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Kinijoje.
Elenora Rooseveltiene.
Bites.
Lietuva keičia savo veidą.

Rašo R. MIZARA ‘

Žvmusis Lietuvos rašyto- 
jas-)\oetas Antanas Venclo
va. šiuo tarpu yra Kinijos 
Liaudies Respublikoje.

Rugsėjo 27 d. jis kartu su 
grupe Tarybų Sąjungos 
liaudies švietėjų išskrido iš 
Maskvos i Pekiną. Kinijos 
vyriausybė užkvietė juos 
dalyvauti minėjime penke- 
rių metų sukakties Kinijos 
Liaudies Respublikai.

Netenka nė sakyti, kad 
Venclova., pabuvojęs didžio^ 
joje Kinijoje, grįždamas 
parsiveš daug įspūdžių, ku
riais dalinsis su savo šalies 
žmonėmis.

Beje, neseniai įvykęs Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos 
suvažiavimas išrinko Ant. 
Venclovą tos sąjungos pir
mininku.

Praėjusį pirmadienį Ele
nora Rooseveltienė minėje 
savo *70 metų amžiaus su
kantį.

• Ši visuomenininke nepa
prasto darbštumo moteris. 
Ji nuolat rašo spaudai, nuo
lat keliauja iš miesto į 
miestą su prakalbomis; jos 
visas gyvenimas yra nenu
traukiamas darbas, — toji 
švenčiausia kiekvieno gero 
žmogaus prievolė.

Makartistinio tipo rašei
vos šitą moteriškę nuolat 
puola, nuolat šmeižia, bjau- 
rioja. Bet ji juo mažiausiai 
į tai kreipia dėmesio.

Tiesa, Elenora Roosevel
tienė, mirus prezidentui 
Rooseveltui, veikiama Tru- 
mano ir kitų, ne vieną kar
tą pasidavė šaltojo karo ša
lininkams. Tačiau visvien 
ji laikosi tam tikrose ribo
se ir stoja už kaimyniškai- 
draugišką visų pasaulio tau
tų sugyvenimą.

Be kitko, Tarybų Sąjun
goj kreipiama didelio dė
mesio į bičių ūkį.

Apie 10,000,000 bičių kel
mų (avilių) šiandien yra 
toje šalyje.

Lietuvoje yra apie 25,000 
bičių aviliu, v

Vilnijos kolūkiuose, Le- 
tuvoje, žmonės stropiai ren
ka iš žemės akmenis.

Vilnijos žeme daugelyje 
rajonų per ilgus metus bu
vo akmenuota. Seniau, at
simenu, pas mus valstiečiai, 
besiryždami kiek tiek žemę 
apvalyti, kasė duobes, mėtė 
į jas akmenis ir užvertė 
žeme.

Taip buvo daroma su ma
žais, pakeliamais akmeni
mis. Bet didesniųjų nelie
tė?, nes negalėjo- jų paju
dinti, neturėjo tam prie
monių.

Šiandien kas kita. Šian
dien traktoriai ir kitokios 
mašinos stoja valstiečiams 
talkon. Ir šiandien, beje, 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Taryby Sąjunga ištraukianti 
karines jėgas iš Port Arthur

Maskva.—čionai paskelb-
tas naujas Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos Liaudies Res
publikos susitarimas. Jame 
sakoma, kad su 1955 metais 
bus iš Kinijos uosto Port 
Arthuro ištrauktos visos 
Sovietų ginkluotos jėgos ir 
uostas bus pilnutinai paves
tas kinams.

Kaip žinia, 1950 metais 
buvo susitarta tarpe Tary
bų Sąjungos ir Kinijos, kad 
Sovietai Port Arthure. pa
laikys ginkluotas jėgas tol, 
kol nebus padaryta sutartis 
tarpe Kinijos ir Tarybų Są
jungos iš vienos pusės ir 
Japonijos — iš kitos.

Bendrame pranešime taip

Maldomis prašė lietaus, bet 
kol kas nė lašo dar negavo

Atlanta, Ga. — Beveik vi
sa Georgijos valstija palies
ta neapsakomos sausros. 
Liepos 11 dieną buvo visose 
bažnyčiose meldžiamasi už 
lietų. Deja, lietaus nė la
šas neiškrito ir sausra te- 
bekankina žmones ir gyvu
lius.

Prezidentas kalbės (armė
nams ir prašys paramos

Denver, Colo. — Prieš su
grįžtant į Washington ą, 
p r e z identas Eisenhoweris 
pasakys prakalbą farme- 
riams. Jis juos ragins bal
suoti už republikonus. Re- 
publikonų vadovybė labai 
susirūpinusi farmerių nusi
statymu. Jų balsai nulems 
laimėjimą ar pralaimėjimą 
lapkričio rinkimuose. 

Tebeieško 700 žuvusių kariu
Munsan, Pietinė Korėja.- 

Amerikos komanda atsi
kreipė į Šiaurinę Korėją, 
kad ji paieškotų dar 700 
amerikiečių ir kitų žuvusių 
karių. Gal jie kur tebesą 
gyvi, o gal palaidoti.

KULTŪRINIAI TARYBŲ SAJ.
POREIKIAI IR VEIKSNIAI

Maskva. — Vėliausiame 
žurnalo “Komunistas” nu
meryje Tarybų Sąjungos 
Kultūros Ministras patei
kia įdomių informacijų. Jis 
parodo, kas jau yra pasiek
ta kultūrinėje dirvoje. Bet 
taip pat primena, jog tuo 
pasitenkinti negalima, jog 
reikia daugiau ir dar geres
nės kultūrinės veiklos.

Georgi Alexander nuro
do, kad šalyje veikia 380,- 
000 knygynų su apie bili
jonu knygų, 123,000 klubų, 
60,000 krutamųjų paveiks
lų aparatų, 20,000,000 radi
jo priimtuvų. Kultūros ir

pat išdėstoma, kad ateityje 
abi šalys tarsis visais ben
draisiais reikalais ir dės 
suvienytas pastangas palai
kyti taiką Tolimuosiuose 
Rytuose. Abi šalys ragina 
Japoniją išsilaisvinti iš 
Amerikos okupacijos.

Šis Tarybų Sąjungos žy
gis skaitomas labai svarbiu 
tarptautiniuose santykiuo
se įvykiu.

5 tūkstančiai nepaisė 
nė popiežiaus iškeikmo

Heroldsbach, Vokietija.— 
Čia suplaukė penki tūkstan
čiai katalikų pilgrimų. Dau
guma jų iš Vokietijos, bet 
nemažai pribuvo iš Holan- 
dijos, Šveicarijos ir kitų 
kraštų. Popiežius uždrau
dė jiems ten keliauti ir pa
grūmojo ekskomunikacija, 
bet jie nepaklausė.

Dalykas tame, kad 194i9 
metų spalio 9 d. keturios 
vokietės mergaitės paskel
bė, kad joms pasirodžiusi 
“Nekaltoji Marija.” Vieta 
tuojau pasidarė “stebuklin
ga.” Vietos kunigams biz
nio tiek ir tiek iš pilgrimų, 

. Katalikų bažnyčios hier
archija tačiau pripažino, 
kad tai yra apgavystė, kad 
tos mergšės jokios Marijos 
nematė. Bet tikintieji ne
paiso ir popiežiaus įsako 
neklauso. Jie tiki, kad vie
ta stebuklinga, ir tūkstan
čiais plaukia ją pamatyti.

Arkivyskupas Cushing busiąs 
pakeltas j kardinolus

Vatikano Miestas. — Spė
jama, kad Amerikos arki
vyskupas Richard J. Cush
ing bus pakeltas į kardino
lus. Popiežius apie tai gal
vojąs. Mat, trys kardino
lai yra mirę ir jų vietos te
bėra neužpildytos. Nerei
kia nė kalbėti, jog Cush- 
ingas labai norėtų gauti 
kardinolo raudoną kepurę.

apšvietos organiz a c i j o s e 
darbuojasi 150,000 žmonių. 
Jis sako, kad Tarybų Są
jungoje šiandien mokosi vi
sas ketvirtadalis visų gy
ventojų !

Tarybų Sąjungoje praėju
siais metais buvo įvairiose 
kalbose perstatyta 194,000 
spektaklių, kuriuos mate 
69,260,000 žmonių. Šalyje 
veikia 126 filharmoniškos 
draugijos ir koncertiniai 
biurai, kurie užlaiko 180 or
kestrų. Jie per metus da
vė 245,000 koncertų, kurių 
klausėsi 79,000,000 žmonių.

Paryžius. — Spalio 11 d. 
Francūzijos Socialistų Par
tijos nacionalė taryba nu
tarė užgirti premjero Men
des-France susitarimą Lon
dono konferencijoje del ap
ginklavimo Vakarinės Vo
kietijos. Gi socialistai par
lamente turi 105 balsus. 
Tuo būdu užtikrinta, kad 
Mendes-France parlamente 
gaus daugumą balsų. Par
lamento balsavimas įvyksta 
spalio 12 d.

Socialistai, u ž g i r d a m i 
premjero Mendes - France 
programą Londono konfe
rencijoje, kur buvo devynių 
valstybių nutarta Vakarinę 
Vokietiją apginkluoti ir 
įtraukti į NATO, tačiau pa
siliko sau teisę dar pagal
voti, ką jie darys, kai su
tartis bus parašyta ir pa
teikta parlamentui užgirti. 
Jeigu jiems tos sutarties 
s m u 1 k menos nepatiksian
čios, jie įnešią pataisymus.

Kaip žinia, kai buvo par
lamente balsavimas dėl Eu
ropean Defense Community 
(EDC) užgyrimo, 53 soci
alistai atstovai balsavo

Pribuvo net iš Meksikos 
padėti ragangaudžiams

San Diego, Calif. — Čio
nai iš Meksikos pribuvo bu
vęs Jungtinių Valstijų am
basadorius Meksikoje ir 
New York o miesto majoras 
William O’Dwyer. Jį par
sikvietė Kongreso Atstovų 
Buto Komitetas Tyrinėji
mui Komunistu Infiltraci
jos Piet. Amerikoje. Ka
dangi per keletą paskutinių 
metų O’Dwyer gyvena Mek
sikoje, tai jau stato save 
specialistu apie komunistų 
veiklą Meksikoje ir visoje 
Pietų Amerikoje.

