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KRISLAI
Už k a balsuoti? 
Tikėjimas i taiką. 
Naujai pažadėtas rojus. 
Be maišų, bet po maska. 
Sulaužvmas sutarčių.

, Rašo A. BIMBA

balsuos už Darbo Partijos 
kandidatus, čia klausimas 
aiškus, lengvas.

Berods ir Californijoje 
Progresyvių Partija turi 
savo kandidatus. Ten irgi 
klausimas lengvai išsispren
džia.

Bet visur kitur kandida
tai bus tiktai dviejų di
džiųjų kapitalistinių parti
jų — demokratų ir repu
blikonų. Čia jau reikės pa
sirinkti tinkamus žmones 
ir už juos balsuoti. Nevi- 
sada lengva tatai padaryti.

Štai kokios taisyklės, man 
atrodo, reikėtų prisilaikyti 
ten, kur nėra nei Darbo 
Partijos, nei Progresyvių 
Partijos kandidatų: balsuo
ti už tuos kandidatus, ku
riuos darbo unijos yra už- 
gyri^ios. Nepadar y s i m e 
klą#(Tos. Paprastai, darbo 
unijos paremia tiktai pa
žangesnius žmones.

Charlie Chaplinas nesibi
jo ir viešai kalbėti už taiką. 
Nuvykęs Anglijon į savo 
gimtinį miestelį jis pareiš
kė: “Aš tikiu į taiką ne per 
hydrogeninę bombą, bet per 
nusiginklavimą.” G a r b ė 
jam už drąsą ir atvirumą.

Norėsime ar nenorėsime, 
bet rojaus (žinoma, kapita
listinio) mes tikrai susil
auksime.

Taip mus užtikrina pre
zidentas Eisenhoweris. Tik 
dar reikėsią palaukti vieną 
desėtką metų. Tada šios 
šalies gamybos metinė ver
tė pasieksianti penkis šim
tus bilijonų dolerių. Tada 
niekam nebereikėsią klapa- 
vql\s nei su darbo gavimu, 
nei su gražios pastogės įsi
gijimu !

Tik du dalykėliai bereika
lingi paryškinimo. Pirmas, 
ką darysime per visą šį de
šimtmetį su darbais ir su 
pastoge? Antras, kur už
tikrinimas, kad tie penki 
šimtai bilijonų dolerių ne
suplauks į korporacijų ki
šenę, o mases žmonių dar 
labiau nekentės nuo neda- 
teklių?

k Atsimename anuos dar 
nelabai senus laikus, kai 
lietuviškieji liudytojai Ker- 
steno komitetui turėjo ant 
galvos maišus užsidėję. Jie 
bijoję savo akis komunis
tes parodyti.
£)abar vėl buvo apklausi- 

nįį’imas ir vėl tūli dipukai 
liudijo prieš Lietuvą. Tik 
jau nebeturėjo maišų ant 
galvps. Dabar buvo pasi
slėpę po slapyvardžių mas
ka. Vienas pasivadino
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Bandė nušauti Egipto Eisenhoweris paskutinę minutę keliaus po Nori tuojau Įkalinti
premjerą gen. Nasseri

Kairas. — Kuomet prem
jeras generolas Nasseri s 
kalbėjo didelei žmonių mi
niai Aleksandrijos aikštėje, 
pasikėsintojas šovė į jį, bet 
nepataikė. Šūvis sutriuški
no stiklinę lempą virš plat
formos ir nuo krintančio 
stiklo susižeidė keli prie 
Nasserio stovėję asmenys, 
bet pats Nasseris liko nepa
liestas.

Pasikėsintojas, tūlas Ab
dul Latif, buvo vietoje su
imtas. Valdžia sako, kad 
jis yra nacionalistinės Mu
sulmonų Brolijos narys. Ta 
grupė kaltina Nasseri už 
perdidelį nuolaidumą bri
tams.

šalį, bandydamas pagelbėti

I • 
Kivirčai Saigone -- francūzu 
ir jankių spaudimų pasėka

Washingtonas.— Vis aiš- Į tįįose 
kiau pasidaro, kad viduji-| 
nis konfliktas Vietname i 
Vietname yra ne tik vidų-1 
jinis kivirčas, bet pasėka' 
peštynių, kurios vyksta 
tarp amerikiečių ir fran
cūzu.

Sakoma, kad dabartinis 
Pietinio Vietnamo premje
ras Ngo Dinh Diem klau
so Washington© patarimų. 
Tuo tarpu armijos vadas 
generolas Nguyen Van 
Hinh klauso francūzu. Kaip 
yra žinoma, premjeras bu
vo įsakęs generolui palikti 
Vietnamą ir išvažiuoti 
Francūzijon. Jeigu jis būtų 
taip padaręs, amerikiečių 
įtaka Saigone būtų tapusi 
lemiama. Bet francūzai pa
tarė generolui Hinh’ui neiš
važiuoti, o likti vietoje ir 
priešintis premjerui. Tą jis 
ir daro.

Washingtonas. — Labai 
galimas dalykas, kad prezi
dentas Eisenhoweris pa- 
švęs šį penktadienį ir šeš
tadienį paskutinės minutės 
greitai priešrinkiminei kam
panijai. Republikonų parti
joj vadai jau kelios dienos 
kaip šaukiasi Eisenhowerio 
pagalbos, prašyte prašyda
mi jo dar aktyviau įsijung
ti į kampaniją.

Vakar Baltasis Namas 
pranešė, kad prezidentas 
“labai mėgtų” pasakyti ko
kias šešias prakalbas šios 
savaitės pabaigoje.

Manoma, kad prezidentas 
oru apkeliaus šešias valsti
jas, kur republikonams la
biausiai reikia “naujo krau- 

.” Jis kalbėsiąs Detroite, 
' Chicagoje ir Kentucky, lo- 
! wa, Minnesota, Ohio, Mas
sachusetts ir Delaware vals-

Michigane rępublikonas į 
Fergusonas jaučia nemen
ką pavojų būti nugalėtam 

‘ demokrato McNamara. Illi- 
nois valstijoje rępublikonas 
Meek, kuris bando sumušti 
senatorių Douglas, jaučiasi 
nelabai geroje pozicijoje, ir 
norėtų Eisenhowerio pagal
bos. |

Bendras įspūdis čia sosti
nėje yra, kad republikonai 
nujaučia pralaimėjimą ir 
desperatiškai bando ką nors 
daryti, kad pataisyti padė
tį.

Vėl puola Av. Harrima'ną
New Yorke republikonų 

kandidatas į gubernatorius 
įves, kuris pirmiau kaltino 
demokratu kandidata Har- 
rimaną kyšių davime teisė
jui, dabar išėjo su nauju 
kaltinimu: Harrimano va
dovaujama firma, sako įves, 
atstovavo vokiečiu trustus, 
kas reiškia, jog Harrima- 
nas “prekiavo su Hitleriu.”

New Yorke lankėsi Ste- 
vensonas, kuris pasakė ke
lias prakalbas Harrimano 
naudai. Stevensonas sakė, 
kad republikonai taip giliai 
įsivėlę į prieštaravimus ir 
klaidas, kad jų pačių kam
panija padeda demokra
tams.
Farmeriai prieš G. O. P.
Wisconsin Agriculturalist 

and Farmer, žurnalas, ku
ris spausdinamas Racine 
miestelyje, Wisconsine, pra
vedė statistinį apklausinėji
mą. Išvados: farmeriai Wis- 
consino ir Michigano vals
tijose persveriamai balsuos 
už demokratus. Paprastai 
vidurvakarinių valstijų far
meriai daugumą savo balsų 
paduodavo už republikonus. 
30% apklausinėtų farme
rių pareiškė, kad jie tiki, 
jog demokratų kontroliuo
jamas Kongresas jiems la
biau padėtų. Tik 28% sa
vo viltis dėjo ant republi-

NEW YORKO ORAS: 
Vešiau ir debesiuota

“John Daniel,” o kitas — 
“Kliviu.”

Jų istorija ta pati: Lie
tuva neturėjusi teisės nu
sikratyti ponus ir įsivesti 
socialistinę santvarką.

Dalykas labai aiškus: 
Londono ir Paryžiaus kon
ferencijos, sudarydamos 
militarinius blokus ir įtrauk
damos į juos ginkluotą Vo
kietiją, sulaužo visas pada
rytas ir pasirašytas sutar
tis su Tarybų Sąjunga. 
Ypač Britanija ir Francū- 
zija yra pasižadėjusios nei
ti į jokius militarinius blo
kus prieš Sovietus. Gi da
bar nuvažiavOi

Ką apie, tai pagiedos isto
rija ir kaip ateityje san
tykiai vystysis, sunku pasa
kyti. Niekas nemano, jog 
šitie žygiai daroma taikin
go tautų sugyvenimo išro- 
kavimais bei sumetimais.

Churchillas nenori keturių 
didžiųjų pasitarimų dabar

Londonas. — Churchillas 
atmetė Tarybų Sąjungos 
pasiūlymą laikyti keturių 
didžiųjų šalių (Britanijos, 
JAV, TSRS ir Francūzijos) 
pasitarimus apie Vokietiją. 
Pirmiausia, sako Churchil
las, turi ’būti ratifikuotas 
Paryžiaus susitarimas. Jis 
davė suprasti, kad Sovietų 
siūlymas jo omenyje yra 
tik būdas to ratifikavimo 
neprileidimui.

Nors Churchillas pasisa
kė prieš keturių didžiųjų 
konferenciją, jis sakėsi ne
pakeitęs savo nuomonės 
apie pasitarimus su Malen- 
kovu. Churchillas, kaip yra 
žinoma, pakartotinai yra 
paskelbęs, kad jis pasiryžęs

Italijos policija vėl ima 
nagan Lucky Luciano

Neapolis. — Italijos poli
cija įsakė prisistatyti spe- 
cialei tyrinėjimo komisijai 
buvusiam New Yorko geng- 
steriui Lucky Luciano. Lu
ciano buvo depo r t u o t a s 
1949 metais Italijon, kur, 
kaip manoma, jis tęsia sa
vo “veiklą.”

Wasningtonas.— Armijos 
vadai . sako, kad Korėjos 
karas parodė, kaip Ameri
kos kariai nėra pakanka
mai “kieti” nei fiziniai nei 
dvasiniai. Bus bandoma 
juos “kietinti.”

susitikti ir tartis su Malen- 
kovu, “kai ateis tinkamas 
laikas ir tinkamoje vieto
je.”

Šimtai žmonių žuvo didžiuliuose 
potvyniuose Pietinėje Italijoje

Roma. — 70 žmonių nu
skendo Marina Di Vietri 
srityje, daug Salernoje ir 
kitose Pietinės Italijos bei 
Sicilijos vietovėse nuo po
tvynių. Ypatingai daug au
kų buvo Salernoje, kur po
tvynis užtiko žmones mie
gančius. Daugelis žemes
nių vietovių namų ir rūsių 
tapo apsemti prieš tai, kaip

gyventojai spėjo susiprasti, 
kas dedasi.

