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KRISLAI
Pavėlavau.
Kalbuosi su koresponden- 
Už ką aš balsuosiu? [tu. 
Reikia apsispręsti.

Rašo R. MIZARA

Eraėjusį trečiadienį pavė
lavau eiti i darba.

■—Nėra to blogo, kuris 
nedivotų gero,— sako prie
žodis.

Einu link subvės, sulaiko 
mane jaunas vyras.

—Esu iš Rochesterio, at
stovauju Gannett laikraš
čius, — sako jis. — Noriu 
žinoti tamstos nuo m o n ę 
apie mūsų valstijos busimą
jį gubernatorių.

—Gerai, — atsakau.—Ko 
norite?

—Kuris, jūsų nuomone, 
geresnis kandidatas guber
natoriaus vietai: senatorius 
Ives, ar Harriman?

Adenaueris čia, 
‘giliai dėkingas’ 
Dulles jį sutiko kaip 
garbingiausią svečią
Washingtonas. — Vaka

rų Vokietijos kancleris 
Adenaueris atvyko čia. Ae
rodrome jo laukė sekreto
rius Dulles, gen. Ridgeway 
ir kiti aukšti valstybės de- 
partmento pareigūnai bei 
karininkai. Dulles pareiš
kė, kad jam yra didelė 
garbė sutikti “vieną žy
miausių pasaulio žmonių.” 
Adenaueris pareiškė, kad 
jis “giliai dėkingas” Ame
rikai už viską, “ka V 7 V

darė mano šaliai.”
Adenaueris šioje 

praleis savaitę. Jis
su prezidentu Eisenhoweriu 
ir su pačiu Dullesu. šešta
dienį jis atvyksta į New 

Atsa- Yorką, kur Columbijos uni
versitetas jam duos garbės 
daktaratą. Taikos šalinin
kai, kaip pranešama, ren
giasi Adenauerį New7 Yor
ke pikietuoti.

Manoma, kad Adenauerio 
kelionė vyriausiai padary-

šalyje 
tarsis

Unijos vieningai ragina balsi&oSi prieš 
reakcinius kandidatus.—republikonus

Klausimas įdomus.
kiau:

—Jei man tektų 
rinkti, balsuočiau už 
kratą Harrimaną.

—Kodėl? Ar jūs
te, kad senatorius įves ne
tinkamas?

—-^epublikonai, — sakau,

Unijų judėjimas vieningesnis 
šiuo klausimu negu praeityje

Washingtonas. — Pirmu 
kartu Amerikos rinkimų 
istorijoje beveik visas uni
jų judėjimas vieningai sto
ja prieš republikonus. CIO, 
AFL, geležinkeliečiai ir ki
tos nepriklausomos unijos 
paskutinėmis dienomis vis 
aktyviau atsišaukia į dar
bo žmones, kad vyriausias 
uždavinys yra sumušti di- 
džiojo biznio kandidatus,— 
republikonus.

Vakar buvo pranešta, kad 
AFL prezidentas' Meany 
stojo remti New Yorko 
valstijoje demokratų kan
didatą Harrimaną prieš re- 
publikoną įves. Beveik vi
sur AFL indorsavo demo
kratus, tuo tarpu, kai pra
eityje AFL daugelyj vietų 
remdavo ir republik onus 
arba likdavo neutrali.

CfO tradiciniai remia de
mokratus, bet praeituose 
rinkimuose tai vienur tai 
kitur atrasdavo republiko- 
na, kuri skaitė liberališkes- 
niu už demorkatą. Šiuo 
kartu visa CIO parama de
mokratų pusėje.

New Yorke nepriklauso
mos pažangios unijos, kaip 
tai UE, oficialiai nieko ne- 
indorsavo. Didžiulė daugu
ma tų unijų (elektristų,

ingtone pirminiuose pre
side n tiniuose rinkimuose.

| kad Harrimanas dvieji mė
tose. Nixonas ir Brownel-1 tai atgal buvo legalus Wa
lls kalbės Vakariniame Pa- j shingtono gyventojas, o ne 
kraštyje.

Oregone darbo unijos vie
ningai remia demokratų 
kandidatą Neubergerį, kan
didatuojantį prieš republi- 
koną Guy Gordoną, kuri 
unijos vadina “giveaway 
senator,” dėl jo pasirengi
mo atiduoti nacionalius tur
tus privatinėms kompani
joms.

California yra vienintelė 
valstija šalia New Yorko. 
kur progresyviai turi savo 
kandidatus. Ten IPP (Ne
priklausoma Progre šyvi ų 
Partija) nori užtikrinti sau 
bent 150,000 balsu, kad lik- 7 t 7

ti ..ant baloto.
įves ir Harrimanas

New Yorke gubernato
rius Dewey, vedantis kam
paniją už republikonų pa-

kailiasiuvių ir kt.) narių 
balsuos prieš republikonus. 
Pažangiausi elementai jose 
balsuos už ADP, Amerikos 
Darbo Partijos, kandidatus.

Unijų spauda pasisako
Pranešama, kad šio atei

nančio savaitgalio unijiniai 
laikraščiai-savaitraščiai be
veik visi be išimties ragins 
savo sakitytojus suduoti 
smūgį republiKoniškai re
akcijai. Geležinkeliečių or- 
agnas “Labor,” AFL cen
trinis organas “AFL News,” 
CIO centrinis organas, siu
vėjų organas “Advance;” 
angliakasių laikraščiai ir 
visi kiti unijų leidiniai, at
viriau ir vieningiau negu 
bile kuomet praeityje 
smerks republikonus.

Prezidentas keliauja
Republikonų kampanijos 

strategai įtikino preziden
tą Eisenhower}, kad jis tu
ri šį savaitgalį pašvęsti 
priešrinkiminei kampanijai. 
Jis atskris ir kalbės aero
dromuose Detroite, Cleve- 
lande ir keliose kitose vie-

New Y o r k o. Įstatymas 
sako, kad kandidatas į gu
bernatorius turi būti buvęs 
pastovus bent 5 metų gy
ventojas valstijoje.

Harrimanas atsakė, kad. 
kadangi Washingtono gy
ventojai visvien neturi bal
so rinkimuose, o dalyvavi
mas pirminiuose rinkimuo
se ten yra lygus dalyvavi
mui “šiaudiniuose rinki
muose.” Apart to, sako jis. 
jis savo mokesčius visuo- 
męt mokėjo New Yorke ir 
skaitosi pastoviu N. Y. gy
ventoju.

tarpu Britanijos
Unijų Generalinė

vadovauja

Anglijos uostu 
streikas tęsiasi
Dešini vadai nutarė 
mesti krovikų uniją

Londonas.—Londono, Li- 
verpoolio, Southamptono ir 
kitų Anglijos uostų krovi
kų streikas dar tęsiasi. Val
džia vakar sušaukė strei- 
kieriu vadu ir uostu direk
cijų atstovus į pasitarimą, 
bandant prieiti prie sutar
ties. Bet streikas kol kas 
eina.

Tuo 
Darbo
Taryba, kuriai 
dešini darbiečiai, nutarė 
pašalinti iš Tarybos krovi
kų ir uostininkų uniją, ku- 
Ti vadovauja streikui. Ta
rybos nutarimui pritarė ir 
didžioji transporto darbi
ninkų unija, kuriai taipgi 
vadovauja dešinieji.

Darbo Partijos pildomoji 
taryba taipgi įsimaišė į 
streiko reikalą. Bevano pa
sekėjų žurnalas “Tribune” 
kaltino Deakiną ir kitus 
dešinius darbiečių vadus, 
kad smerkdami streikierius 
jie rodo, ant kiek nepaiso 
eilinių darbininkų interesų. 
Darbo Partijos pildomoji 
taryba viešai pasmerkė žur
nalą “Tribune” už tą straips
nį.

Unijų Tarybos nutarimas 
išmesti krovikų uniją ne 
galutinas, nes tai turės pa
tvirtinti ateinantis suvažia
vimas.

pasi- 
demo-

mano-

-jfcSarė nei viena nei du! Ja>?ad pagerinti savo pres- 
atliko V*”'"-“.83-čiasis Kongresas 

tik turčių klasei naudingus 
darbus. Republikonų par
tija — turtingųjų partija. 
Aš esu darbo žmogus.

—Tai tamsta balsuosite 
už Harrimaną?

—Ne! Aš balsuosiu už 
Amerikos Darbo Partijos 
kandidatą John McMa- 
nus’ą.

—Jis nebus išrinktas.
—Taip, aš nemanau, kad 

jis bus išrinktas guberna
toriumi, bet Amerikos Dar
bo Partija, jei ji nori pasi
likti legale partija, turi 
gauti gubernatoriaus vietai 
ne mažiau 50,000 balsų New 
Yorko valstijoje. Aš sto
viu už tai, kad gyvuotų 
trečioji partija, kuri šian
dien atlieka didžiulius dar
bus, numaskuodama abidvi 
didžiąsias partijas, prista
tydama žmonėms tikruo
sius liaudies reikalus. Ji 
stoja už taiką, už darbus, 
už gerbūvį visiems Ameri
kos darbo žmonėms.

. pačioje Vokietijoje, 
kur po Paryžiaus susitari
mo jo populiarumas dar 
labiau nupuolė. Taipgi ma
noma, kad su šia kelione jis 
nori išvengti diskusijos 
Bundestage, Vakarų 
kietijos parlamente.

darė naują puolimą ant 
Harrimano, d e m o k r a t u 7 v

kandidatą. Jis ištraukė f ak
tą, kad Harrimanas 1952- 
rais metais balsavo Wash-

Washingtono žurnalistas 
I. F. Stone savo aplinkraš
tyje “L F. Stone Weekly” 
savo, kad jeigu jis gyventų 
New Yorko distrikte, kur 
kandidatuoja Gurley Flynn, 
jis balsuotų; už ją, “kaipo 
protestas prįeš Smitho ak
tą.” Gurley Flynn, kaip ži
noma, kaltinama po Smitho 
aktu kaip komunistė.

Vo- Socialistai tarsis, ar įeiti 
Į Mendes-France koaliciją Paskutiniai

Field laisvas, gali vykti 
užsienin, jei pageidauja 
Varšuva.—Amerikos am

basadorius Lenkijoje J. 
Flack antru kartu aplanke 
sanatorijoje esantį Herma
ną Fieldą, amerikietį, kuris 
penkerius metus sėdėjo len
kų kalėjime . Ambasadorius 
sako, kad Fieldas laisvas ir 
gali išvykti iš Lenkijos, ka
da tik nori.

Triestas. — Nemažai ita
lų kilmės šeimų atvyko čia 
iš Istrijos, srities, kuri pa
stoviai pereina Jugoslavi
jai.

Maniau, kad tasai jaunas 
spaudos korespondentas tuo 
ir pasitenkins. Bet ne. Jis 
pasiūlė man cigaretą ir mu
du tęsėme tolesnius pokal
bius.

