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KRISLAI
Po 900 metu.
400 metu vėliau. 
Dar bus skilimu. 
Kodėl?

Rašo R. MIZARA

Balas Dr. J. Januškevi
čius pranciškonu laikraš
tyje;'rašo:

“Bažnyčios istorijoje šiais 
metais sukanka 900 metų 
kaip (reikėtų sakyti: kai.— 
R. M.) nuo Romos atskilo 
Rytų Bažnyčia."

Girdi, dar devintame am
žiuje po Kr. Konstantino
polio patriarchas Focijus 
“pasėjo tarj) Rytų ir Va
karu bažnyčių nesantaikos 
sėklą.”

Del to:
“Popiežius Leonas IX pa

siuntė savo delegatą kard. 
Umbertą de Silva, kuris at
skilėlių neperkalbėjęs, 1504 
m. liepos 16 d. padėjo šv. 
Sofijos bažnyčioje, Kon
stantinopolio katedroje, šv. 
tėvo ekskomunikos dekretą. 
Nuo tada oficialiai Rytų 
Bažnyčia buvo atskirta nuo 
nuo Romos...”

Pranciškonų rašytojas čia 
turi klaidą: jeigu Rytų baž
nyčios atsiskyrimui nuo Ro
mos sukanka 900 metų, tai 
turėjo Įvykti 1054, o ne 
“1504.” Bet tiek to!

Toliau:
“Kiek vėliau klaidon bu

vo pajungti Rusijos krikš
čionys, kurie ir šiandien 
tebeneša dvejopą jungą — 
klaidos ir komunizmo.”

Kodėl Dr. Januškevičius 
mano, kad žmonės, kurie 
atsisakė būti kontroliuoja
mi popiežiaus, pateko “klai
don”? Nejaugi jis mano, 
kad visi tie, kurie neklauso 
popiežių, yra klaidingi. Jei 
taip jis galvoja, tai tik pa
rodo, kad jis pats yra di
delėje klaidoje.

Praėjus apie keturiems 
šimtams metų po to, kai 
Rytų bažnyčia išsilaisvino 
iš popiežiaus kontrolės, nuo 
Romos katalikų bažnyčios 
atskilo Vakarų krikščionys, 
—liuteronai ir kalvinistai!

Kaip matome, skilo ir 
skilo!

Šiandien rytinių krikš
čionių yra apie 150,000,000, 
protestantu— apie 200,000,- 
000.

Tiesa, Romos katalikų 
dvasiškija skaičiuoja, kad 
ji dar turinti apie 400,000,- 
000 per visą pasaulį savo 
“išpažintojų,” bet...

Reikia manyti, jog anks
čiau ar vėliau nuo Romos 
katalikų bažnyčios atskils 
dar koks 100 milijonų žmo
nių ir sukurs savo tautinę 
bažnyčią.

Atrodo, jog tai neišven
giamai įvyks.

^Xtskilimai nuo romiškos 
bažnyčios, be ekonominių 
reikalų, buvo pasėka žiau
rios popiežių politikos ir 
moralio sugedimo Vatika
ne.

Kas galėjo geriau Liute
riui ir Kalvinui pasitarnau-

KENTO GEROS VALIOS MISIJA LIAUDIŠKOS! KINIJON
j Nepaprastas senti jų žmonių 
atsparumas operacijose

Chicago, III. — Illinojaus 
universiteto profesorius Dr. 
Warren Cole turi suramini
mo žodį senyvo amžiaus 
žmonėms. Jis teigia, kad 
seni žmonės lygiai taip at
laiko sunkias operacijas, 
kaip ir jauni. Skirtumas 
tik tame, kad senas žmogus 
netaip greitai pasveiksta - 
atsigauna po operacijos.

Dr. Cole pranešimą pa-

Arabų masės puolė 
Amerikos agentūrą

Londonas. — Čia gautas 
pranešimas, kad šiomis die
nomis Jordano sostinėje 
Amman įvyko masinės de
monstracijos. Arabų ma
sės padarė užupolimą ant 
Jungtinių Valstijų Inform
ation Service būstinės ir ją 
padegė. Policija demon
strantus numalšino ir ap
mušė. Nežinia, ar buvo su
muštu, v

MOKINIAI ATVYKO 
MOKINTIS

New Rochelle, N. Y. — 
Čionai iš Baltimorės pribu
vo keturi mokiniai. Jie at
vyko susipažinti su tuo, 
kaip čionai mokyklose bal
tieji ir juodieji mokiniai 
taikoje gražiai sugyvena. 
Jie čia pabus visą savaitę 
laiko. Juos prisiuntė South
ern High School.

GAL JŪRŲ BANGAS PAKINKYS 
MAŠINOS RATUI SUKTI

Londonas. — Britanijos 
mokslininkai pasileido dar
ban ieškoti būdų pakinky
mui jūros bangų. Kas lie
čia energijos bei jėgos ga
mybą, tai iki šiol jūra-žmo
gui netarnavo. Nejaugi 
taip ir turi pasilikti? Moks
lininkai jau rimtai stato to
ki klausima. Ir štai britai 
jau pradėjo tam tikrais su
dėtingais instrumen tais, 
laivuose, tyrinėti jūrų ban
gų jėgą. Kai kuriose jūro
se jos labai galingos. Jeigu 
žmogus jų jėgą galėtų pa
naudoti elektros ar kitokios 

ti, jei ne popiežius Alek
sandras VLtasis,—tasai iš
dykėlis Bordžija?!

•

Popiežiaus panosėje, Ita
lijoje, milijonai katalikų ei
na išvien su komunistais.

Prancūzijoje—tas pats.
O kas atsitiko Lenkijo

je, Vengrijoje, Lietuvoje ir 
kt. šalyse?

Amerikoje Romos katali
kų aukštoji dvasiškija šian
dien eina it policmano par
eigas. Visa tai didžiai kir
ši ja milijonus dorų katali
kų.

dare Amerikinei Vėžio
Draugijai. Jis nurodo, kad 
šiais laikais kad ir labai 
sunkios operacijos gerai 
pavyksta. Iš 3,656 operuo
tų žmonių, mirė tiktai 109.

Dar kita labai svarbi Dr. 
Cole observacija. Jis sako, 
kad rekordai parodo, jog 
pilvo operacijas seni žmo
nės atlaiko daug geriau, 
negu jauni. Daugeliui tai 
bus naujas dalykas.

Rytinėje Vokietijoje 
visuotini rinkimai

Berlynas. — Spalio 17 d. 
Rytinėje Vokietijoje įvyko 
visuotini parlamentariniai 
rinkimai. Rinkimus laimė
jo Tautinio Fronto kandi
datai. Tą frontą sudaro 
įvairios politinės partijos. 
Jame vadovauja komunisti
nė partija. Turėjo teisę 
balsuoti apie trylika milijo
nų piliečių. Iš jų apie |99 
procentai dalyvavo balsavi
muose. Davinių dar nėra, 
kiek kuri Nacionalio Fron
to partija turės vietų nau
jame parlamente. 

_____ i—
Singapore. — Britų po

licija šioje kolonijoje nutei
sė septynis mokyklinio am
žiaus vaikus tris mėnesius 
kalėti. Kuomi jie nusidė
jo? Ogi tuomi, kad nepa
klausė policijos įsakymo 
tuojau išsiskirstyti.

energijos gaminimui, atsi
rastų pirmiau negirdėtos 
jėgos šaltinis. Daugelis 
klausimų išsispręstų ypač 
Britanijai, kuri iš visų pu
sių apsupta jūromis.

Britanijos laivakrovią 
streikas dar plėtojasi

Londonas. — Ne tik kad 
Londono uostas visiškai pa
silieka streiku sustabdytas, 
bet pasirodo, jog laivakro- 
vių streikas plėtojasi į ki
tus uostus. Jau sustreika
vo ir Liverpoolio laivakro- 
viai. Valdžia planuoja im
tis drastiškų žygių streiko 
sulaužymui. Gal panaudos 
armiją laivų pakrovimui ir 
iškrovimui. Pirmiau ji yra 
taip sulaužius ne vieną dar
bininkų streiką.

Newark, N. J. — Kadan
gi daugelis žmonių prezi
dentą Eisenhowerį vadina 
“Ike,” tai 21 metų Mr. Rol
land B. Ike nutarė kreip
tis į teismą ir prašyti leis
ti jam savo pavardę pakeis
ti į Mr. William Robert 
Veith.

■a

Kelyje į Kiniją Indijos 
premjeras aplankė abidvi 
Indokinijas, tarėsi su Ho

Hanoi, Vietnamas.—Spa
lio 17 d. čionai lėktuvu pri
buvo Indijos premjeros Ja? 
walharlal Nehru. Jį pasiti
ko Šiaurinės Indokinijos, 
dabar jau liaudies valdo
mos, vadai. Pietavo jis pas 
išlaisvintos iš francūzų In
dokinijos prezidentą Ho 
Chi Minh. Puotoje taipgi 
dalyvavo Jungtinių Valsti
jų ir Britanijos konsulai su 
savo žmonomis. Sueiga bu
vusi draugiška, ir tarpe 
Nehru ir Ho Chi Minh įvy
kęs platus pasitarimas.

Nehru taip pat aplankė 
dar francūzų tebekontro- 
liuojamą Indokinijos dalį. 
Buvo nuvykęs jos sostinėn 
Saigon.

Nehru pareiškė, kad jis į 
Indokiniją užkliuvęs “neti
kėtai.” Tik norėjęs pasima
tyti su tarptautine paliau
bų komisija, kuriai Indija 
vadovauja, ir pasiteirauti, 
kaip jai sekasi paliaubas 
pravesti. Ta proga pasi-

Valdžios kontraktas su 
40 įvairią kolegijų

Washingtonas. — Foreign 
Operations' Administration 
jau turinti padariusi kon
traktą .su 40 kolegijų. Jos 
pasižadėjo teikti 26 užsie
nio šalims techniškos pa
galbos. Pasiūs ten inžinie
rius, mechanikus, mokyto
jus'. Valdžiai tie kontrak
tai kaštuos $15,000,000. 
Kaip žinia, Kongresas yra 
techniškai užsieniams pa
galbai teikti paskyręs $100,- 
000,000.

New Orleans. — Garsia- 
burnis evangelistas Billy 
Graham kalbėjo prieš ko
munizmą Presbiteri jonų 
Vyrų Susivienijimo suva
žiavime. Jis reikalavo “ma- 

• terializmą, komunizmą, ko- 
I munistus, bedievius nušluo
ti nuo žemės paviršio.”

