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KRISLAI
Josephine Korsakienė.
“Amerikos prezidentai” — 

nauja A. Bimbos knyga.
Ernest Hemingway turi 

skolų.
Rašo R. Mizara

žodžius rašant, lapkri
čio 8 d., Wore esteryje yra lai-

| Karo pavojus mažėja
pasakė Eisenhower;
T.S»R.S. nori derybp

Višinskis paneigė Jungtinėse Tautose Lodge 
kaltinimą, kad Sovietai nepageidauja taikos

Sovietai sako, kad Amerikos 
lėktuvas skrido virš TSRS 
teritorijos Kurilų salyne

McCarthy susikirto 
su Watkinsu; senate 
svarsto pasmerkimą

dojžRgna Josephine Korsakienė, 
sulaukusi 52 metų amžiaus.

Ji mirė lapkričio 5 d..—mi
rė nuo širdies smūgio.

Prieš keletą mėnesiu tragiš
kai mirė— nuskendo ežere -- 
josios vyras Juozas Korsakas.

Velionė per metu (ulę buvo 
Worcesterio Aido Choro mo
kytoja,— talentinga ir kruopš
ti muzikė.

Josephine Korsakienė buvo 
Amerikoje augusi ir mokslus 
ėjusi moteriškė. Bet ji suta
po su lietuvišku- kultūriniu ju
dėjimu ir jame per visą savo 
subrendusį amžių dalyvavo.

Lai būna jai amžina at
mintis .’

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos Antano Bimbos para
šyta, arti trijų šimtu puslapių 
knyga “Amerikos Preziden
tai.”

Ją išleido Lietuvių Litera
tūros/ Draugija,— tai jau 60- 
tasi$\Jitos draugijos leidinys.

Knyga siuntinėjama ALDLD 
kuopoms.

Knygoje telpa 31-rtii Jung
tinių. Valstijų prezidentų neil
go® biografijos sir jų paveiks
lais.

Tai bus gražus ALDLD na
riams kalėdinis prezentas.

Išsamesnę knygos recenziją 
duos A. Žilėnas sekamo šešta
dienio Laisvės laidoje.

šiemetinę Nobelio premiją 
už literatūrą gauna amerikinis 
rašytojas Ernest Hemingway.

Jis gaus $35,000 dovaną.
Ernest Hemingway — vie

nas populiariausių šių dienų 
Amerikos rašytojų. Jo knygos 
spausdinamos šimtais tūkstan
čių egzempliorių; be to, jos 
spausdinamos ir žurnaluose.

Už visa tai Hemingway 
gauna riebų atlyginimą. At
rodytų, jis turėtų būti turtin
gas žmogus.

Bet...

/wpu spaudos korespondentai 
užlT/ausė rašytoją, ką jis su 
gautais $35,000 darys, atsakė :

— Pirmiausiai atmokėsiu 
$8,000. skolų, kurias būtinai 
reikia greit atmokėti, o liku
sius pinigus atsargiai naudo
siu gyvenimui.

Rodosi, netikėtina, kad te
kis rašytojas, kaip Heming
way, būtų kam nors įsiskoli
nęs.

Tai mums primena kitą žy- 
jnų amerikietį rašytoją, miru
sį jau prieš arti 40 metų,— 
Jack Londoną

Jack Londonas gaudavo pa
jamų už savo raštus apie 
$80,000 per metus, bet niekad 
neišbrisdavo iš skolų!

O rašytojas Theodore Drei- 
seris, sukūręs daug vertingų 
veikalų, senatvėje liko be cen
to. .

.^Tuomet Tarybų Sąjungos 
knArgų leidyklos, kurios išlei- 
der jo raštus, sumokėjo $30,- 
000 rašytojui honoraro, tai jis 
ir galėjo paskutines savo gy
venimo dienas praleisti leng
viau.

Bostonas. — Karo pavo 
jus šiuo momentu yra žy 
miai sumažėjęs, sakė prezi 
dentas Eisenhoweris. Ei 
senhoweris kalbėjo Nacio 
^alės Kataliku Moterų Ta 
rybos suvažiavime. Jis sa 
kė, kad Įtempta pasauline 
padėtis pradeda atsipalai 
doti. “Ir tai nežiūrint to 
kių incidentų kaip orlaivio 
pašovimas prie Japonijos,” 
sakė jis. Prezidentas tu
rėjo omenyje amerikiečių 
orlaivio pašovimą prie Ja
ponijos, apie kurį Sovietai 
teigia, kad jis skrido virš 
tarybinės teritorijos.

Komentatoriai pažymėjo, 
kad net pastaba apie pa
šautą orlaivį buvo padaryta 
labai švelnioje formoje ir 
kad Eisenhowerio kalboje 
bendrai jautėsi ramesnis 
priėjimas prie pasaulinių 

; problemų.
į Eisenhoweris išreiškė vil
ti, kad bus susitarta su Ta- C. z

: rybų Sąjunga atominės 
energijos klausimu.

Tame pačiame suvažiavi
me kalbėjo ir Amerikos at
stovas Jungtinėse Tautose 
ambasadorius Lodge. Lodge 
išreiškė apgailestavimą, 
kad dėl tarybinio veto prie 
Jungtinių Tautų nepriklau
so 230 milijonii žmonių Ja
ponijoje, Italijoje, Pietinėje 
Korėjoje, Vietname, Portu
galijoje, Ceilone, Nepale, 
Austrijoje, Kambo d i j o j e, 
Laose, Airijoje, Jordane, 
Libijoje. Jis neminėjo, kad 
prie Jungtinių Tautų taip
gi nepriklauso virš 700 mi
lijonų žmonių Liaudies Ki
nijoje, Šiaurės Korėjoje, 
Šiaurės Vietname, Mongoli
joje, Bulgarijoje, Vengrijo
je, Rumunijoje.

Jungtinės Tautos.—Tary
bų Sąjungos atstovas Vi
šinskis kalbėdamas J. T. po
litinėje komisijoje sakė, 
kad Lodge, Amerikos atsto
vas, iškraipo faktus, kai sa

ko, kad Sovietai nenori tai
kos ir atominės kontrolės. 
Sovietų Sąjunga, sakė Vi
šinskis, visai neatmeta Ei
senhowerio planą apie “ato
mus taikai.” Ji tik skaito, 
kad tas planas nėra pakan
kamai platus, kad jis per
daug aprėžtas. TSRS nori 
tolimesnių derybų.