—Tai jūs esate kom... ?
—Ši partija šiandien 83- 

čiojo Kongreso paskelbta 
nelegale, todėl aš atsisa
kau jums aiškintis, kas esu, 
jeigu ir bučiau tos partijos 
narys. Amerikos Darbo 
Partija nėra komunistų or
ganizacija, 
note apie
rinkimus? Ką žmonės sa
kot ’

^Korespondentas man aiš
kinta: mažesniuose mieste
liuose žmonės pasisako už 
republikonus; jie mėgsta 
prezidentą Eisenhowerį... 
Bet New Yorke ir kituose 
miestuose žmonės daugu-

Ką tamsta ma- 
newyorkiskius

moję stoja už Harrimaną.
Tuo ir baigėsi mano pa

sikalbėjimas su Gannett 
laikraščių reporteriu. Jis 
savo nuomonės iš tikrųjų 
nepareiškė, bet, kiek supra
tau, jis pritaria tai idėjai, 
kad New Yprko valstijoje 
turi būti trečioji 
kurios vaidmenį 
atlieka Amerikos 
Partija.

partija, 
šiandien 
Darbo

Paryžius. — Francūzijos 
socialistų partija lapkričio 
10 ir 11 laikys specialų na- 
cionalį kongresą, kuriame 
bus tariamasi apie įėjimą j 
Mendes - France kabinetą. 
Kaip yra žinoma, Mendes- 
France pasiūlė socialistams 
šešias vietas kabinete. Jis, 
betgi, neleido socialistų par
tijai pasiūlyti savo kandi
datus į ministrus, o vietoje 
to pats nurodė, kokius so
cialistus jis priimtų.

Socialistų partija įsakė 
savo generaliniam sekreto- 
riuli Guy Mollet ir šešiems 
kandidatams į kabinetą 
tartis su premjeru Mendes- 
France, kad sužinoti, ko
kias ekonomines nuolaidas 
jis darys socialistų reikala
vimams. Nuo to žymiai pri
klausys socialistų partijos 
kongreso nutarimas, ar da
lyvauti ar ne kabinete.

Kongresas taipgi nutars 
apie socialistų atsinešimą į 
Paryžiaus susitarimą apie 
Vokietijos ginklavimo rati
fikavimą.

Philadelphia. — Cheminio 
fabriko gaisro sprogime žu
vo trys gaisrininkai ir ke
li buvo sužeisti.

Jungtinės Tautos. — Iz
raelis prašė J. T. Saugumo 
Tarybos imtis žingsnių 
prieš Egiptą už izraeliečių 
laivų sulaikymą Suezo ka
nale.

Londonas.— Liaudies Ki
nijos ambasadorius Brita
nijai Huan Hsiang atvyko 
čia. Nors britai pripažino 
Liaudies Kiniją daugiau 
kaip 4 metai atgal, kinai iki 
šiol nebuvo atsiuntę amba
sadoriaus.

Hong Kongas. — Indijos 
premjeras N e h r u dabar
lankosi Pietinėje Kinijoje, i linius gėrimus.

pranešimai
New Delbi. — Indijoje 

Kongreso Partijos sekėjų 
tarpe viešpatauja nemen
kas pasipiktinimas prieš 
Sovietus, nes nauja TSRS 
enciklopedija apibūdina 
Gandhį kaip reakcininką.

Roma. — Pietinės Italijos 
potvyniuose žuvo nemažiau 
500 žmonių. 

L-

Washingtonas.— McCar
thy reikalauja naujos 
formacijos apie majorą 
ressą, šiuo kartu nuo 
kretoriaus Stevenso.

Sioux City, la.—CIO
mėjo teisme bylą už indėnų 
teisę gerti alų. 115 metų 
įstatymas čia draudė par
davinėti indėnams alkoho-

in

šė

lai-

Pakistano parlamento salva 
nepasiduoda valdžios įsakui

Bohlenas pas Molotovą dėl 
Mrs. Sommerlatte incidento

Maskva. — JAV ambasa
dorius Bohlenas lankėsi pas 
Molotovą, kad rasti išeitį iš 
incidento apie Mrs. Som
merlatte, Amerikos amba
sados tarnautojo žmoną. 
Kaip jau buvo pranešta 
spaudoje, Mrs. Sommerlat
te ir kita amerikiečio tar
nautojo žmona kaltina, kad 
du tarybiniai polici jos agen
tai jas sulaikė, uždarė vie
name name ir buvo su jo
mis nemandagūs.

Tarybinė policija iš kitos 
pusės sako, kad Mrs. Som
merlatte elgėsi chuliganiš
kai su policija, smogė vie
nam policininkui veidan, 
kuomet jis ją klausinėjo 
apie fotografavimą, ir tt.

Sovietu valdžia reikalau
ja, kad Mrs. Sommerlatte 
grįžtų namo.

Tokyo. — Kelios japonų 
parlamento delegacijos, ku
rios viešėjo Tarybų Sąjun
goje ir Kinijoje, sugrįžo 
namo. Jų nariai vieningai 
pasisako už geresnius ir 
glaudesnius santykius su c?
socialistinėmis šalimis, ypa
tingai su Kinija.

Ar mes norime, ar ne
norime, bet šiandien Ame
rikoje politiniai susipratę 
žmonės tik ir galvoja apie 
lapkričio 2 dieną, apie kon
gresinius rinkimus.

Tuo reikalu rūpintis pri
valome visi ir, kurie, turime 
teisę ablsuoti, privalome ją 
naudoti!

Iššluokime iš Kongreso 
makartistus! Iššlu o k i m e 
tuos, kurie bedarbius gre
tina prie šunų!

Buenos Aires. — Ketvir- 
dalis guatemaliečių tremti
nių, kurie rado prieglaudą 
Argentinoje, dabar polici
jos suimti ir sėdi kalėji
muose, sako Arg e n t i n o s 
parlamento narys Santiago 
Nudelman.

New Yorkas. — Čia da
bar vieši ir aplankė kelius 
teatrus bei muziejus Brita
nijos “karalienė motina” 
Elizabeth.

Karači. — Pakistano par
lamento pirmininkas Tami- 
zuddin Khan nutarė nepa
siduoti valdžios įsakymui 
paleisti parlamentą. J i s 
skaito, kad šis valdžios įsa
kymas nelegalus, ir planu- 
ja kovoti už parlamento 
teises.

Parlamentą praeitą savai
tę paleido generalinis gu
bernatorius. Premjeras Ali, 
kuris tuo laiku viešėjo Wa
shingtone, atsiskubino na
mo, kad ten būti krizės lai
ku.

Valdžia sako, kad Pakis
tano parlamentas “daugiau 
neatstovauja tautos.” Bet

parlamento pirm i n i n k a s 
Khan teigia, kad valdžia 
neturi pamato ir teisės taip 
spręsti. Jeigu parlamentas 
neatstovauja tautos, tą ga
li įrodyti tik nauji rinki
mai, sako jis, o iki tol se
nas parlamentas turi veik
ti.

Tuo tarpu policija suėmė 
du parlamento nariu, tarp 
jų parlamento pirmininko 
padėjėją Gazdarą, kai jie 
bandė įeiti į parlamento 
pastatą.

Churchillas priėmė Jošidą
Londonas. — Premjeras 

Churchillas priėmė Japoni
jos premjerą Šigeru Jošidą. 
Jo$ida prieš tai konferavo 
su užsienio reikalų minis
tru Edenu. Iš Britanijos 
JošidŽ vyksta į Jungtines 
Valstybes, kur jis atvyks 
sekančią savaitę.

Haga. — Olandijos parla
mento atstovų butas 88 bal
sais prieš 6 nutarė leisti 
Amerikai įsteigti karinės 
aviacijos bazes Olandijoje. 
Prieš balsavo komunistai.

NEW YORKO ORAS: 
Giedra ir šilčiau

Buenos Aires. — Septyni 
asmenys nuskendo su Pava
nos upės keleiviniu laivu 
Reggio Calabria.

Molotovas priėmė senatorę 
Margaret Chase Smith (Me.)
Maskva.—Margaret Chase 

Smith, republikonė senato
rė iš Marylando, buvo pri
imta Tarybų Sąjungos už
sienio reikalų ministro Mo
lotovo. Ji tuojau po atvy
kimo Maskvon prašė inter
viu su Molotovu ir jos pra
šymas buvo patenkintas.

Jie kalbėjosi kokią-valan- 
dą. Senatorė Smith paskui 
pareiškė užsienio korespon- • 
dentams, kad ji ir Moloto
vas tarėsi bendrais klausi
mais, turėjo “bendro pobū
džio diskusiją.” Ji atsisakė 
sakyti, apie ką jie specifiš
kai kalbėjosi. Ji tik pridė

jo, kad Molotovas buvo 
“nepaprastai mandagus.”

Išvyko čekoslovakijon
Buenos Aires. — Du gua- 

temaliečiai tremtiniai, Car
los Manuel Pellicer ir Ri
cardo Raul de Leon, iš
skrido Čekoslovakijon. šie 
du, komunistai, buvo tarp 
tų guatemaliečių vadų, ku
rie rado prieglaudą Argen
tinos ambasadoje ir paskui 
buvo išskrisdinti Į Buenos 
Aires.
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PASKUTINES DIENOS
PRIEŠ RINKIMUS

Lapkričio 2 d. Įvyks kongresiniai rinkimai. Ren
kami bus Atstovų Buto nariai, renkami bus tūli se
natoriai. Be to, visoje eilėje valstijų bus renkami gu
bernatoriai, o kai kur ir tūli miestų pareigūnai. Tai 
didelis, svarbus dalykas viso krašto gyvenime. Tai yra 
reikalas, kuriuo turėtų susirūpinti kiekvienas pilietis, 
kiekvienas amerikietis. Gaila, kad ne visi tuo rūpinasi. 
Tiktai apie pusė piliečų panašuose rnkimuose aktyviškai 
dalyvauja. Kita pusė numoja ranka ir nepaiso. Tokių 
nepaisytojų eilėse rasime nemažai lietuvių. Per ket
vertą ar penketą desėtkų metų gyvendami šioje šalyje, 
jie nėra įsisąmoninę rinkimų svarbos. Skirtumo, girdi, 
nebus, kuri partija laimės: pasiliks tos pačos bėdos ir 
tie patys vargai.

Tokia galvosena klaidinga. Tiesa, kad mūsų šalies 
rinkimuose viską nulemia dvi didžiosios kaptalistinės 
partijos. Nei republikonų, nei demokratų laimėjimas ne- 
įneša pamatinių gyvenime pakaitų. Po rinkimų pasilie
ka ta pati kapitalistinė santvarka. Todėl su mumis po 
rinkimų pasilieka žmogaus išnaudojimas žmogumi.