Churchillas vėl “apgavęs” 
visus savo pasekėjus

Londonas. — Visi seniai 
kalbėjo ir laukė, kad Win
ston Churchill, dėl senatvės 
ir sveikatos, pasitrauks iš 
premjero vietos, ją užleis
damas daug jaunesniam 
Anthony Eden. Bet dar 
kartą jis visus labai su vy
lė. Jis nė nekalba apie pa
sitraukimą, c

Šiomis dienomis Church
ill perorganizavo visą savo 
kabinetą. Pakeitė daugybę 
ministrų. Bet pats pasiliko 
premjero vietoje ir savo ar
timiausią kolegą Anthony 
Eden paliko toje pačioje

naudodamas, sumanęs pasi-
tarti su abiejų Indokinijos 
dalių vadais apie galimybes 
Indokinijos suvienijimo pa
gal Jungtinių Tautų rezo
liuciją ir paliaubų sutartį.

Spalio 18 d. Nehru išskri
do į Kinijos sostinę Dė
kingą. Ten jis pabus ilgiau 
ir tarsis su laisvosios Kini
jos vadovybe. Pekinge jo 
laukia milžiniška pasitiki
mo demonstracija.

Pasaulio diplomatai šiai 
Nehru kelionei į Kiniją 
priduoda didele svarbą. Tai 
bus dar vienas žygis suarti- 
nimui Indijos ir Kinijos, — 
tų dviejų skaitlingiausių 
pasaulio tautų. Jų koope- 
ravimas užtikrintų Azijoje 
taiką. Toks esąs Indijos 
premjero misijos tikslas. 
Jis tikįs, kad ir Kinijos 
liaudies vadai trokšta to 
paties. Reikia atsiminti, 
kad iš Ženevos Indijon bu
vo nuvykęs Kinijos prem
jeras Chou En-lai.

Pustrečio milijono 
žodžio moteriškė

Louisville, Miss. — Mrs. 
R. H. Glenn dabar jau 83 
metu amžiaus. Rašinėti ko
respondencijas ir straipsne
lius spaudai ji pradėjo jau 
43 metų amžiaus. Ji sako, 
kad per paskutinius ketu
riasdešimt metų ji yra pa
rašiusi 2,500,000 žodžių! Jo
kia kita moteriškė kores
pondentė pasaulyje nėra 
tiek daug prirašiusi.

Roma. — Italija esanti 
pasimojusi tuojau išleisti 
$67,000,000 Triesto miesto 
pagerinimui. Veik i a u s i a 
prašys Amerikos paskolos.

Formoza. — Čiang Kai- 
šekas sako, kad jis nekon- 
t r o 1 i u o j a “nacionalistų,” 
prieš kuriuos skundžiasi 
Buriuos vyriausybė.

užsienio reikalu ministro 
vietoje. •

Tačiau, žinoma, kalbos 
apie Churchillo pasitrauki
mą iš premjero vietos ir 
konservatorių partijos va
dovybės tebeina po visą 
britų imperiją. Jis pasi
trauksiąs gana greitoje at
eityje, pataikęs gerą pro
gą, kad konservatoriai ne
nukentėtų. Gal bus nauji 
rinkimai. Darbiečiai gali 
juos laimėti, jeigu konser
vatoriams nebev a d o v a u s 
Churchill. Taip mano pats 
Churchill.

I Uraganas Hazel padarė daug 
žalos turtu ir žmonėmis

Praėjusį ketvirtadienį ir 
penktadienį siautėjęs ura
ganas daugybėje vietų viso 
Atlantiko pakraščiu paliko 
liūdnas pėdsakas. Prade
dant Carolinomis ir einant 
iki Kanados, yra žuvę au
droje apie šimtas žmonių. 
Turto sunaikinta už desėt- 
kus milijonų dolerių. Gal 
niekados nebus apskaičiuoti 
visi nuostoliai. Tūkstančiai

Demokratai turį gerą 
progą laimėt rinkimus

Washingtonas. šiandien 
Washingtone pilna spėlioji
mų, kas laimės lapkričio 
mėnesio rinkimus. Wash- 
ingtonninis N. Y. Times ko
respondentas Lawrence pa
daręs apskaičiavimą ištisa
me šimte distriktų, kur su
sikirtimas tarp didžiųjų 
partijų aštriausias. Jis sa
ko, kad beveik visuose dis- 
triktuose arba “kovos lau
kuose” demokratai pasiro
do stipresnėse pozicijose ir 
gali laimėti. O tai reikštų, 
kad busimasis Kongresas 
būtų demokratų kontrolėje.

Dublinas. — Airijos poli
tinių partijų vadai atmetė 
pasiūlymus ieškoti Airijos 
suvienijimo spėkos keliu. 
Jie vienybę atsieksią susi
tarimu.

HARRY TRUMAN SMARKIAI 
KRITIKAVO REPUBLIKONUS

Kansas City. — Spalio 16 
d. čionai pasakė prakalbą 
S. Trumanas, buvęs prezi
dentas. Jis kalbėjo smar
kiai, aštriai kritikuodamas 
republikonus. Tru manas 
sakė, kad republikonai ap
gavo ir su vylė farmerius. 
Farmerių įplaukos sumažė
jo. Republikonai tarnauja 
tiktai didžiajam bizniui.

Airiij užpuolimas ant 
britą armijos baraką

Belfast, šiaurinė Airija.- 
Čionai spalio 17 d. grupė iš 
dvidešimt šešių Airijos Re- 
publikonų Armijos vyrų 
padarė ginkluotą užpuoli
mą ant britų armijos bara
ku. Penki britai sužeisti ir 
barakai sudeginti. Užpuo
likai pasitraukę be nuosto
liu. Jie vadina save “ko
mandomis.” Jie kovoja už 
Šiaurinės ,Airijos išlaisvini
mą iš Britanijos rankų.

Jungtines Tautos.—Egip
to delegacija sako, kad 
Egipto valdžia praleidžia 
per Suezo kanalą laivus, 
plaukiančius į Izraelį. Iz
raelis skundėsi, kad Egip
tas laivų nepraleidžia.

žmonių paliko" benamiais. 
Daugiausia nukentėjo No. 
ir So. Carolines. Teko ir 
New Yorkui ir Naujajai 
Anglijai.

Ar dar ateis kitas ura
ganas? Kalbama, kad šie
met jūroje gims mažiausia 
dar vienas uraganas ir at- 
sikraustys į sausžemį. Jis 
bus vadinamas “Irene.”

Metaliniai siūlai jau 
vartojami dėl drabužiu

Textiles industrijoje jau 
gerai yra prigijęs metalinis 
siūlas. Jis nepaprastai tvir
tas. Jis dedamas į įvairiau
si audeklą, šito siūlo ga
minimas prasidėjo tiktai 
1947 metais. Tais metais 
buvo suverpta tiktai 11,- 
000 svarų. Gi šiais metais 
metalinio siūlo jau suverp
ta * 1,000,000 svaru!

Du garsūs broliai 
rinkimuose priešai
John Rooseveltas yra bro

lis Franklin Roose velto. 
Bet John yra republikonas, 
o Franklin d e m o k r a t as. 

į Vienas kito idėjas smerkia 
ir kritikuoja. John Roose- 
seveltas važinėja ir prakal
bas sako už republikonų 
kandidatus.

Užsieninėje politikoje repu
blikonai įvedę Ameriką į 
didžiausią klampynę. Ame
rika netenka draugų ir pra
randa pasitikėjimą užsie
niuose.

Todėl Trumanas karštai 
agitavo balsuoti už demo
kratus lapkričio mėnesio 
rinkimuose.

Rumford, Me.
. Anne Bay wood, LDS 28 

kp. narė, mirė spalio 15 d. 
Bus palaidota spalio 19-tą, 
su bažnytinėmis apeigomis, 
St. John’s kapinėse. Nariai, 
draugai ir pažįstami prašo
mi palydėti.

Stanley Puidokas

Bonn. — Vokietijos dar
bo unijos, kurios turi 6 mi- 
liijonus narių, nutarė įsi
traukti į politines kovas 
prieš Adenauer vyriausybę. 
Tai skaitoma labai svarbiu 
nutarimu.

Londonas. — Britanijos 
valdžia pareikalavo, kad 
darbo unijos ir laivų kom
panijos užbaigtų streiką. 
Prasidėjo pasitarimai tar
pe kompanijų ir unijų.
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SMAGU KONSTATUOTI tą faktą, kad Amerikos 
organizuoti darbininkai vis labiau susipranta politiškai.

Buvo laikai, kuomet mūsų šalies darbo unijos ne
kreipė jokio dėmesio į tai, kas darosi politiniame lauke, 
nepaisė, ką taria, ką sako vyriausybė bei jos paskiri 
asmenys.

Šiandien yra kitaip, štai paimkime net ir Charles 
E. Wilsono, gynybos sekretoriaus, “išsišokimą,” sugre
tinimą bedarbių su šunimis.

Darbo unijų pareigūnai (tiesa, ne visi), darbo uni
jų lokalai, vadinasi, eiliniai nariai, išgirdę tokį Wlsono 
sugretinimą, tokį baisų, tokį žiaurų smūgį bedarbiams, 
tuojau pradėjo protestuoti, reikalaujant, kad preziden
tas Eisenhoweris Wilsoną pašalintų iš gynybos sekre
toriaus vietos!

Jš visų šalies kampų eina nuo organizuotų darbi
ninkų prezidentui telegramos, protestuojant prieš jo 
rinktini, prieš io paskirtąjį aukšta kabineto nari.

Visa tai privertė patį Wilsona viešai atsiprašyti 
darbininku. Atsiprašymas—tik formalus, padarytas tik 
dėl viso ko, tik reikalaujant, gal būt, ir pačiam Eisen- 
howeriui. Wilsonas, kaip ir kiti kapitalistai, darbininkų 
nepaiso, juos laiko dar žemiau šunų. Bet jei ne darbi
ninkų protestai, jis ir savo klaidos nebūtų atitaisęs.

Šis organizuotų darbininkų balsas, šitie x protestai 
liudija, jog ilgainiui, už metų kitų, jie prieis išvados, 
kad jiems būtinai reikalnga sava didelė politinė parti
ja, kuri turėtų paimti šalies valdžią.

