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Liūdna žinia.
Turi eiti laukan.
Visgi apsimoku-o.
Du korespondentai.
Dar vienas.

£ Rašo A. BIMBA
•------tmn---------- rw-----------

Šiuys krislus rašau pir- 
madirni<» rytą, tik po as
tuonių. Raštine" smarkiai 
Įžygiuoja Rojus Mizara, ne
šinąs rankoje telegramą. Ii 
tuojau sako: Mirė deiroi- 
lietis D r. M. Valevičius.

Mudu su (Jašiūnų nenori
me tikėti. Sakome, reikia 
patelefonuoti, tikrai suži
noti. Juk I)r. Palevičius dar 
taip neseniai tai]) gerai at
rodė, sveikata niekuomet
nesiskundė. Dabar miręs’ 
Negalima!

Bet ši liūdna žinia pasi
tvirtino. .Mūsų, gerojo drau- 
go, prieteliaus, veikėjo ne-' 
bėra gvvuju tarpe.

Dar tik ana dieną mūsų j 
kuopoje buvo kalbėta vėl I 
pakviesti I)r. Pa.levičių duo
ti mums prelekci ią apie 
sveikatą. Pamilo jį mūsų j 
publika. Kiekvienu sykiu i 
jis sustiprina dvasioje 
ir .^Uikatoje. Mes jo lau
kiame... bet štai telegra
ma— Dr. Palevicius miręs... j

— :—
Senatorius Lehman reika-j 

Jauja, kad senatorius Mc
Carthy būtų išmestas iš se
mitinio komiteto ^pirminin
ko vietos. Pilnai sutinkame.

Bet reikėtų eiti daug to
liau. Visais savo darbais, 
visa savo elgsena šis sutvė
rimas iš Wisconsino seniai 
diskvalifikavusi būti sena
toriumi. Jis — gėda visam 
Senatui ir visai Amerikai. 
Senatas turi teisę jį išmes
ti. Apkaltinimų užtenka. 
Senato komisija ji pasmeik 
kė. I

Rugsėjo 3 New Jersey re- 
publikonų susirinkime gar
siai prabilo v ice-p reziden
tas Richard Nixon. Jo pra
kalba buvo išnešiota po vi
są plačią Ameriką oro ban
gomis.

Tusiai ir negražiai vice
prezidentas . ap s i m e 1 a v o. 
Girdėjau savo ausimis. Jis 
šaukė, kad Eisenhowerio 
administracija, išmetė iš fe
deralinės valdžios aparato 
tūkstančius k o m u n i s t ų 
Tuo* tarpu, kai]) žinia, iš 
valdžios aparato nebuvo iš
mestas nė vienas komunis
tas — nebuvo išmestas to
dėl, kad nė vieno ten nesi
rado.

Beveik tuo pačiu laiku 
per keletą metu Tarybų 
Sąjungoje buvo du ameri
kiečiai korespondentai — 
New Yorko Timeso Harri- 
sono Salisbury ir Daily 
Workerio Joseph Clark. Da
bar abudu sugrįžę New 
Ycd-kan.

KAM jie buvo Maskvoje ir 
iš ren rašinėjo koresponden
cijas, jose dažnai būdavo 
galima užtikti tų pačių da
vinių bei -faktų. Jie rašė 
gana objektyviškai.

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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į Streikuoja iš naujo 
žBl uosto krovikaiI

Sutartis jau pasirašyta:

New Yorkas. — 25,000 
New Yorko uosto krovikų, 
kurie priklauso prie ILA 
(International Longshor e - 
men’s Association nepri
klausomos unijos) nubalsa
vo streikuoti ir streikas Įė
jo i galią pirmadienio vidu
nakti.

Uostininkai greit ir dide
le balsų dauguma nutarė 
atnaujinti streiką, kuomet 
pasidarė aišku, kad laivų 
kompanijų savininkai atsi
sako derėtis apie algų pa
kėlimą.

Nutarimas paskelbti iš 
I naujo streiką buvo padary- 
j tas atskiruose mitinguose 
i keliose uosto dalyse: Man- 
hattane, Brooklyne, Jersey 
City ir Hobokene bei Port 
Newarke.

New Yorko uostas, skai
tomas didžiausiu pasaulyje, 
tapo pilnai paralyžiuotas. 
Kompanijos tuojau pradėjo 
pranešinėti radiju jūroje 
esantiems laivams, plaukti 
į kitus uostus vietoje New 
Yorko, bet klausimas, ar tų 
uostų krovikai kraus ir iš
kraus tuos laivus.

TRIESTAS ITALŲ
i Britai ir francūzai 
sveikino T. S. planą

Meksika pradėjo suiminėti 
p vi gi a u s t u s g 11 a t e 111 a I i <‘č i u s 
A O O

M c k s i k o s' Miestas.—Mek
sikos policija suėmė 15gua- 
temahečių tremtinių, kurie 
visai neseniai šalyje rado 
prieglaudą. Vienas pažan
giųjų tremtinių vadų, Jose 
Manuel Fortuny, išleido pa
reiškimą, kad 15 jau suimta 
ir rengiasi suimti daugiau.

Pirmas buvo suimtas bu
vęs Guatemalos saugumo 
viršininkas pulkininkas 
Jaime Rosenberg. Dar ne
patvirtinti praneširpai sa
ko, kad valdžia taipgi suė
mė buvusį Guatemalos pre
zidentą Arbenzą Guzmaną, 
buvusį užsienio reikalų mi
nistrą Guillermo Toriello ir 
kitus.

Meksikos policija teisina
si, kad suiminėja trem

tinius “tyrinėjimui.” Da
bartinė Guatemalos valdžia 
tuos tremtinius kaltina “ka
ro kriminalystėse” ir reika
lauja, kad jie būtų jai iš
duoti.
Washing tono spaudimas ?
Kairioji Meksikos spauda 

sako, kad pati Guatemalos 
valdžia nebūtų galėjusi pa
veikti Meksikos ir privesti 
prie dabartinių suėmimų, 
kad greičiausiai spaudimas 
atėjo aplinkiniais keliais, 
per Washingtona.' Meksi
kos pažangiečiai rengiasi 
laikyti protesto mitingus ir 
reikalauti, kad suimtieji 
tremtiniai būtų paleisti, 
kad jie nebūtų grąžinti į 
Armaso valdoma Guatema
la, kur jiems gręsia mirtis.

Pakistano premjeras M. Ali 
prašys šios šalies paskolų

New Yorkas. — Pakista
no premjeras Mohammed 
Ali atvyko šion šalin. Čia 
jis buvo priimtas miesto 
aukštų pareigūnų su Wag- 
neriu priešakyje. Ali ma
tysis su prezidentu Eisen- 
howeriu. Manoma, kad vy
riausias jo kelionės tikslas 
yra prašyti daugiau pasko
lų.

(Pakistano valdžia kaip 
tik dabar išleido apkaltini
mą prieš Indiją, kad ta ne
nori susiderėti dėl Kašmiro 
srities. Kašmira dabar val
do Indija, bet pakistaniečiai 
sako, kad jis turėtų pri
klausyti jiems, nes yra mu
sulmoniškas. Ginčas vėl bus 
perduotas Jungtinėms Tau
toms.)

New Yorkas. — šio an
tradienio rytą į New Yor- 
ką grįžo Mrs. Regina 
Frankfeld, kuri atsėdėjo 
dvejus metus Alderson, W. 
Va., moterų kalėjime. Ji 
buvo kalinama po Smitho 
aktu už politinę darbuotę, 
ir ji yra pirmas Smitho ak
to politinis kalinys, kuris 
pasiekia laisvę. *

Stotyje ją sutiko grupė 
draugų ir artimųjų. Ji pa
reiškė, kad stos kovon už 
Smitho akto aukų laisvę.

Prancūzai sakosi nukovę 65 
arabų partizanus Tunisijoje

Tunisas.—Francūzai skel
bia, kad jų karinės jėgos 
turėjo susirėmimą su tuni
siečiais partizanais netoli 
Sidi Bou Zid centralinėje 
Tunisijos dalyje. Francū
zai karo lauke suskaitė 19 
tunisiečių lavonų. Jų orlai
vių lakūnai, betgi, matė, 
kaip tunisiečiai su asilų 
vilkstine nuvežė dar daug 
lavonų ir sužeistų, ir fran
cūzai spėlioja, kad jie nu
kovė bent 65.

Visos taikos jėgos ves kovą 
prieš Wehrmachto atsteigimą

Maskva. — Maskvos ra
dijas sakė, kad visos taikos 
jėgos pasaulyje ves kovą 
prieš nacinio Wehrmachto 
atgaivinimą. Maskovs ra
dijas sakė:

“Devynių valstybių kon
ferencija parodė, kad soci
alinės jėgos, kurios stoja 
už taiką, turi padvigubinti 
savo pastangas, turi pakelti 
savo budrumą, nes taikos 
priešai nesnaudžia.”

Kairas.—Sekančią savai
tę Egiptas ir Britanija pa
sirašys sutartį dėl Suezo 
kanalo.

Londonas. — Jugoslavija 
ir Italija ši rytą (antradie
nį) pasirašė sutartį, kuria 
nutartas Triesto miesto li
kimas: Triestas tenka Ita
lijai ir Italijos kariuomenės 
daliniai greitu laiku įmai
šuos ten. Premjeras pa
skelbė, kad tai “didi diena 
Italijai.” Jugoslavija, ku
riai tenka rytinė Triesto 
srities provincija, sutartį 
sutiko santūriai ir šaltai. 
Triestas (kurį jugoslavai 
vadina Trst ir laiko slaviš
ku miestu) istoriniai turė
tų priklausyti Jugoslavijai,

i tebekartoja Belgrado spau- 
I da.
i Triestas prieš pirmą pa- 
I saulinį karą priklausė Aus
tro-Vengrijos imperijai. Po 
to karo jis teko Italijai, bet 
po Antro pasaulinio karo 
buvo nuo jos atimtas ir pa
skelbtas neprik I a u s o m u 
miestu. Miestą iki šiol val
dė britų-amerikiečių karinė 
valdžia. Iš vokiečių jungo 
jį išlaisvino jugoslavų par
tizanai.

Dauguma Triesto miesto 
gyventojų kalba itališkai. 
Aplinkiniai kaimai kalba 
slovėniškai.

Jungtinės Tautos. — Bri
tanijos ir Francūzijos dele
gatai Jungtinėse Tautose 
išreiškė savo pasitenkinimą
Tarybų Sąjungos patiektu 
nusiginklavimo ir atominės 
jėgos kontrolės planu. Bri
tų delegatas Selwyn Lloyd 
sakė, kad Višinskio patiek
tas nusiginklavimo planas, 
lygiai kaip jo planas apie 
atominių ginklų uždraudi
mą, turėtų tarnauti derybų 
pagrindu.