Tačiau perdėm klaidinga vaizduotis bei teigti, jog 
mums nesudaro jokio skirtumo, kas sėdės Baltuosiuose 
Rūmuose, arba kas sudarys Kongresą. Ir didžiausius 
pesimistus turėjo įtikinti prezidento Roosevelto prezi
dentavimo laikai. Juk jeigu darbininkai laimėjo teisę 
organizutis ir taip tvirtai susiorganizavo, dažnai net 
federalinei valdžiai padedant, jeigu mes po ilgų metų 
kovos laimėjome visą eilę socialinių pagerinimų, tai ne
mažai priklausė nuo to, kad ir Baltuosiuose Rūmuose 
ir Kongrese sėdėjo žmonės su pažangiomis, liberališko
mis pažiūromis. Viskas pradėjo eiti atbulon pusėn, kai 
republikonai tapo Washingtono viešpačiais. Tai dabar 
mato visi organizuoti darbininkai, ir todėl jie darbuo
jasi, kad lapkričio 2 d. rinkimuose dalykai pasikeisti] 
ir pasitaisytų.

I

New Yorko valstijoje piliečiams problema aiški: Jie i 
privalo balsuoti už Darbo Partijos kandidatus. Svarbu, 
kad ši partija gautų 50,000 balsų už savo kandidatus. 
Svarbu, kad ši partija tuo būdu pasiliktų teisėta, legali 
partija pilna to žodžio prasme.

Bet visoje eilėje vietų piliečiams teks pasirinkti 
tarpe republikonų ir demokratų. Pasirinkimas ne visuo
met aiškus ir lengvas. Tačiau beveik visur reikėtų pri
silaikyti tokios taisyklės: balsuoti už tuos kandidatus, 
kurių kandidatūrą yra užgyrusios darbo unijos. Abel- 
nai paėmus, darbo unijos pasirenka liberališkesnius kan
didatus ir iuos palaiko. Lietuvis pilietis nepadarys klai
dos, balsuodamas už tokius kandidatus.

Daugumoje tie kandidatai yra demokratų partijos 
kandidatai. Tačiau vienoje kitoje vietoje organizuoti 
darbininkai remia republikonus kandidatus, kurie savo 
darbais yra įrodę savo .liberališkas pažiūras įvairiais 
socialiniais klausimais. Juos reikia paremti.

Pastebėjote, kad republikonų vadovybė yra iškėlusi 
apgavingą šūkį. Girdi, Kongresas turi būti tos pačios 
partijos rankose, kaip ir Baltieji Rūmai. Jie sako, kad 
prezidentas Eisenhoweris negalės pravesti savo pro
gramos, jeigu Kongreso dauguma susidės iš demokratų. 
Todėl reikią balsuoti už republikonus į Senatą ir At
stovų Butą.

Bet kaip tik tas ir yra argumentas už nebalsavimą 
už republikonus. Kai Kongrese bent jau gerokas skai
čius žmonių bus liberališko nusistatymo, aktyviškai nu- | 
sistačiusio prieš makartizmą, tai makartizmui bus pa
stotas kelias. Atsiminkime, kad 1952 metais Eisenhow- 
erfe aktyviškai prisidėjo prie McCarthy laimėjimo. Tu
rėkime mintyje, kad iki šiol prezidentas nėra atyirai ir 
viešai išstojęs prieš McCarthy ir jo pasekėjus. Ir visa 
republikonų vadovybė nėra atsipalaidojusi nuo makar- 
tizmo.

Per šias kelias dienas kiekvienas lietuvis pilietis 
privalo rimtai pagalvoti, už ką balsuoti lapkričio 2 d. 
Žiūrėk, kad tavo balsas nenueitų už naujo karo kursty
tojus ir makartistus. Balsuok apgalvotai, susipratusiai.

Istorija ir informacija

Nice (Francūzija). — Pa- 
rašutistai ieško Alpių kal
nuose sudužusio karinio or
laivio, su kuriuomi žuvo 21 
amerikietis.

Washirtgtonas. — Valdžia 
sako, kad nuo praeito mė
nesio iki šio maisto kainos 
sumažėjo trimis dešimtada
liais nuošimčio—0.3%.

2 pusi.-*Laisvė (Liberty)- Penktad., spalio (Oct.) 29, 1954

Kai kurioje gryčioje dar 
ir dabar galima užtikti sap 
nininką. Dar- galima su
rasti ir tokių nesąmoningų 
piliečių, kurie šitokią knyg
palaikę vartoja beaiškinda
mi sapnus.

Keisti, paslaptingi vaiz
dai, netikėtos situacijos, 
fantastiškas sapno turinys, 
pasibaisėtini įvykiai, mato
mi sapne, esti prietaringų 
žmonių dvasiško peno šal
tinis. Šitie reiškiniai suda
rė gerą dirvą tamsybinin
kams mulkinti žmones, esą, 
sapne turime dvasių ant
gamtinių jėgų pasireiški
mą, c

Miego ir sapno problema 
' nuo senų senovės kėlė su- 
; sidomėjimą ir buvo įvairiai 
j aiškinama. Nepaisant dide

lių mokslininkų pastangų, 
miego ir sapno esmė iki pa
skutinių laikų paliko ap
gaubta miglomis. Atėjo čia 
i pagalbą rusų tarybinis fi
ziologas I. P. Pavlovas. Jis 
išsprendė miego problemą, 
Sapnai bei jų kilmė Pavlo 
v o mokslo šviesoje pasidarė 
visiškai suprantami.

Mastvmo laboratorija 
4- •

Mūsų juntamųjų organų 
oagaunami įvairiausi aplin
kos reiškinių pakitimai ner
vais nervinių impulsų pavi
dalu nunešami į didžiųjų 
smegenų žievę, į jos centrus 
ir ten sudaro daugiau ar ma
žiau jaudinimo židinėlių. 
Greta to, susidaro ir slopi
nimo židinėliai. Jaudinimo 
židinėliai gali pereiti į slo
pinimą. Šitie židinėliai gali 
slinkt smegenų žieve—per
eiti iš .vienos vietos į kitą. 
Ten, kur buvo jaudinimo ži
dinėlis, gali atsirasti slopi
nimo židinėlis. Taip pat apie 
jaudinimo židinėli susidaro 
slopinimo’ židinėliai. Di
džiųjų smegenų žievė suda
ro kaip ir mozaiką su 
nuolat besikeičiančiais jos' 
funkciniais ele m e n t a i s . 
Tarp židinėlių susidaro ry
šiai—funkciniai raštai, brė 
žiniai, kurie pajuntami kaip 
tam tikri vaizdai, vaizdi
niai. Šitoks sudėtingas pro
cesas apsprendžia žmogaus 
analizę, sintezę, mąstymą. 
Didžiųjų smegenų žievė yra 
mūsų mąstymo laboratori
ja, sąmonės organas. Visa 
tai vyksta, kai žmogus ne
miega. Tačiau mes beveik 
trečdalį savo gyvenimo mie
game. Kas gi nulemia mie
gą?

Mūsų miego esmė
Miegas, anot Pavlovo, yra 

paplitęs ir apėmęs didžiųjų 
smegenų žievę slopinimas. 
Kada visa didžiųjų smege
nų žievė esti slopini m e, 
aukštoji nervinė veikla su
stoja, žmogus netenka są
monės, nebesugeba palaiky
ti ryšių su aplinka — žmo
gus giliai miega.

Ne visada visa smegenų 
žievė miegant esti visai 
vienodai nuslopinta. Kar
tais pasiljeka kaip ir 
budintieji židinėliai. Moti
na gali miegoti tiek gi
liai, jog ir didžiausias 
triukšmas jos neišbudins. 
Tačiau negarsus kūdikio 
sudejavimas ją pažadina. 
Šitokios, o ne kitokios rū
šies garsas sugeba sužadin
ti žievės budinčiose smege
nų ląstelėse jaudinimo židi
nį, kuris, žieve paplinta 
tiek, kad motina atgauna 
sąmonę ir pabunda iš mie
go. ...... , . G

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Belgradas. — Eisenhowe- 
rio pasiuntinys Stasseųas 
tarėsi su Tito anie glaudes
nius Amerikos - Jugoslavi
jos ūkinius santykius.

Londonas.— Streikuojan
tieji uosto krovikai nušvil
pė dešinius unijos vadus, 
kurie bandė jiems įkalbėt 
grįžti prie darbo.

ĮVAIRUMAI
Sapnai mokslo šviesoje

Rašo Prof. V. Lašas
Sniegenų žievės veikla 

miegant
Kada žmogus miega, ne 

per giliai, kai kurios sme
genų žievės dalys pasilieka 
nenuslopintos ir atsigauna 
jų veikla—žmogus sapnuo
ja. Kurios gi smegenų žie
vės dalys pirmiausia per
eina į jaudinimą? O gi tos, 
kurios nuo mūsų gauna iš 
organizmo vidaus ar iš ap
linkos pa jaudinimus arba 
kurios prieš tai,dar nemie
gant, buvo įjaudintos. Kad 
aplinkos padirginimąi gali 
būti sapno priežastimi, ga
lima įsitikinti sužadinant 
dirbtinius sapnus. Suda
rius. miegančio kambaryje 
tokius kvapus, kokius ten
ka pajusti vaistinėje,' ligo
ninėje ar ambulatorijoje, 
miegančiam gali prisisap
nuoti viena iš tų įstaigų ir 
greičiausia ta, kurioje jis 
buvo patyręs tokius kva
pus. Pajaudintos didžiųjų 
smegenų ląstelės nervinė
mis skaidulomis gali susi
rišti su kitomis žievės ląs
telėmis. Tokiu būdu sme
genų žievėje gali susidary
ti besikeičiančios formos 
funkcinis brėžinys. Pri
klausomai nuo to, kurios 
ląstelės smegenų žievėje 
pradės veikti, atitinkamas 
bus ir sapnas. Kadangi, 
vaizdingai kalbant, anksty
vesni pergyvenimai žievės 
ląstelių tankumyne (o jų 
ten esama apie 14 milijar
dų) pramina takus, jais ir 
nukrypsta procesai. Be to, 
anksčiau stiprūs pergyve
nimai palieka pėdsakus, to 
dėl padirginimas smegeny-| 
se nueina pramintais ta-1 
kais bei pėdsakais ir atga-1 
mina anksčiau išgyventus 
vaizdus. Tačiau sapne tie 
vaizdai kartais būna neįti
kėtini, nes tų vaizdų kūry
boje dalyvauja m a ž e s n ė 
smegenų dalis, negu būtina 
logiškam vaizdui sudaryti.

Kūno padėtis ir sapnai
Miegančio kojai nutirpus 

dėl nepatogios padėties ar 
pašalinio spaudimo, gali 
prisisapnuoti, kad užpuolė 
priešai, jis negali pabėgti, 
arba sapnuoja, kad daroma 
kojai operacija, ji nuplau
nama. Siaubo apimtas žmo
gus nubunda, koją pamasa
žuoja, pajudina, ir toks sap
nas nutrūksta.

Paveikus miegančio žmo
gaus tam tikrą kūno dalį 
šaltu ar šiltu vandeniu, ga
li prisisapnuoti tam tikras 
susirgimas, pirtis, maudy
klė ir panašiai. Iš to viso 
kokių nors išvadų daryti 
netenka, išskyrus tai, kad 
tuo metu veikia šaltis ar ši
luma, dirginimai pakliūva į, 
galvos smegenų1 žievės ati 
tinkamas ląsteles tam ti
krais pramintais takais, ki-Į 
tų smegenų dalių nekontro
liuojamas dirginimas pa
plito ir nubraižė nieko ben
dro su tikrove neturinti 
vaizdą.