TEISMUOSE
U. S. COURT OF APPEALS New Yorke praėjusią 

savaitę svarstė 13-kos komunistų vadovų, kurių tarpe 
yra Elizabeth Gurley Flynn ir Pettis Perry, bylą.

Šitie 13-ka komunistų buvo nuteisti kalėjiman einant 
Smitho aktu. Jie kreipėsi į paminėtąjį apeliacijų teismą, 
reikalaudami žemesniojo teismo sprendimą atmesti, ka
dangi šis teismas nebuvo bešališkas, kadangi nuteistieji 
nesudaro jokio šiandieninio pavojaus mūsų šaliai.

U. S. Court of Appeals užgyrė žemesniojo teismo 
nuosprendį.

Dabar nuteistiesiems pasilieka vienintelis kelias: 
apeliuoti į aukščiausiąjį teismą.

Visam tam, be ko kito, teks išleisti nemaža pinigų. 
Be to, nuteistųjų judėjimas yra žiauriai suvaržytas. Jie 
yra laisvėje po bėla ir tūliems jų nevalia toliau New 
Yorko miesto išvažiuoti.

Pavyzdžiui, Elizabeth Gurley Flynn teturi teisę gy
venti tik Manhattane ir Bronkse. Jai uždrausta įkelti 
koją net į Brooklyną bei Queens!

Elizabeth Gurley Flynn, beje, kongresiniame dis- 
trikte Bronkse yra kandidatė kongresmano vietai. Ši 
veiklioji darbuotoja dabar mitinguose ir per radiją aiš
kina šį apeliacijų teismo nuosprendį ir ragina žmones, 
kad jie veiktų už Smitho akto atšaukimą.

TUO PAČIU LAIKU sudaroma nauja byla naujiems 
žmonėms.

Štai, rašytojas ir visuomenininkas Corliss Lamont, 
advokatas Abraham Unger ir mokslininkas Albert 
Shadowitz tapo grand džiūrės įkaitinti už tai, kad jie 
“pažemino Kongresą,” atsisakydami tūlam kongresi
niam komitetui atsakyti kai kuriuos dalykus, kurių jie, 
einant šalies konstitucija, turėjo teisę nesakyti.

Taigi neužilgo šitie asmenys turės būti teisiami.
Tenka manyti, kad jie savo bylą laimės, o jei laimės, 

tai reakci jai bus užduotas smūgis.

,ĮDOMŲ SPRENDIMĄ padarė šalies aukščiausias 
teismas advokato Issermano byloje.

Adv. Abraham J. Isserman, gyvenęs New Jersey 
valstijoje, jau seniai gina persekiojamuosius žmones. 
Tarp kitko, jis gynė ir tuos 11 komunistų vadovų, ku
riuose teisė teisėjas Medina. Pastarasis taip įtūžo ant 
Issermano ir kitų gynėjų, kad ir juos nubaudė kalėji
man.

To tik neužteko. Kai Issermanas atbuvo šešių mė
nesių bausmę kalėjime, prieš jį buvo sudaryta byla, kad 
atimti jam advokato teisę. Byla pasiekė patį aukščiau
sią šalies teismą, kuris užgyrė žemesniųjų teismų nuo
sprendį.

Tuomet adv. Issermanas iš naujo apeliavo į tą patį 
teismą. Ir šiandien aukščiausiais teismas paskelbė, kad 
jis grąžina Issermanui teisę būti advokatu!

Šis nuosprendis—didelis laimėjimas ne tik adv. Is
sermano, bet ir pažangiosios visuomenės.

2 puti.—Laisve (Liberty)* Antradien., spalio (Oct.) 19, 1954

Fabrikai, dirbtuvės mūsų 
tėvų žemėje

Kas ir kaip prieš 50 metų užmušė Rusijos 
caro vidaus ministrą Plėvę

Vilniaus pakraštyje, srau
nios Neries pakrantėje kyla 
naujos stambios įmonės. Tarp 
kitu vyriausiai pradėjo veikt; 
1954 metais. Tai—plačiojo 
vartojimo elektro -technikos 
dirbinių gamykla. Daba- čia 
gaminamos, tarp kitų, skal
biamosios mašinos. Kai bus 
paleisti veikti pagrindiniai 
korpusai, gamykla gamins na
minius šaldytuvus, dulksiur- 
bius, grindų vaškuotojus inki
lus elektrinius buitinius dirbi
nius.

Plačiojo vartojimo elektro
technikos dirbinių gamykla— 
viena iš daugelio įmonių, ku
rios buvo pastatytos Tarybų 

! Lietuvoje per pokario metus. 
Per šiuos metus respublikoje 
plačiai išsivystė visos industri
jos šakos. Sukurta eilė naujų 
šakų, tokių kaip turbinių ga
myba, elektros mašinų gamy
ba. laivų statyba, staklių ga
myba ir kt., kurių seniau Lie
tuvoje nebuvo. Kaune pasta
tyta turbinių gamykla, Vilniu
je---elektrotechnikos gamy
kla “Elfą” ir elektros skaiti
klių gamykla, Vilniaus prie
miestyje— Naujoje Vilnioje 
veikia staklių gamykla ir da
žymo aparatų gamykla ir kt. 
Turbinos, staklės, upių laivai, 
elektros motorai, dviračiai, 
dažymo aparatai, naminės 
apyvokos elektros prietaisai ir 
daug kitos produkcijos pirmą 
kartą gaminama Lietuvoje.

Kartu su nauja statyba re
konstruojamos senosios įmo
nės. Smulkių, pusiau amatinin
kiško pobūdžio dirbtuvių vie
toje atsiranda galingi šiuolai
kiniai fabrikai ir gamyklos. 
Pavyzdžiui, Vilniaus “Komu- 
iiaro” gamykla. Kaip ji atrodė 
seniau? Nedideli mediniai pa
statai su aprūkusiomis sieno- 

lmi,s. čia buvo gaminama labai 
nesudėtinga produkcija — ke
taus puodai. Dabar nebepa- 

j žinti šios gamyklos. Pastatyti 
ii tebestatomi nauji mūriniai 
korpusai. įmonė gamina auto
matinius girdytuvus, siurblius, 
stakles durpių pūdiniams puo
deliams gaminti. Neseniai ga
myklos kolektyvas įsisavino ir 

i pradėjo serijiniai gaminti ma- 
i kinas durpėms išgauti.

Iš paęrhųlų^pasikeitė Kau
no “Aleksoto” stiklo fabriko 
\aizdas. Iš seniau buvusio iš
liko tik viena krosnis. Ji stovi 
kaip gyvas liudininkas, pri
menantis koks sunkus buvo 
stiklo putėjų darbas praeitais 
laikais. Naujai įrengtoje įmo
nėje pastatyta didžiulė kros
nis, mechanizuotas dujų pada
vimas, įrengtas automatas bu
leliams gaminti. įmonės pajė
gumas palyginti su prieškari
niu' laikotarpiu išaugo dešim
tis kartų.

Kauno “Metalo” gamykla, 
Klaipėdos uosto įrenginių ga
mykla ir kitos Lietuvos įmo
nės taip pat yra iš pagrindų 
rekonstruotos. To dėka smar
kiai pakilo produkcijos išlei
dimas.

Naujoje Lietuvoje plačiai 
išsivystė lengvoji ir maisto 
pramonė. Dešimt pokario me
tų — nedidelis laiko tarpas. 
O kiek naujų įmonių pastaty
ta.’ Vilniuje veikia “Lelijos” 
fabriką.?., “Pergalės” kondite
rijos fabrikas, pieno produk
tų gamykla: Kaune— “Dro
bės” vilnonių audinių fabri
kas, “Kauno audinių” šilkinių 
audinių fabriko filialas; Klai
pėdoje—tabako fabrikas. Ei
lė stambių įmonių atsirado 
anksčiau buvusių, smulkių, fa
brikų vietoje. “Verpsto” Tri
kotažo fabrikas Šiauliuose, 
‘Nemuno” vilnonių audinių 
fabrikas— Rokiškyje, medvil
ninių audinių fabrikas Klai
pėdoje ir daugelis panašių 
įmonių: neatpažįstamai pasi
keitė.

Pramonė statyba vykdoma 
sparčiais tempais. Vien poka
rinio penkmečio metais Lietu
vos TSR pastatyta daugiau 
kaip 190 stambių pramonės 
įmonių.

1953 metais Tarpini Lietu
vos pramonė pagamino pusde- 
vinto karto daugiau produkci
jos, negu 1945 metais. Spar
čiai vystosi gyventojams skir
tų prekių gamyba. Palyginti 
su 1946 metais žuvies sugavi
mas padidėjo 12 kartu, žu
vies konservų gamyba —60 
kartų, odinės avalynės —15 
kartų, šilkinių audinių — 13 
kartų, medvilninių audinių — 
14 kartų, lininių audinių — 
6 kartus ir t.t.

Metai iš metų auga produk
cijos išleidimas bet kurioje 
pramonės šakoje. Pavyzdžiui, 
naujas stambus “Pergalės” fa
brikas saldainių pramonėje 
dabar duoda tiek produkcijos, 
kiek jos gamindavo visi sal
dainių fabrikai, veikusieji res
publikoje iki jo pastatymo.

Dabar pramonės lyginimą- 
sis svoris Lietuvos liaudies 
ūkyje išaugo nuo 35 procen
tų 19 15 metais iki 65 procen
tų 1953 metais.

“Trinyčių” fabrikas perdir
ba medvilnę, atsiunčiamą iš 
Turkmėnijos ir Uzbekistano. 
Maskva, Leningradas, Kijevas, 
Tbilisis ir daugelis kitų šalies 
miestų siunčia Lietuvai savo 
produkciją.

Iš Lietuvos, savo ruoštu, vis 
didėjančiu' mastu siunčiamos 
į įvairius TSRS miestus freza- 
vimo staklės, turbinos, dvira
čiai, puikūs audiniai, avalynė 
ir kita produkcija.
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ryšių su broliškosiomis respub
likomis išplėtimas, bendrų 
darbo pastangų sustiprinimas 
tautų tarpe, yra viena svarbių 
Lietuvos pramonės vystymosi 
prielaidų.