Nors Lloyd gyrė Višins
kio planą, jis taipgi puolė 
patį Višinskį už aštrų Ame

rikos kritikavimą.
Francūzijos delegatas 

Guerin de Beaumont apie 
tarybinį planą kalbėjo dar 
palankiau, negu britų dele
gatas.

Amerikos delegatas Hen
ry Cabot Lodge buvo bent 
kiek nepatenkintas brito ir 
francūzo kalbomis, bet jis 
vėliau išleido pareiškimą, 
kuriame jų kalboms prita
rė. Jis sakė, kad britų de
legatas ir francūzų delega
tas “jaudinančiai kalbėjo 
apie atominio karo baisu
mą ir taikos reikalingumą.”

ORAS.— Vėsiau, dalinai apsiniaukę.

Paskutiniai
Paryžius. —• Francūzijos 

policija pravedė kratas kai
riame laikraštyje “Libera
tion” ir to laikraščio redak
toriaus d’Atier de la Vige- 
rie namuose. Nieko ypa
tingo nebuvo surasta, bot 
policija nusivežė daug do
kumentų. Policija sako, kad 
komunistai gaudavę slaptų 
karinių informacijų.

Karo teismas šaukia liu
dyti komunistų vadus ’ Dū
dos ir eilę buvusių valdžios 
narių bei karininkų, kaip 
tai Bidault, Rene Pleven, 
maršai a Juin ir k t. c-

»
Denveris. — Prezidentas 

Eisenhoweris labai paten
kintas susitarimu Londone 
ir tai pasakė specialiame 
pareiškime. Dulles, sako
ma, ir labai patenkintas ir 
laikosi nuomonės, kad susi
tarimas “dar geresnis negu 
EDC.”

Paryžius. — Spauda pla
čiai svarsto, ar parlamen
tas parems Londono susita
rimą. Tas laibausiai pri
klauso nuo socialistų, kurių 
pildomoji taryba tariasi da
bar. Parlamentas posėr 
džiaus ketvirtadienį.

Londonas. — Feldmarša
las Montgomery, kuris ka
ro metu nugalėjo nacius 
Šiaurės-Afrikoje ir paskui 
Europos Vakarų fronte, va
dovaus Vakarų Vokietijos 
armijos atgaivinimui. Mont
gomery bus vyriausias ko- 
mandierius, kuris treniruos 
vokiečius. Jo asistentai bus 
buvę Hitlerio armijos gene
rolai.

pranešimai
Paryžius, —r Premjeras 

Mendes-France. turi vilties, 
kad jis iki šių metų pabai
gos susitars su Vokietija 
dėl Saaro srities.

Berlynas. — Du broliai iš 
Westville, N. J. James ir 
William Henry Starr, kurie 
paskutiniu laiku gyveno 
Vakarų Berlyne, perėjo į 
Rytų sektorių. Ten jie spau
dos konferencijoje pareiš
kė, kad perėjo, nes nori ko
voti už taika, v

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos rinkimuose nebalsavo 
tiek daug žmonių, kai]) bu
vo pirmą dieną pranešta. Iš 
15 mlijonų turinčių teisę 
balsuoti, balsavo du trečda
liai. Galutini rezultatai ne
bus žinomi iki po dviejų sa
vaičių. Bet pirmi praneši
mai rodo, kaip sako vietinė 
spauda, kad opozicija, Var- 
gaso sekėjų Darbo Partija, 
laimi.

Washing tonas. — Senato
rius McCarthy aplaikė dar 
vieną smūgį: jo vyriausias 
padėjėjas Francis P. Carr, 
buvęs FBI agentas, jį ap
leido ir ieško kito darbo.

Maskva.— Tarybų Sąjun
goje atgaivintas laikraštis 
“Krasnij Flot,” laivyno or
ganas. Jis dabar vadinsis 
“Sovietskij Flot.”

Johanesburgas. — Pietų 
Afrikos valdžia nori iškelti 
iš šio miesto 58,000 negrų, 
bet miesto savivaldybė ne
kooperuoja su Malano val
džia ir sako, kad jos nuo
monėje negrai turėtų likti 
gyventi mieste.

Rasistai sukiršino mokyklų 
vaikus Washingtone, kitur

Washingtonas. — Mokslo 
metams prasidėjus pradžios
ir vidurinių mokyklų vai
kai čia be jokiu kliūčių pri
ėmė fakta, kad balti ir ne- 
grų vaikai mokinsis tose 
pačiose mokyklose. Viskas 
buvo ramu ir geriausioje 
tvarkoje ir balti vaikai žai
dė su negrais vaikais per. 
pertraukas, kartu ėjo namo 
ir t. t.

Bet ši padėtis, kaip nuro
doma, nepatiko rasistams,
kurie pradėjo kiršinimo ak
ciją. Vakar prie dviejų vi
durinių (high schools.) mo
kyklų įvyko demonstracijos 
prieš integraciją. Prie 
Anacostia mokyklos, kurią 
lanko 1,269 balti vaikai ir 
46 negrų, 300 vaikų susirin-

ko prie mokyklos vartų ir 
baubė bei triukšmavo kiek
vieną kartą, kai matė atei
nant negrą mokinį. Dar 
300 vaikų visai neatėjo mo
kyklon pasinaudodami ne
laukta “švente.” Tarp tų 
mokinių, kurie triukšmavo 
prie mokyklos, matėsi ne
mažai vyresnio amžiaus 
jaunuolių,—jų kiršintojai.

Baltimore įvyko panašūs 
išstojimai. Ten apie 2,000 
baltu mokiniu triukšmavo C *•
prie kelių mokyklų. Jų tar
pe irgi radosi nemažai kir-
šintojų. Policija suėmė tris 
jų, bet bendrai labai švel
niai elgėsi su demonstran
tais - triukšmadariais, lyg 
priduodama jiems drąsos.

Hooverio sūnus gavo postą
Washingtonas.—Eks pre

zidento Herbert Hooverio 
sūnus Herbert Hoover Jr. 
tapo prisaikdintas kaip 
valstybės vice - sekretorius, 
Dulleso asistentas. Jis už
ima postą, kurį iki šiol lai
kė generolas Beddell Smith. 
Generolas Smithas pereina 
“į privatinį biznį.”

Ambasadore Airijai
Dublinas. — Indija pra

nešė Airijai, kad ji paskirs 
savo nauju ambasadorium 
toje šalyje Mme Pandit, 
Nehru seserį. Mme Pandit 
tuo pačiu laiku eis aukšto 
Indijos komision i e r i a u s 
pareigas Londone. Ji dalį 
laiko praleis Londone, dalį 
Dubline.

Dvi socialistinės partijos 
statys kandidatus Berlyne

Berlynas. — Vakarų Ber- 
lyno savivaldybės davė lei
dimą Socialistų Vienybės 
Partijai turėti savo kandi
datus rinki m u ose, kurie 
įvyks gruodžio 5 dieną. So
cialistų Vienybės Partija 
(SĖD) susideda iš komu
nistų ir kairiųjų socialistų. 
Iki šiol Vakarų Berlyne sa
vo kankdidatus statė tiktai 
dešiniųjų socialdemokratų 
partija. Dabar abi socialis
tinės partijos varžysis dėl 
darbininkų balsų.

L
*

Plaukioja ten ir atgal per 
Atlantą, - ir negali išlipti 
i New Yorkas. — Lorenz 

Haderspeck, vokiečių kil
mės jugoslavas, plaukioja 
vokišku laivu Gri p s h o 1 m 
tarp Bremeno ir New Yor
ko, ir nei vienoje nei kitoje 
pusėje jam neleidžiama iš
lipti. Jis tą kelionę jau pa
kartojo keletą kartų.

Haderspeckas 1951 me
tais atvyko Amerikon kaip 
imigrantas. Kiek vėliau jis 
išvyko Vokietijon, iš kur 
bandė grįžti Jugoslavijon, 
kad surasti paliktą žmoną. 
Jugoslavijos jis nepasiekė 
ir grįžo Amerikon. Jis tu
rėjo leidimą grįžti, bet New 
Yorko uoste dokumentą

Eisenhoweris turi ilgiausias 
J. A. V. istorijoje atostogas

Denver.—Prezidentas Ei
senhoweris, kaip manoma, 
nutars pasilikti čia bent iki 
spalio 15-tos, tuo būdu tre
čiu kartu šiais metais pra
tęsdamas savo atostogas. 
Eisenhoweriui, sako New 
Yorko “Times” bendradar
bis James Reston, labai pa
tinka sausas Denverio oras 
ir jis visai nesiskubina grįž
ti Washingtonan.

Eisenhowerio atostogos 
prasidėjo vidurvasaryje ir 
savo ilgiu pralenkė bile ko
kio kito Amerikos prezi
dento turėtas atostogas. 
Vienas Denveryje esantis 
laikraštininkas išsireiškė, 
kad Eisenhoweris nueis is
torijon kaip “vakarinis pre
zidentas.”

Washingtonas. — Senato
riaus Jennerio vadovauja
mas komitetas vėl kvotinės 
John W. Powell’i, amerikie
tį, kuris iki neseniai reda
gavo Pekinge išeinantį an
glų kalbos žurnalą “Month
ly Review.”

įmetė jūron. Daktarai jį 
rado pamišusiu. Jis grįžo 
Vokietijon, iš kur dabar 
jam įsakyta išvažiuoti, ir 
jis vėl bando įvažiuoti Ame
rikon, bet jam neleidžiama.
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DR. M. I). PALEVIČIUS
SU DR. MOTIEJAUS PALEVIČIAUS mirtimi pa- i 

žangieiL Amerikos lietuvių visuomenė neteko žymaus 
veikėjo. |

Dr. M. D. Valevičius mirė š. m. spalio 4 d. Mirė nuo j 
širdies smūgio. Mirė, begyvendamas 65-tuosius savo ; 
amžiaus metus. •

Dr. Motiejus palevičius parėjo nuo Varėnos, taigi 
jis buvo dzūkas. J Ameriką atvyko prieš pirmąjį pa- | 
saulinį karą.

Amerikoje gyvenimas, kaip daugeliui darbininkų- 
imigrantų, buvo sunkus. Jis per tūlą laiką gyveno 
Brooklyne, kur dirbo įvairius sunkius fizinius darbus; 
vėliau (ilgiausiai) gyveno Illinois valstijoje, dirbdamas 
angliakasyklose.

Tuojau po to, kai atvyko Amerikon, jis įstojo į ano 
meto Lietuvių Socialistų Sąjungą ir joje veikė. Bet jis, 
dirbdamas sunkiai, skaitydamas darbininkišką spaudą, 
vis galvojo apie mokslą,—ypatingai apie gydytojo moks
lą. Jis norėjo būti gydytojas.