Oficialiai pranešama, kad 
žuvo 263 žmonės, bet bijo
ma, kad bus daug daugiau 
žuvusių. Daugelyje vietų 
keliai apsemti ir dar nepa
sisekė pasiekti apsemtus 
kaimus ir miestelius.

Potvyniai prasidėjo nuo 
liūčių.

Paskutiniai
savo partijai

konų. Likusieji neturėjo 
nuomonės.

Iš tų farmerių, kurie 1952 
metais balsavo už republi- 
konus, 17% sakė, kad jie 
dabar balsuos demokratiš
kai.

Dėl laiko ant televizijos
Demokratų aprtijos naci- 

onalio komiteto pirminin
kas Stephen Mitchell atsi
kreipė į radijo - televizijos 
tinklus su prašymu duoti 
demokratams tiek pat lai
ko, kiek republikonai gavo 
per “ne-politines” Eisenho
werio prakalbas.

NBC patenkino demokra
tų prašymą, bet kitos radi
jo - televizijos firmos at-

ALP kovoja už gyvastį
New Yorko Amerikos Dar

bo Partija (ALP) atsikrei
pė į visus savo draugus ir 
pažangiečius darbuotis su
stiprinta energija paskuti
nėmis dienomis, kad ALP 
gautų kuo daugiau balsų. 
Jeigu ALP gubernatorinis 
kandidatas McManus gau
tų mažiau negu 50,000 bal
su, ALP neliks ant baloto.

ALP vadai nurodo, kad 
svarbiausias uždavinys yra 
nugalėti republikoną įves, 
bet būtinai reikia gauti bent 
50,000 balsu dėl ALP, kad 
ji liktų politinė jėga New 
Yorke, kas nelaimėtų.

13 komunistų vadovų pranešimai
New Yorkas. — Teisingu- XTX VnvL’OC 1 tyii

mo departmento advokatai 
kreipėsi Į apeliacijos teismą 
su raginimu, kad kaucija 
būtu atimta nuo 13 komu
nistų vadų ir kad jie būtų 
tuojau padėti kalėjiman.

Tas liečia Elizabeth Gur
ley Flynn, Pettis Perry, 
Trachtenbergą, Lannoną ir 
eilę kitų komunistų nacio- 
nalio komiteto narių, kurie 
buvo rasti kalti po Smitho 
aktu, bet kurie laisvi po už
statais.

Teisingumo departmentas 
nori neprileisti, kad apkal-

| Teismą.
Gynybos advokatai šian

dien (ketvirtadienį) 
atsakti į naują teisingumo 
departmento žingsnį.

turi

Triestiečiai džiaugsmingai 
įjriemė Italijos kariuomenę

Triestas.—Antradienį bri
tų komandierius generolas 
Sir John Winterton per ra
diją padarė trumpą pareiš
kimą, kad britu - amerikie
čių okupacija Trieste baig
ta. Tuoj po jo Italijos ge
nerolas Eduardo de Renzi 
skaitė manifestą apie mies
to prijungimą prie Italijos.

Tą pačią dieną italų ar
mijos daliniai įžengė į mies
tą. Nors Trieste siautė au
dra ir smarkiai lijo, tries- 
tiečių minios masiniai išė
jo pasitikti italus. Paskui 
visą vakarą švęsta 'salėse, 
kavnėse, teatruose. Triesto 
spauda sako, kad didžiulė 
to miesto gyventojų daugu
ma, kuri kalba itališkai, sa
ve skaito italais ir sugrį
žimą prie Italijos skaito ge
ru dalyku.

Coventry ir Stalingradas 
kartu pasisakys už taiką

Londonas.—Coventry yra 
Britanijos miestas, kuris 
karo metu labiausiai nu
kentėjo nuo bombardavimo. 
Nacių Luftvaffė sunaikino 
didesnę miesto dalį ir žy
mus nuošimtis jo gyventojų 
žuvo po skeveldromis. Sta
lingradas buvo tas tarybi
nis miestas, kuris labiau
siai nukentėjo nuo nacių.

Vakar į Stalingradą iš- “Sovietai‘keičia' savo poli-

Belgradas. — Jugoslavi
jos parlamentas patvirtino 
Triesto atidavimą Italijai. 
Tito pasakė prakalbą, ku
rioje sakė, kad santykiai su 

J Tarybų Sąjunga gerėja, nes

skrido delegacija iš Coven
try: miesto burmistras (ma
joras) ir penki savivaldy
bės nariai,—visi darbi-ečiai. 
Stalingrade jie bus priimti 
kaip oficialūs svečiai. Ma
noma, kad coventriečiai ir 
stalingradiečiai išleis 
drą pareiškimą prieš 
minius - vandenilinius 
klus ir už taika, c-

tiką.”

ben- 
ato- 
gin-

am-Roma. — Amerikos 
basadorė Italijoje Claire 
Booth Luce dar kartą pa
neigė gandus, kad ji pasi
trauks iš savo vietos.

Pekingas. — Nehru per 
dvi dieni lankėsi Mukdene, 
Mandžiurijoje, ir dabar su
grįžo į Pekingą. Jis sa
kė, kad Mandžiurijos indus
triniai centrai į jį padarė 
didelį įspūdį.

Varšuva. — Laikraštis 
Zycie Warszawy” prane

ša, kad 10 vaitų užsimušė; 
kai sprogo sena bomba, su 
kuria jie žaidė.

u

New Yorkas. — 13 puer- 
torikiečiu nacionalistu vei
kėjų buvo nuteisti po 6 me
tus kalėjimo už “konspira- 
vimą jėga nuversti Ameri
kos valdžią.” Nuteistųjų 
tarpe randasi Rosa Collazo, 
Julio Gandia, Juan Fran
cisco Medina, A. Otera, Ju
an Lebron ir kiti.

Chicago. — Pakuotoju 
(UPW - CIO) prezidentas 
Helsteinas pareiškė, kad į 
mirusio J a c k s o n o vietą 
Aukščiausiajame Teisme 
turėtų būti paskirtas ne
gras.

Jungtinės Tautas. — Vi
šinskis pareiškė, kad Indi
jos planas apie ginklavimo
si paliaubas, nors gerų no
rų paremtas, nepraktiškas, 

, nes svarbiau vystyti dery
bas apie nusiginklavimą, o 
ne vien pravesti paliaubas.

Washingtonas. — Atomi
nės Energijos Komisija sa
ko, kad Tarybų Sąjungoje 
neseniai pravesti keli dideli 
vandenilinės (H) bombos 
bandomieji sprogdinimai.

Washingtonas.—šiandien, 
trečiadienį, į šią šalį turėjo 
atvykti kancleris Adenaue- 
ris.

New Yorkas. — Atvyko 
motina karalienė Elizabeth 
■iš Britanijos.

Maskva. — Sovietų val
džia paskelbė, kad dvi Ame
rikos diplomatų žmonos, 
Mrs. Sommerlatte ir kita, 
“nepageidaujamos” ir tu
rės palikti Tarybų Sąjun
gą. Kaltinama, kad jos su
kėlė skandalą ir priešinosi 
policijai.
Kairas.—Nepaprastas sto

vis paskelbtas Egipte dėl 
bandymo nušauti premjerą 
Nasserį. Nasserio pasekė
jai sudegino Musulmonų 
Brolijos centro pastatą ir 
vyksta demonstracijos prieš 
tą Broliją. Kareiviai pa
truliuoja gatves.

New Yorkas. — Čia vieši 
Belgijos užsienio reikalų 
ministras Paul Henri Spa- 
ak. Spaak yra socialdemo
kratas, kadaise buvęs An
trojo Internacionalo kai
raus sparno vadas.

Field ilsisi lenkti sanatorijoje; 
jį aplanke J. A. V. ambasadorius

Varšuva.—Amerikos am
basadorius Lenkijoje Jo
seph FJack aplankė Herma-

lenkai po penkerių metų 
kalinimo išlaisvino. Fiel
das buvo lenkų suimtas 
kaip šnipas penkeri metai 
atgal. Lenkijos valdžia da
bar skelbia, kad Fieldą suė
mė anuometinis policijos 
viršininkas Swiatlo, kuris 
jau tada buvęs Amerikos

agentas ir dabar, pabągęs, 
gyvena Amerikoje.

Fieldas dabar ilsisi sana
torijoje prie Varšuvos. Am
basadoriui jis sakė, kad dar 
pasiliks nekurį laiką sana
torijoje, kad atgauti svei
katą. Ambasadorius išreiš
kė nusistebėjimą, kodėl jis 
nenori išvykti tuojau, bet 
Fieldas paaiškino, kad jis 
nesiskubina.
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UŽ KIENO LAISVĘ?
CHICAGOS LIETUVIŠKŲ MENŠEVIKŲ Naujie- 

nose kongresmanas (republikonas, iš Illinois valstijos) 
• Fred Busbey išdidžiai pareiškia: “Jei reikės, kovosiu 

visą gyvenimą už Lietuvos laisvę.”
To kongresmano, kuris ir vėl nori būti išrinktas, 

plepalai buvo spausdinami per keletą lietuviškų menše
vikų laikraščio laidų.

Ir jis savo niekalus baigia: “Aš noriu, kad mano 
draugai lietuviai žinotų, jog kol būsiu gyvas, nepaliausiu 
už tai kovojęs.”

Koks didvyris, tas Mr. Busbey!
Įdomu, ar jis žino, kurioje pasaulio dalyje Lietuva 

stovi? Jeigu jis mano, kad Lietuva yra ne Balkanuose, 
o Pabaltijyje, tai jau progresas. Kitas klausimas: už 
kokią laisvę, už kieno laisvę Mr. Busbey ryžtasi “auko
ti” visą savo gyvenimą? Už darbo žmonių laisvę ar 

‘ už darbo žmonių išnaudotojų laisvę?
Laisvė šiandien dvejopai suprantama. Kas yra lais

vė fašistui Franko, tas yra nelaisvė darbo žmonėms. 
Kas yra laisvė darbo žmonių engėjams ir galvažudžiams, 
tokie’ms, kaip daugelis lietuviškų smetonininkų, tas yra 
nelaisvė padoriems lietuviams.

Kad greičiau patenkinti skaitytojo dėmesį, kokios ir 
kam laisvės Mr. Busbey nori Lietuvoje, leiskime pasa
kyti toms pačioms menševikų-makartistų Naujienoms.

Spalio 25 d. Naujienose randame tokią “žinią”:
CHICAGO, Ill.—Freb Busbey (resp. Ill.), Fers

terio komiteto narys, gindamas senatorių McCarthy 
nuo “anti-komunistų” puolimų, pabrėžė, kad pirmieji
į kovą prieš šį Wisconsino senatorių stojo komunistai, bo aidi muzikos i 
kai McCarthy 1950 metais pradėjo kovą prieš juos ir 
prieš Valstybės departmentą, išvardindamas 81 tar
nautoją komunistais arba jų simpatikais. Senato
riaus Ty dings (dem, Md.) komitetas visus tuos 81 pa
liestus valdininkus išteisino, bet 57 iš jų vėliau buvo 
pašaukti aiškintis prieš lojalumo tarnybą, kalbėjo 
Busbey. Iš jų 54 atsistatydino. Tuo buvo parodytas 
būdas, kaip atsikratyti tomis “dvokiančiomis žuvimis,” 
kalbėjo Busbey.