Paskyrė naują 
aukščiausiojo 
teismo teisėją 
Republikonas Harlanas 
R. H. Jącksono vietoje

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris į mi
rusio aukščiausiojo teismo 
teisėjo Roberto H. Jackso- 
no vietą paskyrė republiko- 
ną Johną Marshallą Harla- 
ną. Harlanas iki šiol buvo 
antrojo federalio apeliaci
jos teismo teisėju. Tas teis
mas turi jurisdikciją New 
Yorko, Connecticut ir Ver- 
monto valstybėse. M.

Harlanas yra republiko
nas, dar ne senas (55 me
tų amžiaus) žmogus. Į ape
liacijos teismą jį buvo pa
skyręs Eisenhoweris.

Harlanas pareina iš se
nos teisininkų šeimos. Jo 
senelis John M. Harlanas 
buvo aukščiausiojo teismo 
nariu nuo 1877 iki 1911 m.

Manoma, kad senatas 
Harlan ą patvirtins be di
delių ginčų. Gali būti, kad 
jis bus patvirtintas dar šio
je specialėje senato sesijo
je, kuri buvo sušaukta Mc
Carthy reikalu. Jeigu jis 
nebus patvirtintas šioje se
sijoje, tai naujas Kongre
sas jį turės patvirtinti. 
Republikonai gal paskubins 
dalyką, nes senasis senatas 
jų rankose.

Maskva. — Amerikos am
basada čia gavo protesto 
notą nuo Tarybų Sąjungos 
valdžios kaslink B-29 lėk
tuvo. Sovietai sako, kad 
tas foto-žvalgybinis ameri
kiečiu orlaivis skrido virš v
tarybines teritorijos. Jis 
radosi Tanfilievo saliukės

tarybinės teritorijos” ir 
kad du tarybiniai “migai” 
(jet-lėktuvai) jį atakavo be 
jokios provokacijos iš Ame
rikos pusės.

(Tanfilievo saliukė, dalis 
Mažųjų Kurilų, randasi tik
penkios mylios nuo Japoni
jos Hokkaido salos.)

Reakciniai senatoriai planuoja įnešti kitą 
rezoliuciją, ginančią senatorių McCarthy’į

Washingtonas. — Specia
le senato sesija, kuri turi 
nuspręsti, a r senatorius
McCarthy bus pasmerktas 
ar ne, prasidėjo pirmadienį

lengvai ir greitai be sąži
ningo apsvarstymo.”

Po benedikcijos prasidėjo
svarstymas. Se n a t o r i u s 
Watkins, senatinės specia-

Tragedija Norwoode: 15
NORWOOD, Mass.—Lap- 

kričio 5-tą dieną rastas la
vonas 15 metų mergaitės 
Geraldine Annese prie jos 
namų garaže. Pradėta ieš
koti žmogžudžio. Polici
ja sako, kad prie tos bai
sios kriminalystės prisipa
žino taip pat 15 metų ber
niukas Peter Makarevjch, 
lenkiškos šeimos sūnus. Pir-

Ligi šiol šeši amerikiniai ra
šytojai gavo Nobelio premi
jas: Sinclair Lewis, Eugene 
O’Neil, Pearl Buck, William 
Faulkner, T. S. Eliot ir Ernest 
Hemingway.

Theodore Dreiseris, kuris, 
rodosi, turėjo gauti Nobelio 
premiją, jos negavo, nes jis 
buvo “perkairus.”

metų mergaitė nužudyta
miau tuodu jaunuoliu drau
gaudavę.

Makarevičiai yra tikinti 
žmonės, priklauso prie pa
rapijos. Jų sūnus Peter 
pirmiau tarnaudavo bažny
čioje “klapčiuku” ir yra 
Boy Skautų nariu.

Peter ne tik prisipažinęs 
prie pasmaugimo mergai
tės, bet dar policijai, tė
vams ir laikraščių reporte
riams parodęs, kaip jis tą 
žmogžudystę papildė.

Reporteris

Roma. — Premjeras^Scel- 
ba susitarė su dešiniųjų 
socialistų vadu Scelba ir 
kabineto krizė buvo išveng
ta.

srityje, sako Sovietai, kuo
met du tarybiniai orlaiviai 
bandė jam signaluoti, kad 
pasitrauktų. Vietoje pasi
traukimo, sako Sovietų no
ta, amerikiečiu lėktuvas 7 fc.
atidarė ugnį. Tarybiniai 
lėktuvai atsakė ir jį pašovė.

Kaip jau buvo pranešta 
vakar, amerikiečių versija 
yra visai kitokia. Ameri
kiečiu karinis štabas Paci- 
fike skelbia, kad lėktuvas 
radosi virš Japonijos van
denų, “bent 15 mylių nuo

Amerikiečiai iš savo pu
sės pasiuntė protestą Tary
bų Sąjungai reikalaudami 
atlyginimo už pašautą lėk
tuvą, už vie^ą užmuštą įgu
los narį. Taipgi reikalauta, 
kad Sovietai nubaustų sa
vo lakūnus, kurie atsako- 
mingi už B-29 pašovimą.

Washingtonas. — Senato
rius Knowlandas reikalau
ja, kad amerikiečių orlai
viai “greičiau ir su mažiau 
dvejojimų šautų Į tarybi
nius orlaivius.”

Darbininku vienybė
Bridgeporto streike

(Mūsų korespondento)
Bridgeport, Conn. — Gal 

būt Bridgeport) istorijoj 
nebuvo tokio dalyko, kad 
tūkstantinė minia pikietuo- 
tų dirbtuvę. Lapkričio 8-tos 
dienos ryte, dar prieš G-tą 
valandą, jau prasidėjo skait
lingas pikietavimas Under- 
woodo dirbtuvių. Pribuvo 
gausiai policijos. Iš pra
džių policijos seržantas ban
dė aiškinti, kad pikietas tu
ri būt retas, kad galėtų kai 
kas praeiti ir išeiti, bet dar
bininkų vadai jiems paaiš
kino, kad policija nekištų 
nosies, kur jiems nereikia. 
Vadai pikietininkus infor
mavo, kad nekreiptų aty- 
dos, ką policininkai sako, 
ir policininkams pastebėjo, 
kad šiandien yra pikietas 
prie Underwoodo dirbtuvių, 
kuris neprikiš įeit į dirb
tuvę niekam!