Ir jis, pirmojo pasaulinio karo metu, rimtai pradėjo 
mokytis. Atvykęs į Chicagą, ėjo į paruošiamąją uni
versitetui mokyklą ir mokėsi, nusitardamas, kad ir per 
didžiausius vargus patapti gydytoju.

Tie, kurie velionį pažino, kurie matė, gerai atsime
na, kaip ryžtingai, kaip pasišventusiai Motiejus Valevi
čius mokėsi!

Prieš 28-rius metus jis Kanadoje baigė medicinos 
gydytojo ir chirurgo mokslą. Nusitarė apsigyventi De
troite ir čia gyveno iki savo staigios mirties.

Dr. Motiejus Palevičius buvo ne tokis, kaip tūli ; 
lietuviai profesionalai, kurie, kol mokėsi, ėjo su darbi
ninkų judėjimu; kai tik patapo profesionalais,—į jį nu
mojo ranka. Dr. Palevičius visados buvo ištikimas dar
bininkų judėjimo žmogus. Jis buvo principo žmogus. 
Jis buvo vyras, didžiai įsitikėjęs darbininkų judėjimo 
nergale, pasitikėjęs liaudimi, pasitikėjęs progresu.

Jis buvo geras gydytojas-chirurgas. Jis buvo ener
gingas visuomenininkas, veikėjas. Jis buvo geras šei
mos galva. Jis buvo taurus, malonus žmogus.

Nuo pat Lietuvių Darbininkų Susivienijimo įsikū
rimo Dr. Palevičius buvo jo daktaras-kvotėjas.

Jis yra parašęs paskaitų apie sveikatą. Jis yra pa
sakęs eilę referatd sveikatos klausimais. Jis yra davęs 
nemaža referatų kitais žmonių švietimo klausimais.

Štai kodėl D r. Palevičiaus mirtis yra didžiulis nuo
stolis ne tik Detroitui, ne tik LDS, o ir visai pažangia
jai Amerikos lietuvių visuomenei.

Lai būva jam amžina atmintis, o jo šeiniai, broliui, 
sesutei, kitiems giminėms ir draugams—nuoširdi užuo
jauta.

Tenka sutelkti jėgas, kad užpildyti tą spragą, ku
rią padarė nelaboji mirtis, išplėšdama iš gyvų jų tarpo Dr. 
Motiejų Palevičių!

Nuo Antrojo Pasaulinio 
Karo amerikiečiai grįžta 
prie savo protėvių būdų, 
savo rankomis atlieka dar
bus, kuriems pirmiau sam
dydavo tam tikrus darbi
ninkus. Šiandien vyrus in
teresuoja visokiausi projek
tai. Visur girdime “pats 
atlik,” “pats pasistatyk,” 
“pats nudažyk,” “pats pa
taisyk,” arba “pati pasi
siūk.” Prie to prisideda du 
ekonominiai faktai. Vir
inas — visokio darbo aukš
tos kainos.

Vienas darbininkas** aiš
kino: “Aš uždirbu $2 per 
valandą, o samdant vamz
džių taisytoją turiu jau 
mokėti $3.50 i ! valandą. 
Kam man jam tubs pinigus 
mokėti, kada aš pats turiu 
laiko tą pataisyti, ir moku 
pataisyti?”

Kitas faktas yra—didelis 
skirtumas darbuose. Balta- 
kalnieriai darbininkai kaip 
tik mėgsta bandyti visokius 
jiems paprastai i nedirba
mus darbus. !

Amerikos statybos ir pa
našios firmos pradėjo skai
tytis su šiais mėgėjais ir 
įvedė visokių palengvinimų, i 
produkuodami tokius pro-' 
dūktus, kuriuos namų ruo-' 
sėjas, dailydė arba taisy
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“kuosakiai” neturėtų visai 
! be reikalo kentėti. Jei vai
ko akys nelygiai nustaty- 

i tos, žvairos, tai, kai jau- 
! nam, galima kartais tą ydą 
j atitaisyti su tam tikra akių 
i mankšta (“orthopic exer- 
i cise”), akių vartymu, nuo 
; ko sustiprėja silpnokas 
Į akies raumenėlis. Padeda 
įkartais tokiai kreiVai akiai, 
j ypač jaunam, 
! taikyti akiniai.
i jei žvairumas
i tai nedidelė operacijėlė da
lyką lengvai atitaiso.

Vaikų akim reikalinga 
priežiūra. Jei pastebi kokį 
vaiko akių trūkumą, tegul 
tuoj gydytojas patikrina. 
Koks ketvirtadalis pradi
nes mokyklos vaikų reika
lauja šiokio ar tokio akių

tiksliai pri- 
O paskiau, 

vis tebėra,

BEN GOLD PASITRAUKĖ
PILNAS ENERGIJOS IR SUMANUMO, Ben Goki 

pasitraukė iš International Fur and Leather Workers 
Unijos prezidento vietos, kurią užėmė Abe Feinglass, 
iš Chicagos, taipgi ilgametis toje unijoje veikėjas.

Ben Gold pasitraukė dėl to, kad jis turėtų laisves
nes rankas darbuotis prieš fašistinius įstatymus, nu
kreiptus prieš organizuotus Amerikos darbininkus, — 
ypatingai prieš anti-unijinį Brownell-Butler įstatymą.

Per 17-ką m^tų ėjęs aukščiau minėtos unijos pre
zidento pareigas, Ben Gold atliko ten milžiniškus dar
bus, naudingus kailiasiuviams darbininkams.

Atsiminkime, kadaise šią uniją faktinai valdė geng- 
steriai, vadovaujami Lepke-Gurrah Murder, Inc., po
grindžio organizacijos — gengsterių ir žmogžudžių orga
nizacijos.

Kai Ben Gold buvo išrinktas unijos prezidentu, jis 
pradėjo prieš gengsterius karą. Daug aukų imijistai pa
klojo ant kovos prieš gengsterius aukuro. Bet jie lai
mėjo.

Per ilgus metus Ben Gold, būdamas komunistų par
tijos nariu, joje veikė. Ir tai užkliuvo reakcininkams. 
Einant sulyg Tafto-Hartley įstatymu, darbo unijos va
dovai negalį būti komunistais, kadangi valdinė Darbo 
Santykių taryba, tuo atveju, atsisako tarpininkauti tar
pe darbininkų ir samdytojų.

Tuomet Ben Gold formaliai ir viešai pasitraukė iš 
Jungtiniu Valstijų komunistų partijos. Bet ir to reak
cininkams neužteko: jie suruošė prieš Ben Gold’ą bylą. 
Tejsmas nuteisė jį kalėjiman dėl to, kad Ben Gold “ne-

gydymo ar akinių. Bent 
karta kasmet mokinių akis 
reikia pilnai, nuodugniai iš
egzaminuot. Paprastas pa
žiūrėjimas į raides ar figū
ras sienoj, kortoj mažai ką 
tegelbsti. Toks tyrimas ne
nustato visų akies ypatumų 
bei trūkumų. Gydytojas 
turi, su tam tikrais apa
ratais, ištirt, ar gerai ar 
plačiai vaikas mato, ar ma
to jis akių kraštais, ne vien 

Į tik vieną kurį tašką. Ar 
gerai vaikas mato, akis 
vartydamas, ar jam akys 
sveikos, neligotos.

Spalvų aklumas (“color 
blindness,” “daltonism”) 
yra ypatingas reiškinys. 
Bent vienas iš 15 vyrų turi 
tokią akių ydą. Moterys 
rečiau. Toks žmogus ne
mato kurios spalvos, sumai
šo raudonos, geltonos ar 
žalios spalvos atspalvius su 
kitokiomis spalvomis. Tai 
paeina nuo kokio prigimto 
tinklainių ypatumo: mažo
ka tinklainėj esti tam ti- 

tikrai pasitraukė” iš partijos. Jo byla apeliuota.
Atsižiūrėdamas į visa tai, nenorėdamas niekaip pa

kenkti unijai, kurios išauklėjimu ir tvirtinimu jis tiek 
daug sielojosi, Ben Gold pasitraukė iš prezidento vietos. 
Bendroji unijos taryba išrinko prezidentu Feinglass’ą.

Šiandien kailiasiuvių unijos nariai yra vieni iš tvir
čiausiai organizuotų darbininkų Amerikoje. Jie gauna 
geras algas, jie turi neblogas darbo sąlygas. Už visa

tai didelis nuopelnas priklauso Ben Goldui.
Kalbama, kad kailiasiuvių unija gal sieksis įstoti į 

AFL. Kol kas oficialiai nėra paskelbta, todėl nieko 
negalime sakyti.

Mes linkime naujajam prezidentui geriausių pa
sėkų, ištikimai darbuotis savo unijos narių ir bendrai 
darbo žmonių naudai!

tojas gali su minimum ga
bumų ir pastangų atlikti. 
Šiandien galima nusipirkti 
visokiausių taip vadinamų 
“kits” pastatyti knygų spin
tą arba net ir “ranch” tipo 
namą. Pereitais metais šie 
“atlik pats” darbininkai su
vartojo net 75% visų par
duotų dažų, 60% sienoms 
popieriaus ir 50% asfalto.

Aišku, yra ir pavojų, ka
da ofiso darbininkas ban
do atlikti visokius darbus 
namuose. Milijonai pirštų 
sudaužyti, kojų išsukta ir 
panašiai, ir dar kartais, 
kada darbas užbaigtas, sta
lelių kojos ne tokios tiesios, 
kokios turėtų būti. Viena
me atsitikime du vyrai Se
attle mieste statė laivelį ir 
jį statė viename namo kam
baryje; pastatę negalėjo iš
nešt perdidelį laivelį pro 
duris.

Bet nepaisant to visko, 
šis “pats atlik” judėjimas 
pasiliks su mumis. Kasmet 
už milijonus dolerių įrengi
mų nupirkta; jau perkama 
ne pigūs, bet gana brangūs 
įrankiai.

Paneigkime idėją, kad ei
linis amerikietis praleidžia 
savo laisvą laiką klubuose, 
karčiamose, kine.

Common Council

netrink, nebrau- 
akies obuolių, ne- 
Jei krislelis ikri- v

krų spalvotų ląstelių. Šitos 
ydos atitaisyt negalima, 
nei su vaistais ir mankšta 
nei operacija.

Bet kokios akių ydos bei 
trūkumai gali eit blogyn. 
Todėl reikia laikotarpiais 
akis išegzaminuot, ypač jei 
junti ten kokią, kad ir men
ką ydą.

Niekad 
kyk akiu, 
liesk jų.
to akin, saugiausia tuoj pas 
gydytoją, nebent kas čia 
pat turi prityrimą atsar
giai ir švariai prašalint 
krislą.