Vienas iš jų buvo prof. Owen Lattimore.
Ar matote, ką sako Mr. Busbey, tasai “Lietuvos 

laisvės mylėtojas” ir lietuviškų menševikų dievaitis?
Jis gina McCarthy. Jis smala spjaudo ant liberalų. 

Jis, drauge su McCarthy, bjaurioja tuos žmones, kurie 
rėmė prezidento Roosevelto Naująją Dalybą.

Mr. Busbey nori būti išrinktas į Kongresą. Jis nori 
gauti lietuviškus balsus, todėl jis ir plepa tai, ką mažiau
sia žino, ir kuo pats netiki, o lietuviškų menševikų-ma
kartistų laikraštis deda tuos niekalus į savo skiltis!

Lietuvių tauta tokių gynėjų nenori nė matyti!

REPUBLIKONŲ SKYMAI
REPUBLIKONAI DARO VISA, kad tik kai)) nor. 

lapkričio 2 dieną laimėti kongresinius rinkimus.
Naminėje politikoje jie gražiomis varsomis piešia 

“gerus laikus.” Bedarbių jiems tarytum visai nėra. Tik 
švolas Charles E. Wilson, per didelį neatsargumą ir 
liežuvio nesuvaldymą, prilygino bedarbius prie šunų, šį 
“išsišokimą” republikonai bando atitaisyti savo užsie
nine politika.

Mr. Dulles dėio didžiausių pastangų, kad Pary
žiaus konferencija nesužlugtų. Tegu tos konferencijos 
tarimai už keleto mėnesių pavirs niekais, kad tik dabar 
jis galėtų parodyti Amerikos žmonėms, jog republikonai 
yra gudrūs vyrai, kad jie laimi užsieninėje politikoje.

Mr. Dullesui pavyko Paryžiaus konferenciją sulip
dyti taip, kad po jos tarimais pasirašė ir Mendes-France. 
Tuo dabar republikonai labai didžiuojasi/ Jie sako Ame
rikos žmonėms: žiūrėkite, ka mes pasiekėme—mes nu
tarėme ginkluoti Vakarų Vokietiją! Koks Amerikos 
žmonėms laimėjimas.

O kad tai dar labiau įdiegti į Amerikos žmonių są
monę, tai prezidentas Eisenhoweris, pirmą kartą Ame
rikos istorijoje, televizavo savo kabineto posėdį, kuria- 
me Mr. Dulles darė pranešimą apie Paryžiaus konfe- 

': renciją! .
Ar taiką mylintis amerikietis galėjo džiaugtis tuo 

Mr. Dulleso pranešimu apie V. Vokietijos ginklavimą? 
Ne, jis negalėjo džiaugtis.

Šiandien, kai Tarybų Sąjunga, kai Indija siūlo pa
sauliui sumažinti ginklavimąsi, kalbėjimas, propaganda 
Už ginklavimąsi nėra geras dalykas.

Bet republikonai, trokšdami laimėti 84-tąjį Kongre
są, daro viską, kad juo labiau paveikti Amerikos žmones, 
balsuotojus, kad jie balsuotų už jų kandidatus.
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Atgaivintoje žemeje
(Laiškas iš Kauno

Plačiai ir erdviai tįso j a i 
kolūkiniai laukai palei Ne
muną. Dienos metu čia vi
sur verda darbas. Štai pa
miškėje eina savaeigis kom
bainas. Jis ką tik užbaigė 
rugių nuėmimą ir dabar 
persikelia i kviečiu lauka, i C v
Iš neaukštos kalvos pusės 
pasirodė prikrautų grūdais 
sunkvežimiu kolona. Jie le
kia prie kolūkinių aruodų.

Gražu derliu šiais metais L i.

užaugino Panemunio kolū
kiai. Ir džiugu žmonėms 
matyti, kad- dar turtingesni 
ir tvirtesni taps jų visuo
meniniai ūkiai, dar didesnis 
pasiturėjimas ateis į kol
ūkiečiu namus, c

Bet štai baigta darbo die
na, ištuštėjo keliai ir lau
kai. Kunkuliuojantis gyve
nimas lyg persikėlė į gyven- ■ 
vietes ir vienkiemius. Pa- • 
gyvenę kolūkiečiai poilsiau
ja, o jaunimas skuba į klu
bus, biblioteką.

Klangiuose
Vieną vakarą mes aplan

kėme Klangių kaimą, esan
tį aukštame Nemuno kran
te. Ryškūs žiburiai šviečia 
klubuose, bibliotekose, skai
tyklose, kolūkiečių namuo
se. Štai didelė merginų ir 
vaikinų, meninės savivei
klos dalyvių, grupė vyksta ; 
repetuoti į klubą. Jų tarpe ‘ 
kolūkietės Ona Vieverskie- , 
nė, Gražina Draudvilaitė ir , 
daugelis kitų. S k a m b a 
linksmi balsai.

O po kelių minučių iš klu- , 
ir dainų , 

melodijos, smarkiai sukasi 
poros.

Klangių Petro Cvirkos 
vardo kolūkyje saviveikli
nis kolektyvas atsirado se- t/
niai, nuo artelės susikūri
mo momento. Iš karto ja- Į 
me dalyvavo tik keletas; Magdės Vosylie^ės ir Zinos 
žmonių, o dabar šokiu, dai-' 
nu ir dramos kolektyvai ■ 
jungia daugiau kaip 150 
kolūkiečių. Didelę įdomią 
programą paruošė meninės 
saviveiklps dalyviai. J i e 
dažnai pasirodo savo ir 
gretimų k a i m ų gyvento
jams su dainomis, šokiais, 
naujais pastatymais. Nese
niai kolūkinis choras su. 
sėkme pasirodė rajoninėje 
dainų šventėje.

Neatpažįstamai pasikeitė 
gyvenimas Klangiuose. 
Sunku patikėti, kad būtent 
apie šias vietoves Petras 
Cvirka kadaise rašė. Ro
dosi, kad Klangiuose jau
nimas užmiršo linksmintis. 
Kiek jau vasarų tenai ne
girdėti chorinės 
tės dainos, 
neto garsų

Norkutės, primelžiančių po duoda tiek pat pieno, o gal1 Jiems jau pasisekė išvysty- 
4-5 tūkstančius kilogramų ir daugiau, kiek ir jos tė- ti ir Lietuvos karvių veis-
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rugiapiū- 
negirdėti klar- 
tveriančių sir-

santvarka pa
gyvenimą. į 
visuomeninis 
Vien tik per

Kolūkinė 
keitė kaimo 
kalną kopia 
artelės ūkis, 
praėjusius metus dvigubai
padidėjo jo pajamos. Ne
apsakomai greitai auga 
žmonių kultūra. Kolūkyje 
dabar nėra šeimos, kurioje 
nebebūtų besimokančiųjų. 
Klangiuose veikia /prądinė 
ir vidurinė mokyklos. Kol
ūkinės vidurinės mokyklos 
15-20 abiturientų kasmet 
išvažiuoja mokytis į aukš
tąsias mokyklas. Genė Kir- 
monaitė, gimusi Klangiuo
se, baigė Vilniaus universi
tetą, Pranas Mikšta ir Jo
nas Kazlauskas — institu
tus, Gediminas Volskis — 
veterinarijos akademiją. 
Apie šimtas kolūkiečių vai
kų dabar mokosi aukšto
siose , mokyklose ir techni
kumuose!

—O seniau dauguma kai
mo gyventojų nemokėjo net 
pasirašyti,—-pasakoja Klan-

i gių bibliotekos vedėjas 
Stankūnas. — Dabar buvę 
bemoksliai aktyviai lanko 
biblioteką, prenume r u o j a 
1 a i k r a š č ius ir žurnalus. 
Kolūkiečiai noriai klauso 
atvykstančių pas mus mok
slininkų paskaitas ir prane
šimus, atidžiai seka kultū
rinį respublikos gyvenimą.

Vilkijos rajono Petro 
Cvirkos vardo kolūkis nėra 
išimtis. Džiaugsmingai ir 
kultūringai gyvena visos 
Tarybų Lietuvos kolūkinė 
valstietija, šią vasarą res
publikos kaimuose ir mies
tuose įvykusiose dainų 
šventėse dalyvavo 140 tūks
tančių žmonių. Šilutės ra
jono dainų šventėje išstojo 
apie keturi tūkstančiai 
žmonių, Skaudvilės rajone 
iš bendro trijų tūkstančių i 
saviveiklos dalyvių skai
čiaus du tūkstančiai buvo 
kolūkiečiai. Kitais metais 
respublikos sostinėje bus 
pravesta respublikinė dai
nų šventė, kurioje dalyvaus 
dešimtys tūkstančių daini
ninkų ir šokėjų. Tai bus 
didelis ir džiugus įvykis vi
siems Lietuvos darbo žmo
nėms.

pieno iš kiekivenos karvės 
per metus, su aukštai pro
duktyvių kiaulių veisimo 
meistro Leopoldo Gaižaus
ko ir daugelio kitų paty
rimu.

Lietuvos kolūkiečiai savo 
ruožtu studijuoja tur tin
giausi patyrimą, kurį su
kaupė Rusijos, Ukrainos, 
Kazachstano ir kitų respu
blikų žemės ūkio darbuoto
jai, kad, įdiegus šį patyri
mą pas save, padaryti Lie
tuvos kolūkius dar turtin
gesniais ir gražesniais.

—Man pavyko apsilanky
ti parodoje, — pasakoja 
Alytaus traktorininkas An
tanas. Kulešius, kuris šio
mis dienomis grįžo iš Mask
vos. — Koks nepamiršta
mas įspūdis! Mūsų šalyje 
viskas daroma liaudies la
bui ir pati liaudis savo dar
bu kala savo laimę!

Šių metu vasara Lietuvo
je yra būdinga ir tuo, kad 
beveik visose kolūkinėse 
gyvenvietėse išsivystė plati 
statyba. Kur bevažiuosi, 
visur pamatysi naujas sta
tybas — pasikelia gyvuli
ninkystės patalpų korpusai, 
statomos naujos gerai su
tvarkytos gyvenvietės, • tie
siami keliai, pravedamos 
elektros ir telefono linijos. 
Šiaulių rajono “Auksinės 
varpos” ir “Tarybinio ar
tojo” artelėse perduotos 
naudotis grūdų džiovyklos, 
“Raudonosios vėliavos” ir 
“Gegužės devintosios” arte
lėse” — nauji diendaržiai, 
“Liepsnos” artelėje—hidro
elektrinė, “Tarybinės žem
ės” ir “Tarybinio artojo” 
kolūkiuose—klubai. Keturi 
rajono kolūkiai stato nau-

Parodoje
Šių metų vasara pažymė

tina daugeliu puikių įvykių. 
Vienas jaudinančių ir ryš
kių įvykių — Visasąjungi
nės žemės ūkio parodos ati
darymas Maskvoje. Lietu
vos kolūkiečiai su dideliu 
kūrybiniu pakilimu ir įkvė
pimu ruošėsi parodai. Jie 
siekė padauginti savo dar
bo pasiekimus, kad. vertin
gomis dovanomis padabinti 
Lietuvos paviljoną Visasą- jas kolūkines gyvenvietes, 

Lietu- jau pastatyta 18 gyvena
mųjų namų, o artimiausiu 
laiku kolūkiečiai kels įkur- 

.. ___ ___r_ c__ tuves dar 29 erdviuose, 
Lietuvos žinomųjų melžėjų I šviesiuose namuose.