Gamykloms ir fabrikams 
vadovauja buvę darbininkai ir 
inžinieriai, išėję iš liaudies. 
“Kauno audinių”.’ , fabriko 
meistro padėjėjas Vaičiūnas 
dabar vadovauja stambiam 
“Litekso” vilnonių audinių fa
brikui. “Spartos” fabriko di
rektorius Balčiūnas, “Spalio” 
fabriko — Simanavičius, ”Tri- 

Įkotažo.” — Kreževeękienė, 
i“Kotton”—Kuzmickas ir kiti, 
j visi jie seniau stovėjo prie 
Į staklių, sukirpimo stalų, mez
gimo mašinų. Specialiuose 
kursuose jie gavo tam tikrą 
parengimą ir dabar sumaniai 
va d o v a u j a įmonėms.

Lietuvos pramonė vystysis 
ir toliau. į tarpą neužilgo 
Stos dešimtys įvairių fabrikų 
ir gamyklų Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir ki
tuose respublikos miestuose.

N. Mikalauskas

Skaitytoju Balsai
ŠAUKIU Į “DVIKOVĄ”
Palaidojus Dr. Palevičių, 

teko sustot Detroito Lietu
vių Kliu be, kur buvo susi
rinkę daug palydovų, o tar
pe jų ir V. Žabui. Pakvie
čiau jį užsisakyt Metelio- 
nio knygą “Apie Dievus ir 
Žmones”; bet jis tame laike 
skaitė koki ten laišką, ir 
iik pasakė: “palauk, per
skaitysiu laišką.” O kai 
perskaitė, tik žiūriu, kad 
jis eina nuo vieno žmogaus 
prie kito ir renka prenu
meratas Metelionio knygai. 
Supratau, kad tasai laiškas 
buvo nuo Metelionio, ir aš 
jau nebegausiu nuo jo .do
lerinės.

Tad dabar “let’s go”! Ir 
šiuomi šaukiu (ar kviečiu) 
Vincą į “dvikovą,” nes aš 
renku prenumeratas; ir 
Vincas Žabui renka. “Dvi
kova” bus tokia: Jei Vin
cas surinks daugiau prenu
meratų, tai aš pridėsiu eks
tra penkinę Metelionio kny
gai, o jei aš surinksiu dau
giau prenumeratų, tai Vin
cas turės pridėt penkinę 
knygos išlaidoms. Sąlygos 
visai neblogos, nusižudyt

(Pabaiga)
Savo gudria išmintim jis 

numanė, kokią spėką pada
ro susipratusieji darbinin
kai. Matė jų streikus, de
monstracijas, girdėjo jų 
šauksmus prieš despotizmą, 
girdėjo jų reik a 1 a v i m u s 
laisvės. Gudrus žandaras 
numanė, jog jie spėka, jie 
lyg pakilusi audra gali nu
šluoti visą politišką tvarką 
ir pradėti naują. Norėjo 
jisai suturėti tą sriaunų 
upelį ir varyti jį atgal. 
Bandė padaryti taip, kaip 
buvo pirmiau daroma: ėmė 
plakti juos, kalinti ir į Sibi
rą tremti. Pamatęs, jog tas 
nieko neveikia, pabandė 
vieton vilko nasrų parody
ti lapės uodegą. Siuntinėjo 
savo tarnus, įvairius šni
pus, kurie, prilindę prie 
darbininkų ir jų tarpe besi
sukinėdami, pradėjo skelb
ti, jog darbininkų reikala
vimai trumpesnės dienos ir 
didesnės algos teisingi, val
džia pati tai pripažįstanti, 
todėl be reikalo darbinin
kai eina prieš valdžią, lai 
neklauso tų socijaldemo- 
kratų ir revoliucijonierių, 
kaipo darbininkų nevydo- 
nų. Kokį ten laiką Plėvės 
agentai (tarnai - pasiunti
niai) pradėjo dargi organi
zuoti darbininkus, kai kur 
kėlė streikus, meistrus pri
spyrė tūlose vietose su
trumpinti dieną. Tuomi no
rėjo darbininkus atitraukti 
nuo politikos. Bet darbinin
kai po kelių patyrimų jau 
atšalo, nebetikėjo jų priža
dams. Plėvė pats pamatė, 
kad apsiriko, apsivylė, o 
tiek darbo padėta. Įnirtęs 
numetė šalin lapės uodegą, 
geradėjo ličyną, pradėjo 

' dar labiau persekioti. Tai 
_ liudija kankynės Vilniuje, 
Rostove, Kijeve, Jekateri- 
noslave ir tt.

Plėvė numanė, kaip tai 
gera spausti kelias tautas, 
jeigu jos pačios savitarpy- 
je pešas; vieton kovoti su 
valdžia visas spėkas jos pa
deda ant vaidų, pačios nu
silpsta, o valdžia naudojasi. 
Todėl jis įtaisė žydų sker
dynes Kišiniove, Omelyje, 
padėjo kankinti armėnus, 
bandė siundyti švedus ant 
suomių Suomijoj.

Plėve matė ne tik pri
spaustas tautas kylant, ne 
tik vienus darbininkus bruz
dant: yra daug visokių ne
nuoramų tarp įvairiausių 
klodų, pradedant nuo ra
mių priešingų, baigiant re- 
voliucijonieriais. Rūpinosi 
numalšinti inteligentus 
(apšviestūnus), žemiečius - 
liberalus ir jaunus studen
tus. Bandė visaip. Pano
rėjo prikalbinėti juos, kad 
jų reikalai ir carizmo vie
nodi, todėl nėra ko peštis; 
juk leista jiems spausti dar
bininkus, uždarbiauti, pra
lobti, kam jiems ta politiš
ka laisvė? Ir čia nepavyko 
jo užmanymas, neįtikėjo 
jam. Ant to. Plėvė atsako 
ištrėmimais ir kalėjimais. 
Daug vargo turėjo su jau
nais, karštais studentais. 
Nuolatos kėlė jie maištus, 
susitaikyt su valdžia nie
kaip nenori. Įnirtęs siunčia 
kelis šimtus į Sibirą, bet 
tuomi dar labiau įerzino vi
suomenę ir lenkiasi prieš 

nereikės, tik gali kainuoti 
penkinė.

Taigi, Vincuk, darbuokis, 
rink prenumeratas, kad iš
sigelbėtam iš neląimės. Ži
nau, kad jau. turi keliolika 
prenumeratų.

Mikutis
Detroit, Mich. 

juos nė metanas nepraslin
kus: prašo patsai studentus 
grįžti atgal. Plėvės pasiun
tiniu pas studentus buvo 
Mirskis, dabartinis vidaus 
ministeris.

Persekiojo išeinančius po 
cenzūra raštus, gaudė slap
ta išeinančius. Bet vieno 
šaltinio negalėjo jisai už
tvenkti: užsienio. Iš ten 
raštai slapta ėjo per sieną 
ir platino tikrąją šviesą. 
Reikalinga buvo užsienyje 
kiek galima apsunkinti 
spaudimą, sutrukdyti gabe
nimą, atgauti atgal į savo 
nagus pabėgusius žymes
nius veikėjus. Ir čionai Plė
vė skaudžiai nudegė pirš
tus. Italija neišdavė pabė
gėlio Goco (1903 m.). Tas 
jo reikalavimas taip įsiuti
no italus, jog nutarė ap- 
švilpti carą, jeigu drįs ap
silankyti Italijoj. Ir caras 
nedrįso: visagalinčiam ca
rui Italijoj vartai buvo už
daryti. Norėjo išgauti kai- 
kuriuos pabėgėlius iš Švei
carijos, Prancūzijos. • Ant 
galo, paskutinis didelis jo 
darbas užsienyje — Kara
liaučiaus byla 1904 m. (žiū- 
dėk aukščiau), kuri į ba
lą įmetė ir su dumblais su
maišė visą caro politiką.

Plėvė matė minios tam
suma, matė, kad ačiū tam 
tiktai laikosi carizmas. To
dėl trukdė apšvietimą. — 
Matė, jog minia paskendu
si burtuose, prieta ruošė, 
kad popai ją jodo, žaboja ir 
pliekia kaip nori, todėl už
manė įtikti tamsuoliams. 
Jis pats, kaip žinome, yra 
dvilinkų perkrikštu: Die
vas, tikėjimas, bažnyčia 
jam nerūpi, reikalingi ant 
tiek, ant kiek padeda ap
kvailinti žmones. Norėda
mas įtikti tamsuoliams ap
simeta dievobaimingu, va
žiuoja pasimelsti į vieną 
esančią netoli Maskvos vie
nuolyną, pilną visokiu šven
tybių, padeda atrasti supu
vusius kaulus naujo šven
tojo, siunčia carą pasimels
ti ir atbūti velykinę Mask
voj, prie visokių stebuklin
gų ikonų...

Jieškojo prietelių ir bi
čiulių tarp kokių nors sti
prių klodų, ir... nerado.

Plėvė buvo tikruoju ka
ralium, mokėjo paimti į 
savo nagus kvailą, pusiau- 
beprotį Mikę, savo protu 
paglemžti kitus ministerius. 
Valdė, kaip įmanė, bet ir jo 
protas negalėjo padaryti 
stebuklų: nė geriausias 
m e i s t r a s negali padaryti 
naujus, tvirtus namus iš su
puvusių namų, o dar vieto
mis betaisydamas iškutena 
ir paskubina puvimą, o to
kiais pusrais yra caro vieš
patystė.

Jam rodėsi, kad vis kal
ti visame “nedori” žmonės, 
kurie kitus “buntavoja”; 
tame dalyke jo išmintis 
klydo. Tarė su policijos pa
galba suvaldysiąs ir išgau
dysiąs visus nenuoramas 
Bet veltus darbas! Lyg 
sniego kamuolys, riedąs pa
vasarį nuo kalno, slinkda
mas žemyn auga didyn ir 
didyn, taip ir neramumas 
a u g o, peraugo tvankas 
griovė jo užstatytas tvoras. 
Nepadėjo naminės skerdy
nės, panorėjo įtaisyti jas 
kitur. Pradėta neteisingas 
karas su japonais: masko
lių valdžia nenorėjo ati
duoti svetimos žemės, ku
rią buvo užvaldžius. Pra
dėdama karą, siundydama 
ir piudydama žmones ant 
japonų, valdžia tikėjosi su
turėsianti žmones nuo re

voliucijos. Ir dabar liejasi 
kraujas Mandžurijoj, pjau
nas žmonės lyg žvėrys, nes 
tai reikalinga carizmu^ Ap- 
rokavo valdžia, jog žmdhiės
Įnirš ant japonų, susitaikys 
su valdžia, apsilpnčs, nes 
daug žmonių kare žus, ap- 
silpnės revoliucijoni e r i a i, 
nes jaunesni yra didžiau
siais priešgyniais, o juos 
kulkos išguldys, kulkos ja
ponų tai atliks. Ir Plėve 
baisiai norėjo karo, nes nu
manė, kad valdžiai tas nau
dinga.