Atsimink gerai: saugoki
tės blizgėjimo, aštrios švie
sos, atspindžio. Lovoj gali 
sau skaityt, jei tau patogu 
ir šviesu. Nedirbk ko ir ne
skaityk šviesos vogulėly ar
rately, pats tamsoj būda
mas. Tegul visas kambarys 
būva lygiai apšviestas.

Saugok bendrai visą savo 
kūno sveikatą. Bet kokia 
liga atsiliepia ir į akis. 
Netik liga, bet ir baimė, 
rūpestis, nerimas, susijau
dinimai, liūdesys gali tau 
pagadint akis ir visą svei
katą. Nuolatinė rūpestis 
este ėda sveikatą ir akis, 
nelyginant rūdymas ėda 
geležį.
Jeigu tau reikia dirbt ar 

gyvent vis po baime, kur 
vis pyktis tave ėda, tai, 
tarp kitko, ir akys tau su
ges. Linksma, rami nuo
taika, taikos ir saugumo ju
timas palaiko tau gerą 
sveikatą ir akis ir viską. 
Visi privalome kovot už 
taiką, prieš karą, prieš ka
ro pavojus.

Pekingas. — Radijas sa
ko, kad Kinija ištraukė ke- 
hirias savo savanorių divi
zijas iš Šiaurinės Korėjos.

Taip pareiškė Lolita Le- 
bron, viena keturių nuteis
tųjų 1954 metų birželio 16- 
tą už apšaudymą Kongreso 
praėjusio kovo mėnesio 1 d. 
Jinai tai sakė kitų devynių 
portorikonų nacionali s t ų 
masiniame, teisme New 
Yorke, Foley Square, rug
sėjo 27-tą.

Lolita savo liudyme pasi
ėmė visą atsakomybę ant 
savęs. Ji sakė, jog apšau
dymas buvo jos pačios pa
darytas savanoriai; kad ji 
tai darė nėkieno nesiųsta. 
Tikrino,' kad nacionalistai 
to neplanavo ir nežinojo. 
Kreipdama teismo dėmesį į 
sėdinčius kaltinamųjų suo
le, jinai sakė:

“Tie žmonės čionai ran
dasi dėl to, kad Lolita Le- 
bron darė tą, ką jinai pa
darė savo liuosu noru.”

Nepaprastai įdomu, kaip 
ta moteris žiūri į pasaulį, 
į gyvenimą ir į pačią mirtį. 
Daug to visko pasakė jos 
pačios liudymas, kurio da
lelytė matosi sekamuose 
prabėgomis pag autuose 
bruožuose:

“Nežinau, kaip tai pada
riau ir dėl ko,” sakė jinai, 
“būdama tokia baile, kokia 
esu aš, nes aš niekad neno
rėjau bent ką užgauti.”

Tas, kas įvyko Washing
tone, sakė ji, “jau yra pra
eities istorija — prastokai 
□žrAšyta istorija... Jis (re- 
publikonas kongresma n a s 
Burdick — V-a) savo liu
dyme sakė, būk aš sakiusi 
‘Ilgiausių metų Puerto Ri
kai!’ Jis negalėjo pasaky
ti to, ką aš sakiau. Aš sa
kiau : ‘Išlaisvinkite Puerto 
Rika!’ Keldamosi nuo kė
dės ji pastiprino savo bu
vusį pareiškimą, sakyda
ma: “Aš sakiau angliškai. 
Dėl ko jis negalėjo ištarti 
tu gražių žodžių, kuriuos 
aš sakiau?... Kožnu kar
tu, kai mes kalbame apie 
nepriklausomybę, argi mū
sų burna turi būti užčiaup
ta?”

Kartą vėliau, J. V. pro
kuroro J. Edward Lum- 
bard’o perklausinėjama, ji 
sakė:

“Aš atvykau čionai pasa
kyti jums, kad mes neturi
me intencijos nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią. 
Mes esame krikščionys. Mes 
norime taikos. Tai mūsų 
stipriausias arg ūme n tas 
prieš žmones, kurie netiki 
taikai.”

Jūs gal galite paklausti, 
kas aš tokia rūpintis žmo
nija. Ir ji pati toliau į tai 
atsakė:

“Augau didžioje biednys- 
tėje, mažai gavau moks
lo...” Priėjusi prie dabar
ties, ji pasakė: “Aš pada
riau klaidą... Mano žmo
nės (nacionalistai) nenorė
jo imtis veiklos prieš Jung
tines Amerikos Valstijas. 
Aš buvau viena, kuri tai 
padarė. Gailiuosi tai da
riusi. Bet nerandu išaiški
nimo. Turbūt atsitiko kas 
čionai (ji vikriai mestelė
jo link galvos). Nacionalis
tų partija yra labai pasyvi 
(neveikli).”

Lumbard bandė išaiškin
ti pirkimą šautuvų kaip 
buvimą suokalbio. Jinai 
jam atsakė:

“Pone Lumbard, turiu 
jums pasakyti, kad aš Wa- 
shington.o teisme teikto liu-

“Moteris mirs kalėjime: ta 
moterimi esu aš”

pau nuteista Washingtone. 
Mane teisiate du kartus.”

Nacionalistų apgynėjo ad
vokato Conrad J. Lynn 
klausinėjama, ji pareiškė, 
jog būtų “nesąmonė” kal
bėti apie spėka nuvertimą 
J. V. valdžios, tad nebuvo 
tokios nei kalbos.

“Jeigu myli laisvę, o taip 
pat myli ir žmones, kaip 
gali norėti sunaikinti vals
tybes?” sakė ji.

Toliau tardama ji pasa
kojo, kaip jinai vasario 22- 
rą buvo nuvykusi į UN, ten 
matė valstybių vėliavas ir 
tuojau pajuto ilgėsi savo
sios:

“Norėjau, kad mano ša
lis būtų laisva. Tariau, 
gal kurią dieną ir mano 
šalies vėliava čia rasis. Iš
ėjau užsimąsčiusi. Nuėjau 
i darbą. Prie mašinos — 
mašinos, kuri paėmė tiek 
daug momentų mano gyve
nimo — aš vis tebegalvo- * M jau.

Tą vakarą ji nuėjusi pas 
Andres Firueroa Cordero 
ir susitikusi su kitais dvie- 
mis jaunais vyrais, kurie 
planavo kovo 1-mos veiks
mą. Niekas iš nacionalistų 
ir niekas kitas nežinojo jų 
planų, tikrino ji. Kreipda- 

! mosi į džiūrę ji sakė:
“Visi pasaulio žmonės tu- 

į ri širdį, jūs turite širdį, tad 
pagerbkite mano skaudžius 
pergyvenimus jums ir pa
sauliui, pagerbkite mano 
idėjas. Aš myliu jus, myliu 
šia šąli, aš meldžiuosi už ' 
šią šalį.”

Jos ’ karštos kalbos klau- į 
sėsi visi. Net Lumbard, < 
kuris kelis sykius buvo be- 
sistojąs įterpti klausimų, 
vėl atsisėdo nepertraukinė- 
jęs.

“Mano širdis buvo kry
žiuojama už laisvę mano 
šalies ir gal už pasaulio 
taiką. Tai dėl to aš čia sto
viu prieš jus šaukdama vi
su balsu, nors aš neturiu 
palinkimo į jus taip kalbė
ti. ..

“Ar aš esu bloga mote
ris? Ne. Esu moteris, ku
ri myli, kuri meldžiasi.” 
Vienok po kovo 1-mos įvy
kių jinai girdėjo, būk ji 
esanti vagilka. Tad ji čia 
užtikrino, jog tai netiesa.

“Moteris mirs kalėjime. 
Ta moterimi esu aš. Bet 
jeigu jūs būtumėte gyvenę, 
kaip aš, jeigu jūs būtumėte 
neturėję gražaus rūbo, jei
gu jūs alktumėte, jūs daug 
nepaisytumėte to, kad jūs 
mirsite.”

Jos klausė apie jos anksy- 
besnį gyvenimą; Ji sakė, 
jog ji ištekėjo jau atvykusi 
į New Yorką ir turėjo sū
nelį (tik iš teismo išėjus jos 
advokatas pasakojo, kad 
jos sūnelis, 12 metų, nu
skendo Puerto Rikoje ir 
kad jinai apie tai sužinojo 
jau būdama kalėjime).

“Mano sūnelis bandydavo 
mane suraminti: ‘Mamyte, 
•nesirūpink. Kada nors aš 
tau pastatysiu namelį.’ O 
kitą kartą, kai aš neturėjau 
nieko daugiau jam paduoti 
valgyti, kaip tik bulves, ir 
tos be druskos, jis sake: 
‘Mamyte, kaip norėčiau bū
ti paukšteliu, aš tąve po sa
vo sparnu priglausčiau.’

“Mano sūnps tikėjo į lais
vę. Aš netekau savo sūne
lio. Ne viena aš tokia mo

tina,'kuri neteko šimulio y? 
Puerto Rico.”

* K

Įdomu,. kad toji sp4da, 
kuri prisiegauja aprašanti 
viską, kas tiktai tinka ap
rašyti, Lolitos šūkio už jos 
šalies laisvę ir dabar nera
šė. Bando Lolitą pavaiz
duoti kaip užkietėjusią pra
šmatnybių ieškotoją. Iš
traukas jos kalbos ir ją pa
čią, kaip žmogų, tikroviškai 
pavaizduoja tiktai darbi
ninkų spauda. V-a

Šeimininkėms
DAR APIE OBUOLIUS
Jau visos lietuvės šeimi

ninkės žino, kada nors yra 
vartojusios obuolius kem- 
šalui paršiukus, kitą kiau
lieną ar antį kepant. Vie
nok obuoliui rolė su tuo ne
sibaigia. Jie tinka dešim
tyse kitų patiekalų mišinyj, 
arba atskirai paduoti, 
ka kepti ar virti.

'GREITASIS PUDINGAS
2 puodukai minkštų duo

nos trupinių
1 pakelis butter scotch 

pudding mix
į šaukštelio cinamono
2 puodukai applesauce 
grietinės.
Sumaišyk trupinius su 

pudding mišiniu (mix) ir 
cinamonu. Į ’pateptą kepa
mąjį apygilį indą pilk eilė
mis applesauce, trupinių, 
vėl soso iki sudėsi viską. 
Viršutinė eile turi būti tru
piniai. Kepk vidutiniu karš
čiu (350 F) 20 minučių. Pa
duok su grietine, nors ska
nu ir be jos. X

Paryžius. — Laikraštis 
“Express” sako, kad Pran
cūzijoje vėl pradėjo peikti 
slapta pogrindinė faš’išįfcnė 
organizacija “Cagoulards,” 
kuri turi panašumo į Ame
rikos KKK. Ta organizaci
ja smarkiai veikė Prancū
zijoje prieš Antrą pasauli
nį karą, liaudies fronto vy
riausybės laikais.