Ir į dirbtuvę buvo įleis
ta tik keli sargai ir pečku- 
rys ir juos įleido unijos va
dai ir taip vadinami “uni
jos kapitonai,” bet ne poli
cija. Į kokį pusvalandį, 
kuomet jau pradeda darbi
ninkai rinktis į darbą, pa
čią centrinę dirbtuvę jau 
pikietavo tūkstantinė mi
nia. Tuomet keli desėtkai 
policijos jau paliko bejė
giai. Suvažiavo bosai ir 
pats dirbtuvės prezidentas, 
tačiau į dirbtuvę įeiti nega-: 
Įima. Patį prezidentą mi
nia garsiai nubaubė, ir tas, 
išsigandęs, liepė šoferiui 
kuo greičiausiai pranykti iš 
minios akių.

Susiorganizavus Under
woodo unijai, per keletą 
mėnesių tarpe unijos ir 
kompanijos ėjo pasitarimas 
dėl sudarymo darbo sutar
ties. Bet kompanija manė, 
kad turi reikalą tik su ke
letu asmenų ir iš savo pu
sės visiškai jokių nuolaidų

nedarė. Tačiau, kada pa
matė, kad tarpe darbininkų 
yra nepaprastas vieningu
mas ir darbininkai pasiryžę 
kovoti ir kovoti sutartinai, 
tuomet kompanijos vadai 
pradėjo skaitytis. Ir vienu 
klausimu po kito pradėjo 
sutikti su unijos reikalavi
mais. Apart kitų reikala
vimų iš darbininkų pusės, 
reikalauta pakėlimo mokes- 
ties. Pagaliau kompanija 
sutiko pakelti nuo 4 centų 
iki 8 centų darbininkui į va
landą, bet su sąlyga, kad 
atsitikime, jeigu kompanija 
negautų pakankamai užsa
kymų ir darbas sumažėtų, 
kad kompanija galėtų dar
bininkams mokesti numuš
ti. Tačiau unijos vado'vybė 
su tuo nesutinka.

Atrodo, kad streikas ga
li greit baigtis. Ir atrodo, 
kad darbininkai savo reika
lavimus gali laimėti. Ta
čiau, reikia pasakyti, kad 
Laisvės korespondentui dar 
neteko matyti tokio darbi
ninkų vieningumo, tokio so
lidarumo, kaip šiame Un
derwoodo streike.

Bet, kaip Lietuvoje saky
davo, nėra tokios veseilios, 
kurioje neatsirastų vienas 
durnius. Šiame streike to
kiu pasirodė vienas lietuvis. 
Štai, tegul kalba už mane 
vieno angliško laikraščio 
k o r e s p o n dentas, būtent: 
“Tik vienas darbininkas (iš 
poros tūkstančių), Alfon
sas Tamošaitis, šriubų ma
šinos operatorius, išeina 
prieš streiką.” Jam atrodo, 
kad “tai priespauda ir ne
demokratiška.”

“Tamošaitis yra dipukas, 
kuris yra atvykęs iš Lietu
vos (ir iš Vokietijos) apie 
penkeri metai tam atgal, 
jis pareiškė unijos pareigū
nams, kad jis neis į streiką

ceremonialiai: senato kape
lionas Frederick Brown* 
Harris skaitė benedikciją. 
kurioje prašė visagalio ne
leisti senatoriams “teisti

Harriman balsą 
daugu madidėja^ 
sako, užtikrinta 
Priskaitė dar 3,398 — 
dauguma dabar 11,803

New Yorkas. — Tęsiasi 
s m u 1 k m e n i š kesnis New 
Yorko valstybės gubernato- 
rinių rinkimų balsų skaity
mas. Kelios dienos atgal 
Harrimano dauguma buvo 
nukritusi iki maždaug 8,000 
ir republikonai teigė, kad 
jis dar gali būti neišrink
tas, kuomet ateis balsai nuo 
kareivių užsienyje.

Vakar buvo pranešta, kad 
prie Harrimano daugumos 
priskaityta dar 3,398 balsai, 
kurie per klaidą nebuvo 
pranešti. Dabartinė Harri
mano dauguma yra 11,803.

Demokratai, kurie bijojo, 
kad Harrimafio išrinkimas 
dar gali būti atšauktas, da
bar beveik tikri, kad prie 
to neprieis. Bats Harrima- 
nas dabar pilnesnis pasiti
kėjimo, kad jis galutinai 
laimėjo. Jis jau pradėjo 
daryti planus apie krausty
masi į gubernatoriaus butą 
Albany mieste.

Alžyriečiai partizanai turi 
savo bazes aukštai kabiuose

Alžyras.—Prancūzai ma
no, kad Alžerijos partiza
nai, kurie praeitą savaitę 
staiga pradėjo veikti, turi 
apie 2,000 ginkluotų vyrų, 
lie turi savo bazes aukštai 
kalnuose, kur juos sunku 
pasiekti. Prancūzai taipgi 
mano, kad alžyriečiai par
tizanai (francūzai juos va
dina “teroristais”) palaiko 
santykius su T u n i s i j o s 
“Fellagha” arba Tautinio 
Išsilaisvinimo Armija.

Pranešama, kad alžyrie
čiai partizanai nukirto ka
belio liniją tarp Alžyro ir 
Maroko.

lės komisijos pirųiininkas, 
pranešė, kad jis norėtų ko
misijos raporte padaryti 
vieną pataisą. Senatorius 
McCarthy pašoko ir suriko, 
kad jis to neprileisiąs, kad 
komisijos raportas jau ga
tavas, padarytas ir dabar 
jį keisti yra “neleistina, ne
girdėta, skandalinga.”