Plėvė numanė, kad jo ne
apkenčia, laukė to paties li
kimo, ką ir Sipeginas; re- 
voliucijonieriai gaudė 2į 
metų ir tiktai dabar tepa
vyko. Sako, jiems Plėvės 
nužudymas atsėjo į 75,000 
rubliu, c

Tokia tai buvo istorija 
carizmo už 2į metų. Plėvė 
nieko naujo nepramnė: 
tas buvo daryta dalimis ar 
jo pirmtakūnų ar kituose 
kraštuose. Jis elgiasi,Tkaip 
spiria jį daryti reikalai ca
rizmo ir gaujos kraugerių- 
kapitalistų ponų su didele 
eile bajorų ir popų. Vie
tomis norėjo būti gudres
niu už save patį, padaryti 
stebuklą, sulaikyti griūvan
tį carizmą, bet gyvenimas 
išgriaudavo jo darbą. Ne
bėra Plėvės, bet carizmas 
gyvas. Tvarka neatsimai
nė, lyg nieko neįvyko. Pri
spaudimas pasiliko senas. 
Mes netikini, kad nuo už
mušimo caru ir ministeriu 
būtų įgyti palengvinimai, 
.nebus jų, jeigu plačios mi
nios nereikalaus to, nemo
kės parodyti tai. Tai mū
sų dalykas dirbti minioj, 
įkvėpti norą geresnio gyve
nimo, sutvarkyti, aiškiau 
išreikšti jos nepasitenkini
mą ...

Bet mes Plėvės ne?igaili- 
•.Le: šunim buvo, tokios 

-mirties ir susilaukė.
Plėvė gimė Lietuvoj, jis 

yra lietuvis. Bet tas ne
džiugina mūs, kad turime 
minister) lietuvį’; lygiai ne
sidžiaugiame, kad kartais 
vieton skriaudėjo vokiečio, 
žydo, lenko gaunam lietuvį. 
Nei šilta nei šalta nuo jo 
lietuvybės. Nesigėdi me mes, 
kad Plėvė lietuvis. Mūsų 
tauta nėra tautu tauta, nė- v z
ra parinktu, Dievo numylė
tu kraštu; tarp lietuvių yra 
visokių žmonių, yra ir niek
šų; vieną iš jų atsiėmė mas
kolių valdžia. Nežiūrėsime 
į valdžios ar ponų tautybę, 
eisime lygiai prieš visas jų 
daromas mums skriaudas.

Newark, N. J.—Prieš re- 
publikonų kandidatą Case 
ragangaudžiai iškėlė kalti
nimą, kad jo sesuo Adelade 
Case priklausiusi prie ko- 
m u n i s t i nių organizMijų. 
Case išsigando ir atšaukė 
net tris prakalbas, kurias 
jis buvo apsiėmęs pasakyti 
spalio 14 d.

Page Pago, Samoa. —• 
Newyorkietis William Wil
lis mažu laivu k u čia pribu
vo iš Perų. Padarė 6,000 
mylių kelionę į keturis mė
nesius. Plaukė vienas. Tu
rėjo tiktai katę ir papūgą. 
Katė išliko gyva, o papūga 
mirė.

Helsinki, Suomija.—Suo
mijos kabinetas rezignavo. 
Prie to privedė kabinete 
ginčai del pragyvenimo pa
kilimo.

Maskva.— Britanijos 
basada spalio 14 d. surengė 
didelę puotą priėmimui li
tanijos parlamentarinės de
legacijos, kuri lankosi Tar. 
Sąjungoje. Puotoje daly
vavo ir tarybinės vyriausy
bės pareigūnai.



Kaieiuvos Sūnus —Išeivis
------- Rašo SUSNINKŲ JURGIS=^_„ ...... ..=
(Tąsa)

Turčiai, matyti, negalėjo įsivaizduoti, 
kad kas liko nuo pusryčių, gali būti val
goma pietums, arba, kas liko nuo pietų 
tų, — vakarienei. Puikus maistas ėjo 
į atmatų skardines, tuo tarpu, kai viso
je šalyje buvo šaukiama, kad egzistuoja 
maisto stoka. Ir štai kodėl Jurgis pa
giežos apimtas pats nepajuto, kaip su 
duonos riekele rankoje puolė prie kari
ninko, norėdamas įrodyti, kad Ameriko
je duonos netrūksta...

Jis, žinoma, negalėjo karininkui to vi
so išdėstyti, bet parodydamas jam tą 
ploną riekutę, išaiškindamas, kad sun
kiai dirbanti kareiviai su taip mažai 
maisto negali gyventi, jis pademonstra
vo, jog netiki apie ta baisia duonos “sto
ką”.

Tai taip turčiai taupė duonutę.

k XIII-TAS SKYRIUS

GRASIAUSIAS PRANAS
rranas iš armijos sugrįžo apie dešimt 

mėnesių vėliau už Jurgį ir kitus savo 
draugus. .Mat, jis kaip sveikas ir gra
žus jaunuolis buvo paimtas į tą pagar

sėjusią 18-tą diviziją, kuri kartu su 
amerikiečių sąjungininkais sulaikė vo
kiečius ties Verdūnu. Vokiečiai buvo 
pasiryžę paimti Prancūzijos sostinę Pa
ryžių, bet prie Verduno jiems buvo pa
stotas kelias ir jie buvo atblokšti. Ten 
buvo palaužtas vokiečių armijos nugar
kaulis ir tas mūšis galų gale privedė 

prie vokiečių pralaimėjimo.
Vokiečiai buvo supliekti, bet jie daug 

smūgių sudavė ir sąjungininkams. 
Spauda tada pranešė, kad per 20 minu
čių krito 18 tūkstančių sąjungininkų 
kareivių, daugiausia amerikonų. Tai 
tame pragare buvo ir gražusis Pranas.

Pranas buvo sužeistas du kartu, pir
mu kartu gan lengvai, taip, kad už ke
leto dienų vėl galėjo grįžti į frontą. Bet 
antras sužeidimas buvo sunkesnis, ir 
be to dar į vidurius gavo naujo vokiečių 
išradimo, nuodingų dujų, kas vėliau at
siliepė į sveikatą. O pakol vėl pasveiko, 
kol buvo tiek pagydytas, kad galėtų grį
žti į frontą, tai karas jau buvo baigtas.

Pranas buvo grąžintas į tą pačią di
viziją ir paliko Vokietijoje. Kai sąjun
gininkai baigė su vokiečiais derybas ir 
buvo pasirašyta sutartis, tai ta divizi
ja dalyvavo pergalės paraduose dides
niuose Vokietijos miestuose.

Namo grįžo jau ne tas Pranas, koks 
buvo paimtas armijom Gražaus Prano 
buvo tik šešėlis. Kaip jis anksčiau sa
kydavo: “Didžiuotumei karą baigęs gy
vas”, tai dabar sugrįžęs didžiavosi. Dar 
turėjo cento, tai nusipirko naujutėlį au
tomobilį ir bevažinėdamas, besilinksmin
damas su draugais, kartą keturiese nu
važiavo į kitą miestą. Ten ištraukė ge
rokai degtinėles, o grįžtant trūkus ratų 
padangai smogė į medį ir iš naujo auto
mobilio liko tik griaučiai.

Tris vyrus baisiai sužalojo, nors pats 
Pranas buvo lengviausiai sužeistas, ka
dangi jis sėdėjo prie vairo. Automobi
lis nebuvo apdraustas. Kiek dar pinigų 
turėjo, tai turėjo užmokėti už draugų li
goninės lėšas. Kiti dar norėjo bylinė
tas, bet Pranas jau visvien nieko neturė
jo

Tokia didelė nelaimė atsiliepė ne tik 
į jo sveikatą, bet ir į protą. Plaučiai jau 
buvo pažeisti gasu, prie to prisidėjo 
skausmai, rūpesčiai ir jo sveikata pra
dėjo visai menkėti. Pranas buvo ge
riausias Jurgio draugas, ir, kai Jurgis 
sužinojo, kas dedasi su jo draugu, tai 
net iš kito miesto, kur buvo apsigyve
nęs, atvažiavo savo draugą aplankyti, 
nuraminti, su juo pasikalbėti...

Deja, jo nerado namie. Jam tik buvo 
pasakyta, kad Pranas išėjo į miestą. Tai 
jis ir leidosi miestan, manydamas, kad 
gal kur nors jį sutiks. Ir jis neklydo: 
vos tik pasiekė Main gatvę, štai mato 
jam priešais ir ateina jo draugas Pra
nas. Pranas jau gerai įsigėręs, vos spė
jo pasisveikinti, drūčiai paspausti deši
nę, pirmas prakalbėjo:

— Oho, drauguti Jurgi, seniai mate- 
fhės, nori išsigerti? Eik šen!
[ — Dėkui, drauguti, negeriu. Pasi
kalbėkime, paskui nueisime.. Pranas 
tuoj ir supyko.

— Negeri? Meluoji! Kodėl pirmiau 
įsigėrei? Eik šen! ir nutvėręs draugą 
užu rankos pradėjo šiurkščiai jį tampyti 
link saliūno vis bardamas: “Taip seniai

matėmės, tai turime nors kartą gerai 
įsigerti... Aš užfundysiu...”

Jurgis pastebėjo, kad Prano veido'iš
raiška rodo baisų proto sumišimą, ir.ne
norėdamas draugo dar labiau užpykinti, 
užgauti, tarė: “Gerai, eime”.

Viduje Pranas pašaukė po stiklinę 
alaus, pečiais atsirėmė į barą ir tėmyda- 
mas Jurgį savo liūdnomis akimis, lin
guodamas savo nuvargusią galvelę pra

dėjo kalbėti:
— Žinai, drauguti, kad aš jau bomu, 

valkata virstu?
Jurgiui buvo labai gaila ir graudu 

betėmijant Praną, tą Praną,— sveiką, 
gražų, skaistveidį, dėl kurio, kur tik jis 
pasisukdavo, alpdavo merginos. Jis bu
vo gražiausias lietuvių jaunuolis mieste. 
Dabar prieš Jurgį radosi lyg Prano ske
letas, mumija. Sekundei prieš jo akis 
atsistojo jauna drąsi praeities Prano fi
gūra, o dabar? Jurgis ilgai tėmijo 
draugą ir pajuto, kad iš didelio susijau
dinimo ir gailesties per jo abu veidu rie
da didelės ašaros... Rieda ir tartum vi
nys kala krisdamos ant dešinės rankos, 
kurioje laiko stiklinę su alum....