Potvyniai pridarė daug 
žalos Chicagai ir 
jos apylinkėms

Chicago, Ill. — Chicagos 
žmonės niekados nepamirš 
praėjusio savaitgalio. Per 
kelias dienas lietus pylė 
kaip iš viedro. Tiek daug 
lietaus tokiu trumpu laiku 
šis miestas nebuvo matęs 
visoje savo istorijoje.

Sunku pasakyti, kiek ža
los bepridaryta biznio įstai
goms, įmonėms ir gyvena
miesiems namams. Nuosto
liai siekia milijonus dolerių. 
Potvyniuose žuvo 20 žmo
nių.

Tartum dar smarkesniam 
miesto ir apylinkių nupla- 
kimui, išsiveržė iš krantų 
Chicagos upė. Užlietos gat
vės, vandens privaryti skle-
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susitarimo su britais ir
amerikiečiais laimėjimas

prieš, nors ir tada partijos 
nacionalis komitetas nuta
rė EDC užgirti. Už tai 
trys vadai buvo išmesti iš 
partijos. Tačiau šį sykį vei
kiausia visa socialistų gru
pė parlamente paklausys 
nacionalio komiteto nutari
mo ir balsuos už Mendes- 
France. Nelaukiama suki
limo prieš partijos vadovy
bę. I

Socialistų grupė parla
mente yra skaitlingiausia. 
Paskui juos seka komunis
tų grupė su 99 atstovais. 
Komunistai, aišku, balsuos 
prieš vokiečių ginklavimą.

Mendes-France argumen
tavo, kad, jo supratimu, 
geriau leisti Vokietijai ap
siginkluoti bendrai su An
glija ir Francūzija, vieto
je laukti, kada vokiečiai jė
ga tą teisę sau pasiims. 
Ypač f r a n c ū z a i laimėję 
Londono konferencijoje, 
kai gavę britų ir amerikie
čių sutikimą palaikyti sa
vo armijas Europoje. Tos 
dvi jėgos neįeisiančios gin
kluotiem vokiečiam sauva
liauti.

Pagaminti nauji nuodin
gi gazai karo reikalams

Washingtonas. — Armi
jos štabas paskelbė, kad la
boratorijose tapo pagamin
ti nauji nuodingi gazai. To
kių gazų niekados pirmiau 
nebuvo gaminama. Jie yra 
tuomi baisesni už visus iki 
šiol žinomus ir gaminamus 
nuodingus gazus, kad jų 
kareivis įtraukęs nors ma
žytę dožą tampa visiškai 
suparalyžiuotas. Jam su
paralyžiuoja visą nervų sis
temą, ir jis bėgiu kelių mi
nučių miršta. Gazai neturi 
jokios spalvos. Kol kas nuo 
jų apsigynimui nėra efek
tingų būdų. Jie niekam ki
tam nenaudingi, tik masi
niam žmonių žudymui.

Seoul, Korėja.—Syngman 
Rhee valdžia nebegali išei
ti iš ekonominės krizės. Pa
skutiniais keliais mėnesiais 
kainos pakilo 21 procentu. 
Žmonėse nepasitenkinimas 
kasdien didėja.

Hon d u ras.—L i be ra 1 ų pa r- 
tija laimėjo Honduras res
publikos rinkimus. Jos žmo
gus išrinktas prezidentu. Iš 
viso už visus kandidatus 
buvo paduota tik 255,000 
balsų.

pai, išgriauti šaligatviai, 
dar. didesnės duobės pasi
darė miesto gatvėse, kurio
mis jau lir taip “garsus” 
Chicagos miestas!

Labai daug, suprantama, 
ir lietuvių nukentėjo.

Washingtonas, — Civili
nės Tarnybos Komisija pa
skelbė, kad iš federalinės 
tarnybos atleista 6,926 tar
nautojai kaip “neištikimi” 
bei “neverti pasitikėjimo.” 
Tiesa, ne visi jie tapo ofici- 
ališkai pašalinti, didelė da
lis jų patys rezignavo, bet 
vistiek priskaitomi prie at
leistu.

Komisijos raportas apima 
laikotarpį tarpe 1953 metų 
gegužės 28 d. ir 1954 metų 
birželio 30 d. Tai padaryta, 
matyt, parėmimui vice-pre- 
zidento Nixono per prakal-

H--------------------------------------------------------------------------------------------------------

J. T. Asamblėjoje diskusijos 
j sumažinimui apsiginklavimo
I Jungtinės Tautos.— Pir-
I madienį, spalio 11 d., prasi
dėjo diskusijos apsiginkla
vimo sumažinimo klausimu 
Asamblėjos Politiniame ir 
Saugumo Komitete. Kalbė
jo didžiųjų valstybių atsto
vai. Ypatingo dėmesio at
kreipė išsireiškimai francū- 
zų atstovų Moch ir Tarybų 
Sąjungos atstovo Višinskio. 
Mat, pirmiau Višinskis bu-

.Jungi. Tauty tarnautojų 
lojąliškumo klausimas

Jungtinės Tautos.—Jung
tiniu Taut u sekretorius 
Dag Hammarskjold išleido 
svarbų pareiškimą dėl tos 
organizacijos tarnautojų iš
tikimybės. Kam pirmoje 
vietoje priklauso jų lojališ- 
kumas — Jungtinėms Tau
toms ar šalims, kurių pilie
čiais jie yra? šis klausi
mas jau seniai diskusuoja- 
mas. Ypač Jungtinės Vals
tijos reikalavo, kad ameri
kiečiai pirmoje vietoje turi 
statyti lojališkumą Ameri
kai, o ne Jungtinėms Tau
toms.

Sekretorius Hammarsk
jold sako, kad pirmoje vie
toje jų lojališkumas pri
klauso Jungti n ėms Tau
toms . Taip patvarko Jung
tinių Tautų konstitucija ir 
nutarimai, kuriuos yra už- 
gyrusios visos tarptautinės 
organizacijos narės.

Sacramento, Calif.—Spa
lio 10 d. baltieji niekšai pa
dėjo bombą ant negro gy
ventojo gonkų. Bomba spro
go. Laimė, kad nieko ne
užmušė., Baltieji šovinistai 
nenori, kad negrai toje sri
tyje apsigyventų .

Londonas. — Konservato
rių partijos vadai nepaten
kinti, kad Winston Chur
chill nieko nesako apie sa
vo pasitraukimą iš partijos 
vadovybės ir premjerystės. 
Jo vietoje jie norėtų ma
tyti Anthony Eden.

vo įteikęs Asamblėjai su
mažinimui apsiginklavimo 
planą. Dabar tas planas 
apdiskusuojamas.

Amerikiečiai, britai ir 
francūzai norį platesnių in
formacijų apie Tarybų Są
jungos planą. Moch pasta
tė Višinskiu! net 25 klausi
mus. Višinskis atsakinėjo 
vietomis sarkastiškai, iš sa
vo pusės irgi pastatydamas 
visą eilę klausimų. Tačiau 
diskusijos labai rimtos, ir 
iš Višinskio kalbos buvo 
aišku, kad Sovietai yra pa
darę didelių koncesijų. Jie 
dabar nebereikalausią, kad 
pirmiausia būtų susitarta 
dėl visiško uždraudimo var
toti atomines, hydrogenines 
ir kitokias masinio žudymo 
priemones, o tik kalbama 
apie sumažinimą kitų gin
kluotų jėgų. Jie dabar su
tinka, kad būtų deramasi 
dėl sumažinimo apsiginkla
vimo ir paprastais ginklais. 
Be to, jie nebesivarysią, 
kad visoms šalims abelnai 
būtų sumažintos karinės 
jėgos vienu trečdaliu. Kiek
vieną kraštą galima paim
ti atskirai.

Šitos koncesijos yra to
kios rimtos, jog jomis su
sidomėjo visos šalys.

Jungtinių Valstijų atsto
vybė Asamblėjoje dar ne
pareiškė savo nuomonės, 
įraukiama, ką pasakys dele
gacijos galva Cabot Lodge.

Kovosią už pilnas sau teises
Martinsville, Va. — Čio

nai įvykusi National Asso
ciation for the Advance
ment of Colored People 
konvencija priėmė rezoliu
ciją, kurioje sakoma, kad 
negrai visur turi kovoti ir 
kovos už pilnas konstituci
nes teises. Jie panaudos vi
sas demokratines teises sie
kimui to tikslo. Jie taip pat 
ieškos pasaulinio pritarimo 
ir paramos.

Konvencijoje dalyvavo 
300 delegatų, daugumoje iš 
pietinių valstijų.

Išmesti 6,926 tarnautojai 
neva už nelojališkumą

bas pasigyrimo, kad Eisen- 
howerio administracija iš
metusi iš darbo “tūkstan
čius komunistų.” Įdomu, 
kad šiame raporte nesako
ma, kad tie tarnautojai bu
vo komunistai. Nesakoma, 
kad nors vienas jų būtų bu
vęs komunistas.

Jungtines Tautos. — So
cialistinė Albanijos respu
blika reikalauja, kad ji bū
tų priimta į Jungtines Tau
tas. Tokį reikalavimą ga
vo Asamblėjos prezidentas 
Dr. Kleffens.
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Dr. Motiejaus Palevičiaus 
gyvenimo bruožai MOTERŲ KAMPELIS

Jo mirtis skaudus smūgis 
visiems pažangiems 

lietuviams
Detroite mirė Dr. Motie

jus Palevičius.
Žinia apie staigią mirti 

to mylimo žmogaus sukrė
tė ne tik jo gyvenimo drau
gę Uršulę Palevičienę, duk
teris, žentą, brolį ir sesutę

LAIMINGAS MIESTAS
HANOI MIESTAS yra Vietnamo sostinė. Hanoi tu

ri apie 400,000 gyventojų ir, sakoma, yra vienas gražiau
sių pasaulio miestų.

Šiandien Hanoi miestą galima iš tikrųjų pavadinti 
labai laimingu miestu. Jis praėjusį savaitgalį perėjo į 
savo tikrų šeimininkų, Vietnamo Demokratinės Respu
blikos vyriausybės rankas.

Hanoi miestą, kaip ir visą Vietnamą ir visą Indo
kiniją, francūzai valdė per apie 80 metų. Per visą tai lai
ką vietnamiečiai kovojo prieš francūzus, kovojo visokiose 
formose, o per pastaruosius 8-rius metus vietnamiečiai 
kovojo su ginklu rankose už savo šalies išlaisvinimą.