Daugelis negali gulėti ant 
kairiojo šono, nes širdis ga
li atsidurti nepalankioje pa
dėtyje. Padirginta širdis 
gali pradėti tvaksėti nerit
miškai, ir dėl trumpo jos 
sustojimo gali pasivaidenti 
mirimas, kritimas į prara
ją, nes smegenys tokiu at
veju gauna nepakankamai 
kraujo.
Mano paties keistas sapnas

. Man maždaug prieš. 20 
metų prisisapnavo, kad de
ga Kauno teatras., Aš prieš

Rašo D. M. šolomskas
gavo, kaip okeano bangos. 
Sudegė 17,450 namų ir žu
vo virš 200 žmonių. Net ir 
amerikiečių sostinė Wash- 
ingtonas, kuris jaunutis pa
lyginus jo amžių su Vilniu
mi, ir tai daug nelaimių 
pergyveno. Degė jis nuo 
nelaimingų įvykių, degė ir 
nuo anglų kanuolių ugnies.

Kodėl kunigija mato vien 
Vilniaus nelaimes? Todėl, 
kad ji nenori matyti Vil
niaus gyventojų naujų at- 
siekimų, naujų džiaugsmų. 
Bet ir apie Vilniaus nelai
mes tie “istorikai” nutyli 
didžiausias, būtent, 1941- 
1942 metų, kada laike hit
lerininkų okupacijos Vil
nius buvo baisiai terioja
mas, kada jis neteko 
150 tūkstančių gyventojų 
išžudytų ir verstinai į Vo
kietiją išvežtų, kurių taip 
pat milžiniška dauguma 
prie katorgos darbų mirė.

Iš Vilniaus praeities
Pirmu kartu istorijoje 

Vilniaus vardas minimas 
dar 12-tame amžiuje. Gi 
1322 metais Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas Vilnių 
paskelbė Lietuvos sostine. 
Bet Vilnius smarkiai pra
dėjo augti tik po pergalės 
prie Žalgirio 1410 metais, 
kur lietuviai ir slavai ben
dromis jėgomis s u t r ė š k ė 
kryžiuočių galią. Po tos 
pergalės Vilnius augo, jame 
prekyba plėtėsi, keliai su
sisiekimui susikryžiavo Vil
niuje.

16-me amžiuje Vilniuje 
buvo išleistos lietuvių kal
boje knygos, atspausdinti 
Daukšto ir kitu raštai. 1925 
metais Vilniuje baltarusių 
mokslininkas Skorina at
spausdino pirmą jų kalboje 
knygą “Apaštalas.” 1578 
metais jėzuitų zokonas įkū
rė. akademiją, kurioje mo
kėsi turtingųjų vaikai.

Po Liublino Unijos 1569 
metų ir ^Lietuvos susijungi
mo su Lenkija Vilnius pra
dėjo pulti žemyn, nes lietu
vių turčiai pasisuko į lenkų 
ponų pusę. 1705 metais, 
laike karo prieš švedus, i 
Vilnių atvyko Rusijos caras 
Petras Pirmasis. 1795 me
tais Vilnius su jo plotais 
buvo prijungtas pre Rusi
jos ir paskelbtas gubernijos 
centru.

1772 metais uždaryta jė
zuitų akademija, o jos vie
toje organizuota aukštesne 
mokykla, į kurią buvo ati
darytas platesnis priėjimas. 
1803 metais įsteigtas Vil
niaus Universitetas, kuria
me mokėsi Adomas Micke
vičius, Simanas Daukantas 
ir kiti žymūs tų laikų as
menys.

1800 metais Vilnius jau 
turėjo 30,000 gyv e n. t o j ų. 
1863 metais laike sukilimo 
prieš carizmą Vilniuje bu
vo sukilimo centras, kuria
me vadovavo Kostas Kali
nauskas ir S. Serakauskas. 
Abu kovotoju caristai Vil
niuje ir nukankino.

1896 metais Vilniuje įvy
ko Pirmas Lietuvos Social
demokratų Partijos suva
žiavimas; gi 1918 metų spa
lio -1-3 dienomis — pir
mas Lietuvos - Baltarusi
jos Komunistų Parti
jos suvažiavimas. 1918 me
tų gruodžio 7 d. Vilniuje 
buvo paskelbta, kad Lietu
voje įsikūrė tarybinė san
tvarka vadovystėje Vinco 
Kapsuko (Mickevičiaus), gi 
1919 metų . vasario 18-29 
dienomis įvyko Pirmas Lie
tuvos Tarybų Atstovų Su
važiavimas. 1920 metų spa
lio 9 d. Vilnių užgrobė len
kai imperialistai su genero
lu želigovskiu priešakyje.

APIE LIETUVOS 
SOSTINĘ VILNIŲ

Vilniaus miestas — lietu
vių sostinė. Neseniai teko 
skaityti ištraukas iš kuni
gijos “Draugo” apie Vilnių. 
Baisiai jie rašo! Pagal jų 
“istorija,” tai arba Vilnius 
“dega, dega,” arba jame 
siaučia “badas” ir “maras.” 
Tiesa, kad Vilniaus gyven
tojai daug pergyveno nelai
mių, bet tą pergyveno ir 
kiekvieno kito miesto gy
ventojai.

Londone vien 1666 metų 
gaisras nušlavė 13,200 na
mų ir jų tarpe 87 bažny
čias. O 1665 metais Londo
ne siautė baisus maras, į 
šešis mėnesius mirė virš 
100,000 žmonių. Bet anglai 
rašydami apie Londono is
toriją nedejuoja. Pati Chi- 
caga turėjo daug nelaimių, 
1871 metais miestas degė 
per dvi dienas, liepsna ban- 

tai girdėjau vieno draudi
mo nuo ugnies specialisto 
pasakojimą, koks baisus 
yra teatro gaisras, kai te
atras pilnas publikos. Tas 
draudėjas buvo matęs daug 
foto nuotraukų, vaizduo
jančių žmones, uždususius 
gausiausiuose degančių sce
nos dekoracijų dūmuose* 
kurie pakliūva į parterį. 
Susigrūdę žmonės užkemša 
išėjimus ir žūna. Dėl to 
esąs reikalingas teatruose 
metalinis uždangalas. Nu
pasakotas vaizdas man pa 
darė didelį įspūdį, ir todėl 
tai .prisisapnavo. Sapnas 
yra kilęs iš praeities ir nie
ko pranašiško jame nėra ir 
negali būti.

Ligos ir sapnai
»

Kartais pasitaiko, kad li
ga prasideda iš pasalų. Tik 
susirgus, skausmai dienos 
metu dažnai arba nejunta
mi, arba į juos nekreipiame 
dėmesio. Tuo tarpu mie
gant, kada nervų sistema 
tam tikru būdu persitvar
ko, skausmai, kad ir nežy
mūs, iš susirgimo vietos jau 
gali padirginti nervų siste
mą ir sužadinti sapnus apie 
atitinkamą susirgimą, kuris 
išryškėja vėliau. Toks sap-. 
nas tartum pranašauja su
sirgimą. Tačiau ir šiuo at
veju tai nėra pranašystė, 
bet pajutimas to, kas jau 
yra.

Mūsų miego laipsniai
Sapnuojama dažniausiai 

tada, kai miegama ne taip 
giliai. Giliausias miegas bū
na pirmas dvi valandas po 
užmigimo. Paskui jis vis 
daugiau darosi paviršuti
niškas. Į rytą, kai miegas 
darosi ne tiek gilus, apnin
ka sapnai. Yra žmonių, ku
rie ir dieną, užsisvajoję sa 
vo mintyse, tiek atitolsta 
nuo tikrovės, jog sunku yra 
atskirti, ar jie sapnuoja, ar 
svajoja.

Ar ilgai užtrunka sap
nas?’ Jei kinas per vieną 
seansą gali pavaizduoti iš
tisą žmogaus gyvenimą ar 
tautos istoriją, tai sapnas 
dar mažiau suvaržytas erd
vės ir laiko.

Tūlo prancūzo baisus 
sapnas

Prof. V. Efimovas aprašo 
vieno prancūzų mokslinin
ko, sap^ų tyrinėtojo, sap
ną. Tas prancūzas važiavo 
iš Paryžiaus į pietų Pran
cūziją ir kelyje apsistojo 
viename mažame miestely
je. Nakvodamas viešbuty
je, jis atsigulė į lovą, ap
dengtą dideliu apdangalu, 
užkabintu ant storos laz
dos, ir greitai užmigo. Kaip

(Tąsa 4—tamę ^ųsįąpY

; 1939 metais Vilnių išla
vino Tarybų Sąjungos ar
mija, pastodama Hitlerio 
gaujoms kelią, tų pat metų 
spalio 10 dieną grąžino jį 
Lietuvai . 1940 metų bir
želyje Lietuvos liaudis išsi
laisvino iš smetoni ninku 
jungo, o vėliau seimo nu
tarimu įsijungė- į Tarybų 
Sąjungą.

1941 metų birželyje hitle
rininkai užgrobė Vilnių, 
bet jo gyventojai nenusilen
kė priešui. Jie ir kiti Lie
tuvos žmonės vedė kovą. 
Vilniečiams vadovavo J. Vi
tas. Jis pats žuvo kovoje, 
bet kova nesustojo. 1944 
metų liepos 13 dieną Tary
bų Armija po penkių dienų 
kovų Vilnių išlaisvino iš 
hitlerininkų priespaudos.

Istoriniai paminklai *
Vilniuje yra daug istori

nių namų ir vietovių, .žy
miausias, tai Piliakalnis, 
ant kurio 14-tame amžiuje 
Gediminas įsteigė pilį (tvir
tovę). Hitlerininkai buvo 
sugriovę jo bokštą, bet ta
rybinė vyriausybė atsteigė. 
Yra Onos bažnyčia, pasta
tyta 16-tame amžiuje; Ka
zimiero — 1636 m., Petro 
ir Povilo — 1668 metais, ir 
kitos. Vilniaus rotušė pa
statyta 1786 metais, o da
bar jau paversta į istorinį 
muziejų. Astronomijos ob- 
zervatorija buvo įsteigta 
1753 metais; laike nacių 
okupacijos uždaryta ir jos 
įrengimai išvogti. 1944 me
tais tarybinė vyriausybe 
ją atsteigė ir ii veikia pro
fesoriaus P. V. Slavėno va
dovystėje.

Apšvietus centrai
Jau 1950 metų pabaigoje 

Vilniuje buvo 70 mokymų, 
kurias lankė 25,000 vaiKu; 
buvo 23 aukštesnės moky
klos, kurias lankė tūkstan
čiai studentų. Veikė pen
kios technikinės mokyklos 
su 2,500 studentų.