"* N. Skardis

vo motina, tai jau yra fak- j lę — 
tas, jog šitas veršis yra 
perdavėjas savo motinos 
gerųjųjų ypatybių — dau- 
giapienystes. Tada ūkinin
kas vartoja šitą veršį už
vaisinimui šitos jaunosios 
karvės dukters, ir vėl stebi 
pieningumą. Kuri pasirodo 
dar pieningesnė už pirmąją 
karvę, tai ūkininkas užlieka 
jus veršiuką veislei, ir vėl 
tęsia tą pačią pirmąją pro
cedūrą, iki jis išvysto aukš
čiausios pieno kiekybės kar
vę, kuri jau duoda nebe 
1,000 svarų pieno metams, 
o vidutiniai apie dešimtį 
tūkstančių, kaip yra šian
dien gana paprastas daly
kas pas progresyvius Ame
rikos ūkininkus.

Kaip matome, čia jau nė
ra galimas darbas kokios 
ten gabios melžėjos. Prie 
to jau reikia prisidėti visai 
šaliai. Reikia įsteigti mo
kyklas išlavinimui tokių 
zootechnikų; vieno amžiaus 
beveik neužtenka išvysty
mui pieningos karvės, nes, 
kaip pastebėjome, reikia 
trejų metų veršį išauginti. 
Juomi karvę užvaisinai ir 
vėl lauk apie ketverius me
tus, iki sužinosi pasekmes. 
To juk neužteks, turėsi dar 
daugiau tyrinėti, dar po 
trejus, ketverius metus, iki 
-sužinosi pageidaujamus re
zultatus. Bus daug ir ne
pasisekimų; laikas bėgs. O 
kiek jau to amžiaus žmogus 
turi? Pasirodo, kad vieno ! 
žmogaus amžiaus neužteks • 
gerai pieningą karvę išvys-' 
tyti. Jis tik gali pradėti 
gerą pamatą, ant kurio at
einanti karta tęstų gerąjį 
dar b a toliau., 4

ir Lietuvos karvių veis-
• vadinamą žalmarge 

ar žaląja, kurios vienvį“ ki
tur pasireiškė duodančios 
iki 15,000 svarų pieno me
tams. Be abejo, tų karvių 
veršiukus augina ir vėl jais 
bandys Lietuvos mokslinin
kai aukštinti Lietuvos kar
vių pieningumą. O kadan
gi yra žinoma, jog Lietuvos 
karvės duodavo tik du ar 
tris tūkstančius svaru me
tams pieno, tai atsiekimas, 
palyginant, milžiniškai di
delis i taip trumpą laiką. 
Pasirodo, jog ateis laikai, 
kada ir Lietuva galės lygin
tis karvių pieningumu sa
voje veislėje, palyginant su 
Guernsey, Holstein ir kito
mis jau šimtus metų vysto
momis karvėmis.

Taigi, kalbant apie gerus 
atsiekimus, visuomet rei
kia atiduoti kreditą Žygiai 
visiems, kuriems tas kredi
tas priklauso. Šianto at
vejyje kreditas reikia ati
duoti Lietuvos mokslinin
kams už išvystymą lietuviš
kos veislės karvių į aukštą 
pieningumą, o Lietuvos mel
žėjoms — už teisingą kar
vių melžimą. Mat, jeigu 
karvės pilnai neišmelsi, vis 
kiek palikdamas joje pieno, 
tai ir pieninga karvė gali 
pagaliau užtrūkti nelaiku, 
sumažinant savo pieningu
mą, v

A. GHmanas

junginėje parodoje.
vos paviljonas turi pelnytą 
sėkmę parodos lankytojų 
tarne. Jie susipažįsta su

I 

Padėka

Praslinko jau virš mėnesio, 
kaip netekau savo mylimos 
draugės Ramutės - Domicėlės. 
Todėl išreiškiu visiems idėjos 
draugams-ėms labai širdingą 

' ačiū, kurie atjautė mane ma- 
Taip atsitiko SU išvysty-pio liūdnoje valandoje ir pri-

1. . . . . I . ,4,^ Irt .____

Jau per gerą eilę metų 
skaitome daug žinių iš Lie
tuvos apie gabias, apie di
deles, apie premijuotas kar
vių melžėjas. Tai tos, tai 
kitos primelžia tiek ir tiek 
tūkstančių kilogramų pie-' 
no iš vienos karvės per 
metus. Visas tonas tų ap
rašymų skamba, būk pieno 
kiekybė priklauso mio mel
žėjos, nuo jos fizinių gabu
mų, o ne nuo zootechnikos 
mokslo.

4

Gamta karvei davė gali
mybės tiek pieno savo kū
nu padaryti, kiek jai rei
kia savo veršį išauginti iki 
to laiko, kada jis pradės ži- 
vintis savo jėgomis, augme
nimis, žole. Tas užima apie 
aštuonis mėnesius. Į tiek 
laiko veršiui m užtenka apie 
500 kilogramų, arba 1,000 
svarų pieno (kilogramas 
sveria virš dviejų svarų),

kina, daugiau ji karvei pie
no ir neduos, nes nereikia. 
O jeigu kas nori iš karvės 
gauti daugiau pieno, tai tu
ri savo žinojimą ir gabu
mus prie jos pridėti, panau
doti mokslui žinomą selek
ciją, pasirinkimą.

Tiek tik duodanti pieno 
karvė nėra ko verta karvė. 
Tokią karvę tu gali melžti, 
kaip tu nori ir kiek tu nori,, 
ji vistiek daugiau pieno ne
duos, jeigu tu nesistengsi 
pačios karvės pieno mašine
rijos pagerinti. Maistas čia 
jai mažai reikš; ji tik nu
sipenėtų geru maistu. Šių 
žodžių rašytojui teko apie 
10 karvių melžti į dieną per 
dvejus metus. Melžėjas bu
vau teisingas, dšmelžiau, iš

karvės tešmens iki lašelio, 
tačiau tų karvių pieninges
nių nepadariau, nes ne to
kiu būdu karvės pieningo
mis daromos.

Mokslas daro karves pie
ningomis per selekciją ir 
sąjungą rūšių. O tokis 
darbas jau neįmanomas nei 
vienai melžėjai, nors ji bū
tų ir milžinas gabumuose. 
Tokiam darbui žmogų jau 
reikia prirengti per ilgus 
metus mokyklose, gyvuli
ninkystės' laboratorijose, 
bandomu ose ūkiuose, — 
moksluose biologijos, zoolo
gijos, chemijos, ir kituose 
moksluose, kurie yra reika
lingi geresniam supratimui 
pačios gamtos, joje galimy
bių*

Trumpoj sutraukoj paė
mus ir labai kukliai, idant 
būtų suprantama ir ne- 
mokslinmkui, karvės yra 
vystomos į pieningumą ši
tokiu būdu. Pavyzdžiui, iš
lavintas ūkininkas užsima
nė turėti pieningesnes kar
ves, idant jam duotų kar
vę, kuri duoda daugiau 
pieno už kitas (gamta taip 
jau veikia nevienodai). Jei
gu ji atveda veršiuką, tai 
jis jį globoja geriausiai per 
dvejetą metų, iki jis tin
ka užvaisinimui. Juomi už- 
vaisina karvę. Jeigu ta kar
ve atvedė telyčiukę, jis ją 
augina iki dviejų metų ir 
užvaisina. Kada šita, tos 
geros karvės sūnaus duktė 
apsiteliuoja ir pradeda duo
ti pieną, tai ūkininkas lygi
na šitos jaunos karvės pie
no kiekį su jos tėvo mo
tinos pieno kiekiu. Jeigu 
pasirodo, kad šita jaunoji

. mu pasauliniai garsiųjų 
karvių Holstein, Guernsey, 
Brown Swiss, Hayrshire ir 
kitų. Tai darbas kelių gent- 
karčių, šimto ar šimtų me
tų. Šiomis dienomis tarp 
šitų karvių atsitinka, kad 
tūla duoda per metus net 
virš trisdešimt tūkstančiu 
svarų pieno. (Į kvortą eina 
apie du svarai.) Tarpe jų 
atsiranda tokių veršių, ku
rių kiekviena užvaisinta 
karvė duoda visuomet apie 
p.enkioliką tūkstančių sva
rų pieno metams, .trečdaliu 
daugiau už vidutinę ge
riausią karvę. Tokie ver
šiai dabar kainuoja nuo 50, 
100 iki $100,000. Jų sėkla 
vaisina karves rankiniu bū
du.

Daugpienines karves rei
kia jau maitinti nebe pa
prastu būdu, ale irgi moks
liškai. Mokslininkai suži
no, išrokuoja, kiek tokiai 
karvei reikia svarų mine
ralų, proteinų, vitaminų, ir 
tam panašiai., Sakysime, to
kiai daugiapieninei karvei 
reikia dviejų svarų į dieną 
proteinų. Tiedu svarai pro
teinų rasis, sakysime, veži
me -šieno. Bet karvė ne 
daržinė, tiek šieno į dieną 
nesuės. Čia vėl moksinin- 
kas turi surasti būdus, kaip 
sumaišyti skirtingas rūšis 
maisto taip, kad ta karvė, 
suėsdama tik porą trejetą 
glėbių šieno į dieną, gaus 
tuos du svaru proteinų.

Tokie dalykai čia ir vėl 
negalimi tik paprastai mel
žėjai. Čia jau darbas zoo
techniko ir ūkio vedėjo - 
agronomo sutartinai, idant 
būtų tokių augmenų ūkyje 
išauginta, arba mainais 
gauta, idant patenkinus to
kias pieningas karves.