Taipei Čiango žinių agen
tūra sako, kad laiks nuo 
laiko dar susišaudoma tarp 
Quaemoy ir Amoy.

Today’s

Pattern 9135: Children's Sizes 2, 
4. C, 8, 10. Size 6 blouse, l;;i yards 
35-inch; skirt, 1% yard.; 35-inch 
fabric with nap; weskit, yard.

Užsakymą su 35 centaisJfr 
pažymėjimu formos nume
rio ir. dydžio siųskite? Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

dymo nekartosiu... Aš. ta- 2 pusl.-Laisve (Liberty)- Trečiadien., spalio (Oct.) 6, 1954



CLEVELANDO ŽINIOS
Bus^ko dar čia nėra buvę

Segantį sekmadienį, spalio 
10, mes turėsime progą pama
tyti ir girdėti lietuviškai kal
bančius ir spalvuotus judamus 
paveikslus. Tai ištikrųjų bus 
kas naujo clevelandiečiams, 
apylinkės miestų lietuviams ir 
mūsų ūkininkams.*

čia atvažiuoja filmų gamin
tojas Jurgis Klimas parodyti 
mums dvi filmas “Birutė” ir 
“Paparčio žiedas”. Jose mes 
matysime ir girdėsime seno
vės lietuvių dainas, šokius, ir 
kitus jų pasilinksminimus, se
novės lietuvių kostiumuose. 
Dainuos žymus solistas St. 
Kuzmickas iš Shenandoah, Pa.

Todėl nepraleiskime progos 
nei vienas nepamatęs tų žy
mių operečių, kurios bus rodo
mos White Eagle svetainėje, 
8315 Kosciuszko Avė. Pradžia 
4-tą užlandą po pietų. Po pro- 
gramfe bus šokiai iki vėlumos.

East. 79(2) busas 
prie

. _> priveža
Wkosciusszko Ave., kuri 

prasideda nuo E. 79th St. tar
pe St. Clair ir Superior Ave.

Vestuvės
*

Bagdonų duktė Loretta iš
teka už Jono Terebenatz. Ves
tuvių' iškilmės įvyks spalio 9, 
LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Avė. Prasidės G-tą 
vai. vakaro.

Juozas Bagdonas, nors ir 
gyvena tolimam Clevelando 
priemiestyje, suranda laiko 
atvažiuoti su šeima į pažan
giųjų pažmonius, yra nuolati
nis Vilnies skaitytojas ir rė
mėjas draugijinio judėjimo.

Geriausios kloties ir nepa
liaujamos meilės Lorettos ir 
Jono ženybiniame gyvenime.

J. N. S.

Pittsburgh, Pa.
Pr tin cši mas v i s os P i 11 sbu rgh o a py - 

linkės lietuviams. Filmininkas Jur
gis Klimas išvyko į kelionę rodymui 
filmų (“muving pikčierių”). Taigi 
jisai atvyks ir j Pittsburghą. Jis čia 
bus spalio-October 9-tą dieną, Soho. 
Mokslo Draugijos Saloje, 142 Orr 
St. rodys paveikslus.

Taigi, gerbiamieji, atsilankykite ir 
pamatykite įdomių paveikslų. Visus 
nuoširdžiai kviečią L.D.S. 8 Apskr 

(194-196)

Worcester, Mass.
Pakvietimas į Aido Choro Rudeninį 

Pikniką

Piknikas įvyks sekmadienį, spa: 
lio-Oct. 10 d., Olympia Parke. Kvie
čiame worcestericciUs ir iš apylinkes 
atsilankyti. Olympia parke yra 
smagu praleisti dieną. Tad atsilan
kykite visi pasilinksminti ir parom- > 
ti Aido Chorą.

Aidiečiai.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, spalio-Oct, 
11-tą d., prasidės 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti, 
yra svarbių reikalų aptarimui.

nes

W.

Montello, Mass
Vėliausias pranešimas apie trijų 

miestų pikniką, kurį rengia Nor
wood, Montello ir So. Bostonas, 
spalio-Oct. 10 d., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, prasidės 1 vai. dieną.

Apart visokių valgių ir gėrimų 
dar gavome specialistą, kuris kops 
avis ant ugnies ir karštą avieną 
porcijomis duos valgyti. Kviečiame 
visus dalyvauti, būsite patenkinti.

• Rengimo Komisija

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

Lietuvos Sūnus —Išeivis
.. .=Raš0 SUSNINKŲ JURGIS------ —-------- ------

(Tąsa)
Bet dėdė įsiutęs lyg liūtas suriaumo-

“Balvone, tu miegi, o tavo gyvuliai ru
giuose, ah? Varyk greičiau!...”

Tą sušuko kreipdamasis į berną. Pie
menėlis dar bandė maldauti, verkdamas 
kruvinomis ašaromis, bet nieko nepadė
jo. O kai jis pamatė, kad gyvuliai jau 
nuvaryti netoli vartų, jis pribėgęs žaibo 
greitumu jiems užšoko užu akių iškėlęs 
dešinėje rankoje galingą vytinį, prie ku
rio buvo pritvirtintas botagas. Tas bu
vo nupintas net iš astuonių kanapinių 
virvučių, staranga dviejų sieksnių ilgu
mo. Tokius padaryti Jurgis buvo eks
pertas kai galvijui su juo sukirsdavo, 
tai ojfe perkirsdavo iki kraujo pasirody
mo. Gyvuliai tokio rimbo baisiai bijojo.

Ir šiuo kartu, kai jie pamatė savo val
dovą, kuris riktelėjo dar pasukdamas 
virš galvos vytinį: “Kur einate? Atgal!” 
jie kaip vienas pasileido atgal.

_ Dviejų metų buliukas ti-esiog peršoko 
per buožę, savo ragais jam ištrenkdamas 
iš rankų lazdą, kas ir taip jau įsiutusi 
buožę dar labiau įpykino. Negalėdami 
sulaikyti vytinio išgąsdintų galvijų, buo
žė ir bernas atsisuko link Jurgio. Pri
bėgęs buožė iš pagiežos jam lazda suda
vė per kojas. Parpuolė Jurgis ant že
mės baisiame skausme ir prašė, malda
vo pasigailėjimo. Bet buožės smegenys 
jau buvo užtvinusios krauju ir, nesusi
valdydamas iš piktumo, priminė pieme
nėlį savo milžiniška letena ir taip sumu
šė, sudaužė, kad vargšas tuos ženklus į 
kapus nusineš.

Bet gyvulių vistiek nesuvarė.
Netekęs bandos Jurgis nuėjo pas Vin

cuką. Tas dar miegojo. Jurgis jį pa
maži pajudino, prižadino, pasakė, kas 
atsitiko. Ir Vincukas pradėjo verkti ir 
jie abu verkdami ėjo namo. Atsisveikin
damas Jurgis sakė:

“wicuk, kai pareisi, pasakyk motu
tei, tegu ji ateina pas Linkevičių gyvu
lių, ir pasakyk, kad jis nori po pusę rub
lio už kiekvieną galviją, 12 rublių iš vi
so.

Paskui Jurgis sugrįžo prie to paties 
krantelio, atsisėdo ir galvojo: “Ką rei
kės daryti, jei motutė ilgai neateis?”

Staiga Jurgis išgirdo* graudų Vincuko 
balsą. Vincuko tėvas jį žiauriai muša 
rykšte, muša, kam nuėjo pas dėdutę. 
Vincuko išgąsčio pilnas balsas sklinda 
po laukus, pievas...
balsas buvo daug skaudesnis ir už buožės 
lazdos smūgius. Pašoko jis su baisia 
širdgėla, pasipurtė, ir staiga visi sapnai 
dingo, kaip aidas girioje.

Jis girdi, kad tai ne Vincukas rauda, 
o tik upelio vanduo čiurlena per akmenė
lius, ir čiurlenime girdisi lyg skundas, 
lyg aimana: kad tos bangos-bangelės tu
ri il^ą sunkią kelionę. Upelio čiurlenimas 
sus: 
tu s 
Čio Instrumentų 
kuri žmogų gaivina, žadina sielą...

Tokios simfonijos gali klausytis ir 
klausytis, bet Jurgiui lyg kas tai šnibž
da: Ta melodija ne tau, ta giesmė ne ta
vo ausims...

“Ne man jie gieda,—galvojo Jurgis, 
— ne man čiulba gražieji paukšteliai...” 

Jis ištraukė iš kišenės užrašų knygutę 
ir užrašė:

“Tokiame piktame pasaulyje nenoriu 
Nenoriu gyventi piktybių, 

ir suktumo pasaulyje... Neno- 
nenoriu žudyti. Aš šiandien, 
25-tą 1918-tais metais, pada- 

Mano la-

gyventi... 
žiaurumo 
riu karo, 
balandžio 
riau sprendimą į karą neiti...
voną galite padėti, kur norite, 
paduoti gydytojams dėl tyrinėjimo. At
leiskite už elgėsi... kaip ir aš atleidžiu 
savo neprieteliams. Šoku nuo tilto — 
tepraryja manė vandenėlio bangos... Su
diev visiems! Jurgis R.”

PAKEISTOS MINTYS

Jurgiui tas Vincuko

Jurgis nusirengė ir greitais žingsniais 
nuėjo ant tilto, užlipo ant aukščiausio 
bariero ir šoko, dingo vandens gelmėse. 
Lyg replėmis jį sugriebė šalto vandens 
verpetai, bet vietoje jį kviesti gilumon, 
prie amžino poilsio, jie lyg prablaivė jo 
protą, lyg stūmė į viršų. Tik sekundei 
klausimas stojo: amžiams pasilikti? Bet 
atsakymas buvo ton pat, jis jau grūmėsi 
su bangomis, plaukė link kranto, link 
gyvenimo, kad vėl su juo susikibti, kad 
vėl bandyti jame pakovoti.

Daplaukęs krantą jis išlipo ir greitai 
vandens lašai nuo jo dingo kaip dūmai. 
Saulutė su vėjeliu jį bematant nudžiovi
no. Rado jis drabužius, apsirengė ir 
pasileido kaip-tik galėjo greit lakstyti, 
pakol gerai sušilo.

Paskui jis atsisėdo ant gražaus kran
telio ir per jo galvelę vėl pradėjo slinkti 
visokios mintys,— naujos mintys. Ir 
tiek daug jų buvo, ir taip daug jų skri
do, bangavo, ritosi, skraidė, skrodė jį 
kaip elektros srovė.