Bet svarbiausia vieta pri
klauso Vilniaus Universite
tui, kuris turėjo septynis 
skyrius su 3,000 studentų. 
Universiteto knygyne buvo 
1,200,000 knygų tomų. Pe
dagogikos Institutas turė
jo arti tūkstančio studen
tų; Valstybės Konservato-- 
rija — 250; Valstybės Me
no Institutas — 200 studen- ’ 
tų.

Lietuvos Mokslų Akade
mijoje yra penkiolika sky
rių: geografijos, biologijos, 
zoologijos, chemijos, žemės 
ūkio, medicinos, technikos, 
lietuvių kalbos, lietuvių li
teratūros, istorijos, ekono
mikos, teisių, melioracijos 
ir miško reikalu. Akade
mijos knygyne randasi ^00 
tūkstančių tomų knygų. 
Vilniaus Knygynas turi 26 
skyrius ir 1,850,060 knygų 
tomų.

Vilniuje eina 10 laikraš
čių, jų tarpe keturi dien
raščiai, ir devyni žurnalai. 
Kalbinės m a ž u m o s turi 
spaudą savo kalbose.
Industrija ir susisiekimas

Vilnius yra ant Vilijos 
(Neries) krantų, kur įteka 
upė Vilnia. Vilnius jau nuo 
seniau buvo svarbus gelžke- 
lių centras, o dabar tampa 
ir plentų centru. Vilniuje 
didele sparta plečiasi įvai
rių šakų industrija. Auga 
ir jo gyventojų skaičius. 
Hitlerininkams nuteriojus 
Vilnių, išžudžius ir išvežus 
jo gyventojus, o po koto 
lenkų kilmės žmonėms iš
sikėlus gyventi į Lenkijoj 
miestas buvo labai ištuštė
jęs. Gyventojų skaičiaus 
pakėlimas buvo rimta prb- * 
blema, kuri jau dabar iš
rišta.



Rašo SUSNINKŲ JURGIS

su- 
vė-

CLEVELAND© ŽINIOS

(Tąsa)
Po trijų dienų mechanikas pranešė 

seniui:
“Jurgis jau taip gerai vairuoja trak

torių ir žino mechanizmą, kaip aš pats.”
Ir kitą dieną senis liepė Jurgiui pri

ruošti traktorių, kad išvažiuoti Į laukus, 
kur senis turėjo jam parodyti, kiek tu
rės suarti. Jie išvažiavo, senis jam pa
rodė ir grįžo. Jurgis pradėjo smarkiai 
arti ir pastebėjo, kad pietūs da toli, o 
jis jau turi suaręs daugiau kaip pusę 
nurodyto ploto. Tad, po pietų jis dirbo 
daug lėčiau ir kai baigė visą plotą, buvo 
tik ketvirtis valandos po keturių.

Kas daryti? Arti daugiau, ar ne? 
Senis jam aiškiai nurodė, kiek arti, o 
apie kitą nieko nesakė. Gal, jei jis im
tųsi arti daugiau, suartų, kur nereikia, 
o kas tada?... Tad, jis parvažiavo namo, 
pastatė traktorių kur reikia ir leidosi 
serJb ieškoti. Bet aplinkui nesimatė 
nei senio, nei jo pagelbininko Piterio, 
nei y*)kio kito darbininko. Jurgis susto
jo prie senio bakūžės, atsirėmė į tvorą ir 
pradėjo galvotų dairytis ir pats sau kal
bėti :

“Pabėgti iš čia tikrai galima, bet... 
kur taip toli nebėgsi? Čia jau visai ki
tas klausimas...”

Kai senis su kitais darbininkais grįžo, 
buvo jau dešimt minučių po penkių. 
Darbininkai pasileido vieni melžti kar
ves, kiti į virtuvę vakarienę ruošti, dar 
kiti pašaro karvelėms vakarienei taisė. 
Senis atėjo prie Jurgio, kuris dar stovė
jo ir dairėsi, ir klausė:

— Ar suarei visą žemę, kaip nuro
džiau?

— Suariau, dar buvo tik pusė po ke
turių...

• .— Pusė po keturių ir daugiau nearei?
— Neariau, nes bijojau, kad' nesuar

čiau, kur nereikia...
— Bijojai, kad nesuartumei kur ne

reikia? Juk tu pats matai, kad ten visa 
žemė ariama ir dar reikia daug suarti, 
kad kornus sodinti... O dabar tu pusę 
valąr^šos praleidai veltui!

Slėnis buvo susirūstinęs. Jurgis ban
dė teisintis:

matytų tokį darbą? Aš tuoj netekčiau 
darbo, supranti? Ar supranti, tų pra
keiktas durniau?!”

Jurgis pradėjo aiškintis:
“Arklys labai zyliavo ir aš negalėjau 

jo išlaikyti, nes jis mane labai pailsino; 
tad, aš jį pririšau, kad bent kiek galė
čiau atsikvėpti, pasilsėti nors, porą mi
nučių...”

“Ne porą, ne porą, o jau dešimt mi
nučių, kaip tu čia sėdi! Manai, kad ne
mačiau? Tu žinai, kad randiesi kalėji
me ir sėdėti darbo valandomis griežtai 
draudžiama? Ar žinai, pajuodėli tu?”

Šiuo kartu Jurgis jau nieko nesakė, 
bet visas pradėjo drebėti, ne tiek iš bai
mės, kiek iš pasipiktinimo, o jo akyse 
pasirodė ašaros, kurios susiliejo į du di
deliu prakaito lašu . ir riedėjo per jo 
veidą.

Senis kiek sušvelnėjo ir jau žemesniu 
tonu pradėjo:

“Ne būtinai turi lakstyti kaip patra
kęs, bet visgi turi krutėti, o ne sėdėti 
vietoje...”

Jurgis vėl pradėjo aiškinti:
“Aš jokiu būdu negalėjau arklio 

laikyti, jis mane nešiojo kaip koks 
jas, ir ką aš galėjau padaryti?...”

Senis jau visai sušvelnėjo:
“Juk žinai, Jurguti, kad aš už viską 

šioje farmoje turiu atsakyti.”
Jurgis šiuo kartu nieko nepasakė, tik 

palingavo galva. To ir užteko. Senis 
kaip 15 metų jaunuolis apsisuko ant 
vienos kojos ir sako:

“Eik, sutvarkyk arklį ir pabaig dar
bą. Dabar saulės nėra, tai musės ark
lio negils.” Ir pats jis grįžo į mišką. 
Jurgis nei nebuvo svajojęs, kad taip ar
ti, miškelyje, senis pasislėpęs stebi jį ir 
kitus darbininkus.

Paskui Jurgį siuntė prie visokių kito
kių darbų, kartu su kitais. Prisiėjo 
dirbti miške, kirsti ir piaustyti medžius, 
paskui juos vežti namo, o paskui su- 
piausčius į neilgus kavalkus, skaldyti, 
ruošti malkas žiemai.

Vieną dieną Jurgis su Jamiu buvo pa
siųsti pripjauti žalių kornų karvelėms. 
Bedirbant jie pradėjo kalbėtis, ir Jurgis 
sakė:

Pusdienis Fedėraliarriė Teis- buvo staiga pavojingai susir
gusi, tik ant jos laimės gydy
toj as jai greitai pribuvo pa
galbon, ir Malvina pradėjo 
eiti geryn. Staigus apsirgimas 
sulaikė ją nuo atlikimo svar
baus darbo. Geriausios sveika
tos Malvinai!

Draugų J. žebrių jaunoji 
dukra Aldona Schrioeder bu
vo priversta pasiduoti gana 
sunkiai operacijai. Bet šiuos 
žodžius rašant teko sužinoti 
iš Mount Sinai ligoninės, kad 
Aldona ir jos kūdikis yra ge
roje padėtyje. Linkiu Aldonai 
greitai pasveikti, kad kuogrei- 
čiausiai ir pilnai galėtų pasi
džiaugti su savo naujagimiu 
kūdikiu.
Lapkričio 2 ,d. balsuokime už 
darbus, taiką ir laisvę

Dabartiniai mūsų valdovai, 
vietoje taikiai sugyventi su 
liaudies demokratinėmis šali
mis, iš kurių galėtų gauti daug 
rinkų mūsų -šalies produk
tams, kas sudarytų daugybę 
darbų bedarbiams, tęsia šaltą
jį karą. Todėl lapkričio 2 d. 
balsavimuose darbininkai pri
valo prašalinti kuo daugiau
siai makartistu iš visų valdvie- 
čių, kurie gręsia kiekvienam 
netekimu darbo.

\okatai 
teismui1 -dziures

mabutyje
Spaliol9 d. prasidėjo prieš 

teisminis apklausinėjimas, vie
nuolikos Ohio žmonių, kalti
namų sulyg Smith Aktu, fede- 
raliame teisme prie teisėjo 
Charles J. McNamee. Apklau
sinėjime gynimo advokatų 
štabas, susidedantis iš adv. 
Yetta Land, vietinės, Thalma 
C. Furry, iš Akrono, ir Hy
man Schlesinger, iš Pittsbur- 
go, faktais įrodinėja, kad 
grand džiūrėje, kuri įkaitino 
tuos Ohio vientioliką žmonių, 
nebuvo nei vieno darbininko 
nei negro. Ji susidėjo iš tur
tingesnės klasės žmonių ir 
kaipo tokia grand džiūrė ne
galėjo išnešti nuošalaus nuos
prendžio prieš darbo žmonių 
vadus, todėl reikalauja panai
kinti grand džiūrės kaltinimą.

Vienas iš kaltinamųjų Mar
tin Chancey, studijuodamas 
per 8 mėnesius šios apygardos 
federalėsi džiūrės sistemą bė
gyje pastarųjų 10 metų, su
rado, kad taip vadinamas 
“džiūrimanų ratas,” iš kurio 
yra renkami prisaikintieji tei
sėjai—džiūrė, susideda 80 
nuošimčių iš stambių nuosa
vybių savininkų, biznio vadų, 
politikierių ir profesionalų, 
kurie didžiumoje gyvena Sha
ker Heights, Cleveland He
ights, Rocky River ar kituose 
patogiuose Clevelando prie
miesčiuose, o darbininkų, ku
rių pirmiau buvo apie 20 nuo
šimčių^ dabar sumažėjo iki 
10 nuoš. Jų vietas užėmė ban- 
kieriai ir jiems panašūs.

Gynimo advokatai, pasirem
dami Chancey surinktais da
viniais, pasikvietė apie 11 
džiūrės užvaizdų ir apie tiek 
tarnavusių džiūrėse tarp 19d8 
ir 1953 metų, įskaitant 1953- 
čius metus. Taipgi gynimo ad- 

išreikalavo priduoti 
visus to laikotarpio 
rekordus. Teisėjas

McNamee, apie 12 valandą 
dieną, nutraukė teismo eigą 
iki sekančios dienos ryto.

— Gerai, kitą kartą žinosiu...
Kai komai, bulvės, avižos ir kitkas 

jau buvo pasodinta ir pasėta, Jurgis ga
vo kitus darbus. Senis pirmiausia jam 
įsakė: ,

“Pasiimk kastuvą ir grėblį, ir nu 
stumdyk žemę, kurią traktorius prival- 
kiojo ant pievos: o paskui pasikinkyk 
arklį į arklą ir išvarinėk aplink vagas, 
kad vanduo galėtų nubėgti, paskui kas
tuvu išlygink, pagilink.”