Kuomet McCarthy apsi
ramino, senatorius Wat- 
kinsas paaiškino, kad visas 
pataisymas yra tipografi
nės klaidos reikalas, kad tik 
reikia išmesti vieną para
grafą. McCarthy reikala
vo tuojau pamatyti tą pa
ragrafą. Vienas senatorius 
jam numetė ant stalo teks
tą. Numesti popieriai išsi
sklaidė ir dalis lapų nukrito 
ant žemės. Senatorius Mc
Carthy įpyko iki raudonu
mo. Bet jis susivaldė, skai
tė tekstą ir vėl nusiramino.

Galerijos buvo pilnos, pu
blikos, kuri skaniai juokėsi, 
kuomet McCarthy karščia
vimasis pasirodė esąs dėl 
vieno techniško paragrafo.

Susikirtimas įvyko taipgi 
tarp republikonų vado 
Knowlando ir demokrato 
Chavezo. Chavez teigė, kad 
republikonų vadovybė sten
giasi reikalą užvilkinti.

Čia buvo sužinota, kad 
grupė republikonų planuo
ja pridėti prie Watkinso 
raporto ir pataisymą. Pa
taisymas būsiąs toks: Mc
Carthy bus pasmerktas už 
kai kurių senatorių įžeidi
mą ir atsisakymą liudyti 
senatiniam komitetui, bet 
jis tuo pačiu laiku taipgi 
bus pagirtas už jo “atsida
vimą kovai prieš komuniz
mą.” Kai kurie reakciniai 
republikonai eina dar toliau 
ir norėtų, kad senatas taip
gi pasmerktų tuos senato
rius, kurie “puolė McCar
thy’)” kaip tai senatorių 
Flandersą, Morse ir kitus.

Pirmadieni dar nebuvo 
aišku, ar republikonų vado
vybė su Knowlandu prieš
akyje pritars tiems McCar- 
thy’o draugų grupės pla
nams. Antradienį senatas 
turėjo pašvęsti daugiausiai 
laiko keturių mirusių sena
torių paminėjimui. Disku
sijos prasideda visu įkarš
čiu šiandien, trečiadienį.

(vadinasi, skebaus).” Tai 
vienas tipas iš poros tūks
tančiu darbininku. 4. 4,

Bet kuomet šis tipas nu
sistatęs “skebauti,” tai ki
ti dipukai su iškabomis ant 
pečių pikietavo visas tris 
Underwoodo dirbtuves per 
ištisas kelias naktis ir pa
siryžę kovoti iki laimės.

Jungtnės Tautos. — Japo
nijos premjeras Jošida lan
kėsi čia. Jis išreiškė vil
tį, kad Japonija artimoje 
ateityje bus priimta į Jung
tines Tautas.

NEW YORKO ORAS 
Giedra ir šalčiau.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO

PASMERKTI JI!
PRASIDĖJO NEPAPRASTA SENATO sesija, ku

rioje bus svarstyta politinio gengsterio griekai.
Dabar jau atrodo, kad senatas turės tarti vienoki ar 

kitokį žodį dėl McCarthy’o. Šis gaivalas jau labai daug 
lėšavo mūsų kraštui. Dėl jo buvo išleista milijonai do
lerių visokiems tyrinėjimams. Kai kuriuos jo paties 
tyrinėjimus McCarthy ignoravo, vienuose tyrinėjimuo
se jis bandė demagogiškai apeliuoti į visuomenę, saky
damas, jog tik jis vienas esąs geras šalies patrijotas. 
Tačiau senatinis komitetas, vadovaujamas Watkinso, at
sisakė eiti į vodevilį su McCarthy’u ir surado, kad jis 
yra nusižengęs, ir pasiūlė galutiną sprendimą padaryti 
Jungtinių Valstijų senatui.

Šitoje senato nepaprastoje sesijoje ir pradedama 
tyrinėti byla to gaivalo, kuris savo veiksmais nužemino 
šalies senatą, bet ir paškudnai nuskriaudė daugybę Ame
rikos nekaltų piliečių, šviesių žmonių.

Už McCarthy nugaros stovi reakcininkai, ypatin
gai aukštoji katalikų hierarchija su kardinolu Spellma- 
nu priešakyje. Už jo nugaros stovi ir nuskurėlis rabi
nas Schultz, žydiškų fašistų organizatorius. Už jo nu
garos stovi ir Knights of Columbus vadovai. Už jo 
nugaros stovi visa eilė kitų reakcininkų. Vadinasi, Mc
Carthy turi savo pusėje šalininkų.

Tačiau, kaip jau lapkričio dienos rinkimai įrodė, 
prieš jį stovi milžiniška Amerikos žmonių dauguma.

Ir štai dabar prieš senatą atsistoja klausimas: su 
kuo jis stovi: su McCarthy ir reakcininkų klika, ar su 
milžiniška Amerikos žmonių dauguma?

Tikėkime, kad senatas McCarthy griežtai pasmerks, 
kad jis užgirs senatinio komiteto, tyrinėjusio McCarthy 
darbelius, rekomendacijas.

Atsiminkime, kad ir tasai komitetas vienbalsiai su
rado McCarthy kaltu!

MATOT, KAS ATSITIKO 
SU “DIEVO ATSIŲSTU” 

KERSTENU!
L. Prūseika Vilny rašo:

“ ‘Mes prašėme Dievo pa- 
gelbos ir jis mums tą pa- 
gelbą atsiuntė Kersteno as
menyje..-. Lietuvos istori
joje tokio draugo mes dar 
nesame turėję.’

“Kam priklauso tie žo
džiai? Tai žodžiai A. Ru
džio. Aš juos išsirašiau iš 
■Draugo,’ kuris 16 rugsėjo. 
1952 metų, iškėlė į padan
ges ko.ngresmaną Kersteną. 
kaipo Lietuvos ‘laisvintoją.’ 
A. Rudis, chicagietis, yra 
vienas iš uoliausių garbin
tojų Kersteno, Šimučio, 
Grigaičio ir kitų tos rūšies 
politikierių.