Karas buvo žiaurus. Daug vietnamiečių paguldė 
savo galvas ant karo dėl išlaisvinimo aukuro.

Kadaise atrodė, kad vienas didžiųjų mūšių prieš 
francūzus bus Vietnamo sostinėje, Hanoi mieste. O jei
gu tai būtų įvykę, tai aišku, miestas būtų labai nukentė
jęs; jis būtų buvęs apgriautas, daug jo gyventojų būtų 
mūšiuose žuvę.

Bet kadangi vietnamiečiai francūzams kirto smūgį 
po smūgio kituose, mažesniuose Vietnamo miestuose,— 
ypatingai prie Dien Bien Fu tvirtumos,—tai francūzai, 
matydami, kad bus visiškai sumušti ir iš Vietnamo jė
ga išvyti, padarė mūšių paliaubas (Ženevos konferenci
joje) su Vietnamo Demokratine Respublika ir, einan,t ta 
sutartimi, jie pasižadėjo iš Hanoi miesto išeiti ramiai, 
be mūšių, be jokio pasipriešinimo.

Tap ir buvo padaryta. Praėjusį sekmadienį fran
cūzai ištraukė iš Hanoi miesto paskutinius savo kariuo
menės dalinius, o į Hanoi įžygiavo pergalinga vietnamie
čių kariuomenė. Ir taip šis didmiestis perėjo be mūšio 
i savo tautos priklausomybę.

Dėl to ir galima sakyti, jog Hanoi iš tikrųjų labai 
laimingas miestas.

Generolas Vo Nguyen Giap, vadovas armijos, kuri 
davė didžiulius francūzams smūgius prie Dien Bien Fu, 
išleido specialų pareiškimą, kuriame tarp kitko sako:

“Po 80 metų priešinimosi' ir po 8-rių metų mūšių, 
vestų už mūsų tautos išlaisvinimą, mūsų numylėtoji sos
tinė yra visiškai laisva. Tai yra didžiulė mūsų tautos 
garbingo priešinimosi pergalė, tai yra mūsų liaudies ir 
mūsų armijos pergalė.”

Francūzai dar pasilieka Haipkong uostamiestyje. Iš 
ten, einant Ženevos sutartimi, jie turės pasitraukti tik 
sekamais metais. O kai iš ten pasitrauks, tuomet visas 
šiaurinis Vietnamas.su apie 22,000,000 žmonių, bus iš
laisvintas.

Pranešimai sako, jog Hanoi miesto gyventojai di
džiuliu entuziazmu pasitiko įžygiuojančią savo tautos ar
miją, savo išlaisvintoją.

ir kitus gimines. Dr. M. 
Palevičiaus mirtis yra skau
džiausias nuostolis visai pa
žangiajai Amerikos lietuvių 
visuomenei.

Kada, keli mėnesiai atgal, 
mačiausi su daktaru, jis 
taip gerai atrodė ir buvo 
kupinas energijos, saky
čiau jaunuoliškos energijos.

M. Palevičius buvo paty
ręs, rūpestingas gydytojas. 
Bet mums jis labiausia bu
vo brangus, kaipo visuome
nininkas.

1951 metais detroitiečiai 
i minėjo 25 metų sukaktį jo 
medikalės karjeros. Tuo
met aš parašiau “Vilnia” il
goką straipsnį “Kaip An
gliakasys Tapo Daktaru”— 
Motiejaus Palevičiaus isto
riją. O šiandien tas straips- 

velionį į kapus.
Iš Varėnos į Dėdes Šamo 1

an-

Kas užims teisėjo Jacksono vietą?
PO TO, KAI TEISĖJAS Robert Jackson praėjusį 

šeštadienį staiga nuo širdies smūgio mirė, kyla klausi
mas: ką dabar prezidentas Eisenhoweris paskirs į jo 
vietą?

Spaudoje pasirodė daug visokių spėliojimų. Tūli sa
ko, būk Eisenhoweris pasodins į aukščiausią teismą da
bartinį valstybės sekretorių John Foster Dullesą, o pa
starojo vieton pakvies Mr. Dewey, New Yorko guberna
torių.

Kiti sako, jog prezidentas to nedarys, kadangi Dul
les esąs nepavaduojamas valstybės sekretoriaus vietoje.

Yra dar tokių ir kitokių spėliojimų.
Iš kitos pusės, arčiau Eisenhowerio stovintieji asme

nys teigia, jog prezidentas nesiskubins paskirti naują 
teisėją,—jis palauksiąs, ką pasakys kongresiniai rinki
mai.

Mes nežinome, kaip ten bus, bet verta priminti tą 
mintį, kurią Daily Worker iškėlė savo atvirame laiške 
Eisenhoweriui.

Šis dienraštis siūlo, kad prezidentas paskirtų i 
Jacksono vietą negrą juristą.

Iš tikrųjų, mums rodosi, jog tai auksinė mintis. 
15-ka milijonų negrų turėtų turėti savo tautos žmogų 
aukščiausiame teisme. Tai svarbu ypatingai dabar, kai 
baltieji šovinistai ir visokie rasistai bando 
aukščiausiojo teismo sprendimo — pašalinti 
mokyklų segregaciją.

) 1907 metuose Motiejus
Palevičius dirbo anglies ka
sykloje Clifford, Ill.

Koks tuomet buvo 
gliakasių gyvenimas?

Prisiminęs savo jaunas 
dienas, M. Palevičius man 
atsakė: Dirbome sunkiai, 
visi buvom jauni. Kai at
eidavo šeštadienis, prasidė
davo muštynės, o pirmadie
niais tampymasis teisme. 
Mušdavomės, kad būtų sma
giau. Clifforde tuomet gy-1 
veno 7 lietuvių šeimynos, o į 
pavienių buvo 47. 
gierių, vadinasi, 
Su apšvieta

neklausyti 
iš viešųjų

Sako, demokratai laimės
LAPKRIČIO 2 DIENĄ, be kongresinių 

rių, bus renkami 33-jų valstijų gubernatoriai.
New Yorko Times korespondentas W. H. Lawrence 

sako, kad jis surinko žinias ir pagal jas sprendžia taip: 
iš 33-jų gubernatorių mažiausia 19-ka bus išrinkti demo
kratai. f ** W ]l

Pennsylvania, Connecticut, Maryland, Arizona, 
Idaho, Nevada, New Mexico ir Colorado valstijas šiuo 
metu valdo republikonai, bet lapkričio 2 d. jie bus iš
šluoti, sako korespondentas.

0 kaip bus su New Yorko valstija?

ir senato-

Burdin- 
netrūko. 

buvo sunku.
Gaspadinės degino knygas. 
Kartą palikau ant stalo ke
turias knygas. Jų tarpe bu
vo Geografija, 
knygų nebuvo, 
kėjo ugnyje.

Tai tokia buvo pradžia 
jauno angliakasio gyveni
mo, kada jis iš Varėnos at-

Amerikon atvyko 1.906 m.: 
—aštuoniolikos metų vyrio-1 
kas. j

Varėnos sritis smėlio kraš-1 
tas. Iš žemės stmku ten! 
buvo pramist. Pušynų ten , 
buvo gražių, o pušynuose; 
grybų. Varėnoj, caro lai-1 
kais, buvo daug karinome-1 
nes. Jaunasis Motiejus stvė-1 
rėsi verslo. Jis tapo pirkliu, 
pardavinėd amas kariams 
tai duonos bandelių, tai ko 
kito. Gera buvo nebent tas, 
kad Motiejus suspėjo pa
baigt naro d n ą mokyklą. 
Kaimynai patarė važiuot 
Amerikon. Amerikoj gyve
no du dėdės Jakelevičiai.

Pirmoji stotis, atvykus 
Amerikon, buvo Elizabeth, 
N. J., kur jaunas .Dzūkijos 
sūnus dirbo faundrėje. Iš 
Elizabetho išvyko į Illinois.

Dirba ir mokinasi
1907 metais Amerikoj 

prasidėjo didžioji bedarbė. 
Krizis supurtė visą šalį. 
Jauniklis dzūkas išvažioja 
dirbti į anglies kasyklas. 
Kasyklose, o protarpiais 
faundrėsė ar kitur, dirba 
nuo 1907 iki 1)916 metu.

1908 metais įstoja į Lie
tuvių Socialistų Sąjungą.

Mano interviu su dakta
ru įvyko Detroite, gražia
me Palevičių name, pabai
goj liepos mėnesio. Prisi
minęs anuos tolimus laikus, 
daktaras atskleidė kelis pus
lapius savo anuometinio 
įdomaus gyvenimo:

“Visuomet norėjau mo
kytis. Šerno knygos buvo 
pradžia apsišvietimo, šer
nas, tuomet redagavęs “Lie
tuvą,” buvo gabus mokslo 
populiarizatorius. Su soci
alistiniu sąjūdžiu mane su
pažindino Aleksandras Mil- 
vidas. Mano pirmas susi
tikimas su ju'o įvyko East 
St. Louise, prie bažnyčios. 
Išėjęs iš bažnyčios atsigau
ti tyru oru, stoviu atsirė
męs tvora. Prieina prie ma
nęs nepažįstamas žmogus 
ir pradeda kalbinti. Po po
kalbio jis man įteikia “Ko
vą” ir “Žariją” (tuomet 
ėjusią Vilniuje). Vėliau su 
juo geriau susipažinau. Įsto-

Louis, Missouri.
“Greit ‘pradėjau rašinėt 

korespondencijas į “Darbi
ninkų Viltį” (ėjo Shenan
doah, Pa.), į “Kovą,” vėliau 
j “Dilgėles,” kurias Pitts- 
burghe leido. J. Baltrušai
tis. 1914 metais pradėjo ei
ti ‘Naujienos.’ Tuomet 
‘Naujienos’ turėjo darbi
ninkuose pasitikėjimo. Ne
pamiršau pasimokinti ir 
vakarinėse mokyklose.”

1915 metais subrendo f 
mintis tapti gydytoju. Pa
dirbęs 1915 m. Collinsville 

uždirbęs — M. Palevičius 
sakosi jau turėjo sutaupęs 
apie $5,000 m e d i k a 1 i n i o 
mokslo pradžiai. Kiek vė
liau reikėjo paramos, tai 
gavo jos iš brolio Miko, dė
dės Jakelevičiaus ir sesers

Istoja į Hoffmano Pre
paratory School, vėliau Į 
Hannemano Medikalę Kole
giją. Medikalį mokslą bai- 
gia" Dalhousie Universite
te, Nova Scotia, Kanadoj.