Ir kaip paprastai, davęs įsakymą, se
nis nuėjo savais keliais.

Kol Jurgis atliko jam duotą darbą, 
praėjo pora savaičių. Buvo jau birželio 
pabaiga ir nepaprastai karšta diena. 
Jis pasikinkė arklį ir ėjo darbą baigti. 
Bet vos jis pradėjo vagą varyti, kaip 
arklys pradėjo zylioti, lėkti, baidytis, 
ir kartu nešė su savimi artoją, taip, kad 
jį sulaikyti buvo negalima. Bandyda
mas arklį sulaikyti, Jurgis labai nusika
mavo, taip, kad vos kojas pavilko.

Dalėkęfc vagos galą arklys sustojo, 
kai^urgis iš visų spėkų trenkė arklą ir 
jo noragas giliai sulindo į kietą pabalio 
pievą, taip, kad arklys atsisėdo net ant 
pasturgalinių kojų. Jurgis jį greitai 
nutvėrė užu pavadžio, pasivedėjo prie 
jauno berželio ir pririšo, o pats atsisėdo 
ant gražaus krantelio, kad bent kiek at
sikvėpti, bet ąrklys, įgiltas didejės mu
sės, taip smarkiai pakratė galvą, kad 
pavadis nutrūko ir jis kiek įkabindamas 
pasileido per jaunų kornų laukus namų 
link.

Jurgis matė, kad čia jau nelaimė. Ar
klys bėgdamas su savimi vilko arklą ir 
noragas traiškindamas jaunus želmenis 
paskui savęs paliko zigzagais išartą 
duobių juostą. Jurgis nespėjo nei prisi
kelti, kad vyti arklį, kaip pajuto ant sa
vo čiuprynos sunkią senio ranką ir it 
griaustinį riksmą:

“Ak, tu prakeiktas kalės vaike, kur 
tąvo arklys?!....”

.$• Jurgį taip smarkiai pakratė, kad 
vosk galva nenulėkė nuo pečių.

Paskui jis nutvėrė Jurgį už peties, o 
dešine ranka smarkiai tvojo per veidą ir 
įširdęs tartum liūtas pradėjo rėkauti:

“Ar tu žinai, kas atsitiktų, jei dabar 
atvažiuotų kalėjimo viršininkas ir pa-

— Man idomu, kad čia dirba tiek ka- 
linių, tik vienas senis juos prižiūri, ir 
niekas nenori bėgti...

— Ne vienas, ne vienas. Ar tu ne
girdėjai, kaip senis šaukia Piterį? Tai 
jo pagelbininkas ir giminaitis. Jis čia 
ant šios farmos dirba už algą ir visuo
met senis saugoja vieną partiją kalinių, 
Piteris kitą. Ir abu turi ginklų, ar ne
matei? Saugokis, nes Piteris labai 
biaurūs, jis tave gali padėti į vienutę, į 
karcerį, kur nematysi dienos šviesos, o 
valgių gausi kartą dienoje, pusę svaro 
duonos ir stiklą yandens, ir nieko dau
giau...

Jurgis klausėsi Jamio pasakojimo, o 
tas tęsė:

— Jau jis čia ne vieną yra taip nu
baudęs, o po bausmės grąžina į kalėji
mą, ir grąžina vos gyvus, kad per kele
tą dienų nei dirbti negali. Kaip tu sa
kei, nei vienas nebėga. O kur pabėgsi? 
Už pabėgimą gręsia sunki bausmė... Pa
vydžiu!, aš turiu kalėti trisdešimt dienų. 
Tai ko man bėgti? Antra vertus, man 
Čia net geriau, negu laisvėje. Ant šitos 
farmos dirbu jau septintu kartu, nes to 
norėjau. O laisvėje niekur negaliu jau 
darbo gauti, nes visi man sakė, kad esu 
“persenas”, nors man tik 46 metai am
žiaus; tai ką aš galiu daryti? Na, iš
traukiu kokiai nors leidukei jai einant 
ridikulį ir aš jau vėl čia. Taip aš ir da
bar padariau, norėdamas sugrįžti ant 
šios farmos. Ot, nusidaviau girtu ir 
bėgau šaligatviu, o kai policistai norėjo 
mane sulaikyti, tai smarkiai jam užva
žiavau per kepurę ir bematant atsira
dau čia....”

Jurgis buvo nustebęs:
— Kaip tai turi tik trisdešimt dienų? 

Aš turiu metus.
— Tris metus? — Šypsodamasis klau

sė Jamis — gal tu tik vienas toks čia 
esi. Iš kokio kalėjimo tave dievas čia 
atnešė? . .

— Iš federalio kalėjimo, šios pačios 
valstijos...

— O, iš federalio... Žinau, iš ten la
bai mažai kalinių čia atsiunčia, nes, jei
gu atsiųstų, senis negalėtų su jais apsi
dirbti, jis su pagelbininku negalėtų jų 
išsaugoti ir jie pabėgtų.

(Buš datigm)

Mūsų ligoniai giau rekomendacijų.
j Drauge Malvina Plaušienė J. N. S.
I ________________ ;______________ ;________________________________________ _______________________________________

MONTREAL, CANADA
Unijų-^trėikų fronte

Nedarbui plintant, o kai
noms ant pragyvenimo 
reikmenų pakilus, tad ir 
tiems, kurie dar dirba,sun
ku pragyventi; organizuo
tiems darbininkams kitokio 
kelio neliko, kaip vesti ko
vą prieš darbdavius—strei
kuoti, kad gauti didesnes 
algas. To rezultate šiuo 
tarpu Montreale streikuoja 
virš 8,000.

Plumberiai, kurie turi sa
vo industrijoje dvi unijas— 
vieni priklauso prie Inter
national Union of Plumbers 
and Steamfitters (AFL), ki
ti prie National Syndicate 
of Plumbers (CCCL) —abi 
unijos apima apie 5,000 dar
bininkų — streikuoja nuo 
rugsėjo 13 d., reikalaudami 
pakelti jiems algas po 25 c. 
į valandą. Unijos ir darb
daviai negali susitarti. Da
bar provinciąlės valdžios 
pareigūnai jiems tarpinin
kauja. Bet šiuos žodžius ra
šant dar nesusitarta ir 

'streikas tęsiasi.*
Dominion Bridge kompa

nijos, Lachine, apie 1,150 
darbininkų, nariai United 
Steelworkers Union of 
America (CCL-CIO), strei
kuoja už sutrumpinimą va- 
landų^nuo 42į iki 40 valan
dų darbo savaitės su tuo: 
pačiu uždarbiu. Taip pat 
tos pačios kompanijos kitos 
šapos darbininkai, Domini
on Engineering Works, 
Ltd., 1,400 narių Interna
tional Association of Ma
chinists, streikuoja už pa
kėlimą algų po 6 c. į va
landą if už naktinį dafbą

George Bender neprivalo 
būti išbalsuotas į šalies sena
torius, nes; jis yra pasekėjas 
buvusio senatoriaus Taftojis 
atstovauja makartistu jėgas 
Ohio valstijoje ir būdamas 
kongresmanu, visuomet nusi
grįžta nuo darbininku prob
lemų. Sumušimui Benderi© rei
kia balsuoti už Thomas Burke', 
dabartini senatorių. 

C *■

Taipgi reikia balsuoti; už 
Charles Vanik Į kongresma- 
nus, iš 21 kongresinio distrik- 
to; už Perry B. Jackson ir 
Claiborne George į teisėjus; 
už Joseph Avellon ir Harry 

valstijos senatorius; 
Yancy ir Michael 
valstijos atstovus.
gal gausime dau-

Daivis į 
už L. L 
Grosser j

V ei iati

9 c. į valandą vietoj ligšioli
niu 7 c.

Apie 100 narių National 
Syndicate of Clothing 
Workers, kurie dirba Lon
don Shirt Co., streikuo ja už 
11 c. “cost-of-living-bonus,” 
kuriuos, nors valdžia yra 
pripažinusi, bet kompanija 
nemoka.
-Transporto — gatvekarių 

ir autobusų — darbininkai, 
kurie, šalia kitų reikalavi
mų, pagrindiniai reikalau
ja sutrumpinti darbo savai
tės valandas: penkias die
nas į savaitę po 40 vai. į 
savaitę, paliekant tą patį 
uždarbį. Kadangi jie skai
tosi visuomenės aptarnau
tojais ir jiems provincialiais 
įstatymais uždrausta strei
kuoti, todėl, negalėdami su
sitarti, savo reikalavimus 
pavedė .išspręsti arbitraci- 
nei komisija.

Du jaunuoliai papilde 
baisią žmogžudystę

Praėjusią savaitę du 
Montrealo jaunuoliai — vie
nas detektyvo sūnus 14 me
tų amžiaus ir jo kompani- 
jonas 15 metų—slaptai pa
siėmę tėvo šautuvą nuva
žiavo į Laurentian kalnus 
medžioti. Grįždami, susto
jo Vai Morin’e, užėjo pas 
vieną gyventoją ir paprašė 
maisto. Tuo sykiu nušovė 
senelį prie durų, o paskiau 
įėję į stubą nušovė ir jo 
žmoną, kuri buvo ligonė ir 
gulėjo lovoje. Policijos su
gauti, vienas iš jaunuolių 
pareiškė policijai: “Aš no
rėjau pamatyti bent vieną 
mirštant. Aš nesu matęs 
ką nors mirštant pirmiau.”

SUSITUOKe

Spalio 16-ta diena čia bu
vo turtinga letuvių vestu
vėmis. Tą dieną sukūrė 
naują šeimyninį gyvenimą 
Jonas Čeponis. Jis apsivedė 
su anglų tautybės mergina 
Phillies Gibson.

Jonas Skardžius apsivedė 
su Helena Kazlauskaite.

Stanley Nevardauskas ve
dė kitatautę merginą.

Taipgi Steve Vilimas ve
dė, rodos, anglų tautybės 
merginą.

Visų buvo, žinoma, skir
tingose vietose, po bažnyti
nių apeigų, vestuvių puotos. 
Pas S. Nevardauską, apart 
vietinių svečių, dalyvavo iš 
JV jo pusseserė, Nellie Kie- 
laitė-Mitkuvienė su savo vy
ru ir jo motina.

Po vestuvių visi jaunave
džiai “kas savo keliu” iš
važiavo kur nors medaus 
mėnesį praleisti.

Pagerbti Pranevičiai
Vaikų ir giminių inicia

tyva, spalių 16 d., savai šei
mynai bei giminėms ir arti
miems draugams susirin
kus, gražiai buvo pagerbti 
Antanas ir Ona Pranevi
čiai, juodviejų 40 metų ve
dybinės sukakties proga.