“Praėjo metai ir ‘Dievo 
atsiustas’ Kerstenas iššluo
tas iš Kongreso, kuriame

GERI ŽENKLAI
AMERIKINĖS SPAUDOS korespondentai, lapkričio 

7 dieną stebėję Maskvos Raudonojoje aikštėje paradą, 
klausę Saburovo ir Bulganino kalbų, sakytų Spalio Re
voliucijos 37-rių metų sukakties proga, žymi: visur vieš
patavo taikos nuotaika, visur skambėjo obalsiai už taikų 
sugyvenimą tarp komunistinio ir kapitalistinio pasaulių.

Net ir militariniame parade ginklai buvo rodomi tik 
gynybinio tipo. •

Saburovo pasisakymas už draugiškų ryšių tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jugoslavijos atsteigimą turi itin ne
mažos reikšmės.

Malenkovo ilgas pasikalbėjimas su Amerikos am
basadorium Mr. Bohlenu taipgi, mūsų nuomone, turi 
didžios vertės.

žodžiu, Tarybų Sąjunga per šias jos didžiąsias 
šventes dar kartą pabrėžė didį troškimą dėl palaikymo 
pasaulyje taikos.

Visa tai džiugina milijonus pasaulio žmonių, ko
vojančių už taikos išlaikymą.

NEŽIŪRINT TO, kad Ukrainoje ir Pavolgėje šie
met siautėjo arši sausra, derlius šiemet Tarybų Sąjun
goje buvo didesnis negu praėjusiais metais,—daugiau 
suimta nuo laukų gerybių.,

Galvijų (karvių) skaičius šalyje padidėjo apie tri
mis milijonais.

Mokslas pažengė sparčiais žingsniais pirmyn.
Pramonė pakilo 12 procentų, palyginti su 1953 m.
Tačiau dar yra trūkumų, kurie teks tarybinėms tau

toms nugalėti. Ir jie bus nugalėti greičiausiu laiku, 
tvirtino Maksimas Z. Saburovas, kalbėdamas komunistų 
partijos vadovybės»ir tarybinės vyriausybės vardu.

TENKA PRIMINTI, kad tai, kas buvo per šias re
voliucijos sukaktuves pasakyta, bus ir išpildyta.

Mums prisimena 1941 metų lapkričio 7-ta diena. Tą 
dieną, atsimename, prie Maskvos vartų stovėjo milijo
nai ginkluotų vokiečiu, pasiryžusių užkariauti tarybinę 
sostinę.

Netoli Maskvos stovėjo vagonai, pilni hitlerinių 
medalių, taikomų tiems vokiečių kareiviams, kurie 
Maskvą užkariaus.

’Berlyne naciai skaitė dienas, kuriomis jų armijos 
įsiverš į Maskvą.

Tačiau, pačioje Maskvoje ties Lenino mauzolėjum 
skambėjo šūkiai: mes nacių armijas nuo Maskvos at
mušime, mes jas sunaikinsime!

Atmename, tuomet mažai buvo žmonių, kurie ti
kėjo, kad taip įvyks. O taip įvyko!

Šiandien ir Maskva jau ne tokia, kokia buvo 1941 
metais, šiandie" visa Tarybų Sąjunga jau ne tokia, ko
kia buvo 1i?4l metais.

Šiandien ir visas pasaulis jau kitokis.
Jeigu taip, tai tie trūkumai, kuriuos minėjo Saburo

vas savo kalboje, bus lengvai 'pašalinti. Ir mes mano
me, kad šiandien jau tuo tiki net ir patys aršiausieji 
Tarybų Sąjungos priešai, nors jie prie to dar nedrįsta 
prisipažinti.

Rugiapiūte
Širvintai. — Atėjo rugia

piūtė. Viena po kitos iš
vyko kertamosios mašinos 
iš Širvintų rajono Giedrai
čių MTS sodybos. Į Lenino 
vardo kolūkį išvyko ir kom
bainininkas P. Agafonovas. 
I kolūkį buvo nusiųstos su
dėtinga kuliamoji, grūdų, 
džiovykla, galinga grūdu 
išvalymo mašina.

Kombainininkas, atvykęs 
i kolūkį, visų pirma nuėjo į 
valdybą, pas MTS agrono
mų, P. Laurenavičiūtę. Kar
tu su agronome jis apėjo 
laukus.

—Rugius kirsi čia, Petke
vičiaus brigadoje, — pasa
kė Laurenavičiūtė. — Skly
pas patinka?

—Geras. Ir mašiną vary
ti yra kur ir grūdai puikiai 
užderėjo. Neteks tuščiom 
važiuoti per lauką.

Atsisveikinęs su agrono
me, kombaini n i n k a s dar 
kartą iišbandė mašiną. Va
kare, per laisvą valandėlę, 
jis pakalbėjo su kolūkie
čiais, kurie buvo išskirti 
degalams, vandeniui pri
vežti, transportuoti grūdus 
nuo kombaino iki grudi1 
džiovyklos.

—O kas stebės šiaudų 
kūgmetj? — paklausė jis 
laukininkystės b r i g a d o s 
brigadininką Petkevičių.

—Gal savo brolį paim
si? — pagalvojęs, atsake 
Petkevičius. — Jis žvitrus 
vaikinas, protingas, tegu! 
pratinasi prie mašinos.

Agafonovas patrynė savo 
kaktą, ranka suglostė švie
sius plaukus ir sutiko.

Apie du šimtus penkias
dešimt hektarų rugių rei
kėjo nukirsti kolūkiui. Ir 
kokių rugių! Beveik žmo
gaus ūgio, varpos — gera 
ketvirtis, “štai ji — duone- 

1 ’ė, — kalbėjo kolūkiečiai,— 
gerai užderėjo. Dabar svar
biausia — išsaugoti, nuo 
liūčių apginti.” “Taip, — 
sutiko agronome P. Laure
navičiūtė, — duona yra, bet 
ji dar lauke, o ne aruoduo
se.”

Oras buvo blogas, lijo. 
Vos spės vėjas apdžiovinti 
vai pas nuo vandens, vėl 
apsiniaukia ir pradeda lyti.