Kaip ilgai jis ten sėdėjo, jis nežinojo. 
Tik kai pakėlė savo nusvyrusią sunkią 
galvą, saulutė jau leidęsi vakaruose. 
Žiūri jis, ir šalia guli dvi riekutės baltos 
duonelės, matyti, kad ten kas žuvavo ir 
pamiršo. Griebė jis tas riekutes, nes bu
vo labai išalkęs. Viršutinė buvo švari, 
su sviestu apačioje ir ją galėjo valgyti, 
o apatinę, kuri buvo sutepta, jis sugnai
bė i šmotelius ir metė žuvelėms vande
nyje.

Upelis buvo platokas, ištvynęs po pa
vasarinių liūčių ir labai gilus. Per pa
tį vidurį kriokdama ūžė, skubėjo didelė 
vandens srovė, o abiejuose šonuose suko
si dideli verpetai.
dideliu smarkumu, sukosi, 
vietos.
atmatos, medžiu gabalai 
bliai, seni lapai. Ten Jurgis įmetė 
duonos trupinėlius ir juos stebėjo, 
plauks jie, rodos, gan tolokai, 
štai vėl grįžta, štai vėl prie jojo,
štai netoli tik pliaukš! vanduo prasisky
rė ir išnėrė nemažytė žuvelė. Išlėkė ir 
vėl krito vandenin. O kitos daug dides
nės tik galvą pamatyti suspėjo, ir did
žiausias šmotelis duonos dingo nuo van
dens paviršiaus. Ir nei trupinėlio nei 
žuvelės jis daugiau nematė.

(Bus daugiau)

Tie verpetai sukosi 
bet vis ant 

Ten su vandeniu sukosi visokios 
kukurūzų kam- 

ir 
Nu- 
bet

BOSTON, MASS

hm sunkią kelionę. Upelio čiurlenimas 
lųiaišo su paukštelių čiulbėsiu ir kar- 

:o puikią melodiją, lyg tūkstan- 
simfonijos harmoniją,

APIE DARBĄ PRIE 
GELEŽINKELIŲ

Mūsų spaudoje niekad nebu
vo rašyta apie geležinkelių dar
bininkus. Buvo rašyta apie pro
fesionalus darbininkus, bet ne
buvo niekad rašyta apie “pras
čiausius”, kurie sunkiausius 
darbus dirba ir už mažiausią 
mokestį.

Geležinkeliai yra. išvedžioti 
o visą šalį ir be jų žmonija ne
galėtų apsieiti, žmogus, va
žiuodamas traukiniu, nei hepa- 
mislija, kiek čia darbininkai iš
liejo prakaito, tiesdami šitą 
geležinkelį.

Dabar kalbėkime apie dar
bus. Kompanijos yra išvedžio
ję savo geležinkelius visomis 
pusėmis per šimtus ir tūkstan
čius mylių. Jie 
laikas 
Dėl to 
tikrus 
samdo 
vasarą 
mė yra 
eina ir 
yra. ne

Ant keliolikos mylių yra pa
skirtas “form-anas”; jam duoda 
kelis darbiu, (jis gali samdyti 
darbininiką ir gali j.į pravaryti, 
jeigu jam netinka). žinoma, 
jis negali .samdyti daugiau dar
bininkų, kiek jam yra nuskirta 
vyresniojo. Tada jau “forma
lias” ir prižiūri savo “section” 
su savo darbininkais. Ir jie 
dirba apskritus metus (pasto
vūs darbininkai). Pavasarį 
ima daugiau darbininkų — lai
kinus—ir duoda “formalią”. Jų 
darbas yra padėti naujus špa
tus’ vietoje senų, 
Jeigu “formalias” 
ni.škas, tai dar šiek tiek, 
jeigu pasitaiko blogas, tai 
velniava. Jis stovi už tavo •»
garos ir zurza. Darbininkai 
dirba po du drauge. Du darbi
ninkai turi išimti ir įdėti ne 
mažiau 10-ties naujų “špatų” 
per dieną.

Vasarą saulė kepina, prakai
tas liejasi, o ir gero vandens 
negali gauti atsigerti, jei gele
žinkelis eina per laukus ar ba
las ir mažai yra apgyventa 
žmonėmis. Kai atneša nešio
tojas vandens, kur nors sura
dęs gyvenamą namą, tai vande
nį geria visi iš vieno 'blokinio 
samčio, nežiūri jokios higienos.

Aš čia kalbu apie tuos darbi
ninkus, kurie yra pasamdyti 

j laikinai vasariniam darbui. Tie, 
kurie dirba visada, tai sąlygas 
turi kitoniškas ir “formaliai” 
su jais apsieina kitaip.

Užmokestis visiems vienoda, 
ar senas ar naujas darbinin
kas: 1:55c į valandą, išskiriant 
tuos, kurie operuoja kokias ma
šinas. Nes ir ant geležinkelių 
dabar yra pritaikytų visokių 
mašinų. Tai tie gauna dau
giau kelis centus į vai. Geležin- 
kelieečiai visada laukia lietaus, 
ba tada nereikia dirbti, o mo
kėti gauni, net kad ir visą die
ną lytų. O kada lija, tai ką gi 
daro? Ogi suėję kur pastogėje 
kortuoja per dieną. Dauguma 
geležinkeliečių, nežiūrint ko
kius jie darbus nedirbtų, kai 
tik turi liuoso laiko, tai ir už 
kortų. Darbininkai ir “forma
liai” be skirtumo visi kortuoja, 
o prie kortų, tai visokių “gra
žių” kalbų būna. Visi darbi
ninkai turi prigulėti prie uni
jos, katrie dirba pastoviai. O 
katrie priimti laikinai, tai tie, 
jeigu neįsirašys bėgyje 60 die
nų, gali būti atleisti iš darbo.

Geležinkeliečiai 
priklauso prie unijų: 
tai, pečkūriai, konduktoriai 
visokie kiti 
paprasčiausi 
nuo 1952 m. 
toli į uniją, 
pirmiau prigulėjo, bet nebuvo 
verčiami. Bet dabar tai turi 
prigulėti. Įstojimas 5.00, o mo
kestis — $6.50 per 3 mėnesius. 
Už tai atsitikime mirties, jų 
artimieji gauna posmertinės 
nuo 25 dolerių iki $500. Taip
gi nariai gauna .savaitinį laik- 

“Labor” ir mėnesinį žur- 
’’Brotherhood of Maįnten- 
of Way Employees Journ- 
žurnalas rašo daugiausia

raštį 
nalą 
ance 
ai.”

uniją ir narius. Bet “La- 
tai ir apie politiką rašo. 
McCarthy’© kitaip ncvadi-

Jei Tamsta dar ncprenu- ; 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus į 
svarbiausias žinias is viso pa- • 
šaulio. i

Baltimore, Md.
CAR & HOME RADIO REPAIRS

Radio & TV tubes tested free.
‘Til 9.

.8028 E. Fayette St.
DI. 2-032.8

mylių. Jie reikalauja, 
nuo laiko, pataisymu, 

kompanijos ir laiko tam 
darbininkus. Pavasarį 
daugiau darbininkų, ba 
reikia pataisyti, kol že- 
minkšta. Kai žiema už- 
žemė įšalus, tada jau 
laikas taisyti.

supuvusių, 
būna žmo- 

bet 
jau 
nu-

visi .seniai 
mašinis- 

ir 
amatninkai. Bet
darbininkai tai 

buvo priversti įs- 
Dauguma jų ir

apie 
bor” 
Sen. 
na, kaip tik “Jumping Joe”.

šita unija vadinasi “Brother
hood of Maintenance of Way 
Employees.” Prie jos priklau
so visi sykiu: prasti darbinin
kai, formaliai, taipgi ir kiti 
pr of es i on al a i d arbi n i n k a i.

Geležinkeliečiams seniau ne
buvo mokama už šventadienius. 
Bet per didelį spyrimą kompa
nijos .sutiko mokėti už 7 šven
tadienius. Tas įėjo galion nuo 
š. m. gegužės 11 d. ir kompani
ja turės grąžinti už 30 d. gegu
žės, liepos 4 ir darbininkų die
ną. Jeigu išdirbi 133 dienas 
(darbadienius), tai gauni vieną 
savaitę atostogų. Jei išdirbi 5 
metus, tai 2 savaites atostogų 
per metus.

Dabar nauja sutartis (agry- 
mentas) sako: jeigu kas iš
dirbs 15 m., tai turi gauti 3 sa
vaites atostogų. Jei darbinin
kai nebūtų organizuoti į uniją, 
tai to būt negavę.

Kompanija, kai atleidinėja 
darbininkus, tau duoda 5 dienas 
iš anksto pranešimą, kad būsit 
atleisti iš darbo. Tada gali žiū
rėti į darbininkų sąrašą: jeigu 
surasi kitą, kuris paskui tave 
yra priimtas, tai tu gali jį pra
varyti. Bet jeigu praleisi 10 
dienų, tai tu prarasi tą teisę. 

Tai tokios geležinkeliečių yra 
teisės.

Geležinkeliečių darbai 
darbininkams žalingi, 
dirbtuvių, nes čia visada 
šviežiame ore ir visada 
užtektinai saulės spindulių.

Trackman J
(Ačiuojamc gerb. T., kad pa- Į 

rašėte įdomų raštą apie gele- 
inkeliečius.— Red.)

tiem
kaip

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Bet dabar Times kores

pondentas Salisbury pasi
leido rašinėti savo įspū
džius ir atsiminimus. Daž
nai jis visiškai pamiršta, 
ką apie tuos pačius dalykus 
pirmiau rašė.

tada Salisbury rašė teisybę, 
o dabar rašo nonsensus.

Pav., li950 metų spalio 1 d. i 
Salisbury rašė ir gyrė Sta-

džią), kad ji naujai mimą- 
liavojo, pagražino, papuose 
Maskvoje garsiąją St. Ba- i 
sil katedrą. Dabar gi jis ■

ta, netaisyta ir netaisoma, 
nenialiavota ir nemaliavo- 
jama, pasmerkta supuvi
mui.

Joseph Clark savo akimis 
matė tą katedrą ir jos bokš
tus. Katedra neapleista, 
bokštai aukštai iškilę skais
čiai šviečia !

Tai buvę dar liepos 26 d

Vokietijon pas amerikiečius 
įžymus slaptosios policijos 
pareigūnas Swiatlo. Bet tik 
dabar jis tapo visuomenei 
parodytas. Jis, žinoma, mū
sų slaptajai policijai sutei
kęs daug labai svarbių in
formacijų.