Lietuvos mokslininkai vei
kia savarankiai tik trum
pas, palyginant, ląikas, apie 
30 metų, tačiau ir jiems jau 
pasisekė parodyti gerų pa
sekmių karvių vystyme.

užuojautos laiškus:— 
WoY$^tor, 

Motiejus ir Katrina 
j u dv.krclė Ona 
•k’ N. J.; Mr.& 

Mrs. J. A. Antanaičiai, Balti
more, Md.; J. D. Sliekai, Mia
mi, Flarida. O draugai A. ir J. 
K. Navalinskai tai labai ap
gailavo, kad negavo žinios lai
ku, nes kada Laisvę jiems at
nešė, tai jau buvo per trumpas 
laikais, kad pasiekti Scranto- 
ną. Gavau ir daugiau užuojau
tos laiškų, bet negaliu padė- 
kavot, nes nepadėti jų antra
šai. Labai ačiū draugams-ėms 
už skaitlingą dalyvavimą lai
dotuvėse, vž pasiųstas gėles. 
Ačiū koresp. už gražų apra
šymą laikraščiuose. Labai ačiū 
R. Mizarai už pasakytas gra
žias atsisveikinimo kalbas, iš
lydint iš šermeninės ir kapinė
se. Taip pat labai ačiū laido
tuvių direktoriui Walteriui 
Pėstininkui už gražų ir malo
nų patarnavimą.

Ačiū Evai Geležauskienei, 
gaspadinei, ir jos padėjėjoms 
—O. Porednienei, M. GKjnks- 
nienei ii- kitoms už pagamini
mą užkandžių 1

Ilsėkis, Damute. ramiai! Aš 
pastačiau tau gražų paminklą 
ant mūsų kapų ir laikui bė
gant ateisiu1 pas tave ir akin
au drauge ilsėsimės amžinai.

P. Šlekaitis

siuntė
Drg. J. Skliutas, 
M a ss;
'telmokai ii

Guatemalos Miestas. —* 
Naujojo Guatemalos parla
mento pirmas posėdis įvyks 
šį penktadienį. Naujas par
lamentas, rinktas po įstaty
mu, kuris atėmė balsavimo 
teisę nuo valstiečių daugu
mos (kaip nuo beraščių), su
sideda beveik išimtinai iš 
diktatoriaus Armaso paka
liku, v

New Yorkas. — Aurius 
Atlante atidėjo britų KVo 
“Queen Elizabeth” atplau
kimą dešimčiai valandų. 
Karalienė motina Elizabeth 
pribuvo vėlai popietį antra* 
dienį, vietoje ankstyvą ry-
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Rašo SUSNINKŲ JURGIS
paskęsti miego glėbyje, bet miegas neat-(Tąsa)

Prie didelio sodo stovėjo nedidelė su
linkusi samanota bakūžė, tokia pat, kaip 
Lietuvoje, tik stogas buvo gontais deng
tas. Bet ir tas stogas buvo tiek apdeng
tas samanomis, kad pajuodę gimtai be
veik nesimatė. O toliau — didelės ga
nyklos, aptvertos aukšta akmenine vie
lomis apvesta tvora.

Viename bakūžės šone buvo pridurta 
visai mažytė lūšnelė, sulinkusi, iškraipy
ta, tartum vištininkas. Ir tai šioje lūš
nelėje senis padėjo savo parvežtą kali
nį, parodė, kur gulės ir apsisukęs išėjo.

Pasilikęs vienas Jurgis tuojau pradė
jo apžiūrinėti savo naują butą. O, šven
tas Jackau... Asla pilna visokių šiukšlių, 
senų popiergalių; prie sienos stovi gele
žinė lovelė, o viską dengia klodas purvo 
ir dulkių. Visuose keturiuose kampuose 
kaba, it kareiviški krepšiai, dideli vora
tinkliai, o jie pilni musių liekanų.

Jurgis dabar suprato, kad senis yra 
šifras kalėjimo farmos vedėjas, bosas, o 
gretima bakūžė, tai jo gyvenamieji na
mai.

Kai Jurgis pajudino lovelės užklodus, 
į orą pakilo debesys dulkių. Jurgis pa
laukė, iki dulkės nusės, paskui paėmė 
švaresnį popiergalį, pasitiesė ant lovelės 
kampo ir atsisėdo. Gulti jis nedrįso ant 
to viso nešvarumo ir taip, neturėdamas 
ką daryti, pradėjo mąstyti, su savimi 
kalbėti. Jis savęs klausė:

Nejaugi senis kito buto neturi? Argi 
ir parėjęs iš darbo turėsiu šiame šiukš
lyne tūnoti? Nejaugi šiame urve kaip 
nešvarus gyvulys gyvensiu?

Ir taip niūrių minčių kamuojamas 
Jurgis užsnūdo sėdėdamas.

Keistas garsas jį prikėlė, bet per ma
žytį langelį Jurgis nieko negalėjo maty
ti. Jis sugrįžo ir vėl atsisėdo ant lovos, 
bet netrukus atsidarė durys ir pasirodė 
senis. “Eik vakarienės!” jis trumpai 
sukomandavo.

Jurgis buvo nuvestas į virtuvę, kur 
prie stalo jau sėdėjo apie 15 tokių kaip 
jis^rargšų, ir skubiai valgė grikių košę

pienu. Nespėjo Jurgis pavalgyti, 
kaip atėjo senis ir jį nuvedė į tą patį ur
vą. Ten senis kelius kartus pasisukinė
jo, gal taip, kad Jurgis aiškiau pamaty
tų jo ginklą, — iškišanti revolverio ga
lą, ir trumpai paaiškino:

- “Rytoj turi keltis šeštą valandą. Ar 
supratai? Girdėjai, kaip šaukė vaka
rienės?

“Taip, gerai girdėjau”, sakė Jurgis.
“Duris užsikabink, jos bus neužrakin

tos. Manau, nebėgsi, ar ne?”
Ir apsigrįžęs jis nuėjo savais keliais.
Jurgis tuojau griebėsi lauke dulkinti 

užklodes, naujai paklojo lovą ir ilgai 
stūksojo, vaikštinėjo, žiūrėjo per mažy
tį langelį, nežinodamas, ar jam galima 
rodytis lauke, ar ne. Galvojo, galvojo 
Jurgis, kaip čia rasti išeitį, bet nieko 
negalėjo sugalvoti. Jis suprato, kad 
turi atsiduoti naujam “viešpačiui”, se
niui, kad jis turi atsiduoti jo malonei.

Jurgis atsigulė. Deja, užmigti jis il
gai negalėjo: vartėsi jis ant šonų, bandė

Shenandoah, Pa.
Kuzmickai apleido Šenadorį

Kuomet šioje apylinkėje 
darbai labai sumažėjo anglies 
kasyklose, kurios užsidarinė
ja, o kitokių darbų čionai nė
ra, apart kasyklų, tai daug 
darbininkų, ypatingai dar jau
nesnio amžiaus, išvažinėja i 
kitus miestus darbo ieškoti.

Taip atsitiko ir su Stasiu 
Kuzmicku. Jis neteko’ darbo, 
nes kasykla, kurioje jis dirbo, 
užsidarė. Šitoje kasykloje jis 
dirbo per visą savo buvimą 
Amerikoje. Išvyko Stasys j 
Clevelandą,—išvyko abudu su 
sūnum Danieliumi. Kai ten ga
vo darbą ir susirado kamba
rius, tai parsitraukė ir savo 
žmoną ir dukrelę, čia, šena- 
doryje, Kuzmickai turėjo gra
žų namą; nesmagu jiems bu- 

o ji parandavoti.
k Mos visi, Kuzmickų drau- 
įai ir prieteliai, linkime jiems 
geriausio pasisekimo naujoje 
vietoje. Visa šenadario apy- 
Hnkė labai pasigęs draugų 
Kuzmickų.

• Kalnietė

ėjo nuraminti jo susijaudinimą, nesitei
kė paliuosuoti jį bent šioms nakties va
landoms nuo neramaus susirūpinimo.

Jau gaideliai užgiedojo ir dar kartą 
ir dar, jau rytas švinta, bet Jurgis dar 
nemiega. Tik prieš pat atsikeliant jis 
užmigo neramiu, nejaukiu miegu....

Ir štai jis vėl išgirdo tą triukšmą, tą 
šiurpų garsą, kurį girdėjo praeitą vaka
rą, ir žinojo, kad tai jis turi keltis, kad 
prieš jį dabar stoja jo pirma kalinio far- 
moje diena.

Greitai apsirengęs ir išbėgęs laukan, 
Jurgis pastebėjo senį, kuris stovėjo po 
ąžuolu, ant kurio kabėjo didelė skarda. 
O senis rankoje laikė plaktuką. Tai taip 
duodamas signalas kaliniams keltis ar
ba eiti valgyti, tai taip sudaromas tas 
nesvietiškas1 bildesys....

Senis palaukė penketą minučių—tik 
tiek duota darbininkams apsiprausti,— 
ir vėl kūjeliu sudavė į skardą. Aidas 
nuaidėjo toli, toli. Tai šaukė pusryčių. 
Pusryčiai jį tikrai nustebino ir gerai 
nuteikė, nes netikėtai gavo lašinių, kad 
ir prastų, kiaušinių ir kavos su pienu. 
Kalėjime tai neįprastas maistas.

Po pusryčių senis įsakė Jurgiui stovė
ti vienoje vietoje, iki jis grįš. Dairyda
masis Jurgis matė, kad kitoje sodo pu
sėje randasi didelis tvartas, o kitas ma
žesnis. Ganykloje matosi ir pora ark
lių. Jurgis nežinojo, kur kitus darbi
ninkus nuvedė. Taigi, jis laukė.

Buvo jau po devynių, kai senis sugrį
žo ir nusivedė Jurgį prie didelės krūvos 
trumpai supjaustytų medžių, jam pada
vė du kirviu, didesnį ir mažesnį, ir 
trumpai paaiškino:

“Tai tavo darbas, skaldyk pakol vis
ką suskaldysi...”

Ir jis nuėjo palikdamas Jurgį vieną.
Jurgis buvo patenkintas. Kalėjimas, 

—taip, bet jis dirbs gryname ore, jis 
dirbs fizinį darbą, jis galės giliai į plau
čius įtraukti šviežio oro aromatą. Jo 
kirvio smūgiai pradėjo kristi ant su
pjaustytų medžių viens po kito, ir Jur
gis jautė, kaip kraujas greičiau prade
da tikėti jo gyslose, kaip jo visas kūnas 
lyg atgija. Taip, darbas buvo sunkus, 
bet per šešias savaites prie jo dirbdamas 
Jurgis ne tik nesijautė blogai, bet buvo 
gan patenkintas.

Ir dar vieną savaitę jis praleido mal
kų suvežimui į pastogę.

Išaušo pavasaris. Senis prižiūrėtojas 
atrodė piktas, susikrimtęs, -žiaurus. Bet 
Jurgis jo žiaurumo dar nebuvo patyręs. 
Vieną rytą po pusryčių senis, paskirs tęs 
kitiems darbus, sugrįžo prie pasilikusio 
būrelio. Ten radosi traktorių mechani
kai ir Jurgis.

“Paruošk traktorių, važiuosim, o tu 
pamokysi ir šitą žaliuką vairuoti,” jis 
tarė kreipdamasis. į vieną vairuotoją ir 
ranka pamodamas traktoriaus link pas
kui parodė į Jurgį: “Tu jį pamokysi 
dieną kitą, o gal ir daugiau, ir žiūrėk, 
kad jis gerai išmoktų.”

