

ketvirtadienių, 
š< štadien.iu ir

sekmadienių vakarais 8:15 
vai., šeštadienių ir scCnmdie- 
nių popiečiais 2 :.“>(). ‘

kartu jie buvo 
namų rugsėjo 
suėmė ten pat

Bėgliai jaunuoliai 
vėl atrasti sykiu

Harvey Wurzburger ir De
borah Ann Fine vėl tapo areš
tuoti. Antru 
prasišalinę iš 
17-tą. Juos
Bronxe, užsiregistravusius re
zidenciniame viešbutyje kaip 
Mr. ip Mrs. Wynne.

Meilužiai sulaikyti iki ofi- 
cialio įkaltinimo. Kaltina tuo, 
kad jie per jauni būdami pa
bandė suaugusiųjų 
be valdžios leidimo. 
16 metų, 
sakę juos 
pabėgimą 
turto.

TOKIA PLĖŠIKŲ MEILĖ
Brooklyno federaliame teis

me banko plėšikas George 
Patrck McKinley pasakojo, 
kad jis Floral Park banko 
apiplėšimą įvykdė vienas. Ta
čiau garbę už visą planą jis 
priskaitė kitiems dviem: savo 
sėbrui Ronald Martin ir ban
ko knygvedžiui Oberkich. 
Abu yra, areštuoti ir bus tei
siami. Juos nuteisti padės to
ji McKinney “meile savo ar
timui.”

gyvenimo 
Abu yra 

Jų tėvai buvo atsi
teisiu iškai bausti už 
ir už išeikvojimą

>
»

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S

M iestinėj’e operoj]' 
veik visiems prieinamo, 
čiausioji ne daugiau $3.60.

kainos

RAND SCHOOL
7 E. 15th St. AL. 5-6’aO

48-ti Metai
ŽMONĖS IR POLITIKA 

Šaknys Politinio

S. Martin Lipset 
Pagelbinis Prof. Soc., Col. U. 

Prasidėjo Spalio 4-tą 
Pirmad. 8:15. 6 pamokos $6.00 

Už. antgalviij Darbo
Santykiuose

Prašykite Buleiino 
Regisiruokitės Dabar

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks, antradieni, spalio 5 d., Lietu
vių Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti ir užsimokėti duokles.

Valdyba.

Brutų duobės. Statybininkai, 
panaudoję vietines statybines 
medžiagas, sutaupė kolūkiui 
32 tūkstančius rubliu.

Šiuo metu kolūkio stat.vbi-

pareigoje vištidės statybą 
šių. metų rugsėjo

30 d.
St. Molis

\ iso 
nijų 
nojo

Trukmany sutartis 
pratęsta 15 dienu

AFL Teamsterių Unijos
didmiesčio srities koinpa- 
atsovai bendrai sutiko sc- 
k o n trak to galiojimą pra
dai* 15 dienų. Derybos

vykdomos toliau.
Firmos buvo pasiūliusios pa

siduoti arbitracijai. Unija tą 
pasiūlymą atmetė, ruošėsi tuo
jau paskelbti streiką, bet pas
kiau sutiko dar pratęsti dery-

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS į d

UP-TODATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

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

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

Visoki 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. 7-6288

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 13 kuojjos susirinkimas įvyks 

įvyks ketvirtadienį, Sjialio-Oelobor 
7 d., pradžia 8 vai. vakaro, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime ir bandykite atsivesti-.nau
jų narių į draugiją.

Komitotas.
(193-194)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

Reikalingas fornišiuotas kamba
rys, pageidaujama apšildyto, bile 
kurioje Brooklyno sekcijoje*. Praneš
kite j maisto krautuvę pas šimans-

483 Grand St., Brooklyn
(193-191)

SKALBIAMOSIOS
MAŠINOS .

BENDIX-THOIf
Įdedamos, Taisomos, Naujos \ k 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4060

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antradien,, spalio (Oct.) 5, 1954