—Pagaliau, kada gi gali
ma bus pradėti? — krim
tosi Agafonovas:

Kasdien jis po kelis kar
tus išeidavo į lauką, žiūrė
jo, o gal galima pradėti, gal 
javai išdžiuvo? Ir kas kar
tą grįždavo prie kombaino 
nieko nepešęs.

Agafonovas puikiai ži
nojo, kokį didelį vaidmenį 
suvaidino Giedraičiu MTS C- 
m e c h a n i z a toriai Lenino 
vardo kolūkyje kovojant už 
gausų derlių. Praėjusiais 
metais jie čia pasėjo 183 

jis atstovavo Milwaukee, 
VVis., distriktą. ‘Dievo pa
tikėtinis’ supliektas rinki
muose, o supliekė jį unijis- 
tai, priklausą Amerikos 
Darbo Federacijai, CIO ir 
nepriklausomoms unijoms. 
Kersteno pralaim ėjimas 
yra labai skaudus smūgis 
makartistams ir tiems lie
tuviškiems dema gogams, 
kurie jį šlovino/
“Rudžiui, Šimučiui ir kom

panijai dabar reikėtų pa
siųsti protestą dangaus ka
ralystėn, kad nedarė inter
vencijos Kersteno naudai.

“Be Kersteno jų kromui 
bus daug sunkiau.”

Kas Milwaukeje atsitiko 
.su “Dievo atsiųstu” Kerste- 
nu, tas pats Chicagoje atsi
tiko su Šimučio - Grigaičio 
palaimintu kongr e s m a n v. 
Busbey: pastarasis taipgi 
gavo nuo balsuotojų “kiką.”

Širvintuose
hektarus žiemkenčių, gerai 
atliko rudens arimą, juodų
jų pūdymų, plėšininių že
miu išarima. Šiais metais V
jie beveik du kartus virši
jo žemės įdirbimo planą, 
vėl išarė daug plėšinių, at
liko kultivavimą ir sėją di
deliuose plotuose. Trakto
rininkai V. Blažys, F. Ju- 
zefovičius ir kiti visus dar
bus atliko laiku ir aukšta
me agrotechnikos lygyje.

Dabar gausųjį derlių rei
kėjo nuimti laiku ir be nuo
stolių. Kolūkyje nebuvo 
laukiama gero oro. Visi, 
maži ir dideli, išėjo į rugia
pjūtę. Jie žinojo, kad kol 
bus nukirsti rugiai, galima 
bus nuimti miežius, po to 
kviečius. Per tą laiką kiek
viena valanda brangi.

Pradėjo rugiapiūtę ir P. 
Agafonovas. Anksčiau jis 
dirbo traktorininku ir trak
to r inės brigados brigadi
ninku. Su kombainu jam 
dar neteko dirbti. Tai ži
nodami, kolūkiečiai su ypa
tingu dėmesiu stebėjo “nau
joko” darbą.

Kai kombainas padarė 
pirmą reisą, lauke susirin
ko d e š i m t y s kolūkiečių. 
Šeimininkiškai jie stebėjo, 
ar nepasilieka varpos lau
ke, ar ne per aukštai nu
pjauta, ar nepasilieka grū
dų varpoje? Bet viskas bu
vo gerai. Jaunas kombaini
ninkas su sėkme išlaikė eg
zaminą.

—Puikiai valo,—su pasi
tenkinimu pastebėjo pirmi
ninkas.

Iš pirmųjų 11 hektarų 
Agafonovas prikūlė 18 to
nų grūdų. O juk derlius 
čia — ne pats gausiausias, 
kituose baruose jis geres
nis.

Vienas po kito nutįso sun
kiai prikrauti sunkvežimiai 
iš lauko prie grūdų džiovy
klos.

—Duona atvyksta! —■ 
pasakė grūdų džiovyklos 
mašinistas. — Dabar mes 
turime parodyti savo dar
bą.

Sklandžiai ir organizuo
tai vyksta darbai artelėje. 
Kombainais čia nuvalyta 
daugelis dešimčių rugių, 
kviečių ir kitų kultūrų hek
tarų. Likusiame plote ru
giai nukirsti kertamomis 
mašinomis. Pėdai suvežti į 
grendymą, kur javai sėk
mingai iškuliami. MTS su
dėtingos kuliamosios maši
nistas prikūlė apie šimtą 
tonų grūdų. Lenino vardo 
kolūkiečiai, bendrų pastan
gų su Giedraičių MTS me
chanizatoriais dėka, surin
ko šimtapūdinį derlių iš 
kiekvieno hektaro visame 
pasėlių plote.

N. Klimašauskas

MOTERŲ KAMPELIS
Šeimininkėms

šaltas dezertas su varške, 
vaisiais ir gelatina

Sekamas yra gražus, ska
nus ir sotinantis dezertas. 
O vyriausia gerovė yra ta, 
kad gali iš anksto padaryti:

Pakelis strawberry gela- 
tinos

pakelis lemono gelatinos 
numerio 2 kenukas pyčių 

ir ta sunka f
% puoduko pinapple ga

baliukų
4 puoduko pinapple sun

kos
2 puodukai sutrintos 

varškės
salotų ar kitų valgomų 

žaliavų.
Ištirpyk žemuoginę gela

tiną puodelyje verdančio 
vandens, dapilk puoduką 
šalto. Pusę mišinio supilk 
į biskytį pasviestuotą duon-

Apsauga drabužių 
kitam sezonui

Ekspertai pataria, jog ir 
vasarinių drabužių išsaugo
jimui gerame stovyje taip 
pat reikia apdairumo, kaip 
kad apsaugojimui žieminių.

Vieni ar kiti, pirm visko, 
turi būti švarūs, sausai iš
valyti ar išplauti. Maža, 
bus apsauga kailiukų ar vil
nonių nuo kandžių, jei rū
bą įdėsi į saugų maišą, bet 
oąliksi patukusias siūles ar 
kišenių kampus/ kur kan
dys jau pridėjo kiaušinių.

Užtikrinti apsaugą nuo 
kandžių gali tiktai tuojau 
po dezinfekcijos ar po ge-. 
ro išdulkinimo, iššukavimo 
visų kampų paslėpus rūbą 
sandariai uždaromame mai
še ar dėžėje.

Palikti plėniai kartais vi
sai nesiduoda išvalyti.