Tai buvo 1926 metais.
Su Uršule Vieraičiūte 

Dr. Palevičius apsivedė 
1924 metais Chicagoje. Nuo 
1928 metų Palevičiai persi- 

Vakare jau ' kėlė gyvent Detroitan. Gra- 
Jos supleš- < žus ii- pavyzdingas buvo jų 

gyvenimas, auginant Biru
tę ir Ophiliją. Birutei iš
tekėjus už Frank Price, Pa
levičiai susilaukė ir anūkų.

Daktaras Palevičius labai 
juos" mylėjo.

11.1 namus.
L. Prūseika

Šaltainės lašeliai
Pirmoji šapa masiniam 

š-altainės gaminimui tapo 
atidaryta Wa’shingtone 
ories apie šimtą metų. Dar
bininkai rankomis operavo 
plaktuvus. Biznis ne už il
go pasklido ir į kitus mies
tus. Tačiau mechaniški ga
minimo įrankiai nepasiro
dė iki 1890 metų. Kai žmo
gus pakinkė darban elek
trą, šaltainės gamintojai 
pradėjo elektros pajėga 
vartoti šaltainei plakti. 0 
mechaniškas šaldymas įga
lino šaltainę išlaikyti šal
tai ir sveikai bile kuriuo ! benti..

Gerbiamos karvių 
melžėjos Lietuvoje

Viename Vilniaus “Tie
sos” numeryje telpa virš 50 
moterų vardų. Ten ilgas 
sąrašas kolūkių karvių mel
žėjų, kurios geriausia pasi
žymėjo.

Minimas dienraštis skel
bia, kad šios melžėjos “iki 
rugpjūčio pradžios d a u - 
giausia 
kiekvieno 
vės.

Pirmoji vietoje stovi 
Magdė Vosylienė, Marijam
polės rajono, “Šešupės” kol
ūkio pirmūnė, primelžusi iš 
vienos karvės 4,120 pieno

irimelžė pieno iš 
s joms skirtos kar-

Žemiausiai stovi Ona Ka- 
čenauskienė, Kaiši a d o r i ų 
rajono, Stalino vardo kol
ūkio pirmūnė, primelžusi 
2,005 kilogramus.

Šios pirmūnės melžėjos 
yra priskaitytos prie gar
bingųjų darbuotojų, kurie 
“nenuilstamai kovoja dėl vi
suomeninės gyvulininkystės 
produktyvumo pakėlimo,” 
rašo “Tiesa.” Jų vardai 
skamba ne tik plačioje Lie
tuvoje, bet ir visoje Tarybų 
Sąjungoje!. Už savo pasižy
mėjimus jos gauna gerą at
lyginimą ir tam tikras do
vanas.

Tenka čia priminti, kad 
Lietuvoje karvių melžėjos 
ne vien tik tuo vienu darbu 
užsiima. Joms tenka taip
gi prižiūrėti ir tos karvės, 
kurios. joms pavestos. O 
tinkamas karvių prižiūrėji
mas, aiškų, suteikia dau
giau iš kiekvienos karvės 
pieno.

Tai kaip laikai pasimai
nė. Senoje Lietuvoje, atsi
mename, gyvulių prižiūrė
tojos, karvių melžėjos buvo 
visur skaidomos paskiausio
je vietoje.. Nors ir geriau
sia atsižymėsi, niekas ta
vęs už tokį darbą nepago- 
clos, tau kredito neduos. Tik 
socialistinė santvarka tega
lėjo iškelti į aukštumas vi
sus tuos, kurie savo dar
buose pasižymi. G r.

Jeva Roickefellerienė 
gelbsti neturtingiems

Free Dental Clinic of the 
Wolf H.Silverstein Memori
al Fund gavo Jevutę Rock- 
efelerienę vieną vakarą į 
savaitę padirbėti, dentiste- 
rijos daktarams pagelbėti, 
kaip slaugę.

Klinikos atidarymo die
noje Jevutė jau buvo prie 
darbo — gelbėjo Dr. Oscar 
Ginder, kuris irgi veltui sa
vo laiką aukojo. Pirmuti
nis jų pacientas buvo Nel
lie Gonzalez, portorikietė, 8 
metu amžiaus, i-

Rockcfelerienė sako, kad 
ji tai daro, todėl, kad ir jai 
esant mažytei Chicagos kli
nika yra vęltui patarnavusi.

Jevutė gimė lietuvio an
gliakasio šeimoje. Vėliau 
persikėlė su motina gyven
ti Chicago n ir ten augo ir 
drauge su lietuviais daly
vavo. Tų laikų ji niekad 
negali pamiršti.

Kuomet kitos milijonier- 
kos žino tik iškaštingą gy
venimą, nepaiso neturtin
gųjų žmonių, Jevutė eina 
pagelbėti biedniems East 
Side vaikučiams.

sezonu, taipgi toliau nuga-

ir gyvena
Pasirodė iš

Tarybų Sąjungos 
moterys atsižymi

Anglijos advokatų delega
cija lankėsi Tarybų Sąjun
goje. Jie buvo pakviesti 
plačiau susipažinti su Tary
bų baudžiamosiomis Įstai
gomis.

Atvykę Maskvoje, jie ty
rinėjo “darbo kolonijas,” 
kuriose dirba 
prasikaltėliai, 
tyrinėjimo, kad tose koloni
jose visas darbas yra taip 
vedamas, kad tik greičiau 
pataisyti nusikaltusius ir 
padaryti juos gerais ir nau
dingais piliečiais. Už darbą 
jiems ten mokama unijinė 
mokestis ir tik atimama 20 
procentų už jų užlaikymą. 
Anglai advokatai pripažįs
ta, kad tai didelis toje sri
tyje progresas yra padary
tas.

Nuostabiausia buvo tai 
tas, kai jie aplankė vieną 
tokių kolonijų. Ji praeityje 
buvo vien tik moterų kolo
nija, o dabar 
moters ten 
vyrai tas vietas užima. Bu
vo jiems tada paaiškinta, 
kad tarp moterų prasižen
gimai visai sumažėjo ir to
dėl net tokios kolonijos vien 
moterims nebereikia.

Pasirodo, kad Tarybų 
jungos moterys ir šiuo 
sitikimu parodo gražų 
vyzdį. Prostitucija visai iš
nykusi, dabar ii- įvairūs 
prasižengimai tarp moterų 
nyksta. Jos užimtos didžiu
liais darbais, socialistinė
mis lenktynėmis įvairiose j 
darbo srityse. Tarybų Są
jungos moterys gražiais 
darbais pasižymi.

Amerikiete

nei vienos 
nebeliko, tik

at- 
pa-

Makartistai nespėjo 
Barrows pasigauti

Spalio 2 d., Beth Israel 
ligoninėje, New Yorke, ke
lias savaites pasirgusi, mi
rė Alice Prentice Barrows. 
Palaidota spalio 5 d. Mirė 
sulaukusi 77 metus am
žiaus.

Miss Bar rows buvo įžymi 
moteris. Per 33 metus ji 
dirbo federalės valdžios 
įstaigoje mokyklų statymo 
reikalais. Ji turėjo didelio 
patyrimo apie Amerikos 
mokyklų problemas. Pasta
raisiais metais gyvendama 
iš'pensijos, Barrows sekė 
mokyklų padėtį ir kritikuo
davo valdžios pareigūnus, 
kam jie nesirūpina praves
ti reikalingas mokykloms 
reformas.

1953 metu birželio mėn. i 
Senato Vidujinės Apsaugos• 
subkomitetas buvo ją pasi
šaukęs tyrinėti, ar tik ji nė- ; 
ra komunistė ir ką daugiau i 
ji žino apie komunistinį ar : 
progresyvi veikimą. Bet ji ! 
labai gerai atkirto, kad ji-1 
nai tiki Puritonų įsigyve- ■ 
nusiai tradicijai: “Niekas 
neturi teisės reikalauti ki
to liudyti prieš save.”

Nieko makartistai tada 
nepešę ieškojo tam tikrų 
progų prie jos prikibti, ap
kaltinti ją subversyve ir dar 
nubausti už neatsakinėjimą 
į klausimus. Bet dabar su 
jos mirtimi viskas pasibai
gė. Nespėjo jos pasigauti 
ir nubausti.

Bonn/ Vokietija. — Čia 
sakoma, kad Tarybų Są
jungos premjeras aplanke 
Rytinėje Vokietijoje u ram
umo kasyklas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., spalio (Oct.) 13, 1954

Šeimininkėms
KEPTI OBUOLĮ aL

Obuoliams kepti pečiuje 

pa- 
kaip kitaip 

Tai priklauso

gali būti be jokių priedų, 
net ir be cukraus.
gali būti pasaldinti, 
rūkštinti 
paskaninti.
nuo obuoliu rūšies ir mūsų 
skonio.

Pamatinis amerikonų pri
imtas būdas yra toks:

6 vidutiniai dar apykie- 
čiai obuoliai

:j puoduko cukraus 
puodukas vandens 
2 šaukštai cukraus. 
Užkaitink pečių iki 350 

F laipsnių. Nuplauk obuo
lius. Apvaliuoju bulvių 
skustuvu ar peiliuku iš
skobk šerdis, p a 1 i k d a m a 
stiebelio galą obuolio ne- 
pradurtą. Pradurtojo Judo 
apie trečdalį žievės nulupk 
(apsaugai obuolio nų(^ su- 
trūkimo). Sustatyk ’į ne
gilią blėtą nuluptuoju galu 
i viršų.

Pavirk vandenį su :j puo
duko cukraus 10 minučių 
(norint pagerinti spalvą, 
virk sykiu ir nuluptąją žie
vę). Supilk syrupą ant 
obuolių. Kepk apie pusę 
valandos ar iki galėsi įdur
ti smeigtuku, retkarčiais 
palaistant blėtoje esančiu 
syrupu, kad paviršius ne
apdegtų.

Išimk iš pečiaus. Kožną 
šaukšteliu cu-

kraus ir paspragink po 
lengva liepsna, palaistant 
syrupu, iki aprus.

Paduok šiltus ar šaltus, 
su paprasta ar su plakta 
grietine, arba ir be priedų.