(Bus daugiau)

PITTSBURGH’O ŽINIOS
t

Taigi, gerbiamieji lietuviaiDidelis parengimas
Lietuvių Mokslo Draugija 

Įrengia paminėjimą 50 metų 
sukakties arba paminėjimą 
nuo gavimo čarterio. Taigi 
šiemet sukanka 50 metu, kai 
Pittsburgho Lietuvių Mokslo 
Draugija gyvuoja ir yra 
viena tų lietuviškų įstaigų, 
kurios skleidžia apšvieti). ši 
Draugija pagelbėjo lietuviams 
daug kame, tarp kitko, gavime 
Amerikos- pilietybes

L.M.D. name randasi viso
kių leituviškų laikraščių, taip
gi senų seniausių lietuviškų 
knygų, čia užlaikomas puikus 
lietuviškas knygynas. Yra sa
lė visokiems lietuvių parengi
mams.
turi virš 300 narių, kurių kiek
vienas moka po $1.50 per me
tus mokesties. Nariui -mirus, 
jo likusieji gauna $200. Kei
kia dar paieškoti tokios drau
gijos, kuri tiek duotųj šios 
Draugijos turtas siekia $36,- 
000. Tai puiku.

Šiemet ši 'draugija savo na
mą remontavo, remontavo 
kaip iš vidaus, taip ir iš lauko.

nepamirškite, šitos ša imliau
sios draugystės. Užuot lanky
ti kitas įstaigas, ar negeriau 
lankyti savo LMD namą, 142 
Orr St. ? Orkestrą, groja kiek
vieną šeštadienio vakarą nuo 
10 vai. vakaro iki 2 vai. ryto. 
Prašome šeštadienių vakarais 
nepasilikti namie, bet ateiti 
čia. 1

.1954 m. spalio 31 d. daly
vaukite LMD bankete. Tai 
bus puikus ir garbingas pa
rengimas. 1:30 vai. po pietų 
bus transliuojama lietuvių jau
nuolių radijo programa iš 
LMD salės.

Bus kalbėtojų : kalbės J. K. 
Mažukna, iš N. S. Pittsbur
gho.

Vakarienė - banketas prasi
dės 6 :30 v. v. Geriausios gas- 
padinės pagamins puikių val
gių. 9 v. v. prasidės puikūs šo
kiai prie gero Vainausko or
kestro.

Vakarienei įžanga .$1.50, 
tik šokiams — 50 centų.

Kviečia visus!
Komitetas

Lewiston-Auburn, Me.
55 metų jubilėjus

Oxford popieriaus išdirbimo 
kompanija Rumford, Me., rug
sėjo 30 ir spalio 1-2 dienomis 
atžymėjo savo 55 metų jubi- 
lėjų nuo įsikūrimo dienos 18- 
99 m. Ta proga turėjo, “open 
house” publikai.

Svečių buvo privažiavę daug 
iš visur. Visiems susirinku
siems prisegiojo svečių ženkle
lius ir įteikė kiekvienam po 
knygelę su informacijomis, 
kaip popierius yra padaromas. 
Dešimtą ryto per “time” ofisą 
mus suleido į fabriką. Leido
mės nurodytais keliais po Ox
ford ą maršuoti. Suprantama, 
mes žingeidaujame viską ge
rai pamatyti ir apžiūrėti, o 
kartais norisi ir su ranka pa
liesti. Visa ta kelionė viduje 
ir iš lauko aplink Oxforda užė
mė daugiau kai tris valandas 
laiko.

žinoma, turint gerą vadovą, 
kaip George Maršaiiskį, kuris 
Oxford e dirba jau virš 40 me
tų, nebuvo sunku visas tech
niškai ištobulintas popieriaus 
išdirbimo mašinas pamatyti, 
įdomu pirmą kartą pamačius 
tas milžiniškas mašinas, per 
kurių rolius ritasi švarus, bal
tas popierius. Iš šalies žiūrint 
atrodo, kad neįmanoma žmo
gui jas suvaldyti.

Čia man kaip tik prisiminė 
“žmogus ir Mašina,” knyga 
apie šių dienų technikos išsi
vystymą žmonijos labui, kur 
minutės sutaupo metus... Dau
giau kaip 600 tonų geriausio 
popieriaus išdirbama per 24 
valandas—■ vieną parą. Seniau 
to negalėdavo padaryti. Bet 
su Hugh J. Chisholm prieša
kyje Oxford as technikoje pa
kilo pusėtinai aukštai. Mr. 
Chisholm yra Oxfordo popie
riaus kompanijos prezidentas.

Per visus tuos metus didžio
ji dalis ten gyvenančių šeimų, 
taipgi ir lietuviai, yra artimai 
surišti su Oxfordo kompanija. 
Ten dirba virš 3,200 vyrų ir 
moterų. Jis kontroliuoja elek
trą, vandenį ir visas didžią
sias pajėgas Rumforde ir 
Mexico, Maine.
Popieriaus išdirbimas senovė
je ir dabar

.Gilioje senovėje egiptėnai 
darydavo popierių iš papyrus 
stiebų (stems). Jų daugiau
siai augdavo prie Niliaus upės 
krantų. Iš egiptėnų tarto žo
džio papyrus išėjo ir mūsų 
šiandieninis "pavadinimas to 
produkto — popierius. Bet 
egiptėnai nebuvo pirmutiniais 
popieriaus gamintojais. Ge
riausia dalis popieriaus buvo 
kiniečių išdirbama prieš apie 
2,000 metų. Popieriaus dary
mo sekretas pasklido po visą 
Aziją, Europą ir Ameriką. 11- 
50 metais popieriaus išdirbi
mas buvo prktikuojamas Ispa
nijoje, 1189 m. Frahcijojc, 
1320 m. Vokietijoje, 1494 m. 
Anglijoje. O 1690 metais pir
mutinis popieriui gaminti fab
rikas buvo pastatytas Ameri
koje, nuošaliai Philadelphijos 
miesto, po vadovyste William 
Rittenhouse.
Medžiotojas nušovė mešką

Robert Puidokas bemedžio
damas stirnų, susitiko mešką. 
Iš baimės ją nušovė. Meška 
svėrė virš 200 svarų. Rober-

laidota su bažnyčios patarna
vimais, Mt. Hope kapinėse. 
Lietuvos Dukterų Draugystes 
delegacija palydėjo velionę 
paskutinėje kelionėje.

Reiškiame gilios užuojautos 
velionės šeimai, o mirusiai— 
amžinos ramybės!

Korespondentė

tas yra sūnus S. Puidoko, 
Laisvės bendradarbio.
Mirė Agota Breitrrtozerienė

Spalio 10, 1954 m., po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Agota 
Milaškaitė-Breitmozerienė. Gi
musi Lietuvoje 1892 m. Į Jung
tines Valstijas atvyko 1913 
metais ir visą laiką išgyveno 
Lewiston-Auburn,- M&. Buvo 
narė Lietuvos Dukterų palai
pinės draugystės.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime savo gyvenimo drau
gą Kari Breitmozer ir dvi 
dukteris: Mrs. Stephen San
ders, gyvenančią Winthrop, 
Me., ir Mrs. William Laurinai
tis,—Rumford, Me.; brolį Le
ona Milašką ir seserį Barborą 
Simokaitienę, abu gyvena Le
wistone, Me. Taipgi paliko du 
anūkus ir kitus giminaičius.

Daug gėlių buvo sudėta 
priė Vėl'ioiiės karšto. Likosi pa-

BINGHAMTON, N. Y
Laisvės vajus prasidėjo su 

1-ma spalio. Bet pas mus ei
na labai lėtai.

“Hurricane Wilson”
Geležinkeliečių savaitraš

tis “Labor” įdėjo piešinį, 
kuriuo atvaizduoja republi- 
konų partiją. Republikonų 
ilganosis sukėlė tokį ura
ganą, kuris nupūtė jo pa
ties cilinderį. O kiek ten 
šunu ir šuneliu visokios 
veislės — tik galvytės ma
tosi tose audrose - verpe
tuose kovoje su audro
mis !... Ilganosis tik lai
kosi kumščias sukišęs į au
sis.

“Labor” už spalio 23 d. 
pašvenčia beveik pusę laik
raščio už vieną Massachu
setts kandidatą į senatą, 
Foster Furcolc. Jo oponen
tas yra dabartinis senato
rius republikonas Leverett 
Saltonstall. Geležinkeliečių 
laikraštis nei už vieną tiek 
neprirašė, kaip už Furcolo.

Dabar, kai paklausai šių 
kandidatų per radiją, tai ir 
pamisimi: ar už juos verta 
balsuoti? Šitas pats Sal
tonstall tik ir giriasi, kiek 
jis yra pasiuntęs darbinin
kų vadų į kalėjimą ir kiek 
dar pasiųs! O kiek išde- 
portavo ir kiek dar rengia
ma išdeportuoti!

Bet gengsteriai ir visokie 
sukčiai yra laisvi!

Trackman

So. Boston, Mass.
Pirmas gražus šio sezono paren

gimas įvyks ateinantį nedėldienį. 
spalio-Oct. 31 d., 5-tą vai. vakare, 
salė: 318 Broadway. Čia turėsime 
gera vakarienę, kurią pagamins mū
sų geros, patyrusios gaspadinės. 
Taipgi turėsime gražų surpryzą, 
kuriuomi pagerbsime savo mylimas 
drauges ir nepaliečiančias darbuo
tojas.

Taigi, bus puiki proga visiems 
skaniai pasivaišinti, pasimatyti su 
draugais ir pasitarti svarbiais reika
lais, būtent dienraščio Laisvės va
jaus reikalu. Čia taipgi bus galima 
užsisakyti tą labai svarbios reikš
mės A. Metelionio knygą: “APIE 
DIEVUS IR ŽMONES”.

Kaip matote, šis parengimas bus 
labai svarbus, todėl kiekvienas tu
rite juomi susidomėti. Rengia Mo
terų Ratelis ir kviečia visus iš arti 
ir toli. Rengėjos.

(208-210)

Kas aukojo
Eva čekanauskienė aukavo 

pirmiau $5. Dabar ji yra pa
silikusi našle. Jos gyvenimo 
draugas Valentinas Čekanaus
kas mirė rugsėjo 23, 1954. Jis 
buvo Laisvės patrijotas ir rė
mėjas. Tokia yra ir Eva ir, 
manau, visados bus. Ji yra nu
liūdusi ir susigraudinusi dėl 
netekimo Valentino. Aną die
ną užėjo pas mus, padėkojo 
už aprašymą jos mylimo vyro 
šermenų per Laisvę ir patiesė 
$5. Sako:—už vietą laikraš
tyje. Pirmiau duotų $5, ma
nau, yra per mažai, žinau, 
kad laikraštyje vieta brangi, 
tegul bus viso 10-kė.