MIRĖ
Spalio 17 d. po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Antanas 
Bulokas, sulaukęs 52 metų 
amžiaus. Paliko liūdesyj 
žmoną, kurią tik prieš tre
jus metus buvo vedęs, Marę 
Puznokaitę. Taipgi turi pa
likęs brolį ir dvi seseri Lie
tuvoj ir dvi pusseseri ir 
pusbrolį JAV-se.

Velionis iš Lietuvos paei
na Seinų apskr., Rudami
nos valse., Vengrėnų k. Į 
Kanadą atvyko 1928 m.

O spalio 20 d. mirė Ona 
Stankevičienė (Klimavičiū
tė), sulaukusi 68 metų am
žiaus (Marės Smetonienės 
motina). J.

Detroit, Mich.
Kovojančios prieš makar- 

tizmą ir makaranizmą pilie
čių grupės apklausinėje kan
didatus, ką jie darys atšau
kimui aršaus Walter-McCar- 
ran įstatymo, jeigu jie bus 
išrinkti į valdvietes ar įstaty
mų leidimo pareigoms.

Akyregyje esamų įtemptų 
rinkimiiiių lenktynių, visi su
teikė šiokį tokį atsakymą. Tū
li atsakė išsisukinėjančiai — 
jie dar turį studijuoti, pažiū
rėti. Kiti atsakė taip, kad nei 
prižada nei atsisako veikti. 
Bet dauguma atsakė, jog rei
kia įstatymą taisyti. Virš 20 
pasisakė už visai atšaukimą. 
Tarpe pasisakiusių už atšau
kimą yra abiejų; demokratų 
ir republikonų.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

*

*

Antano Metelionio Knyga

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

rį.

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš
spausdinti. Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad
ministracijai arba pačiam autoriui.

Worcestcryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Montcllojc pas Geo. Shimaitj.

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., spalio (Oct.) 29, 1954

BINGHAMTON, N. Y.
Iš moterų Klubo susirinkimo

Spalio 18 d. pas M. Kaz
lauskienę įvykęs susirinkimai 
buvo šauktas ant greitųjų, per 
tai ne visos narės žinojo. Bet, 
kurioms buvo pranešta, tos, 
kaip ir visados, susirinko, nors 
oras buvo gana prastas.

Aptarta svarbesni dalykai, 
ypač Laisvės ir Vilnies vajus. 
Vajininkės yra tos pačios: M. 
Kazlauskienė ir J. K. Nava- 
linskienė. Prašome atsinaujin
ti prenumeratas, kurių yra iš4 
sibaigusios. Paaukaukime do
lerį kitą į laikraščių fondus. 
Užrašykime Laisvę ar Vilnj 
savo giminėms dovanų gimta
dienio arba Kalėdų proga | 
vietą kokių mažaverčių daly
kėlių.

Nutarta iš Moterų Klubo iž
do išr.ukoti svarbiems reika
lams $30. Laisvei ir Vilniai po 
$5, ir kitiems svarbiems reika
lams po $10; į LMS užmokėti 
užvilktas duokles.

Kitą susirinkimą komitetas 
vėl sušauks, kai bus svarbus 
reikalas.

Poi susirinkimo M. Kazlaus
kienė pavaišino mus visas su 
kava ir pyragėliais, taipgi vai
siais. Dėkojame jai už tai.
Mt Klubo Koresp. Josephine

CLEVELAND, OHIO
Halloween kaukių balius 

rengiamas šį šeštadienį, spalib 
30 d., LDS Hali, 9305 St. 
Clair Ave. Pradžia 8 vai. Už 
skirtingiausius - gražiausius 
kostiumus bus duodami prL 
zai. Šokiams moderniška mu
zika. Taipgi bus užkandžių.

Sueiga rengiama paminėti 
Joe ir B. Butkus vedybinio 
gyvenimo 13-kos metų su
kaktį.

Kor.

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.

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.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.



Sapnai mokslo šviesoje
(Tąsa nuo 2 pusi.)

ga atsidūrė Paryžiuje Brau- 

ir pasimatė esąs Įžymus 
turtuolis. Liaudis, ilgus me
tus turtuolių engiama, nu
simetė karaliaus valdžios ir 
turtuolių jungą ir, sukilusi 
suėmė savo buvusius valdo
vus, atiduodama juos i teis
mo rankas. Buvo pagautas

Ji i mete iir miega
kalėjimą
išaušus i’vtui, nuvedė Pa
ryžiaus gatvėmis ant ešafo
to nugil iotinuoti. Giljotina

galvai nukirsti. Jis buvo 
paklupdytas, galva padėti’ 
po peiliu, giljotinos peilis 
pakilo ir krisdamas smoge 
.jam į sprandą... Miegan- 

dintas triukšmingai kritu
sios lazdos, prilaikiusios to

Tamsy bes a paštai a m s 
medžiaga

Reikia manyti, kad 

kritimas ir užgavimas. Per 
visai trumpą laiką nuo laz
dos kritimo iki nubudimo.

dro neturinčių su tikrove 
Kaip matome, sapnai kai 

laiką, bet ne visada taip es 
ti. Šalmuoto jas dažnai ma 
to save esanti tolimuose 
kraštuose arba mato miru
sius žmones. Dėl to tamsy
bės apaštalai tikina, kad
miegančio žmogaus siela 
atsiskiria nuo kūno ir kur 
tai klajoja.

Tai neturi jokio pagrindo 
ir yra grynas melas, nes 
sapne juntamas veiklos pa I 
sireiškimas tų smegenų ner- 

v vinių ląstelių, kurios, dėl v v v ’ ’
išorės ar organizmo vidaus 
dirginimo, buvo perėję iš 
slopinimo į jaudinimą. Gau-

į balsų atrodydavo visiškai ar
sima abiejų. Bijodami to “bis- 
į kį goresniojo’’ (lesser' evil) 
pralaimėjimo, nors su skaus-

vo darbiečių balsą svetimam.
Dabartinės rinkimų kampa

nijos visi daviniai rodo, kad 
Į balsu persvara demokratu nu- namų dirginimų stiprumas. ,c,lt blls (okia (H(lcl5 iog

esti skirtingi, smegenų ląs
telių stovis ne visada esti 
vienodas, takai tarp jų ga- iimanas laimės prieš Įves. L: 
Įėjo būti anksčiau praminti, 
—visa tai ir nulemia sapno 
turinį ir eigą.

Dažniausiai sapnų turi
nys esti atitrūkęs nuo ti
krovės, labai nelogiškas, nes 
didelė smegenų ląstelių da
lis, būdama slopinimo bū
klėje, nekontroliuoja sapno 
eigos. Jei tai būtų sava
rankiško dvasinio prado, 
atitrukusio nuo kūno, pasi
reiškimas, tai negalima bū
tų jam pripažinti nei išmin- 5 
ties, nei logiško galvojimo.

d e

Grąsina deportuoti 
13 vaikų tėvą

Leo Killoran, 51 metų, 
vaikų tėvas, tapo suimtas 
portavimiii Airijon. Už
Dėl ko, kad jis įvažiavęs var
du savo brolio Pat, kuris po 
gavimo laivu kelionei tikieto, 
nusprendė nevažiuoti. Leo tą 
tikietą naudodamas atvažiavo 
Pat vietoje ij- čia išgyveno 29 
metus. Į tą painiavą pateko 
imdamas pilietybę.

SVEIKATOS ĮSTAIGA PA
TARIA:

vaikus, kad neimtu 
nežinomų vabalų.

šiomis dienomis 
buvo įgilta 

wi-
supratus priežas- 
mergytės gyvybė

vorų esant vieno-

į rankas 
Brooklyne 
viena mergytė 
nuodingojo voro (black 
dow). Greit 
tj jos ligos, 
išgelbėta.

Paskilbus
je vietoje, vaikai pradėjo me
džioklę ir rado vorų ir kitur.

Sveikatos Departmentas pa
taria purkšti tas vietas su lin
dane, chlordane ar DDT. Tin
ka skystis ar pudra. Lotuose, 
skiepuose ar namuose, kur ras
tas nors vienas, pataria purkš
ti visą lotą ar namą.

«aa

Renka džiūrę, kuri 
teis Roche

Pakvietė 250 asmenų, iš ku
rių bus renkama (įžiurę tins
ti John Francis Roche, prisi
pažinus) žmogžudystėje. Ro
che yra prisipažinęs I, tačiau 

vieną, Doi’othy Westwater. Ji 
kaltina, kad jis ją pasigavo 
koridoriuje namų, 135 E. 66lh 
St., išprievartavo ir nužudė. 
AĮeigaitū tuomet ėjo iš namų 
mok vklon.

Nuteisė pardavėjus 
bosams “apsaugos”

Nuteisė brooklyniečius jau
nais vyrus Jack Shapiro ir 
John Fedole, buvusius AFL 
krautuvių darbininkų lokalu 
1688 viršininkus. Kaltino, kad 
jie išgavinėjo iš bosų pinigus 
pažadais suplikyti darbinin
kus nuo reikalavimo didesniu 

paklausantiems grasino strei
kais. Abu prisipažino kaltais. 
Vienam pabaudos uždėjo me
lus. kitam 6 mėnesius.

unijos pirm teismo.

Darbiečiai galės laisvai 
paremti savo partiją

Heleriuose praėjusiuose rin- 
' kiniuose darbiečiai pasijusda
vo tarsi tarp kūjo ir priekalo.

čių balsuosi už darbininkų są 

mes su stambia balsų (Įaugu 
m a

Tik savaite pirm rinkimų 
dienos “šiaudiniai’’ balsavimai 
rodo, jog už Harrimaną balsų 
yra procentai su viršum, o

žiūrint, kaip norėtųsi darbo 
linkėti tuos viduryje 

dviejų kandidatų esa-tarp tų
mus procentus balsų gauti, yra 
žinoma, jog šiuose rinkimuose 
darbiečiai tiek balsų dar ne
gaus. Tačiau darbiečiams ir 
visiems jų prieteliams šiemet 

partijai juo daugiausia balsų 
be pavojaus išrinkti N. Y. val
džion hoovervilliu ii’ šunies 
budos partijos atstovus.

Daugelyje vietinių distriktų, 
kur pavojus išrinkti blogesnį- 
jį yra artimesnis, darbiečiai 
savo kandidatų nestatė. Tuo
se distriktuose jie parems ki

li partijų tuos kandidatus, ku~ 
ie atrodo geriausi.

D-tiš

Darbiečiai ragina visos 
darbuotis už balsus

American Labor Party kan
didatai ir kiti vadai veda 
energingą piliečių informavi
mo kampaniją. Jie kalba tele
vizijos ir radio programose, 
taipgi mitinguose, salėse ir 
gatvių sankryžose. Tačiau to 
neužtenka.

Paitijos vadovybė įspėja, 
kad geriausia garantija balsų 
darbiečiams ir visiems vei
kiantiems prieš makartizmą 
yra ėjimas po namus, skleidi
mas lapelių. O tam reikia vi
sų narių ir prietelių talkos. 
Prašo ateiti į ALP klubus 
tiemsi darbalms.