Vietoje baltai-raudonų buvusio Pra
no veidų dabar išblyškę, pageltę, pamė
lynavę. Akys jau ne giedrios, ne mėly
nos, o balzganos, apsiniaukusios, žiūri 
lyg per rūkus, o jas juosia juodi ratai...

Jurgis bandė jį nuraminti, linksmin
ti :

— Ar žinai, mielas drauge Pranuk, 
kaip man atsitiko? Ar žinai, kiek aš 
pats visai veltui turėjau nukentėti? O 
betgi, pats matai šiandieną —sveikas ir 
gyvas gyvenu ir džiaugiuosi ir noriu gy
venti kuo ilgiausiai. To ir tu sulauksi, 
tik nereikia perdaug krimstis, rūpintis, 
nes tas labai kenkia sveikatai.

Pranukas tik galvelę linguodamas at
sakė :

— Teisybe, teisybė, drauguti, bet...
Tai buvo paskutinis draugų pasima

tymas ir pasikalbėjimas. Grįžęs iš ar
mijos Pranas buvo gavęs darbą tame pa
čiame fabrike, kur prieš išėjimą dirbo. 
Bet nei metams nepraėjus kartu su šim
tais kitų rankpelnių tapo paleistas. Mat, 
jau buvo prasidėjusi pirma pokarinė 
depresija. Kitur darbą gauti greitai 
nevyko. Centai, kiek dar turėjo, dingo 
automobilio nelaimėj. Toliau beieškant 
darbo ir draugams įsiskolino. Turėjo 
merginą, kalbino tekėti. Bet po auto-ne- 
laimės ji suprato, kad su jos Pranuku 
kas tai netvarkoje ir delsė:

— Palauk, palauk, Pranuk, mes dar 
jauni, dar turime laiko. O tas Pranuką 
dar labiau pykdė, nervino. Kartą ves
tuvėse, kai jis buvo gerai paėmęs ant 
drąsos, tai keturi draugai vos tik pajė
gė apginti. Jis merginai veidą Sudau
žys, kad ji su juomi nenori šokti!

Tai buvo jau 1920-ti metai. Jurgis 
su reikalais nuvyko į tą miestą ir kad 
pasimatyti su geriausiu draugu, tai pir
miausia nuėjo į lietuvių bažnyčią, nes 
jis žinojo, kad ans nepraleisdavo sekma
dienio nenuėjęs bažnyčion. Kunigas iš
siėmė prieš .pamokslą mažytę popi-erėlę 
ir skaito:

“Jau mirė tas kareivis Pranas B., 
Virginijoje...’’

Jurgis išėjęs iš bažnyčios teiraujasi 
pas vieną, pas kitą, kuris Pranas mirė 
Virginijoje. Pasirodo, kad tai tas pats 
Pranas, jo draugas... Jurgis iš didelio 
gailesčio vos neapalpo... Širdis pradėjo 
smarkiai plakti, šokinėti, rodosi, netilps 
krutinėję.

Jo didelis skausmas buvo ne tik dėl 
to, kad Pranas buvo jo draugas, nes 
draugų jis turėjo daug, bet ypatingai 
skaudu buvo galvoti, kad tik keli metai 
atgąl Pranas buvo sveikatos, grožio ir 
jaunatvės pilnas, o dabar, jo nėra...

Pasirodė, kad darbo vis negaunant 
Pranas nemažai įsiskolino, o tas jį, pa
grindiniai labai teisingą ir nuoširdų 
jaunuolį, labai ėdė. Nuo kitų jis suži
nojo, kad mainieriai Virginijoje uždirba 
geras algas, tad jis nuvyko ten, kad už
sidirbti pinigų, kad draugams galėtų pa
skolas sugrąžinti. Bet vietoje pinigų jis 

' ten rado mirtį... Mirė tik trys savaitės 
po nuvykimo. Mirė karžygis, gražusis 
Pranas. Mirė toli išvykęs nuo visų gi
minių, draugų ir pažįstamų. Mirė vie
nišas, apleistas, neaplankytas, ni-ekeno 
neapraudotas... Mirė pačioje jaunatvė
je. Ten tapo ir palaidotas. Niekas iš 
artimų nematė, nežinojo, kas, kur ir 
kaip jį palaidojo...

(Bus daugiau)

RAšYBINĖS 
PASTABOS
Žinutėje apie Indiją sa

koma: “jis savo teigimą re
mia ant Indijos didžio, gy
ventojų skaičiaus, gamtiš
ku turtu”... c v

Žodis “didžio” yra būd
vardis, pažyminis, o viršuj 
pacituotoji sakinio dalis 
reikalauja daiktavardžio — 
“dydžio.”

•
Dažnai teko matyti “Lais

vėje unijų skyrius vadinant 
“newyorkieciu s k y r iumi,” 
“brooklyniečiu skyriumi.”

Pas mus buvo priimta 
tik asmenį vadinti “ne.w- 
yorkiečiu,” “brooklyniečiu.” 

Dėkingas būčiau už nuro
dymą, kur kitur yra priim
ta unijų skyrius taip va-
dinti.

•

“Laisvės” žiniose siste
mingai vartojamas žodis 
“ir” vietoj “irgi” bei “taip
gi.” Pav.: “Dulles, sakoma, 
ir patenkintas”; “Luftvaf- 
fė ir atgimsta,” “didžiausia 
Šveicarijos dalis ir kalba 
vokiškai” (Įvairumuose), ir 
tam panašiai.

Gal kas galėtų nurodyti, 
kur kitur rašomojoj kalboj 
“ir” priimtas taip vartoti?

Niekaip negaliu surast, 
kur kitur yra priimta ra
šyt “rūbežius.” Atmenu, 
pas mus buvo rašoma “ru- 

! bežius.” I

Labai dažnai mūsų laik- *
raštyj randi neišlaikymą 
taisyklės rašant žodžius 
“aukščiausiasis” (teismas), 
“Naujoji” (Anglija), ir t. 
p. Tame pačiame straips
nyje vienoj vietoj rašoma 

, “aukščiausiojo teismo,” o 
kitoj, žiūrėk, jau “aukš
čiausio”; vienur Naujoji 
Anglija,” o kitur—“Naujo
je” (vietoj Naujojoje).

Ar tai daroma dėl “įvai
rumo”?

•

Straipsnyje apie lavonų 
skrodimą “autopsija” pa
aiškinama “skrodimu dėl 
mirties tikslo suradimo.”

O aš vis maniau, kad au
topsija yra skrodimas mir
ties priežasčiai surast.

Labai dažnai pas mus 
žodis “iki” būna pavaduo
jamas žodžiu “kol.” O 
tai yra dvi skirtingos pras
mės. “Kol” padengia visą 
kurio nors vyksmo laiko
tarpį, o “iki”—tik to vyks
mo laikotarpio galą.

Pav., netinka sakyti:
Streikuosime, kol laimė

sime.
Dirbsime, iki galėsime.
Reikia sakyti:
Streikuosime, iki laimėsi- 

sime.
I Dirbsime, kol galėsime.

Pas mus taipgi klaidin
gai va r t o j a m a s ir žodis 
“apie.” Pavyzdžiui, netin
ka sakyti:

Planetos skrenda apie 
Saulę. Čia reikia žodžio 
“aplink.” Galima tik kal
bėti ir rašyti apie Saulę.

Ir anglai šioms pras
mėms iuri skirtingus žo
džius: walk around the 
house, write about the gar
den.

• ” \

Negeriau yra pas mus ir 
su “per” ir “pro” — varto
jami pakaitomis: išlindo 
pro langą arba išlindo per 
langą. Reikia sakyt: išlin
do pro langą, bet peršoko 
per tvorą. Anglai irgi 
šioms prasmėms turi skir
tingus žodžius: over the 
fence, through the win
dow.

Nekantrus

CHICAGOS ŽINIOS New Haven, Conn.
NEPAPRASTAS LIETUS 

PATVINDĖ CHICAGĄ
Spalio 9 d. po pietų prasi

dėjęs lietus ant Chicagos pri
lijo per 24 valandas 5!Zj colio 
vandens. Tokios gausybės 
vandens vienu kartu nėra iš
kritę ant Chicagos nuo pat 
1885 m. šiam pačiam metų pe
riode.

Chicagos upė, sakoma, paki
lo 5 pėdas virš normaiio van
dens lygio ir daugelyje vietų 
išsiliejo iš krantų. To pasek
me užliejo geležinkelio stotj 
Union, kad net reikėjo sulai
kyti traukinių judėjimą ir ap
sėmė daugybę bagažų. Laik
raščio “Daily News” pastato 
skiepai taipgi apsemti ir sto
vėjusis skiepe popieris už virš 
ketvirtį milijono dolerių ver
tės veik visas sugadintas.

Ypatingai daug nukentėjo 
pietinė miesto dalis nuo potvi- 
nio. Tūkstančiai triobų skiepų 
apsemti ir vietomis gatvėse 
banguoja vanduo, lyg ežerai. 
U. S. 6 kelias tarp Cicero Avė. 
ir Indianos valstijos rubežiaus 
uždarytas. Daugelyje vietų 
gyventojai iškeldinti iš gyven
viečių.

Apskaičiuojama, kad nuo
stolių potviniai padarė jau už 
apie 10 milijonų dolerių. Pir
madienio ryte radijas pranešė, 
kad žuvo apie 20 žmonių įvai
riose potvinio nelaimėse.

V.

U. ANDRUL1ENĖ VĖL 
LIGONINĖJE

Sekmadieni po pietų išvežta 
į Chicago Osteopathic Hospital 
Uršulė Andrulienė. Ji kažin 
dėlko puola svoriu, eina men
kyn ir menkyn. Išvežta ligo
ninėn peregzaminavimui, kas 
jai yra.

Sakoma, bus gal savaitę lai
ko ar kiek mažiau. žinoma,
priklauso nuo to, ką parodys 
diagnozas.