Čekanauskienė dar prašė už 
ją padėkoti gaspadinėms, ku
rios daug dirbo laike pietų 
po velionio Valentino laidotu*- 
vių. Nemažai palydovų buvo 
susirinkę Į namus. Mary Sa
dauskienė ir Anna Micutienė 
juos aptarnavo. Dėkinga J. 
Uogentui už sukvietimą grab- 
nešių, taipgi U. šimoliūnienei 
ir J. K. Nelesh už surinkimą 
$15 gėlėms ir simpatijai per 
Laisvę $28.50, kuriuos Čeka-

šeimos artimieji su

ir jos šeima dar sykj 
minėtiems ir visiems

nauskų 
dėjo.

Evutė 
dėkoja
kitiems už visokį patarnavimą 
ir gražias! gėles, taipgi simpa
tijos artvirutes dd. Klastauą- 
kams ir kitiems.

Atsinaujino dienraščio pre- 
numeratą ir paaukavo po $2 
V. Kapičiauskienė, J. K. Vai
čekauskai, A. ir J. K. Nava
linskai.

Mes taipgi jau užsiprenu- 
meravom žymaus rašytojo An
tano Metelionio knygą, kurią 
jis parašė apie dievus ir žmo
nes. štai tie jau prisidėję kny
gai : V. Kapičiauskienė, P* 
Grinius, Ig. ir H. Vėžiai, J. ir 
K. Vaičekauskai, A. ir J. K. 
Navalinskai. Pinigai jau yra 
pasiūsti autoriui į Floridą. 
Prašome ir kitus užsirašyti 
virš minėtą knygą per Laisvės 
vajininkes.

Josephine

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

Antano Metelionio Knyga

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

4*

4*
4*
4-

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai

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

i Worcesteryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Montelloje pas Geo. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

nnnimijiiimiiniwiinmuiiJiuauiiūiim'Dniiimiuiiiuiinjtminni

PHILADELPHIA, PA

Montello, Mass.
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 1 d. lapkričio (Nov.), 
Liet. Taut Namo kambariuose, pra
sidės 7:30 vai. vakare. Prašome vi
sus narius dalyvauti, turėsime pa
sitarti meno ir kitais kultūrinio 
darbo reikalais žiemos veiklai.

Geo. Shimaitis, 
Fin. rašt.

(209-210)

Newark, N. J.
Sekmadienį, spalio 31 dieną, 53 

Broome St., Newarke, kalbės Gen. 
V. A. Yackontov. Jo kalbos tema 
bus “Taika”. Kviečiame visus da
lyvauti, pradžia 2 vai. dieną. 
Rengėjai—Russian American Center 

(209-210)

Hartford, Conn.
LDS 79-ta kuopa sumanė 

ką tokio surengti. Tas pobū
vis įvyks sekmadienį, spalio 
31-mą, 2:30 po pietų, Lietu
viui Svetainėje, 155 Hunger
ford St.

Gerbiami nariai, šis paren
gimas yra mūsų pirmas šiais 
metais, tai visi turėtumėt da
lyvauti ir atsivesti pašalinių, 
nes, atsiminkite, kad susitiksi
te su seniai matytais drau
gais, pažaisite. O po to bus 
duodami geri pietūs, kuriuos 
pagamins 79-tos kuopos narės. 
Kviečia visus.

’ Komosija

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

IR BALIUS
Rengia 

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIEČIŲ PAGELBA

Jvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.)
RUBA HALL

414 Green Street Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare 
Programoje Dalyvaus Dainininkai: 

Ona Stelmokaite ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y. 
Mildred Stensler iš Livingston, N. J. \

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
§ Duos komišku vaidinimu*• •»

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR H

. MUZIKALIŲ KAVALKŲ. j

PO PROGRAMOS BUS BALIUS"

' Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį J 
gražų parengimą. IĮ

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai ■

...............llMjį
3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., spalio (Oct.) 28, 1954
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NowWko^Ė4^2iiilos
Darbiečių kandidatai 
kalbėjo Rrocklyne

Wysokowski nuteisė 
kalėti iki 20 metų

Apše darbieči'ų kandidatus,
kuriuos rasite eileje D

is \ y riaušių ju kas Thomas I’. 
tapo nuteistas lo i k i

Teatruose
SABRINA

čiarns. Brookl.vno dai-biečiai 
taip gi rai darbuojasi, kad jie 
išgalėjo vienu pirmadienio va
karu turėti du masinius mitin
gus greta vykdytu daugelio 
mažesniųjų.

teisme prieš jį liudijusieji sa
kė, jog jis su kitu dar jaunes
niu vyruku nužudė (.’ondoną, 
praėjusiojo karo veteraną, I 
vaiku tėvą. Pasakojo, kad jis

i'. McManus, kandirla- 
N. Y. gubernatorių

McManus gimė New Yorko 
mieste 1994 m. Baigė Bucha
nan High School 1920 m., Ma
rietta Kolegiją 1928 m. Dirbo 
laikraštininku 35 metus prie

John 
tas i

Didžiųjų vienas buvo
Brov nsvillū je, Priemier Paia-

Biltmore Ik 
kandidate 
pavaduotoją 
Morley, kau

gubernatoriaus

įsitvėręs tvotos šokinėjo ant 
žudomojo galvos, nežiūrint tai 
pastebėjusių šauksmo paliauti 
kankinus nekaltą praeivi.

Wvsokowskis teisinosi bu-

lo, PM, o nuo 1948 yra gene- 
raliir vedėju progresyvių sa

inkų unijoje yra 
pareigu, tarpe tų

i nuostatai neleidžia laikraščių 
vedėjams pasilikti unijoje. I

ši kandidatūra McMan.us’ui 
ne pirma': 1928 jis buvo de
mokratų kandidatu Į Valstijos 

|Seimelį iš Westchester, o 1950 
į kandidatavo į gubernatorių 
j American Labor Party tikietu 
i ir gavo arti 250,000 balsų. Tos 
Į pat partijos kandidatu Į gu
bernatorių jis yra ir šiuose 
linkimuose. Yra vedęs. Gyve
na New Yorke.

! • McManus ii- visi
kandidatai bus eilėje D. 
sas už juos bus balsu už

Kandidatai
W. Eish. 
ragino piliečius

ti z

American

k an d id a-

Jion ir pries apginklavimą \ o- 
kietijos naciu. Jie parodė, kad

ji rinkimuose ir visuomet rems

lyginimą
D-tis

3 užsimušė su auto 
bėgdami nuo policijos

Policijos vejamas po 85 my-

auto smogė i medi ant Saw 
Mill River Parkway. Trys ta
po vietoje užmušti, du pavo
jingai sužeisti, 
žai tesu žeistu 
jas bronxietis 
kaltinamas tik

O išlik irsis nut
auto vairuoto- 
areštuotas. Jis

Plytos sužeidė ant 
šaligatvio

Adelaide Simpson, 64 metu, 
tapo sužeista staiga pradėju-

ties E. 36th St. 
New Yorke. Po 
policija atitvėrė 
mas, nuo kurio 
krito, yra 89 metų senumo. 
Spėja, kad gal buvusi audra 
atliuosavo plytas, kurios 
besilaikė krūvoje cementui 
Benus, išbirėjus iš tarpų.

alaus, nieko neatmeną 
čiau tas nepateisino.

I be, kad samdys 20 porterių 
j ir kad tiems darbams aplika
cijos bus gaunamos spalio 2(5- 
i tą. Tačiau Charles Wilscno 
j pavadintieji naujais vardais 
į bedarbiai nelaukė antradienio, 
i pirmadienį jau ilga eilė vyrų 
I stovėjo, kad būtų pirmaisiais 
aplikacijai blanką gauti.

Unija apdraudė savo
narių seimas

Duonkepių Unijos Lokalus 
; 1-mas nutarė apdrausti apie 
! HDD unijistų žmonų miestinių 
įstaigų darbininkų apdraudai 
veikiančiame Health Insu- 

I rance Plan (IHP). Priims vi
sokio amžiaus. Jaunų moterų 
naujagimiams pirmaisiais jų 
amžiaus metais teiks visą me
di kališką priežiūrą nemoka
mai, plano iškasei a is. Pačios 
moterys gaus tyrinėjimą, ope
racijas ir slaugūs patarnavi
mą, kaip kad gauna jų vyrai 
unijos nariai.

Transportininkai nori 
iš kandidatų pažado, 
kad pagerins padėtį

CIO Transport Workers Uni-

Michael J. Quill ir Matthew

tos nelaimes 1 vienoda

pa-

prezidento Tuo

il- \alstijos CIO komitetuose.
Iš unijos garbingai pasitraukė'. 
Išeiti turėjo dėl to, kad unijos

Ar jau gavote sau ir 
draugams kvietimą į 
vestuvių puotą?

Rengėjos tos gražios puotos 
;kus pagerbti jų pen- 
metų sukaktyje bus 
dėkingos už įsigijimą 

kvietimo iš anksto.

kerių 
iii m s 
banketo

rengėjas Mary Wilson ii' Ane
lę Kanopą, ai ba paskambinus 
Auditorijon : Virginia 9-4678. 
Kvietimų turi ir kiti arti Au
ditorijos dirbantieji žmonės.

Banketas Įvyks .jau šio 6eš-

\ alandą.
Šeimininkės užtikrina, kad 

geri] valgių užteks visiems. 
Kviečia visus Brazauskų, savo 
ir Auditorijos prietelius nesi-

Tačiau joms

dėlė dauguma bus užsisakę 
vietas iš anksto, žinojimas, 
kiek gaminti maisto, kiek sta
lų ir indų paruošti padeda iš-

AUTOMOBILISTAMS

Daugelyje vidurmiesčio 
d žiu jų gatvių Įvesta auto 
statymas 
vės i 
kur 
bus 
mą, 
nųjų 
iki savininkas prasikaltėlį 
to atsiims.

tiktai
pa-

šone,
myteriai. Pabaudos 

už nelegalų parkini- 
už nuvežimą “grieš-

$15
$10
” auto ir po $1 už dieną

au-

natoriniams kandidatams po 
laišką, į kurį lankė 
atsakymo. Jie pareiš- 
nuo to atsakymo pri- 

transportininkų uni
jos veikla už vieną ar už .ki
tą kandidatą paskutinėm is 
pirm rinkimų dienomis.

Transportininkų reikalavi
mai yra:

Prižadėti atšaukti įstatymą, 
kuris New Yorko miestui už- t
dėjo tą Transit Authority. Pri
žadėti sugrąžinti miestui bili
jono ir 350 milijonų vertės 
miesto turtą, kurį dabartinė 
valstijos valdžia pavedė tam 
savo uždėtam autoritetui;

Prižadėti, kad tas Autori
tetas dirbs miestui pilną lai
ką ir neturės kitų darbų iki

skuba te

Įdomaujantiems proto 
sveikatos temomis

įstatymiškai prašalintu;
Užtikrinti, kad naujasis go

New Yorko Valstijos Psy
chiatric Institute, veikiantis 
prie Brooklyn State Hospital, 
per visą rudenį ir žiemą vyk-

mą ketvirtadienį • mėnesio, li
goninės Auditorijoje, 681 
Clarkson Ave. Prasideda 8:30. 
Įžanga nemokama. Prelekci- 
jas teikia tos srities daktarai.