Apie tai netenka abejoti.

dėl Swiatlo taip' ilgai buvo 
laikomas po puodu pavož

Mes šitaip žiūrime į vie
nus ir kitus pabėgėlius: jie 
nieko neišsprendžia. Jie bė
ga ir darbuojasi už pinigus. 
Šaltojo karo laikais jų der
lius gausus. Vakar Dr. 
John pabėgo nuo kapitaliz
mo, šiandien Josef Swiatlo 
nuo socializmo. Tai ir vis
kas.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum,

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

i

Lietuvių Meno Sąjungos

NAEIONALIS

FESTIVALIS
Ir Visuotinas Suvažiavimas

Spalių 12,13,14,15,16 ir 17 dienomis
Mildos Teatro patalpose, Chicagoje

Kas Gali ir Privalo Dalyvauti?
Chorai, Dramos Grupės, Muzikai, Kompozitoriai, 

Dailininkai-Piešėjai, Meniškų Rankdarbių 
Artistai-Artistės

LMS Visuotiname- Suvažiavime dalyvauja delegatai 
nuo visų LMS priklausančių vienetų.

LMS Festivalio programos knygoje skelbiasi ir teikia 
.savo sveikinimus progresyvūs organizacijos, 
profesionalai ii’ pavieniai Lietuvių Liaudies 
jai.

Norintieji patalpinti savo skelbimą ar 
LMS Festivalio programos knygoje, privalo 
duoti parašytą tekstą.

Visais Festivalio ir abelnai LMS reikalais 
si adresuokite:

biznieriai, 
Meno Mėgę-

sveikinimą 
tuojau pri-

kreipdamie-

3116 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Massachusetts Adytai!

Trijų Miestų Paskutinis Šio Sezono

Rengia So. Bostonas, Montello ir Norwoodas

Įvyks šį Sekmadienį

Spalio 10 October
Lietuvių Taut. Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd.
adžia 1 vai. dieną Įžanga nemokamai
?ri valgiai, gėrimai ir malonūs pasimatymai čia

laukia visų. Nepraleiskite progos.
Rengėjai

Nauja Įdomi Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”

žymus laisvamany bes skelbėjas

Antanas M. Metelionis
Parašė įdomią knygą, kuri bus iš

256 Puslapių, Gražiais Apdarais

Išleidimo kaštų 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.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Mr. T. Metelonis
2550J Dartmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

3 psl,—Laisvė (Liberty)- Trečiadien., spalio (Oct.) 6, 1954



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Universiteto miestelis

Einant Čiurlionio gatve, ša
lia Vilniaus universiteto ob- 
servatori jos. statomi studentu 
bendrabučai. Visa pastatui 
grupe sudarys darnu archi
tektūrini ansambli — Vilniaus 
universiteto studentu miesteli, 
išsidėsčiusi prie Neries.

Šiuo metu čia baigiama 200 
vietų bendrabučio išorinė ir 
vidinė apdaila. Atliekami pa
skutinieji tinkavimo darbai, 
kuriuos žymiai paspartina 2 
naujai gauti Pakavimo agre
gatai. Gerai dirba mūrininku 
brigada, vadovaujama Petke
vičiaus: jos dienos išdirbinis— į 
160 procentu, Dažytojų bri
gada. vadovaujama Porto, 
šiuo metu atbeka dažymo 
darbus ir darbo užduotis vir
šija pusantro karto. Nuo jų 
neatsilieka tinkuotojai, vado- į 

vaujami Andri jaukino. Spar- ' 
tus darbininkų darbas Įgalins ' 
atiduoti bendrabutį eksploata
cijai žymiai anksčiau, negu 
numatyta plane. Tai bus an
tras bendrabučio korpas,, be 
jau pastatyto ir atiduoto nau
doj i m u is i

Lygiagrečiai vykdoma ir 
trečiojo 200 vietų, korpo sta
tyba. šiuo motu čia vykdomi 
4 aukšto mūrijimo darbai.

A. Kavolis

VILNIUS PUOŠIASI

Pagrindinė Vilniaus arteri
ja— Stalino prospektas. Gat- 
\ ė, vokiškųjų okupantu pu
siau sugriauta, tarybiniu žmo
nių meilės ir rūpesčio dėka 
tapo puošnia sostinės magis
trale su gražiomis aikštėmis 
ir žydinčiais skverais. Gavusi 
pradžią Gedimino kalno pa
pėdėje, ateityje ji sujungs du 
žalius mazgus — nusitęs iii 
kultūros ir poilsio parko Vin
gyje. Plečiasi gyvenamųjų, 
kultūros ir administracinių 
namų statyba — pastatytas 17 
butų namas geležinkelinin
kams, statomas monumcntali- 
nis pastatas— Respublikines 
bibliotekos rūmai.

Pati mylimiausia darbo žmo
nių vieta — Lenino aikštė. Pa
gal Vilniaus rekonstruavimo 
planą ateityje Lenino aikštė
je bus pastatyti vyriausybės 
namai. Nuo Lenino aikštės tę
sis plati, žalumynais pasipuo
šusi alėja, kuri baigsis Versli
nės kooperacijos kultūros ^rū
mais Tauro kalnuose. Stalino 
prospektą kertančios Liudo 
Giros gatvės tęsinyje \i Dzer
žinskio rajono pusę bus pa
statyti valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro rūmai.

Naujos statybos sudarys 
vieningą ansamblį, ir Vilniaus 
miestas pasipuoš plačiomis ir 
tiesiomis gatvėmis, erdviomis 
aikštėmis.

A. Butkutė

Akmenys statyboms

ŠIAULIAI.— Rajono kolū
kiuose vykdomos didelės vi
suomeninių pastatų statybos, 
šiais metais eksplotacijai bus 
atiduota 10 karvidžių ir 11 
kiaulidžių. Jau pastatyta 4 
grūdų džiovyklos, 2 siloso 
bokštai. Visuomeninės staty
bos vykdomos visuose kolū
kiuose.

Eilė rajono kolūkių, siekda
mi sumažinti statybinių darbų 
savikainą, statybai naudoja 
vertingą ir pigią vietinę me- ; 
džiagą — akmenis. Daugiau 
kaip 400 kubinių metrų akme
nų paruošė ‘‘Tarybinės že
mės” kolūkio nariai. Čia sta
toma iš akmenų tipinė 200 
vietų karvidė. Rišamajai me
džiagai kolūkiečiai naudoja 
betoną ir kalkes. Naudojant 
kalkes, kolūkis sutaupė didelį 
kiekį lėšų.

Akmenis statyboms plačiai 
naudoja “Naujojo gyvenimo,” 
“Komunizmo ryto,’’ “Už tai
ką” ir kiti rajono kolūkiai.

E.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Gražiai pradėjome
!• VV» •dienraščio vajy
Sekmadienio popieti gražiai 

praleidome Liberty Auditori
joje. Susirinko publikos iš pa
čios Didžiojo New Yorko apy
linkės. Atvyko nuolatinis dien
raščio korespondentas d. Jo
niškietis net iš Washington, 
D. C. Tai buvo puiki pramo
ga, draugiška sueiga, kurios 
ilgai negalėsime pamiršti.

Sueigai pirmininkavo Lais
vės sekretorius-ižd i n i n kas Vin- 
(as Čepulis. Pirmiausia jis pa
kvietė mūsų mylimąjį Aido 
Chorą. Mildred Stensler vado
vybėje choras sudainavo ke
lias liaudiškas daineles. Ypa
tingai puiku įspūdi padare iš 
operetės “Pepitos” žavingai 
skambanti daina. Ją dainavo 
Suzanna Kazokyte, visam 
chorui pritariant..

Porą juokingų dainelių 
mums padainavo Kriaučiūnas 
ir Grybas. Kriaučiūnas taipgi 
porą savojo kurinio šmotelių 
juokingo je formoje pu Ii kai 
perdavė.

Dienraščio vyriausias re
daktorius Rojus Mizara pla
tokai paaiškino Laisvės istori
ją, kaip jinai buvo kelių pa
sišventėlių So. Bostone sukur
ta, netrukus Brooklynan per
kelta ii’ kooperatyvui perves
ta tvarkyti. Tai buvo pirmas 
Amerikoje lietuvių laikraštis, 
prie kurio leidimo ir palaiky
mo prisidėjo šimtai lietuvių 
darbininkų. Mizara nurodė, 
kiek daug lietuviškai visuome
nei naudos Laisvė suteikė, 
kiek daug apšvietus paskleidė, 
kultūrinį veikimą iškėlė ant 
aukšto lygio, šiandien mes ga
lime pasidžiaugti’ ir pasidi
džiuoti tais puikiais atsieki- 
mais. Kalbėtojas ragino visus 
ir visas stoti vajaus darban.

Po to keletas veikėjų ėmė 
Halsą ii’ aiškino, kaip svarbu 
dienraštį šiais sunkiais laikais 
palaikyti. Kalbėjo ir washing- 
tonietis mūsų korespondentas, 
ragindamas prie didesnio vei
kimo.

Ta pačia proga buvo prisi
mintas mūsų dieraščio nuola
tinis rėmėjas Petras Poškaitis, 
kuriam spalio 5 d. sueina 8d 
metų amžiaus. Publika jį pa
sveikino aplodismentais ir 
“Linksmaus gimtadienio’’ dai
nele.

Dienraščio paramai aukų 
buvo sumesta arti $200.

Programa buvo užbaigta vi
sai publikai bendrai dainuo
jant po Mildred Stensler ko
manda.

Gaspadinės buvo paruošu- 
sios skanių užkandžių ir išgė
rimų. Draugės Čepulienė ir 
Vinikaitienė sunkiai dirbo jau 
iš vakaro. Jos pagamino ska
nios košelienos ir kitokių gar
dės ų.

žodžiu, tai buvo iškilminga 
sueiga. Dalyviai patenkintai 
jau vėlokai vakare atsisveiki
no su savo draugais, linkėda
mi Laisvei ilgiausių metų.

Gr.

Banko kasininkas vis 
dar nepagautas

Už keturių dienų po prasi- 
šalinimo iš darbo banke ir iš 
namų su visa šeima, jaunas 
banko kasininkas John C. Sic- 
mer tebebuvo nepagautas. Pa
ti slaptoji policija stebisi, kaip 
galėjo jų ir spaudą skaitan
čiųjų bei radio klausančiųjų 
akys išvengti nepamačius jau
ną porelę su trimis vaikais.

Ketvirtu kartu pakėlė 
pieno kainas

Spalio 1-mą vėl pakeltos 
pieno kainos didmiestyje ir 
srityje. Pakelta po pusę cento 
kvorta, šis jau yra ketvirtasis 
pakėlimas nuo liepos 1-mos.

| Žymus svečias iš
N

Washington, D. C.
Praėjusį sekmadieni ir pir

madienį New Yorke buvo wa
sh ingtonietis Steponas Joniš
kietis, mūsų bendradarbis. Jis 
dalyvavo laisviečių pobūvyje, 
jis apžiūrėjo Lietuvių Kultū
rinį Centrą, jis susitiko dau
gelį newyorkieciu, su kuriais 
pasikalbėjo ir užmezgė pažin
tį. Be to, S. Joniškietis aplan
kė savo giminaitį dantų gydy
toją New Yorke.