Cleveland© Žinios
VAžIUOTĖS TVARKAI AU

TOMATIŠKA' SIRENA
Elektroniškas naujas sumis- 

las, kuris nusakęs automobilio 
keliavimo greitį, persergėjimui 
paleidžia sireną sulėtinimui jo 
ir apsaugojimui vaikų einančių 
į mokyklas skerskeliais tirštais 
su važiuoto.

Pabūklas susideda iš dviejų 
virš- pusės colio storio dūdelių 
pertiestų skersai kelią, plus 
autonlatiška kontrolė su sire
nos vienute prijungta prie 
stulpo. Vienutė panaši į kai
mišką pašto dėžutę.

Automobiliui prabėgus virš 
dūdelių jo greitis mieruojamas. 
Kai pergreitai karas priva
žiuoja ties sirena, kuri randa
si už 75 pėdų ant kelio, tai si
rena ima staugti sulėtinimui 
greičio keliaujant.

Sistema sugalvota vietos Zo
nealarm kompanijos, kad su
lėtinus važiuotę keliais, kur 
vaikai skersai vaikščioja į mo
kyklas. Kontrolė veikia tik 
vaikų ėjimo metu mokyklon ir 
iš mokyklos.

Iki šiol, 'sakoma, tik prie pu
sės tuzino mokyklų įtaisyta au
tomatiškos sirenos.

Jos veikia sėkmingai, sake 
Milan Zedlar, prezidentas 
kompanijos, kuri išrado ir ga-* 
mina tas sirenas. Kai vairuo
toją sirena sukrečia kartą, du, 
jis sulaiko greitį automobilio 
paženklinto j vietoj ir pradeda 
šliaužtine važiuoti. Trafikas,i 
sakė Zedlar, tokiose sirenų vie--* 
tose išrodo į laidotuves ir labai 
susikontroliuoja.

Sistemos važiavimui greitį 
galima nustatyti labai lengvai, 
kokio pageidauja autoritetai. 
Sirena staiga veikia ir tęsia 
riksmą nuo 3 iki 10 sekundų 
persergėjimui vairuotojui ir 
vaikui besirandant ant kelio.

Sistemos dūdelių pajėga c- 
santi lygi 200 svarų spaudimui 
dėl davimo balso sirenai. Ta 
pajėga tokia reikalinga, kad 
jaunamečiai negalėtų su sirena 
žaisti kitu laiku.

Važiuotės tvarkos vienute 
kainuojanti $650 viena. J.

Keletas metų atgal jai toj li
goninėj* padaryta sėkminga o- 
peracija. V-s.

SUSIŽEIDĖ GUŽAUSKIENĖ
Gerai žinoma Roselande .Gu- 

žauskienė, Jack’o motina, susi
žeidė namuose. Jinai gyvena 
pas dukterį Emiliją ir žentą 
Richard White. Buvo nuga
benta ligoninėn, bet greit pa
leista namo. Matomai sužeidi
mas buvo nepą vėjingas.

Kiek girdėjau, ji tačiau ne
gali dirbti ir tūlą laiką nega
lės.

Linkiu jai juo greičiau iš- 
sveikti ii’ vėl darbuotis.

Rep.

San Francisco, Cai.
DARBAI MAŽĖJA 
KALIFORNIJOJ

Richard P. Graves, demokra
tų kandidatas į gubernatorius 
Kalifonijoje, sakė San Fran
cisco susirinkusiem piliečiam, 
kad su kiekvienu mėnesiu nuo 
kovo darbas valstijoje mažėjo 
ir vis didesnėmis skaitlinėmis, 
palyginus su tais pačiais mė
nesiais 1953 m. Vėliausia skait
linė už rugpjūčio mėnesį rodo 
64,000 dirbo mažiau, kaip me
tai pirmiau.

—Tas nuolatinis mažėjimas, 
—sakė Graves,—vystėsi nežiū
rint gyventojų pakilimo 375,- 
000 laike šių metų. Tai aiškus 
dramatiškas ir rimtas liūdyji- 
mas, kad mūsų gyventojai iš
auga mūsų ekonomiją labai 
greitu tempu.

Graves stojo už atsteigimą 
besivystymo ir stabilizacijos 
skyriaus Valstijos Darbų De- 
partmente, kuris buvo panai
kintas balandžio mėnesį. Jis

LLD 32 k p. surengė pietud 
spalio 10 d. Labai gerai pavy> 
ko. Turėjome svečių iš kitų 
kolonijų. Su jais turėjom^ 
gražaus pasikalbėjimo.

Gaspadinės Antosė šoliūnas 
ir Amilia Miller su pagelbinin- 
kėmis Didžiūniene ir Bekšiene 
gavo daug pagyrimų nuo sve
čių už skanius pietus. Juozas 
Petkus ir Joe Mileris patarna
vo draugams su gėrimais. Dar
bą atliko labai gerai.

Papietavus, kai kurie buvo 
iššaukti pakalbėti. Žemaitienė 
iš Hartford, Conn., ragino už
sisakyti dienraštį Laisvę. Ona 
šilkienė iš Wethersfield* 
Conn., pasakė poeto Venclovos 
eiles, kurios dalyviams labai 
patiko. Rengėjai taria joms 
ačiū.

LLD 32 kuopos delegatai* 
kurie dalyvavo 3-čios apskri
ties konferencijoje, taria nuo
širdų ačiū Evai ir V. Valley 
už skanius pietus. Taipgi 
draugui dėkingi už “raidą,” 
kurį veltui suteikė visiems de
legatams.

Kuopa taria ačiū Valinčienei 
už pagelbėjimą ir A. Mureikie- 
nei už dovaną.

Pasirodo, norint ką pareng
ti, galima, tik reikia rengti, O 
pasekmių visada būna.

J. S. K.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves Įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

nurodė, kad 37 valstijos, ku
rios lenktyniuoja su Kaliforni
ja, turi tokius skyrius.

K.
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Antano Metelionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama

*

* 
❖

atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
Kaina tik vienas doleris. Ku- 

užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš- 
Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad- 
arba pačiam autoriui.

įdomaus pasiskaitymo, 
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai

Worcester, Mass.
čia galite užsisakyti Metelionio knygą per D. G. Jusiu. 
Mažiau klapato, jis jums atliks komunikacijų darbą. 
Būtų gražu, kad ir kitose vietose literatūros platinto
jai pasirūpintų parinkimu užsisakymų metelionio kny
gos.

PHILADELPHIA, PA.

KONCERTAS 
IR BALIUS 

Rengia 
MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIEČIŲ PAGELBA

Įvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.) 
RUBA HALL

414 Green Street Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Koncerto programą išpildys pasižymėję meni
ninkai iš Brooklyno ir New J-ersey. Jie dainuos 
ir perstatys juokingų dialogų, vadovaujant Mil
dred Stensler,

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai
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Worcester, Mass._
Širdingai kviečiame visus j Aido 

Choro socialę pare, kuri yra rengia
ma sutikimui grįžtančių dainininkų 
iš tolimos Chicagos. Mass, valstijos 
tnenų mylinčioji visur,menė pasiun
tė ten artistus-dainininkus: Aldoną 
Wallen, Oną Dirvelienę ir Joną 
Sabaliauską j Lietuvių Meno Sąjun
gos surengtą Festivalį.

Šie mūsų mylimi dainininkai be 
abejonės gerai save atsirekomenda- 
vo ir tinkamai atstovavo siuntėjus. 
Apie tai mes išgirsime Aido Choro 
surengtoje parėję jų pasilikimui. 
Pare įvyks sekmadienį. spalio-Oct. 
24 d.. Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St., pradžia lygiai 5-tą vai. vakare.

Kviečiame visus 
(203-205)

TEATRININKAMS
Brooklyno Lietuviu Liau

dies Teatro susirinkimą 
šaukiame šio antradienio 
vakarą, spalio 19, Liet. Kul
tūriniame Centre, 7:45.

Turime naują veikalą ir 
manome jį perskaityti.

Kurie tik domitės teatru, 
prašome pribūti.

LT Valdyba

New Yorko vyriausias teis
mas nusprendė, kad savininkai 
pastato 1111 Park Ave. turi 
sumokėti našlei Mrs. Ruth 
Gardner $150,000. Jos vyras 
tapo užmuštas operuodamas 
keltuvą, kurio 600 svarų rete
žis trūko ir Gardner j užmušė.

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bo biznio skyriaus susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, spalio-Oct. 22 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų.

Sekretorius

NewYorko^^8ė^feZlnl(«
Sėdėtojai išėjo iš 
skustuvėlių šapos

American Safety Kazor (’o. 
darbininkai nutarė pertraukti 
sėdėjimą. Tolimesnėse streikui 
laimėti pastangose vartos ki
tas priemones. Tad spalio 13- 
tą gal virš šimtas sėdėtojų 
demonstratyviai išėjo iš šapos. 
Juos linksmai pasitiko jų šei
mos, taipgi minia sandarbinin- 
kų, kurie juos sėdinčius aprū
pino reikmenimis ir iš lauko 
stiprino jų kovą masiniais pi-

Sėdėtojai šapoje išbuvo be 
pertraukos 14 dienų ii- naktų. 
Jie yra. dalis dieninio šifto 
darbininkų. Buvo pasilakę sė
dėti, kuomet pamatė, kad fir
ma vykdo lock-outą prieš atei
nančius į darbą vakarinio šif
to darbininkus, neleidžia jų 
į šapą.

Streikas kilo kompanijai at- 
atsisakius nuo anksčiau susi
derėto su unija kontrakto.

Televizijų raketas
Brooklyne areštuoti du tele

vizijos priimtuvų taisytojai. 
Sako, kad atėję patikrinti pri
imtuvus tiksliai "atrasdavo” 
reikalingais taisyti. Už "pa
taisymą” gerame stovyje (‘sa
mų televizijų atlupdavo po $18 
iki $47.50.