Palikti riebaluoti ar pra
kaituoti drabužiai pakeičia 
spalvą.

Palikti atvirame kamba
ryje ar šėpoje, kur priei
na gaso dujos, ar dažnai 
prirūksta - prigaruoja, dau
gelis mechaniškai gamintų 
audinių taipgi keičia spal
vą.

Kur nėra saugių šėpų to
li nuo dujų, nuo rūkalų ir 
garų, neplaunamuosius iš
valytus rūbus reikia suka
binti ir apvilkti plastikiniu, 
ar bent popieriniu geru 
maišu. Nesant sukabinimui 
vietos, sudėti i dėžes. Ties 
kožnu lenkimu įdėti popie
riaus gabalą, kad lenkimas' 
neįsispaustų.

Plaunamuosius galima 
sudėti nors ir neprosytus. 
Vis viena reikės prosyti 
pirm dėvėjimo.

Plonutes nylenines koji
nes tūlos laiko atlikusiose 
stiklinėse, ne sulankstytas, 
tik liuesai suleistas. Pato
gumas tame; kad gali maty
ti be atidarinėjimo, o ap
saugo nuo dulkių.

Marškonės ir tūlos rayo- 
nines medžiagos irgi turi 
savo priešus. Tai smulkus, 
vikrus gyvūnėlis, vadina
mas “silver fish.” Jis ir pa
našus iš gyvsidabrio žuvy
tei. Tos žuvytės nelinki 
mums blogo, ėda tiktai 
krakmolą ir kai kurias teš
las, iš kurių yra nudrėbti 
sintetiški audiniai. Be- 
krimsdamos tuos sausai
nius, praėda ir drabužį.

Iš to aišku, kaip reikia 
saugoti ir marškonius, kad 
jie būtų gerai apžiūrėti ir 
sandariai uždaryti.

Žuvytes naikina purkšti- 
mu šėpų su DDT; penkių 
procentų stiprumo. T-a 

kėpį ar panašų indą ir at-
šaldyk. Likusį gelatinos 
skiedinį laikyk nešaldytą, 
bet atvėsusį.

Nusunkstyk vaisius. Jei 
sunkos nėra 2 puodukų, da
pilk vandens. Pusę puodu
ko to skysčio užkaitink iki 
virimo ir jame ištirpyk le
mon inę gelatiną. Dadėk li
kusį vaisių skystį. Atšal
dyk. Įmaišyk pusę puodu
ko pineapple gabaliukų ir 
puoduką ir pusę varškės. 
Supilk į duonkepį ant jau 
atšalusios ir sutirštėjusios 
žemuoginės gelatinos. Kai 
ta atšals ir sutirštės, ant 
ant viršaus supilk likusią 
žemuoginę gelatiną.. Palik 
šaltai keletą valandų atšal
ti ir gerai sutirštėti.

Pirm paduodant išversk 
ant lapais išklotos lėkštės, 
apstatyk aplink pineapple 
gabaliukais ir pyčių pusė- 

5 mis, pridėstytomis likusios 
varškės.

Duodant po valgio, to ir 
užtenka. Valgant kaip at- 
atskirą užkandį, tinka pa
duoti saldžių ar paprastųjų 
sausainiukų. Arba gali bū
ti tortas ar duona.

Vaikai skaitytojai
Tarybų Sąjungoje dabar 

išleidžia 93 laikraščius jau
nuoliams ir 20 laikraščių 
vaikams. Jų visų tiražas 
siekia 8 milijonus kopijų. 
Priedams leidžia 22 žurna-
lūs jaunuoliams ir vaikams, 
viso virš du milijonus kopi
ją

Tūlus tų leidinių galima 
gauti ir New Yorke tose 
vietose, kur parduoda im
portuotą literatūrą. Įdo
mu tai, kad nei viename ne
teko matyti pamokinant 
žmogžudystės ar kokio ki- 

• tokio hlogo. Vieną kitą at- 
Į veža rašytą ir anglų kalba.

Vaikams skaitymų leidy
kla Detgiz šiemet išleidžia 
460 knygų, viso 72,000,000 
kopijų. Tarpe savųjų tau
tų autorių kūrinių, leidžia 
ir kitų šalių autorių para
šytas. Yra ir eilės ameri
kiečių raštai.

Ugnis namie
Daugiausia gaisrų įvyks

ta namuose ir dažniausia 
jie išsivysto dėl menkos 
priežasties ar nežinojimo 
priemonių ugnį tuojau su
valdyti. Namuose sveika
tos ir saugumo akstintojai 
pataria šeimininkėms turė
ti po ranka būtiniausias 
priemones ugniai gesinti ir 
retkarčiais įvykdyti prati
mus taip, kaip vykdom? 
mokyklose ir šapose.

Bile kur pamačius nepa
geidaujamą ugnį pirmiau
sia mintin ateina vanduo. 
Jis ir tinka gesinti papras
to medžio ar popieriaus ug
nį. Bėt liejimu vandens 
ant degančių riebalų ugnį 
naskleisime plačiau. Lie
jant ant elektrinių įrankių 
galėtų trenkti, kaip trenkia 
žaibas. Yra ir kitų įvairių 
galimybių, kur gesinimas 
vandeniu nepagelbėtų.

Saugumo akstintojai sa
ko, jog kožnuose namuose 
turėtų rastis atitinkamas 
indas su chemišku gesintu
vu. Prie pečiaus turėtų bū
ti baking soda, užberti už
sidegus riebalams ar rieba
lais aptiškusioms broilerio 
sienoms.

2 pusk—Laisve (Liberty)-Trečiad., Lapkr. (Nov.) 10, 1954

Šaltainės lašeliai
Šiandieninė šaltainė yra 

sušaldoma taip greit,Jkad 
visai nespėja susimesti^į le
dus. Mišinys yra pasteri
zuotas, homoge n i z u o t a s 
(tai yra, taip suplaktas, kad 
jo daliniai neišsiskiria net 
šaltainei ištirpus) ir sušal
dytas. Paprastai jis būna 
pumpuojamas per galingu 
šalčiu šaldytą tūbą ir su
stingsta tik nuo palietimo 
tūbo sienų.