Norint paįvairinti, iške
pus, pirm apibarstymo cu
krumi ir spraginin po 
liepsna, galima šerdies tuš
tumoje dėti kokių vaisių, 
riešutų, uogų ar kokią put
lią saldainę pakeisti sko
niui ar pagražinti. X

Taipei, Formoza. —Čian- 
gas pripažįsta, kad Kinijos 
armija gali padaryti įsiver
žimą į Formozą. Bet jis 
tvirtina, kad tuomet pačio
je Kinijoje įvyktų sukili
mas, kuris nuverstų komų-

Today’s Pattern

9295 
12—20; 40

vy 'UL.ioM'inkęffM
Pattern 9295: Misses’ Sizes 12.

U, 16. 18. 20; 40. Size 16 takes 
4 yards 35-inch fabric.

I

Užsakymą su 35 centais^ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

Vietnamas.su


HAVERHILL, MASS.
J. Kasparavičius

Rugsėjo 11 d. mirė Juozas 

Kasparavičius, gyv. 30 Clyde
sdale Ave. Aš maniau apie 
Juozą, jojo gyvenimą ir mirtį 
parašyt, bet kadangi Juozas 
jau per keliolika metų čia ne
gyveno, tai nežinojau, kaip 
Juozas per tą ilgoką laiką gy
veno ir kaip užsilaikė.

Dabar ačiū drg. Natalie iš 
St. Petersburg, Fla., už apra
šymą, kuris tilpo Laisvės 195 
numeryje. Kaip pasirodo tai 
Juozas, kaip Haverhill’je gy
vendamas darbavosi už darbi
ninkų judėjimą, taip ir St. Pe- 
tersburge. Beje, pažymėta, 
kad Juozas mirė rugpjūčio 11 
d., o turėjo būti rusėjo 11d., 
taipgi ne Bostone ligoninėje, 
kaip pažimėta, bet mirė na
mie, 30 Clydesdale Ave. Bu
vo nuvestas į Hale ligonbutį 
Haverhill, bet prašėsi kad 
vežt^namo, taip ir buvo išnil- 
dyta.

Jurtas paliko dideliame nu
liūdime savo moterį, Marijo
ną, du sūnus, Juozą ir Vitai, 
abu vedę, ir dukterį Nellie, iš
tekėjusi ir gyvena St. Peters
burg, Fla. Sesutę Magdaleną 
Petravičienę gyvenančią So. 
Bostone, Mass. Brolis Andrius 
mirė keli metai pirmiau; pa
liko anūkų ir kitų giminių.

Mudu su Juozu nemažai ap
važiavom Juozo Forde ieško
dami naujų ir atnaujindami 
senas Laisvės prenumeratas.

Palaidotas rugsėjo 14 d. Lie

M. Bieliauskas

ČEKIŠKĖJE
Trumpos Lietuvoje liepos šina, prietaisai prie bulvių 

naktys. Tuo metu valstie
čiai keliasi saulei tekant. 
Anksti atgyja Panemunės 
pievos. Tai šen, tai ten 
girdėti, kaip dirba trakto- 
rinės ir arklinės šienapiū- 
vės, kaip netoli gyvulių fer
mų be paliovos gaudžia si
loso kapoklės. Keliais va
žiuoja sunkvežimiai ir ve
žimai, iki viršaus prikrau
ti kvapaus šieno.

Įstriži rytmečio saulės 
spinduliai glamonėja ty
kius Nemuno vandenis. Il
gai kaukia kauklys, skel
biąs, kad barža atvyko. At
ėjo eilinė partija naujau
sių žemės ūkio mašinų — 
traktorinė šienapiūvė, trak- 
toriniai grėbliai, pelkių 
freza, daigų sodinamoji ma-

sodinamosios mašinos SKG- 
4. Pirmarūšė technika siun
čiama į Čekiškės mašinų - 
traktorių stotį, esančią ke
letas kilometrų atstu nuo 
upės, netoli Vilkijos miesto.

Čekiškės MTS sodyba yra 
Lygioje nemiškingoje vieto
je. Beveik visi jos pasta
tai, dirbtuvės, panašios į 
gamyklinius korpusus, ga
ražai, stoginės, kontoros 
pastatas ir darbininkų ka- 
tedžai, 
oųjų 
naujutėliai.
dybos kieme eilėje 
Įvairios žemės
uos.

—Mašinų - traktorių sto
ties parką,—sako vyriausio 
ji MTS agronome Liudmila 
Marmaitė, — sudaro Įvai
riausios rūšies ir paskirties 
technika. Mes turime apie 
80 traktorių, 10 savaeigių 
grūdų ir linų valymo kom
bainų, 8 sudėtingas kulia
mąsias, 5 linų raugtu ves, 
bulvių sodinimo, grūdų 
apvalymo agregatus, me
chaninę grūdų džiovyk
la, daug sėjamųjų ir dirvą

pastatyti iš raudo- 
dar visiškai 

Erdviame so
sto v i

ūkio maši-

tuvių Tautiškose kapinėse, 
Bradford, Mass.

Patarnavimą atliko grabo- 
rius Churlionis iš Lawrence, 
Mass.
Dalyvavo keli desėtkai žmo

nių, taipgi buvo gražių kviet- 
kų.

Palaidotas laisvai.
Juozai, tu mirei, bet tavo

darbas, kurį tu dirbai, eina ir i įdirbančiųjų agregatų. Yra 
eis pirmyn. I pas mus traktorinių siloso

Ant. kapoklių ir šienapiūvių. O

Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

Jis dirbo virtuvėje vyriausiu virėju ir 
turėjo pirmo seržanto laipsnį. Su juomi 
turėjo skaitytis net karininkai. Būdo 
jis buvo gero, visuomet linksmas, iškal
bus. .

Jurgį su kitais kaliniais atvary
davo valgyklon pasiimti savo dalį, tai 
virėjas pats dalindavo sriubą. Kartą 
Jurgis iš virtuvės lyg išgirdo tris lietu
viškus žodžius: “Atnešk dar duonos.” 
Gal jam tik taip pasigirdo? O gal ištik
tųjų virėjas lietuvis? Bet kitą kartą 
Jurgis išgirdo jau daug aiškiau lietuviš
ką kalbą: “Čia reikia daugiau miltų, 
dėk miltų’'. Jurgiui tada jau buvo aiš
ku, kad virėjas lietuvis.

Ir vieną kartą, kai Antanukas pylė 
kaliniams sriubą, Jurgis praeidamas ty
liai lietuviškai ištarė: “Dar vieno sam- 
tuko....”

Virėjas lyg džiaugsmingu žvilgsniu į 
jį pažvelgė, nusišypsojo, davė kitą sam- 
tuką ir klausė:

— Lietuvis?
— Taip, tikras lietuvis...
— Gerai, aš ant septynių pas tave at

eisiu ir mudu pasikalbėsime. Ir dar ne
buvo pilnai septynių, o virėjas jau sė
dėjo barake ant Jurgio lovutės ir abu 
kalbėjosi, kalbėjosi tartum jie būtų bu
vę keletą metų nesimatę draugai. Pir
mas Antanuko klausimas buvo:

Ar čia yra daugiau su tavim lietu
vi ųT

— Ne, nežinau nei vieno.
Antanukas jam paskui sakė, kad jam 

kiek pavojinga būti kalinių barake, bet 
žadėjo kitą dieną atsiųsti kareivį, kuris 
Jurgį kaip darbininką nuvestų virtuvėn. 
Tam seržantas-virėjas turėjo teisių.

Sekančią dieną Jurgis jau radosi vir
tuvėje. Antanukas įsakė savo padėjė
jams, ką reikia daryti ir pats su Jurgiu 
nuėjo į mažesnį kambarėlį. Čia jis vėl 
pradėjo Jurgį klausinėti:

r— Už ką papuolei čia?
— Nenorėjau vykti į Franc i ją, eiti ka- 

ran. Na, ir atsisakiau tapti šios šalies

Antanukas kalbėjo taip ilgai ir įtiki
nančiai, kad neliko abejonių. Jurgis įsi
tikino, kad turi reikalą su nuoširdžiu, 
garbingu žmogumi. Bet vis dar norėda
mas būti atsargus, Jurgis sakė:

— Apie socializmą nusimanau šiek 
tiek, bet prie partijos nepriklausau.

Antanukas vėl klausia:
— Tai kodėl nenori išsiimti piliečio 

popierių?

Antanukas nusišypsojo maloniai:
— Neįsipilietinai, a? Reiškia, tu so

cialistas?
Jurgis nudavė durneliu:
•— Socialistas? Nežinau, ką tas reiš-

y-Ar ištikro nepriklausai jų partijai? 
Ašižinau, tu bijaisi apie tai kalbėti; 
bet būk tikras, Jurgi, į mane gali atvi
rai kalbėti. Tau nieko blogo neatsitiks. 
Aš suprantu: jūs visi, kurie priešingi 
karui, esate socialistai. Toks yra ir ma
no tėvas. Toks ir aš. Kalbėk su manimi 
kaip su tikru broliu, nebijok!

varyti karau.
— Didelę klaidą darai, drauguti, jei 

taip manai. Ar tu tiki tam? Kaip tik 
neužteks piliečių kareivių, pradės vary
ti ir nepiliečius. Juk jūs gyvenate šioje 
šalyje. Antra, pilietiniai popieriai la
bai daug padės ateityje. Ir trečia: jei 
karas baigiasi rytoj, tai jūs jau niekad 
negalėsite tapti šios šalies piliečiais. At
mink mano žodžius, Jurgi! Aš matau, 
kad tu puikus jaunuolis ir aš tau vėlinu 
daug gero. Bet aš tau kaip tikram bro
liui patariu: išsiimk pilietybės popieras, 
kada jas gauti lengva, o kada nors atei
tyje džiaugsies, būsi dėkingas už patari
mą...

Po to jie susieidavo kiekvieną dieną, 
kai Jurgiui tekdavo dirbti virtuvėje. 
Antanukas vieną dieną jam pasakojo, 
kaip jo tėvas, socialistas, viename susi
rinkime pasisakė prieš karą ir tik dėlto 
jam buvo atsisakyta duoti pilietybės po
pierius. Jis dabar labai norėtų patapti 
piliečiu, bet jam neduoda. 'Ir Antanu
kas pridėjo: “Taip bus ir su jumis, ku
rie atsisakysite.”