Viskas jam čia patiko. Iš
vykdamas, svečias paaukojo 
Laisvei penkinę.

Gimtadienį minėjo
Nors ir suvėluotai sužinota, 

bet yra sakoma, geriau vėliau 
negu niekad... tad prašau Lil
lian Deikienės priimti linkėji
mus jos gimtadienio proga 
(buvo rugsėjo 29d.) ilgiausių 
metų, geriausios sveikatos.

Lillian Deikus sakosi gra
žiai praleido gimtadienį He
muose, Maspethe su vyru A lė
kti, motina, sesute Martha ir 
seserdukte Noreen.

L,

Liberty Auditorijoje
Pasibaigus vasaros sezonui 

ir mūsų Kultūriniame Centre 
prasidėjo didesnis sąjūdis. Ai
do choras pirmutinis stojo 
darban—mokintis naujų dai
nų, kad pasiruošti rudens ir 
žiemos sezonui.

LMS Apskritis turėjo paišy
bos ir rankdarbių parodą, o 
dabar ruošiasi pasiųsti nema
žą atstovybę į nacionalį festi
valį Chicagon.

Kitos organizacijos taipgi 
ruošiasi prie didesnio veikimo..

Smagu matyti naujai iš
puoštą bovvlingą. Keletas Kul
tūrinio Centro rėmėjų gerokai 
padirbėjo. Daugiausia darbo 
Įdėjo Stasys Titanis. Jis be
veik kasdien vis dirbinėja, vis 
ką nors taiso, puošia savo my
limą įstaigą.

Auditorijos stogas jau rei
kėjo smaluoti. Tai didžiulis 
darbas. Susidarė graži talka— 
Višniauskas, Keršu lis ir Kan- 
d rask a, neseniai atvykęs iš 
Bostono apylinkės, ir tą darbą 
puikiai atliko,

LDS vyrų bovvlininkų lyga 
jau pradėjo lošti. Jie lošia an
tradieniu vakarais. Dar turi 
nemažai vietos naujiems bow- 
lininkams. Kviečia ateiti ip įsi
rašyti.

LDS moterų bovvlininkių ly
ga taipgi ruošiasi pradėti loš
ti. Jos žada lošti trečiadienių 
vakarais.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks Auditorijoje ketvirtadie
nį, spalio 7. Prasidės 8 vai. 
vakare.

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti. Girdėjau, kuopa 
ruošiasi prie metinio bankieto, 
taipgi turi ip daugiau kitų 
svarbių pasibrėžimų.

Lietuvių Moterų Klubas 
ruošiasi prie savo pobūvio, ku
ris įvyks sekmadienį, spalio 
17.

žinome, moterys visada sve
čius moka, gerai pavaišinti. 
Tad nepamirškime spalio 17 
dienos popietį pasižymėti ir 
kartu sui draugėmis klubietė- 
mis pietus skaniai suvalgyti.

Re p.

Pagimdė dukterį
Rugsėjo 29 d. Williamsbur- 

gho ligoninėje Frances Ches- 
nienė pagimdė dukterį 9 sva
ru.

Frances yra Leopoldo ir Ju
lijos Nekvedavičių, duktė.

Motina ir naujagimė yra 
sveikos ir jaučiasi gerai.

Svarbu piliečiams 
užsiregistruoti

Pereitą savaitę prasi dėjusi 
piliečių registracija nebuvo 
pakankamai skaitlinga. Tik 
visai maža piliečių dalis teuž- 
siregistravo. Jeigu ir toliau 
taip eis, tai gali pasilikti ne
mažai piliečių neužsiregistra
vusių.

Neužsiregistravęs pilietis, 
reikia žinoti, pagelbsti reak
cininkams. Juo mažiau pilie
čių dalyvauja balsavimuose, 
tuo geriau reakcinių mašinų 
kandidatams rinkimus laimėti.

Amerikos Darbo Partija 
ypač ragina dar neužsiregis
travusius nieko nelaukus užsi
registruoti. .

Dar liko dvi registracijai 
dienos—penktadienis ir šešta
dienis. Penktadienį galima už
siregistruoti tarp 3:30 ir 10:- 
30 vakare.
7 vai. ryto 
karo.

Piliečiai, 
pareigos, 
kad galėtumėte rinkimuose 
balsuoti. Nei vienas1 pilietis ne
turi palikti neužsiregistravęs. 
Patys užsiregistruokite ir ki
tus paraginkite užsiregistruoti.

šeštadienį — tarp 
ir 10:30 vai. va.

nepamirškite savo
Užsiregistruokite,

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

šimų motina.

PAMETIMAI

SusirinkimasUžlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL

Laisves Koncertas

REIKALAVIMAI

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

Pralsides 3:30 valandą popiet

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei nauju skaitytojų. 
Laisves kaina $8.00 metams.

Dar to neužtenka. Policijos 
departmentas gali jį kaltinti 
neatsargume, kodėl jis plėši
kams taip pasidavė apiplėšti.

Ji kaltinama savo v;<'7Au be . v . , . < *priežiūros palikimu namuose.

užrakintus kambaryje penkis 
mažyčius pusnuogius ir alka-

483 Grand St., Brooklyn
1193-194)

REIK AIJ NG A S KAM BARYS

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

Mrs. Izabelė Butkiene pame
tė deimantinį žiedą, penktadie-

SKALBIAMOSIOS
MAŠINOS 4

BENDIX-TH0K 
Įdedamos, Taisomos, Naujoj ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4086

Mrs. Josephine Pinella, 30 
metų amžiaus brooklynietė, 
buvo areštuota ir po $5,000

Kas radęs sugrąžins, savinin
ke duos $500.00 radybų.

Prašo pranešti į
REPUBLIC BAR & GRILL

192 Grand St., Brooklyn

(BUYAUSKAS)
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Dr. A. Petriką
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VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

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

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigėrėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

1 z£-ta Lapkričio 
JLmT —— November

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

metinis sąskridis —

Yra baigiama sudaryti nepaprastai įdomi pro- 
' grama iš žymiausių lietuvių talentų. Greitu 

laiku bus paskelbta ištisa programa.

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

Daugiau paramos 
Dienraščiui Vilniai 
į

Ir vėl dar keletas, darbinin
kiškos spaudos rėmėjų paau
kojo į Chicagos dienraščio 
Vilnies dešimties tūkstančių 
dolerių fondą, štai jie:

Jonas Brook I 
k o jo $10, Petras 
Mrs. Kazokienė 
Joniškietis $2, 
K. Jankaitis $1, 
•$L

Ačiū jiems. Prašome )r ki
tus pasekti jų pavyzdį.

Poškaitis $5, 
$2, Steponas 
Cedronai $1, 
M. Kulikiene

Lenkiškas filmas 
“Jaunasis Chopinas”

Šį penktadienį ir šeštadienį 
bus rodomas Lenkijoje dary
tas filmas apie kompozitorių 
ir muziką Chopiną. Tai bus 
Polonia Klube, 219 Second 
Ave., Manhattane. Pradžia X 
vai. vakare.

Kompozitorius Chopin dar 
jaunas būdamas, tarp 1825 ii’ 
1830 metų yra sukūręs daug 
muzikos, kaip tai. mozurkų, 
sanatų ir koncertinės. Tai bu
vo progresyvių pažiūrų muzi
kas. Su savo muzika jis kovo
jo už laisvą Lenkiją.

Rengėjai kviečia visus da
lyvauti. įžanga veltui.

i Jaunuolis nudūrė 
senyvą slaugę

Pereitą šeštadieni IRT sub-
vės stotyje mirė peiliu suba
dyta slaugė, 60 meti.) amžiaus 
Miss Minnie G. Williams, gy- 

\enusi 575 Riverside 
Manhattane.

Ji tik baigė savo 25 metų 
tarnybą ir džiaugėsi galėsian
ti dar pagyventi pensiją gau- 
daima. Bet jai neteko ilgai 
Jiuosu gyvenimu pasidžiaugti.

Kuomet ji vyko aplankyti 
vieną pažįstamą ligonį, Brook-

tį. 19 metų jaunuolis ją už
puolė ir peiliu subadė mirti
nai.

Kalėjime daba)’ laikomas 
Everett D. Benson ii’ Kaltina
mas slaugės nužudyme.

5,000 žmonių matė 
moterį užsimušant

Marv Frieh i

5,000 žmonių minia, susirin 
kusi prie Roxy 
jo, kaip Mrs. 
šoko iš Tafto 
a u kšto.

Mrs, Frieh 
amžiaus.

buvo 66 metų 
Kodėl ji pasirinko 

tokią tragingą gyvenimo pa
baigą, tuo metu nebuvo 
nota.

suži-

Apiplėšė policistą
Policistas Herbert Bedell 

randasi didžiulėje bėdoje. 
Trys plėšikai iš jo atėmė $53 
pinigais, du revolverius ir po-

MATTHEW A 
BUYUS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4tli Street
Cor. I-Iewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-A2S8

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

M ERG IX OS! MOTERV 
1)3 30 Metin

.... Abelnam Fabriko 
inksmos darbo sųijgos. 
paliudijimus amžiau-.

A t

Angliškai.

Paskelbė sėdėjimo 
streiką laive

20 keliauninkų atsisakė ap
leisti Holland-American lini
jos laivą Maasdam, kuris šeš
tadieni Brooklyno prieplauko
je susidūrė su tavoriniu laivu

ncpasitenl’.i-

pasiruošę ilgai kelionei į Euro- 
! pa. Bet susidūrimas sutrukdė

;p-

streiką. Jie sako neturi pinigų 
už viešbučius mokėti. Laivo 
savininkai šildė kek vienam 
suaugusiam po $20, vaikui— 
$10. Bet jie su tiek pinigu ne
sutiko.

Nuogos moters kūnas 
kapinėse rastas

lyne Damn lavonas.

(ų amžiaus vyro, kuris iš vie

jo ją namo parvežti. Bet jis, 
atrodo, nusivežė ją į kapines, 
išprievartavo ii’ nužudė.

Mrs. Damm buvo 5<) metų 
amžiaus, gaisragesių depart
ment*) leitenanto žmona, tri
jų

RICHMOND HILL, N. Y.
L.D.S. 13 kuopos susirinkimas įvyks 

įvyks ketvirtadieni, Spalio-October 
7 d., pradžia 8 vai. vakare, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkimo ir bandykite atsivesti nau
jų narių j draugijų.

Komitetas.
(193-194)

Areštuota motina už 
vaiką palikimą