Sekamos šių metų prelek- 
cijos įvyks lapkričio 4 ir gruo
džio 2. Pirmojoje kalbės Dr. 
William A. Horwitz apie ver
tę vaistų nuotaikų sukriki
mams 
(lyti.

ir protinėms ligoms gy-

Jei Tamsta dar neprenu- 
mefuoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

ne- 
nepakanka

li u mažinti

transportacijos padėtį ir 
leis jau ir dabar 
mą patarnavimą 
dar 25 procentais;

Prižadėti ištirti
Impelliteriu ir Long

Dewey su
Island

apdegusio tos firmos lini jų til
to į Rockaway. Nurodo, kad 
tas projektas dabai’ kainuos 
New York o miesto taksų mo
kėtojams apie 50 milijonų do
lerių, o Pennsylvania gelžke- 
liams, kurie valdo LIRR, bus 
“tikra dievo • dovana.”

Quill sako, jog unijistai yra 
nusivylę su abiemis —repub- 
1 ikonų įves ir demokratų Har- 
rimannu. Kritikuoja, kad jie 
kalba, apie mažesnės svarbos 
dalyką—arklių lenktynių skan
daliukus, šmugelius, o užmirš
ta daug svarbesnį visuomenei 
dalyką, transportacijos ir jos 
darbininkų reikalą.

kiti ALP 
Bal
ta i- 
tal

D-tis

5 jaunuoliai areštuoti 
kaip plėšikai

Suimti jauni brooklyniečiai, 
trys iš jų jau kariškiai, kaip 
užpuolikai jauno vyriškio, iš 
kurio jie laimėjo $15 grobio.

Užpultasis Thomas Larsen, 
taipgi brooklynietis, neseniai 
buvęs statybos darbe nukritęs 
nuo 4 aukšto ir pavojingai su
sižeidęs sprandą. Sakoma, jei
gu užpuolikai būtų pataikę 
nors vieną smūgį jam Į spran
dą, .i>s galėjo mirt 
būtų teisiami kaip

Kariškiai Arthur

žmogžu-

II op po, 
Martin Neville ir Frank Smith, 
buvę pirmu kartu paleisti iš 
Camp Dix praleisti šventadie
nį namie po išbuvimo tarnybo
je 3 mėnesius. Visi yra po 17 
metų. Civiliniai yra Raymond 
McDaniel, 21 m. ir Norman 
Lu d wigsen, 19 metų.

bėgiojimo paskutinėmis valan
domis.

❖
❖
❖
*
*
❖
❖
❖
❖
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AMERIKINĖ PREMJERA—PASAULYJE PAGARSĖJUS ŠVEDŲ f 
FILMĄ! LAIMĖJUSI PIRMĄ PRIZĄ MALIMO ARTS į

FESTIVALYJE ?

SOMMERLEK” į
(UŽDRAUSTA AVANTIŪRA) f

žvaigždžiuoja MAJ BRITT, ALF KJELLIN, BERGER MALSTEN * 
ir STOCKHOLM ROYAL OPEROS BALLET TEATRAS t 

Nepraleiskite nematę šios gražios ir patraukiančios filmos! Ž
Dabar Rodoma T

PI a /V. THEATRE, 58th St., prie Madison Ave., N. Y. £

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

1 Lapkričio
I į November

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

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-0G Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.

Praisides 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu^ koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Filmą dabai’ rodo Criterion 
Teatre prie Broadway ir 45th 
§t. žvaigždinėse rolėse Hum
phrey Bogart, Audrey Hep
burn ir William Holden. Vaiz
duoja šoferio dukterį, kuri įsi
myli “pono” sūnų. Jos tėvas 
Įmato, kad padėtis bloga, tad 
jis dukterį išsiunčia, i Paryžių 
mokytis virėja. Už dvejų me
tų ji sugrįžta i Jungtines 
Valstijas kaip poniškoje vi
suomenėje pritinkanti panaitė. 
Vienok ji vis dar labai tebe
myli. jauną ponaiti. Daug ko 
Įvyksta iki laikas ir sąlygos 
pakeičia minti ir meilę, ji Įsi
myli pono antrąjį sūnų ir ne
be paiso to pirmojo. Viskas 
baigiasi linksmai, kaip kad 
dažniausia būna filmose. —

Audrey Hepburn yra žavin
ga šoferio dukterimi, o Hum
phrey Bogart ir William Hol
den tais pono sūnumis. Įvyks
ta linksmų ii- juokingų mo
mentų.

Miestinė opera veikia 
kutinę 
131 W

pas- 
savaitę City Cente)’, 
55th St.

City Music Hall ro- 
filmas White Christ-

Radio 
domasis 
mas vaizduoja karo laiko ka
riškių sąlygas, artėjantį liūd
ną švenčių laikotarpį. Mažai 
jie ko daiktiško turi šventėms 
paįvairinti ir dar mažiau švie
sių vilčių. Atvykus teatrinin- 
kėms merginoms teikti jiems

programą atgyja juose jau
nuoliškas ūpas. Visų bendro
mis pastangomis jie susidaro 
linksmesnę valandą i)- įvairių 
prietikių.

Stanley Teatre pradėtas ro
dyti naujas filmas “The An
na Cross” yra gamintas pagal 
uekovo veikalą paminėjimui 
50 metų sukakties nuo to pa- 
skilbusio rašytojo mirties. 
Vaizduoja senosios Rusijos 
ponų palaidūnų išdykavimus 
ir baisiai skurdų liaudies gy
venimą.

Priedui yra vaizdai iš žem
dirbystės parodos ^“pavaini
kis kūdikis.”

Aido Choras
Aido Choro pamokos Įvyks

ta kas penktadienio vakarą, 
Liberty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Pradžia 8 vai., 
užbaiga 10.

Susirinkimas
p ir

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMU DARBININKĖ^

Lengvas Valgių Gaminimas
2 suaugę, 2 paaugę vaikai

Privatinis kambarys ir maudyne
Visi moderniniai įrengimai

Tel. FR. 4-1889
(210-213)

OPERATORĖS
Moteriškės, angliškai kalbančios.

Patyrusios.
Pocket. Book Operatorės

CELEBRITY
W. 26th St., N. Y. (2nd Floor)

(207-213)
151

NAMŲ DARBININKĖ. Motinai 
pagalbininkė. Pilnas prižiūrėjimas 
namų. Du vaikai, 9 ir 17 m. am
žiaus. Nuosavas kambarys ir vonia. 
Privatiniai namai Far Rockaway. 
Mes ieškome patyrusios ir pagirti
nos moteriškės, kuri jausis linksma, 
dirbanti pas 
gus žmones. 
DOBIN, 470 
GL. 3-6764.

draugiškus is simpatin- 
$40 į savaite. MR. 
Pulaski St., Brooklyn.

(205-211)

LLD pirmosios kuopos 
mas šį sezoną susirinkimas 
įvyks! šio ketvirtadienio vaka
rą, spalio 28, L. A. Piliečių 
Klubo patalpoje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 7 :- 
30. Visi nariai prašomi daly
vauti. Kurių duoklė dar nemo
kėta, būtinai užsimokėkite da
bar. Privalome Centrui pri
duoti mokestis, kad galėtume 
gauti naują, knygą apie Ame
rikos prezidentus.

Valdyba

ir maudynė, 
Visi įrengimai:

Pradžiai SI60
Kreipkitės:

212-05 82nd St., Hollis
Forest

ri va- 
puikiuose 

my- 
j Mėnesį; 
Mrs. M.

Ilills). (Imkite 
Kew Gardens- 
Išlipę į viršų

NAMŲ DARBININKĖ—VI 
Su vėliausiais paliudijimais, 
tinis rūmas 
namuose,
lėti vaikus. 
$100 bonų. 
Ackerman, 
Hills, (arti
8th Ave. Subway iki 
Forest Hills stotis, 
imkite 44A busą).

Telefonas IIO. 8-7001

HELP WANTED MALE

SHEET METAL 
DARBININKAS 
Turi būt patyręs.

Kreipkitės:
JAEGER & FRANZMANN

70 Alexander St., Yonkers, N. Y.
(206-212)

UNION URANIUM COMPANY
Sindikatas šiuom tarpu uždarytas. Kompanija turi uraniumo mainų 
lysus Emery County, Utah, kur kompanija neužsiima išnaudojimu 
ir išvystymu šios sa.vo nuosavybės.

Rašykite prašydami prisiųsti cirkulerą nemokamai 
Dabar kaina yra 2c už šėrą

RICHARD & COMPANY
744 Broad St., Newark, N. J. Market 4-3982

Please send me circular relating to 
UNION URANIUM CO.

Name ........................................................................................... .................

Address ......................................................................................... a...................

City ................................................................. Stale .........................

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

SKELBKIT6S LAISVĖJE Medus Sveikatai

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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

Medus yra labai naudingas 
sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

> MATTHEW A >

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

PLAUKŲ TAISYTOJAS

Turi būt patyręs. 5 dienų savaitė. 
Gera mokestis. Nuolatinis darbas, 
komisas.

SID’S YOUR HAIR DRESSER 
37-29 Main St., Flushing

FLushing 9-1115
(208-211)

DELICATESSEN CLERK

Atsakomingai Vietai
Geros Valandos—Gera Mieštis

PETZINGER
125 Bay Ridge Ave., Brooklyn 

Tel. SII. 5-0616
(209-211)

Menininkas grįžta 
namo i Hollywooda
lywoode audrų laikais, iš ten 
į New Yorką atvyko jaunas 
talentingas komikas Les Pine, 
nes jis ten nematė sau jokios 
ateities. New Yorko liaudies 
menininkų grupes kaip nors 
ji susitiko ieškantį laimės 
ant Broadway ir pakvietė pas 
save išbandyti laimę su dar
bo žmonėmis. Les Pine atėjo 
ir pasiliko. Tuo laiku jis daug 
sukūrė, daug vaidino, pagar
sėjo. Spalio 31-mos vakarą 
jis išlydimas atgal į Holly- 
wooda su iškilmingu pobūviu

Nuteisė kalėjimai! ; 
užsuktas rendas

IB'rooklyno lūšnynuose stu- , 
helių savininkė Pearl Bloom 
nuteista 60 dienų kalėti už 
ėmimą dvigubai ir trigubai di
desnių rendų, negu butams nu
statytos kainos. Ji vertė ren- 
dauninkus pasirašyti lease po 
grąsinimui šalinti iš buto.

Prieš keletą metų ta ponia 
buvo nuteista už vertimą pirk
ti senus rakandus kaip sąlygą 
gauti butą. Ji paėmė $4,000 
neva už rakandus, kurių vertę 
prokuratūra įkainavo ne dau
giau $150.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

bendix-thorT
Įdedamos, Taisomos, Naujos t*? 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

4 puil. Lai«vS -.(Liberty) Ketvirtad., spalio (Oct.J 28, 1954 .