AIDO CHORAS NEW YORK

Pirmas didysis šio sezono 
banketas Audi tori joje

Darbiečiai nesistebi 
iš Wilsono kalbos

Tik pradėjus paskiausią pa- \ 
moką, į Liberty Auditonjoj< 1 
Music Room įžengia N. V m - 
tienė ir B. Briedienė.

kiais aplodismentais. Taip pat 
nasveikintas J. Kovas. Jie ' isi

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES
Gera mokestis Nuolatir 

puikios darbo *-al\

Jackson Heights
Te|. f L. 8-1673

rijoje tikimasi 
nio ir vaišingo 
priežasčių yra

Liberty Audito-i suomet matome linksmą, malo- 
gražaus, masi-

Tam
nią ir pasiryžusią suteikti tal
kos bile kam darbe, kuriame 
ta talka yra reikalinga. Be to,

Jį rengia paskubusios ban
ketų gaspadinės Anele Kanopa 
ir Mary Wilson. Rengia ne 
sau, bet pagerbti tą gražią po
rą, kuri yra daug kuo giminin
ga daugeliui brooklvniečių ir 
užmiestiečių. O kad pobūvis 
bus vaišingas, tai pasako pats 
rengė.) ų vardas.

Jų gerbiamajam porai, Wal- 
teriui ir Elenai Brazauskams, 
sueina penkeri metai vedybinio 
gyvenimo, o sykiu su tuo pen
keri m. ir jų veiklos Liberty 
Auditorijoje. Walteris yra tos 
didžiosios lietuvių įstaigos ve
dėju. Elena tame neturi pri
valomos pareigos, tačiau ją vi-

jinai visų jau pamylėta kaip Į 
dainos ir vaidybos meno talen- ■

bar naujai sugrįžo prie dai
nų. Mūsų chorisčių eilė lanku 
pasidarė nuo sienos iki sienos. 
Gražus būrys susidarė, nors 
nekurios turi atvažiuoti F ga-

likietus
Newyorkiete Leah Schultz 

tapo nuteista pasimokėti $190 
už J 9 auto pastatymo ne 
toje tikietų. Kai ji netui 
ar nenorėjo tiek mokėti, .ją 
siuntė 140 dienų kalėti.

pa

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai? '

Nenuostabu, 
greit sklinda, gaudomi. Tūli 
pricteliai, pasiėmę po 10 ai’ 5

Girdima, kad 
turės svečių, 
mašinomis.

American Labor Party kan
didatai kalbose masiniuose su
sirinkimuose ir per radio Wil
sono kalbą skaito ne išsišoki
mu, bet parodymu tikrojo vei
do. Sako, kad pastaba apie

; “šunis” yra dalimi republiko- 
kad kvietimai | nų valdžios pasiruošimo karui, 

atidavinėjimo bilijonų šalies 
turto privatiniam bizniui.

ALP ragina piliečius rinki
muose lapkričio 2-rą atmesti 
republikonus.

Kasžin kodėl vyrai yra tinge 
iii? Vienok ir vyrais chor; 
žymiai padidėjo ši sezoną.

MERGIN’OS-.MOTERV SĮ
I Viršaus 18 meti) kalhaii',,, ii liškai. Sustalvinu (laiba-i
I dirbtuvė. Kreipkitės 9 AM
i E. 138rd St., Bronx-.

GOTHAM PRESSED STE
(GRP.

<>5<;

ir iš kitų miestų 
atvyks keliomis

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Pertraukos
pasiūly-

Gerai, kad iš anksto apsirū
pinama kvietimais. Tam jau ir 
laikas, nes juk iki pramogos 
liko tik keliolika dienų. O to
kiems masiniams banketams 
svečių skaičius turi būti bent 
maždaug aprobuotas nors sa
vaite. Ar.

Siuvėjos reikalavo 
prašalinti Wilsona

Naujiems Melams sutik1 L-

vėliau

XPT $1400 į savaitę, 
^ais $4000.

I KEPYKLA
r i- b dienos; pi 
TESSEN $1401) i savaitę. 3 kamba
riai. $10,500. Pusę pinigais.
6 kambarį') apramintas

i vait.ę. 5 m. lease. $16 5oo.
/ $6(K)0.

DELICA-

BAR.
$9(Kt j sa-

1 'inigais

Viena trukinami firma 
nusileido unijai

Master Truckmen of Ameri
ca, atstovaujanti apie 200 sa
vininkų, spalio 14-tą sutiko pa
sirašyti su unija sutartį, pride
dant po 25c per valandą.

Pas i rašiusios sutartį firmos 
samdo apie 2,000 darbininkų. 
Viso Didžiojo New Yorko sri
tyje tais darbais užsiima 3;500 
firmų, su 30,000 darbininkų.

Suknelių siuvėjų didžiojo 
kalo 22-jo narių susirinkime 
priimta rezoliucija ragino pre
zidentą Eisenhowerj, kad jis 
prašalintų iš ministro pareigų 
Charles Wilsona. Siuvėjos, ku
rių industrija taipgi sušluba
vusi, didžiai pasipiktino Wilso
no palyginimu bedarbių su šu
nimis.

Lokalo manadžeris Charles 
Zimmerman pasiūlydamas re
zoliuciją pažymėjo, jog tas Wil
sono palyginimas yra ne vien 
tiktai įžeidimu darbininkų. Jis 
yra išreiškimu Eiscnhowerjo 
administracijos atsinešimo į 
darbininkų reikalus. Jis ragi
no prieš tą atsinešimą pasisa
kyti lapkričio 2, balsavimu at
mesti republikonų kandidatus.

lo- kad musu
tini forui iš-

Kitas sumanė, 
choristes rengtųsi 
kai Laisvės koncerto progra 
mai pildyti. Palikta joms pa 
čioms tai spręsti.

Choro pirmininkas paprašė, 
kad baigę dainuoti neišsiskirs
tytume. Kvietė eiti į .Audito
rijos restauraną. Ten choristai 
turėjo pobūvėli pažymėti iš
leistuvėms mūsų menininkų. 
Mat, mūsų mokytoja Mildred 
Stensler ir sekretorius Jonas 
Juška turėjo išvykti Chicagon 
i LMS Festivalį.

Užkandžaujant, Choro pir
mininkas pakvietė mūsų artis-

jo parvežti pilną raportą

iMfUIVlMlUI

35-rin Mėty Dienraščio Laisves Sukakties Alžvrneiimiii •

KONCERTAS

valio. Laukiame laimingai 
grįžtančių.

Choro būna

kalti

RENGIA LAISVES BENDROVĖS DIREKTORIATAS

SekmacL, Lapkričio 14 November
Prasidės 3:30 vai. popiet

Portorikiedams bauda 
skirs spalio 26-tą

Trylika po rtor i k o n ų 
jos narių tapo nuteisti
nimu, kad jie suokalbiavę spė
ka ir prievarta nuversti Ame
rikos valdžią. Džiūrė užtruko 
ne pilnai tris valandas išspręs
ti 13 asmenų likimą byloje, 
kurioje liudymai už ii’ prieš 
juos užtruko penkias savaites 
ir vieną dieną.

Jiems bausmes paskelbs tei
sėjas Lawrence E. Walsh šio 
mėnesio 26 d. Aukščiausia pa
bauda gali būti šešeri metai 
ir $5,000 pinigais. Nuo pat 
arešto jie būna kalėjime, nes 
neišgalėjo po $25,000 kauci
jos.

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE SKELBKITeS LAISVĖJE

172-07 Jamaica Ave., Jamaica. L. T. 
| Tel. REpublic 9-4180. IIO. 5-5495. 
1 Vakarais ir Sekmad. PI. 2-1098.

L i b e rty A u d i to r i j o j e.
Dar daug vietos yra chore 

dėl naujų dainininkų. C h or ie
čiai mielai lankia ateinančių

j Brooklyno moterims
Moterų Klubo svarbus susi

rinkimas įvyks šio ketvirtadie
nio vakarą, spalio 21 d., 8 vai., 
Liberty Auditorijos patalpose. 
Visos narės prašomos dalyvau
ti ii* laukiame naujų narių.

Valdyba,

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

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR 
įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas 
Pasižymėjusi dainininkė-solistė taipgi dalyvaus 

š i o,j e p rogram o j e.

Leonas Yonikas, Baritonas
Paikiaus talento dainininkas-solistas, iš New Yorko 

dalyvauja programoje.

Ona Dirvelienė, Sopranas 
iš Worcester, Mass. Vėl savo puikiu talentu 

teiks mums malonumo šiame koncerte.

Jonas Sabaliauskas, Tenoras 
iš Worcester, Mass., pasiryžęs dar kartą šauniai 

išstoti Laisvės koncerte.

Shatusky Dvynukai
iš Tamaqua, Pa., duos akordion ir ’smuiko duetų. 

Puikūs grojikai.

Lietuvaitės Nancy ir Tessie
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute solos.

Aido Choras 
vadovaujamas Mildred Stensler duos gražiu liaudies 

dainų šiąja proga.

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

Kai matote, programa bus nepaprastai turininga. Kiekvienas kultūriškas žmogus turi rūpintis pama
tyti ir išgirsti šią gražią programą. Lauksime svečių ir iš tolimesnių kolonijų atvykstant i koncertą.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. N. Y.

Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą, čia gausite 
puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti. '
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ta basų. Trūksta ii’ kitų dai
nininkų. Kaip žinoma, Aido 
Choras jau gyvuoja 42-ri me
tai. Ji reikia paremti visais 
galimais budais.

> MATTHEW. A.;
BUYUS •' :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

PARDAVIMAI
OFFSET ir letterpress spaustuvė 

nori parduoti letterpress įrengimą. 
Visas įrengimas pirktas bėgiu 2-jų 
metų. Pilnai perbudavotas. Galimą 
matyti operuojant pagal sutartį tik
tai. No. 2 Kellys, B Kellys, ir 1.1. 
Duodama finansavimas. Kreipkitės 
lik pirkėjai. TW. 8-7866.

(200-205)

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką

J Showpiece of the Notion Rockefeller Center

wf M miNG B£O’S “WHITE CHRISTMAS”
\ \A/in VistaVhion starring

/A W B,N6 CR0SBY ’ DANNY KAYE * ROSEMARY CLOONEY • VERA ELLEN
if \ \w color by TECHNICOLOR • Music and Lyrics by IRVING BERLIN

• f A Directed by Michael Curtiz • A Paramount Picture
I I™ \ ON STAGE: “SHOWTIME”—Gala new revue produced by Leonidoff,

I Irai P Rockettes, Corps de Ballet, Choral Ensemble and Symphony Orchestra
directed by Raymond Paige

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

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 11

306 UNION AVENUE
H BROOKEYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis H
’ • h—»• —“ ■ —■ » —— w — » — ■»—■» — .. ......1 ■ — .... ....... w|<

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

J

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-62M
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