'Kviečia visus
Brazauskų sukakties puotoje

į Walteriui ir Elenai Brazaus-
■ kams pagerbti banketas įvyks

I ditoi’i joje. Vakarienę (liros 7 v.
Rengėjos kviečia visus ir 

' užtikrina gausų pasirinkimą 
sveikų, skanių valgių. Duos 

1 ko.šelienos, namie dalytų deš
rų, paukštienos ir visko kito, 

: kas priimta duoti vestuvėse. 
Pažįstamiems žymiųjų banke
tų šeimininkių Anelės Kano- 

‘ pienės ir Mary Wilson talen
tą šeimininkystėse jų buvimas 

j šių vestuvių rengėjomis jau

Apie darhiėčiii kandidatus, 
kuriuos rasite eileje D

RALPH POWE, kandida- 

į (Comptroller) gimė 1914 m., 
I Pietinėje Carolinojo. Baigė 
Į presbiterijonų bažnytinę vidu- 
j l iną mokyklą, taipgi Tuske- 
Į gee institutą ir Howard Uni
versiteto įstatų Mokyklą, alie
jus su aukštais pažymiais.

Kai)) advokatas pasižymėjo 
daugelyje civilių teisių bylų, 
apgynime persekiojamų, tarpe 
kitų paskubusioje Willie Mc- 

i Gee ir Trentono šešių bylose. I '
j Paskiausia syk i ir su velioniu 
Marcantonio gynė Pattersoną, 
P i tts b u i‘go perse k i o j a m u os i u s 

AIDO CHORAS Balsavimo technika
dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

šį penktadienį moterų 
moka prasidės 7:30, nes mo-

! rims dainas. O po pam<>kos 
I visiems bus kas naujo.

Valdyba

A Testuotas buvęs aukštojo 
mokslo įstaigose ekonomikos 
instruktorius David Spiegei. 
Įtarta, kad jis apgavingai su
rinkęs iš savo prietelių $92,- 
000 “pelningai kompanijai,“ 
nors žinojęs,, kad tų pelnų nė
ra. Jį paleido po $2,500 kau
cijos.

LAISVĖS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

Lapkričio
i T“ — November

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

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Avenue,

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.

pasilinksminti Ką newyorkieciai rinks B 11 *v* H 1*

visiems vai

ir Mary Wil- 
atvykti. Kam

j yra užtikrinimu 
Išingo pobūvio.

Mrs j Kanopa
J son prašo visus 
galima, užsisakykite vietą iš 
anksto. Kurie nespėjote to pa
daryti, vis viena ateikite, nes

įjos pasiruoš geroką atsargą 
! visų vaišių.

Auditorija randasi prie At
lantic Ave. ir 110th St., Rich
mond Hill. Nuo BMT Jamaica 
traukinio 111 St. stoties eiti 
(iu blokai. Bušai B-22 ir Q-37 
priveža prie pat salės.

Ar.

ir daugelį Smith Akto aukų.
Yra pasaulinio karo vetera

nas ir narys daugelio žymių 
organizacijų. Vedęs, turi 4 
vaikus. Gyvena Brooklyne, 
700 Macon St.

Powe ir visi kiti American 
Labor Party kandidatai ant 
balsavimo mašinos bus eilėje 
D. Balsuojant iš kairės į deši
nę eilėje D piliečiai bus atida
vę savo balsą darbiečiams, ku
rie kovoja už taiką, už dar
bus ir gerovę darbo žmonėms 
taikoje.

D-tis

m i este
2 dieną 
ryto iki 
balsuoti 
išvengsi

New Yorko visame 
linkimams lapkričio 
valandos yra nuo 6 
7 vakaro. Patartina 
pirm ėjimo į darbą 
laukimo ir pavėlavimo.

Negalintiems išvengti pas
kutinės valandos žinotina, jog 
atėjusis į eilę pirm 7 turi tei
sę prieiti balsuoti nežiūrint 
kiek vėliau užtruks.

Balsavimo stotelėje būti lai
ko yra skirta 3 minutės.

Jeigu ko nežinai, pirm bal
savimo klauski ir gausi paaiš
kinimą. Mašinos technika pa
rodo ant pavyzdinės mašinė
lės (sampalo). Tikrosios neva
lia kitiems liesti, tik pačiam 
balsuojančiam. Sargai neturi 
teisėsi nei matyti, kaip bal
suoji.

Richmond Hill, N. Y.

(Comptroller) ;
(Attorney-Ge-

lapkričio 2 dieną
Visoje valstijoje renkami
Gubernatorius ir pavaduo

tojas ;
Iždininkas
Prokuroras

neral) :
Apeliacijų
CIO išleido 10 milijonų la

pelių paraginimui piliečių bal
suoti ir išrinkti darbininkams 

te i sm o teisėjai.

Atskiri distriktai rinks:
Vyriausio teismo teisėjus 

daug vietinių teisėjų;
Kongresmanus;
Valstijos senatorius:
V a 1 st i j os asse m b 1 y n u s.
Pastarojoje grupėje

ir

bus 
renkami kožnas atstovauti tik
tai. savo gyvenamąją sritį. To
kių 'kandidatų bus daug, neį
manoma surašyti. Pagaliau, 
mūsiškuose rinkimuose vardai 
pasilieka antraeiliu dalyku, 
nes kandidatus stato partijos. 
Svarbiausiu' punktu yra atras- 
ti-sužinoti, kokia partijos pro
grama, kaip ji veikia valdžio
je dabar, jeigu ji yra valdžio
je. Darbininkams svarbu suži
noti, kaip veikia darbininkų 
partija (American Labor), 
kurios dar neprileido valdžion 
ponai.

Sužinojus, kuri partija jūsų 
reikalui geriausia tarnauja, už 
tą ir balsuoti. Balsuoti už vi
sus kandidatus toje eilėje, nu
spaudžiant žemyn rankenukes 
virš kiekvienu vardu. Eilė 
na iš kairės i dešine. € *•
Partijų eilę ir emblema:

New Yorko valstijoje parti
jos yra sueiliuotos sekamai:

Republikonų eilė A (pirmo
ji viršuje), emblema— aras. 

Demokratų eilė B, emblema 
—žvaigždė.

Liberalų eilė C, emblema 
—varpas.

Darbiečių (American La
bor) eilė D, emblema — rate

ei-

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

SKELBKITES LAISVĖJE

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 

s ve i k i n an č i osi os ran kos.
Socialistų eilė E, emblema 

— gi o b ūs as.
Industrialist!! eilė F, emble

ma—ranka su kūju.
Ręsponsiblistų eilė G, emb

lema—keturkampis.

Vienur kitur bus ii* kitokių, 
nepriklausomų, po įvairiais 
grupių vardais. Pavyzdin, 
Bronx 24-me kongresiniame 
distrikto Flynn yra kandidate 
People’s Rights Partijos.

KONCERTAS IR BALIUS
šeštadienį, spalio 30 d., 

įvyks koncertas ir balius, ku
rį ruošia St. Nicholas Foun
dation, Beethoven salėje, 210 
E. 5th St., New York City.

Programoje dainuos V. Ka- 
rageoz, tenoras ir Hilda Gia- 
lans (latvė) sopranas. Po pro
gramos bus šokiai prie San
dro orkestros. įžanga $1.50. 
Rengėjai turės bufetą ir barą. 
Kviečia muzikos mylėtojus 
dalyvauti.

Iš LKC GĖLYNO
Gėlininkas jau išleido ar

ti penkių dolerių ant tulpių 
ir trąšų tulpėms ir rožėms.

Trys tuzinai tulpių nu
pirkta “per anksti.” Vos 
spėjus jas pasodinti, gautas 
southbostonietės Kazlaus
kienės laiškas, pranešant, 
kad jai atliko trys tuzinai 
tulpių ir kad jas išsiuntė 
mūsų gėlynui. Jos siunti
nys ras sau gražią viete
lę,—tulpių nebus per daug.

Kazlauskienė jau kelintu 
kartu mūsų gėlyną apdova
noja. Dėkui jai! S.

Policijos • komisijoniei ius 
Adams panaikino 6 (iš buvu
sių 18) trafiko precinktus, o 
80 tarnautojų pasiuntė eiti 
paprastas policistų pareigas.

Samuel Lakin, 78 m., iššo
ko iš 18 aukšto pastato, kur 
jis turėjo raštinę kaip popie
rinio kartono fabrikantas. Ke
li praeiviai vos prasilenkė 
smūgio.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

1 MATTHEW A
: BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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NEW YORK
HELP RANTED—FEMALE

NAMŲ DARBIMNkFT"
Lengvas Valgių Gaminin^

2 suaugę, 2 paaugę vaikai
Privatinis kambarys ir maudynė 

Visi moderniniai įrengimai
Tol. FR. 4-1889

(210-213)

OPERATORES

Moteriškės, angliškai kalbančios.
Patyrusios.

Pocket Book Operatorės
CELEBRITY

151 W. 26th St., N. Y. (2nd Floor)
(207-213)

NAMŲ DARBININKE. Motinai 
pagelbininkė. 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 draugiškus is simpatin
gus žmones. $40 j savaitę. MR. 
DOBIN, 470 Pulaski St., Brooklyn. 
GE. 8-6764.

(205-211)

HELP WANTED MALE

SHEET METAL 
DARBININKAS Y 
Turi būt patyręs. ' 

Kreipkitės:
JAEGER & FRANZMANN
70 Alexander St., Yonkers, N. Y.

(206-212)

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 Mokestis

PETZINGER
125 Bay Ridge Ave., Brooklyn 

Tel. SIL 5-0616
(209-211)

Daugėja prašymai 
biednują pašalpos

Didėjąs nedarbas žyniai pa
daugino prašančius mVeMinės 
biedniesiems pašalpos. Rugsė
jo mėnesį New York o miesto 
šelpiamųjų sąrašas padaugėjo 
1,751 asmeniu, viso šelpė 371,- 
625 asmenis. Tai jau dešimtas 
iš eilės mėnuo kai daugėja 
pašalpgavių skaičiai.

Buvęs New .Yorko majoras 
O’Dwyeris parskrido namo iš 
Mexikos.

Brooklyne nuo sunkvežimio 
ant šaligatvio nuvirto veža
mas auto ir sužeidė 3 mokines.

SERGA
Vienas iš laisviečių gavo 

tokį laiškelį:
“Gerbiamasis!

“Aš dabar esu 
Forest Hills General Hospi
tal, 102-01 66th Rd., Forest 
Hills. K. Yuknis.”

Anksčiau Yuknis minėjo, 
kad turėsiąs pasiduoti opera
cijai. Tad dabar jis, vešiau
sia, yra operuotas. č

Yuknis yra Aido Choro na
rys, taipgi dalyvauja ir vai
dybos' mene. Aidiečiai jau rū
pinosi, kas atsitiko, kad Yuk
nis per keletą choro praktikų 
nepasirodė. Dabar jau aišku 
dėl kokios priežasties jo ne
buvo.

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antbadienį, lapkričio 2 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už-

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOB 
Įdedamos, Taisomos, Naujos Ar 

Naudotos. .
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080