Jurgis įsitikino, kad Antanukas kalba 
iš tikros širdies, kaip tikras brolis ir tė
vas. Ir kuomet karininkas atėjo apklau- 
sinėdamas, kas nori pilietybės popierių, 
Jurgis užsirašė. Tada pilietybės popie
rius brukte bruko naujokam kareiviam, 
karininkai kiekvieną dieną siūlė: “Išsi- 
imkite pilietybės popierius, nes vėliau 
negausite, kad ir norėsite...

Piliečiu tada buvo lengva tapti, daug 
lengviau, negu tapo vėliau, kada reikėjo 
išlaikyti ištisus egzaminus. Po kokios 
savaitės tas pats karininkas atėjo ir nu
sivedė Jurgį su dar septyniais užsirašiu
sias naujokais. Visus sušaukė prie ra
šomo stalo, kur sėdėjo koks tai pareigū
nas, kuris paklausė:

“Ar visi norite tapti šios šalies pilie
čiais?”

Ir kada jam buvo pasakyta, kad taip, 
jis liepė jiems iškelti dešinę ranką ir 
klausė: ,

“Jei kada ši šalis kariautų su jūsų bu
vusia šalimi, ar jūs kariausite šios šalies 
armijoje prieš savo šalį?

Naujokai privalėjo atsakyti: “Taip, 
mes kariausime už šią šalį.”

(Bus daugiau)

dabar mes gauname maši
nas kopūstams, pomido
rams, agurkams mechaniš
kai sodinti, pelkėms nusau
sinti.

SAVAEIGIS KOMBAI
NAS DARBE

Mes priėjome prie sava
eigių kombainų. Prie jų 
dirbo jaunuoliai. Jie užtai
sė motorus, atliko paskuti
nius pasiruošimo darbus 
prieš išeinant į laukus.

Savaeigis kombainas vyk
do visą grūdų nuėmimo 
darbų kompleksą. Jam be
veikiant sunkvežimiai prii
ma apvalytus grūdus ir ve
ža juos į sandėlį. Valstie
čiai pamėgo šią mašiną, ku
ri palengvina jų darbą. Bet 
labiausiai jie yra dėkingi 
už šią mašiną,—ir Marmai
tė parodė į linų rovimo 
kombainą. — Linai, kaip 
yra žinoma, reikalauja iš 
žmogaus daug triūso. Kom
bainai beveik pilnumoj at
lieka šį darbą. Jie rauna 
linus, suriša į pėdus, nušu- 
kuopa sėmenų dėžutės...

Čekiškės MTS, aprūpin
ta pirmarūše technika, ap
tarnauja 11 kolūkių. Šių 
metų pavasarį ji įdirbo ko
lūkiuose apie aštuonis tūks
tančius hektarų žemės, ap
sėjo ją, įtrešė dirvą mine
ralinėmis ir organinėmis 
trąšomis. MTS technikos 
pagalba nuimamos grūdi
nės kultūros, ilgapluošči'ai 
linai, kasamos bulvės, ku
liami javai, piaunamas šie
nas, silosuojami pašarai, 
kasamos ir išvežamos dur
pės trąšoms, džiovinami 
grūdai ir atliekami kiti že
mės ūkio darbai. Trylika 
jos agronomų ir zootechni
kų įdiegia į kolūkinę gamy
ba, moko valstiečius irime- 
čiuose agrozootechnikos. 
kursuose, padeda jiems už
auginti gausius derlius, pa
didinti gyvulių skaičių ir 
kelti jų produktyvumą.

Liudmila Marmaitė vado- 
bui. Vietinio valstiečio du
ktė, ji 1951 metais baigė 
Kauno žemės ūkio akade
miją. Nuo to laikomi dirba 
MTS. Darbininkai ir vals
tiečiai ją gerbia už atkak
lumą ir žinias, už draugiš
ką pagalbą, kurią ji yra 
pasirengusi teikti bet ku
riuo metu. Vyriausioji ag
ronome Marmaitė nuolat 
lankosi traktorinėse ir lau
kininkystės brigadose, ben
drauja su kolūkiečiais ir 
mechanizatoriais.

Daug puikių žmonių yra 
MTS. Priešakiniai trakto
rininkai Petras Buivydas, 
Pranas Mačiulaitis, Stasys 
Mazurkevičius ir kiti yra 
MTS pasididžiavimas. Sta
sys Mazurkevičius jau šiais 
metais dišeliniu traktoriu
mi įdirbo daugiau kaip 700 
hektaru kolūkinės žemės. 
“Kelio į komunimą” žemės 
ūkio artelėje Jonas Entu- 
pas, atlikdamas bulvių, ku- 
kuruzos ir pašarinių šak
niavaisių tarpueilių 
mą, vienas atlieka 
čių žmonių darbą.

Visu kolūkiečių 
niai dabar nukreipti į kom
bainininkus. Kolūkiečiai 
glaudžiai bendradarbiauda
mi su mechanizatoriais ir 
agronomais, šiemet užau
gino gausų grūdų, linų ir 
kitų žemės ūkio kultūrų 
derliu. Dabar tą derlių rei
kia nuimti. Kombainai turi 
nuimti grūdines kultūras, 
linus ir kitas žemės ūkio 
kultūras tūkstančiuose hek
tarų. Rombai nin kai savo 
mašinas jau išvedė į aptar
naujamus kolūkius, kad, 
tam tikram laikui praslin
kus, pradėtų grūdų nuėmi
mą. Čekiškės MTS aptar
naujami kolūkiai praėju
siais metais gavo daug pa-

DETROIT, MICH.

Mirus Dr. M. D. Palevičiui
Išreiškiame širdingą mūsų užuojautą velionio

žmonai Uršulei, dukroms Birutei ir Otilijai, žen
tui Price, broliui Mykolui, seseriai R. Samulio- 
nienei ir jos vyrui ir visiems giminėms bei arti
miesiems.

P. ir E. Jočioniai

MIRUS

DR. M. D. PALEVIČIUI
Detroit, Mich.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 
Uršulei, dukterinis Birutei ir Otilijai; žentui 
Frank Price, broliui Mykolui ir kitiems jo gimi
nėms ir artimiesiems.

L. D. S. 55 kuopa, Cleveland, Ohio, 
Valdyba: S. Ivaiuiunkas, Pirm.

J. P draus, sek r.
J. Žebrys, fin. sekr.
P. Neomirienė, ižd.

DETROIT, MICH.

Mirus Dr. M. D. Palevičiui

Mes liūdim netekę taip artimo brangaus ir la- 
bai reikalingo mums draugo. Likusiai jo šeimai, 
žmonai Uršulei, dukterims Opheliai, Birutei Price, 

' žentui Frank, anūkams Katriutei ir Kevin, sese
riai R. Samulionis, broliui Mikui ir visiems ki
tiems giminėms ir artimiems reiškiame giliausią 
mūsų užuojautą.

N. Astrauskas
Z. Danta
J. ir M. Gineičiai
G. ir S. Nausėdai

Ona Demskis
P. ir M.
J. ir A.
F. ii- V.

Smalsčiai
Daukai
Braz ir duktė

LOWELL, MASS

įd i r bi
des i m-

Bankietas spalio 17

Liętųvių Piliečių Socialis j 
Klubas turėjo gerą mėnesinį 
susirinkimą spalio 3 dieną.

Jeigu vasaros šiltose dieno
se susirinkdavo tik po kelis 
narius į susirinkimus, tai per
eitas 
gerokai skaitlingesnis— daly
vavo 15 žmonių. Buvo geri ra
portai iš komiteto bei komisi
jų veikimo, 
vėjai sudraskė klubo pastato 
seną 'stogą, bet jau 
nauja 
su nauja kepure.

Buvo 
ban k i 
darbuotės. Atrado, 
sija labai 
Kalakutai bus superkami tie
siog iš ūkininkų—gyvi, tokiu 
būdu turėsime šviežios paukš
tienos 
Tarta 
gios muzikos pačiame bankie
te. Pats bankietas 

1 valandą po pietų.
Gerbiamieji svečiai, kurie 

ketinate dalyvauti mūsų šau
tajame bankiete, įsitėmikite, 
jog bankietas spalio 17. pra-

susirinkimas jau buvo

Nors šelstantieji

uždėtas
s ir namas .jaučiasi kaip

įdomus raportas iš 
eto rengimo komisijos 

jog komi- 
gorai darbuojasi.

bankiete, spalio 17 d. 
ir tas, kad turėti sma-

prasidės

jamų iš savo visuomeninių 
ūkių.1 Daugelyje jų pinigi
nės pajamos viršijo milijo
ną rublių. Dar didesnių pa
jamų manoma gauti šiais 
metaĮs.

i sides 4-tą vai. po 
įšalėję, 14 

Katrie
; turės gerą 
mutinėje

■ baras ii' kitokį patogumai.
jog turėsime sve- 

savo miesto, 
š tolimesnių

pietų, klubo 
St.
ir anksčiau

Tyler 
pribus 
pažmonę klubo že- 
įstaigoje, kur yra

Tikimės 
čių apsčiai iš 

! priemiesčių ir 
i vietovių, todėl viskuomi tenka 

apsirūpinti, kad už 
dolerių ir pa
būtų pilniau-

šią žiemą?
atvėsus reikia

gerokai
paskirtą dviejų 
sės bilietą visi 
šiai patenkinti.

Ką veiksime
Dabai- orui

susirūpinti ir kitoms organiza
cijoms su šiokiu-tokiu veiki
mu,— kultūriniu1 veikimu.

Reikia turėti gerą susirin
kimą L.L.D. vietinės kuopos. 
Aš manau, būtų geras laikas 
tokiam susirinkimui laikyti 
spalio 24 d. 3 vai. po pietų. 
Gi kitiems susirinkimam laiką 
ir dieną nusistatysime susirin
kę spalio 24 dieną.

Dabar eina “Laisvės 
jų skaitytojų vajus,
privalomo skubiai apsitarti 
veikti.

nau-
1 to 

ii'

J. M. K.

Paryžius. — Pirmaisiais 
šių metų šešiais mėnesiais 
Francūzijos pramoninė ga
myba pakilusi 8.5 procento.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
akmenų jau nekasa į žemę, 
bet naudoja juos statybai.

Net ir didžiausią akmenį 
mašinos sudoroja, kaip rei
kia, apvalo žemę, kad joje 
galėtų javai augti, kad tuos 
javus galėtų mašinos su-* 
imti.

Koks pasikeitimas! Pasi
keitimas į gerąją pusę.

Lietuvoje perdaug pelkių- 
pelkynų. Nusausinti, pel
kynai stojasi dirbama ir 
vaisius teikiama žeme.

Sprendžiant pagal Lietu
vos spaudą, šiandien Į pel
kių nusausinimą kreipiama 
didžiausias dėmesys.

Pradeda ir čia naudoti 
mašinas, gautas iš kitų res
publikų.

Ne tik miestai, o ir visa 
Lietuva sparčiai keičia sa
vo veidą.

Philadelphia, Pa.
Mūsų ligoniai

Serga .Jonas Macėnas. Buvo 
pasidavęs sunkiai operacijai j 
Jefferson ligoninę. Po opera
cijos sveiksta, šiuos žodžius 
rašant jau1 pasirengęs grįžti į 
namus, 7200 Oakland St.

Marcelė Toleikienė sunkiai 
susirgo; gydosi namie, po 
num. 3146 Glenview St.

Helen
sunkios 
pradeda1 
namų. Ji
6067 Upland St.

Nuo savęs linkiu 
trims ligoniams laimingai pil
nai išsveikti.

P. Walantiene

Mattis, po ilgos 
ligos, eina geryn 
retkarčiais 
gyvena po

ir 
ir

■

1Sišeiti 
numeriu

visiems

Du naciai nuteisti mirtin
Paryžius. — Buvęs hitle

rinės armijos generolas 
Karl Oberg ir geštapo pul
kininkas Helmut Knocken 
tapo nuteisti mirtin. Jie 
buvo kaltinami karo metu 
papildę baisiausių krimina- 
lysčių prieš francūzus. Teis
mas tęsėsi visą mėnesį. Nu
teistieji kriminalistai tikisi 
susilaukti pasi gailėjimo 
francūzų aukštesniame teis
me.

Kanadoje nauja imigracijos 
banga

Montreal, Canada. — Ka
nados vyriausybė skelbia, 
kad Kanadon pradėjo pri
būti labai daug naujų imi
grantų. Daugiausia jų pri- 
būna iš Europos. Nebeuž
tenka laivų juos atgabenti.

Hollywood, Calif. — Vėl 
susirgo garsioji gražuolė - 
aktorka Marilyn Monroe. 
Ją pasigavo influenza. Kaip 
žinia, Miss Monroe reika
lauja divorso nuo savo vy
ro Joe De Maggio. Jiedu 
vedė tik prieš devynis mė
nesius.

Jakarta, Indonezija. — 
Vyriausybė skelbia, kad jai 
pavyko gerokai sumažinti 

; šalyje kriminalystes. Per
nai per pirmuosius šešis 
mėnesius buvę papildyta 
2,008 žmogžudystės, o šie
met tik 1,612.

H-bombos aukos laidotuves
Tokyo. — Spalio 9 d. ta

po palaidotas Aikich Kubo- 
yama, pirmoji H-bombos 
auka. Laidotuvėse dalyva
vo trys tūkstančiai žmonių.

Water town, N. Y. — Ke
turi vidurinės mokyklos 
jaunuoliai prisipažino, kad 
tai jie pomidorais apmėtė 
senatorių įves, republikonų 
kandidatą į senatorius, kai 
jis čia kalbėjo.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., spalio (Oct.) 13, ,1954



ĮVAIRIOS ŽINIOS
Komunistai pradėjo propa
gandą japonu armijoj

Tokyo. — Japonijos vy
riausybė turinti įrodymų, 
kad Japonijos Komunistų 
partija yra pasimojusi lai
mėti japonų armiją savo 
programai. Komunistai tu
rį planus sukurti grupes 
armijoje ir palaipsniui iš
plėsti jų propagandą. Pati 
armijos vadovybė sako, kad 
iki šiol komunistams nesi
sekė laimėti kareivius. Ko
munistai labai energingai 
armijoje platiną du laik
raštuku — “Žvaigždę” ir 
“Liaudies Kareivi.“

Washington, I). C. — Val
džia suareštavo J. S. Peter
son, -Ir., buvusį Nacionalio 
Saugumo Agentūros parei
gūną. Ta agentūra savo 
veiklą laiko slaptybėje. Pe
tersonas kaltinamas pasiė
mimu ir išsinešimu slaptų 
dokumentų. Pastatytas po 
$25,000 kaucijos. Kaltinime 
nesakoma, kur ir kam Pe
tersonas tuos dokumentus 
įteikė.

Teheran, Iranas. — Fa
šistinis teismas nuteisė mir- 
tin buvusio premjero Mos- 
.sadegho pagelbininką Dr. 
Hossein Fatemi.

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio valdžia neįsileido še
šių delegatų iš Tarybų Są
jungos. Jie norėjo daly
vauti Izraelio-Tar. Sąjun
gos draugystės kongrese.

Harrogate, Anglija. — 
Britam jos I) a r b o Unijų 
Kongreso pirmininkas C. J. 
Geddes pripažįsta, kad ko
munistų įtaka darbo unijų 
judėjime smarkiai auga.

Seoul, Korėja. — Net trys 
budistų sektos vysk u p a i 
gązdina savo kunigus bado 
streiku iki mirties. Vedu- 
siems kunigams įsakyta ap
leisti bažnyčias, bet jie įsa
kymo neklauso. Paliečia 
apie 5,000 kunigų. Tai gal 
bus pirmas pasaulio istori
joje toks bado streikas.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijon pribuvo japonų ekono
minė misija. Ji susideda iš 
dešimties narių. Jai vado
vauja užsienio reikalų mi
nistras Okazaki.

Norfolk, Va. — Laivynas 
nutraukė tolimesni ieškoji
mą nuskendusio laivo “Mor- 
mackite” aukų. Manoma, 
kad visi 37 bus žuvę. Ieš
kota per tris dienas.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Pakistano užsienio reikalų 
ministras Zafrulla Khan 
buvo išrinktas tarptautinio 
teismo teisėju. Jis pasi
trauks iš savo posto kaip 
Pakistano ministras.

Berlvnas. — Amerikos 
aukštoji komisija Vokieti
joje sako, kad du broliai 
amerikiečiai iš Westville, 
N. J., Henry ir James Starr, 
ne tik perėjo patys į Rytų 
Berlyną, bet su savimi nu
sitempė vokietį. Tas vokie
tis esąs Franz Neugebaur, 
kuris šnipinėjęs prieš ru
sus.

Triestas. — 15% Triesto 
darbininkų dabar neturi 
darbo. Kadangi dalis dir
bo jankių ir anglų kariuo
menių virtuvėse ir sandė
liuose, tai miestui perėjus 
Italijos globon, bedarbių 
skaičius dar padidėsiąs.

ADR delegacija išvyko 
Washingtonan kovoti 
rasistinį terorą

Dešimts Amerikos Darbo
Partijos vadų penktai! Lipi iš-

Brownell ir kitus žymius 
(liniukus. Reikalavo, kad jit 
darytų tam tikrus žygius priV 

raiizaciją tari- mokinių 
kursto rasine iieapvkantą 

iatij’a gyvenimai! vykinti Aul<- 
čiąusio Teismo patarimą v:sur 
panaikinti mokyklosi* segix’ga- 
ciją, mokiniu skirstymą pa
gal rases.

Minimai (b b gaci.iai vado
vauja 
jinio 
Powe.

bruk uroro

Registracija mažesnė 
negu 1950 metais

New Yorko miestine rinki
mams taryba skelbia, kad vi
same New Yorko didmiesty jo 
šiemet balsuotojų užsiregistra- 

316,613 mažiau, negu buvo 
1950 metais, paskiausiais gu
bernatoriaus rinkimo metais.

Demokratų kampanijos ve
dėjas' McGrath ir visi bendrai

Vieni spėjo būsiant apie pirse 
milijono daugiau, kiti bent 
100,000 daugiau, negu užsire- 

viso miesto

šiemetine yra
didesnė 65,000.

Imant apskritimis, 
c i jos daviniai yra:

. 790,700
Queens .........
Manhattan . .
Bronx ............
Staten Island 6 1,633

2,16 I ,88 1

skaičiamQueens balsuotojų 
daugėjimas, atitinkant tos ap
skrities gyventojų skaičiaus 
daugėjimui.

Aquariumas statomas 
Coney Islande

Spalio 21 d. .jau bus pra
dėtas statyti Aquariumas už 
10 milijonų dolerių Coney Is
lande, prie Boardwalk ir W. 
8-tos gatves. Tai bus didžiau- 

žuvims pasias įvairių rūšių 
statas.

New Yorko 
pirmiau buvo Battery Parke
Bet dabar jis iškeliamas i Co
ney Islandą.

Aquariumas

New Yorko AFL užgyrė 
demokratu sąrašą

Amerikos Darbo Federaci
jos Politinis nepartinis Komi
tetas New Yorko valstijoje 
vienbalsiai užgyrė visą demo
kratų partijos kandidatų są
rašą.

Tokį pat užgyrimą ir taip 
pat vienbalsiai nutarė New 
Yorko miesto AFL unijų cen- 

dalyvavo 150 delegatų 
vaujančių savo unijas.

Brooklyno istorija 
paveiksluose

L. I. Universiteto bibliote
kos galerijoje išstatyti paro- 
dai paveikslai, dokumentai, iš
karpos. Vaizduoja Brooklyno 
gyvenimą iki Brook lynas ta 
po New Yorko miesto dalimi, 
lig 1898 metų. Paroda baig
sis spalio 20. Įžanga nemoka
ma. Vieta: 385 Flatbush Ave. 
Extension, Brooklyno.

mirties kambaryje
W.

lepino miiti<
r\

AuL-ciausia- 
eiiinti'lis iie-

Į tų, kurie m ui '.<■

lel. kad apeliacijos 
nėra galutinai sutvar-

g ribėti.
u ii leistus įnirti

senus su

bar pirmo laipsnio 7 
dystės kaltinimas jam 

Vintas, bet paliktas 
i laipsnio žmogžudystės

panai- j 
antro j 

kaltini- i

I Siūlo statvti aukštas i , , :I auto stotis
vartoti

į mos vietos

'“tuščią vietą ore“ auto pasta- 
Itvinui miesto centro. Sako; to
rt . , . , . . .į L los patogios, bet nevartoja- 

virš iš kol-

Manhattan centrui gerai pa
tarnautų stotys virš West Side 
Highway ir East Liver Drive,

handoniosionis plotini; 
miestas galėtų gauti 
(lir.-s finansuotojus. O 
iš to gautų pajamų raudomis.

statyti 
pi-ivati-

Blaivo širdis neatlaikė 
girto atlikto darbo

m., nese-

militariškų gaminių industri-
ir vėl

karčia

namo, nušovė žmoną 
prasišalino iš namų.

Ne wmaną areštavo 
moję. Kai jis išsipagiriojo, jį
nuvežė namo i North Bellmo
re pavaizduoti žmonos nužu
dymą. Newmanas tapo suim
tas širdies smūgio ir nugaben-

LAISVĖS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

| A -ta Lapkričio
JĮ | JM ovember

Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių, pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
.14-tos ir atsiveskite juos i Laisvės koncertą. Jie 
bus jums dėkingi už tai, nes koncertas bus labai

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Avenue.

Prasidės 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigėrėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

CIO paskelbė prieš 
darbininkus veikusius 
kongresmanus

('10 visašališkojo komiteto 
paskelbime 10 1 prieš darbi
ninkus balsavusių kongresma-

tų CIO paskelbti]Tarpe
. \ ra Long Island kongresmanaji 
i Frank J. Becko
[Albert IL Bose 
1 11 ill. Steven B.
■ M ineola. I lenry

Derounian is 
J. Latham iš

Wainwi'ight iš East Hampton.
Taipgi yra Staten Island konĮ- 
gresmanas John II. Itay.

Kiti 11 yra iš Westchester 
apskrities ir iš up-state apskri
čių ir miestų

Moterys prašo visus atvykti
pietauti si
17-j i yra ta diena, 

kai Liberty Auditorijos restau- 
rane Įvyks moterų rengiamie
ji pietūs pietų laiku, 1 valan
da. Kainuos $2.

Klubietfės
I užtikrina, 1
i kinti šviežiu ir gerai pagamiilį- 
Įtu valgiu. Užtikrininmui, kač 
nei vienas nesijaustų apsiga

vęs, moterys iš anksto prane- 
i ša, jog pietums duos:

kviečia visus i*
1 • l'\ i”*» r*«4 4- z-x i-a'

darbo ekspertė), šviežios mal
tos mūsos pečuje kepta ban
dukė, trejos virtos daržovės ir

va ir kitos su pietumis einan
čios smulkmenos.

Moterys pobūvį rengia paL 
gerbti savo veiklią valdybą. 
Pagarba joms, o nauda vi
siems, kurie moterų darbus vi
suomet paremia. Klubietės 
prašo vyrus atsivesti savo šei
mininkes. Prašo moteris pasi
kviesti pas mus savo šeimą, 
kad pačiai būtų nors vienas 
sekmadienis atostogos nuo 
valgių gaminimo. Lai mūsų ke
lios geęos šeimininkės atidirba 
ir už jus ši sekmadieni.

Rengėjos taipgi širdingiau-

lauktų bent savaitę ir kad 
darželių savininkės suteiktų 
pramogai papuošti gėlių.(Ko-' 
misija nutarė net. savo gerbia
mosioms korsažus daryti išsa-

Richmond Hill, N. Y.

Queens darbiečiai rems 
demokratus keliuose 
distriktuose

Queens apskrities American 
Labor Party’ pirmininkas Hol
bert Shingler atsišaukė i ap
skrities gyventojus užmiršti 
savitarpinius skirtumus, o ben
drai ir energingai veikti iš
rinkti demokratus kandidatus.

Specialiai pažymėtas parem
ti yra kongresmanas Lester 
Holtzman.

Darbiečiai sako, kad jie ne 
sutinka su tais demokratais. 
Neužgirtinus tūlų darbus kri
tikavo i)- kritikuos. Tačiau sa
ko, kad Queens demokratus 
skaito darbininkams prielan
kesniais už republikonų pasta
tytuosius.

sekmadieni
u) darželiuose skintų gėlių, 
tikslu pinigus taupyti geriems 
pietums ir ateities darbui.)

Eilinė

Makartistas rabinas
New Yorke yra vienas rabi

nas, kuris visais galimais bū
dais remia McCarthy. Benja
min Schultz ruošia demonstra
ciją Washingtone lapkričio 11 
d., protestui prieš Watkins 
komiteto siūlymą McCarthy 
cenzuruoti-pasmerkti.

Amerikiniai Antrojo Pasau
linio Karo Veteranai pasiuntė 
jam protestą, kam jis naudo
ja veteranų dieną politiniams 
reikalams.

Harrimanui milijono 
balsy perviršis

Prasidėjo spėliojimai, kiek 
kuris kandidatas gaus balsų. 
New Yorko mieto demokratų 
partijos lyderis Carmine De- 
Sapio rizikavo spėti, kad Har- 
rimanas laimės gubernato
riaus rinkimus1. Jis tikrina, kad 
Ilarrimanas gaus 1,000,000 
daugiau balsų, negu republi
konų kandidatas įves.

Old Westbury įvykdyta me
tinė šunų paroda, su prizais 
laimėtojams. Dalyvavo virš 
1,000 šunų ir apie 10,000 žiū
rėtojų.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

f

t

u
Op

B
V .’I

y p V- -

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 

Telephone: EVergreen 4-8174

Pirma kuopa
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo pirmos kuopos susi
rinkimas spalio 5-tą dieną pra
ėjo labai gražiai. Rinkimosi 
laiku krapnojo lietus, vienok 
visokio oi’o dalyviai susirinko 
ir atliko, kas buvo reikalinga 
visos organizacijos ir kuopos 
gerovei.

Pagerbti mirę nariai. Atsi
stojimu pagerbta kuopos narė

LDS daktaras kvotėjas M. D. 
Palevičius. Daktaras buvo už
sitarnavęs mūsų kuopai ne 
vien tik kaip daktaras kvotė
jas, bet ir kaip prelegentas, 
pateikęs prelekcijų sveikatos 
apsaugai. Kuopa vienbalsiai 
nutarė per Laisvę išreikšti 
užuojautą Uršulei Palevičie- 
nei su jos šeima ir giminėmis.

Kuopa 
nę, kaip 
metų. Ji 
sario 19
Salėje. Kuopa 
tą vakarą praleisti su jais. Gi 
organizacijų prašu tą dieną 
nerengti kitų pramogų.

jau ruošia vakario

Įvyks 1955 metų va- 
d., L A. Pil. Klubo 

užprašo visus

Aido Choras
ti

AidieČiai ir žadėjusieji atei- 
į chorą prašomi isitėmyti, 

jog spalio 15-tą pamokų ne
bus. Mokytoja Mildred Stėns- 

dvejos pamokos: spalio 20 ir

Viso choro pamoka praside
da 8 vai., baigiasi 10. Mote
rys dabar mokosi vien mote
rims dainų. Dėl to moterų pa
moka prasideda 7:30.

Valdyba

Ligoninėje
Mrs. Julia Šimkienė, iš Jack- 

son Heights, pranešė mūsų 
raštinei, kad jos vyras Kazi
mieras Šimkus, tapo nuvežtas 
į Queens General ligoninę. Jis 
jau seniai nesveikavo, ir šį sy
ki prisiėjo jam pasiduoti i li
goninę po sveikatos tyrinėji
mo.

Jis randasi ant 6-to aukš
to, North Wing. Ji galima lan
kyti sekmadieniais ir trečia
dieniais nuo 2 iki 4 vai. dieną. 
Mrs. Šimkus sako, kad būtų 
Kazimierui daug maloniau, 
jeigu jo pažįstami—draugai jį 
aplankytų. Kitas dalykas kas 
rūpi, tai kad nelabai seniai jie 
turėjo svečių iš Bridgeport, 
Conn., lankėsi Anu.fras Kati
nas ir jo šeima, ir jis paliko 
aukų dienraščiui, o Šimkus vis 
rengėsi atvykti Į raštinę ir 
perduoti tą auką, bet ve, ant 
nelaimės spalio 9 d. Šimkus 
turėjo pasiduoti ligoninėn.

Linkime jam grpitai pasveik
ti, sustiprėti, o/simkienei iš
tvermės, susilaukti savo bran
gaus vyro namon.

Kankintojų i|’ žmogžudžių 
“dėl įvairumo“ teismą žada 
pradėti lapkričio pradžioje.
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4 EĮiul. Laisve (Liberty) Trečiad., spalio (Oct.) 13, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

mokestis. Nu< 
puikios darbo

darbas

-Io Roosevelt
Jackson
Tel. IL. 8 167 1

Rynu eksplozija
1 sužeidė du asmenis
cksplozija Brooklyne pi iv 88- 
th St. ir Fifth Ave. Su didžiu 

: trenksmu iššovė dangti 260 
i pėdų i orą. Tuo pat sykiu iš- 
j skrido i orą karštis, kuris 
! skaudžiai apdegino praeivi ir
jo kūdiki.

sąryšyje su gaisui, kuris buvo 
už nusės bloko nuo tos įdėtos.

Newark, N. 5
Banketas ir koncertas, kurį rengia 

Russian American Chorus. Įvyks 
Ac.štadienį, spalio-Oct. 16 d.. Russian 
American Center, 53 Broome St.,

Koncerto programoje dalyvauja: 
Anna Pida, solistė, Aleksander Plis- 
kvich, baritonas ir kiti žymūs ta
lentai. Auka $2.00.

Rengėjai kviečia lietuvius atsilan- 

( 199-200)

PAIEŠKOJIMAS
Paieškai! Viktoro Natkevičiaus 

(Petro Pėstininko pusbrolio), kuris 
rodos, gyveno Yonkers, N. Y. Iš a- 
mato yya “barber” (plaukų kirpė
jas), bet daugiausia dirba “karpe- 
lų” kaurų-divonų išdirbystčje. Turiu 
svarbų reikalų, todėl meldžiu greit 
atsišaukti, arba kas žinoto apie jį, 
lai man praneškite, už kų būsiu la
bai dėkingas. P. Šlekaitis, 1225 
Diamond Ave., Scranton, Pa.

(199-200)

BUYUS '■
l> MATTHEW A 
: BUYUŠ -■

11 <
(BUYAUSKAS)

» LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS I

i

> 
»

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

TOM'S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kaijj^s.
MAX PEIST, Ph. Gj

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288
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