Iš viso paskiausiame pa
sakyto matome, kad jeigu 
šaltainei gaminti medžia
gos vartojamos pirmos rū
šies, gamyboje nėra progos 
sugesti. Jeigu į medžiagas 
būtų patekęs net tūlas skai
čius bakterijų, tokiame šal
tyje jos negali daugintis.

Iš patyrimo žinome, jog 
šaltainei gaminti medžia
gas ne visur vienodas var
toja. Tai pasako ir r^ūsų 
skonis. Yra daug skirtumo 
tarp tos, kurią gauname ei
linių žmonių apgyventose 
srityse ir tarp tos, kurią 
paduoda brangiose valgy
klose. Tas skirtumas gau
nasi iš to, kad darbo žmo- 
neliams darytoji gal bus iš 
nugriebto džiovinto pieno 
su cukrumi, o ponams dary
toji iš šviežios grietinėlės, 
su tikrų uogų syvais ar ki
tais skanėstiniais priedais.

S-lė

New York o miestui pieną 
pristato 50,000 farmerių. 
Jie išlaiko apie pusantro 
milijono karvių. Pieno mie
ste išgeriama per metus ke
turi bilijonai kvortų, ne
skaitant kenuoto, kurio at
veža ir iš kitur.

New Yorko valstijoje nei 
viena moteris nepateko vi
sos valstijos valdžion^ Val
dančiosios partijos r^^erų 
į kandidatus nestatė. Dar
bininkų ir kitos mažosios 
partijos kandidatus statė, 
bet dar neturi pajėgų iš
rinkti.

Pattern 9325: Panties Included. 
Child’s Sizes 2. 4, 6, 8, 10. Size 6 
Iress takes 1% yards 35-inch, % 
raid contrast.

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

Taipei. — čiango vadžia 
pataria gyventojams, gu
riems ne būtina gyvmti 
Formozos sostinėje, ją Ap
leisti “dėl oro puolimo pa
vojaus.”

\



Atvežti vyrai staugdami dainuoja, 
juokauja. O sunkvežimis tiesiog pasi
leidžia per vartus, neatsižvelgiant į tirš
tas pikietų eiles. Pasigirsta policistų 
pistoletu piškinimas ir pikietai, kurie
nespėjo pasitraukti iš kelio, puola po 
sunkvežimiu. Pasigirsta vaitojimas, 
skaudūs šauksmai. Tuo pačiu laiku iš 
pikietų pusės link sunkvežimio pradėjo 
lėkti akmenys, plytos lentgaliai....

Šoferis tapo pakirstas vienos pikietų 
paleistos plytos ir sunkvežimis, netekęs 
kontrolės, nudardėjo ir trenkė i sargo 
murinę būdelę. Trenkė taip smarkiai, 
kad sienų pabalai nulėkė toli, v < •

Sunkvežimiui staiga sustojus streik
laužiai iššoko ir pasileido fabriko link, 
o policininkai puolė pikietus. Šūvių bu
vo tiek daugt kad per dūmus sunku buvo 
pasakyti, ar jie taikė tiesioginiai Į pi
kietus, ar i orą. Kilo didžiausias sąmy
ši# Revolveriu šūviai, moterų ir vaikų 
kliksmas, policistų žiaurus riaumojimas, 
buožių kirčiai per darbininkų neapgin
tas galvas — viskas susimaišė į viena 
didelį ūžesį, tarytum viesulas uraganas 
viską griautų, maišytų žemę su dangu
mi....

Pašaliečių minios susimaišė su strei- 
kieriais, ir nežinojo, kur sprukti. Poli
cija visus puolė, gaude ir kišo į savo ve
žimus kas tik pakliuvo į rankas... Taip, 
kad už penkiolikos minučių gatvėje pa
siliko tik vaitojanti sužeistieji. Policis- 
tai vieni rankiojo savo sužeistus kole
gas, kiti dar laikė pakliuvusius streikie- 
rius arba įsimaišiusius minios narius. 
Skebai iškišę galvas per langus žiūrėjo 
kas dedasi lauke, o kai kurie jų net ro
dė liežuvius pikietams.

Neužilgo pribuvo dar du ambulansai 
iš ligoninės ir du policijos vežimai. Vie
ni buvo nuvežti į ligoninę, kiti į policijos 
stotis. Su pastaraisiais pateko ir atėjo 
pikieto pasižiūrėti Jurgio sveteliai, ku
rie įsimaišė į minią ir negalėjo išsisukti. 
Pats Jurgis nuo vieno policisto gavo juo
dą akį, bet nebuvo suimtas.

Jurgis matė, kai]) jo sveteliai buvo 
įterpti į policijos vežimą, bet nedrįso 
prisiartinti. Vietoje to jis leidosi na
mo, įsėdo į automobilį ir patraukė link 
policijos stoties, kur kapitonas Jurgį ge
rai pažinojo.

Jurgis kapitonui pasiskundė, kad įs
ileistai labai žiauriai puolė žmones, kad 
tas nepateisinama.

Policijos viršininkas atsiprašė, .ypa
tingai už paties Jurgio juodą akį, teisi
nosi, kad policijai sunku atskirti žmo
nes, kuomet prisieina tvarką daryti.

O kai Jurgis pamatė savo mielus sve
telius apmuštus, kraujo aptaškytus, jis 
tikrai nustebo....

Sveteliai jau rengėsi važiuoti namo.. 
Jurgis jiems sakė:

“Nebūkite pikti, mieli draugužiai, 
ant manęs nei ant mano miesto už tokį 
‘nuoširdų’ jūsų pa vaišinimą. Juk, mudu 
su Walteriu nukentėdavome dar labiau. 
Ir mes didžiuojamės, kad prisidėjome 
prie to garbingo darbo, kuris padeda 
darbo žmonėms šviestis, kuris jiems pa
rodo, kad yra žmonių, kurie pasirengę 
už juos savo gyvastį paaukoti ir paau
koja.

• 'Yra ir tokių žmonių, ir jie save va
dina ‘parinktais’, kurie savo gyvenimo 
dieneles praleidžia baliuose, banketuose,

linksmuose pasikalbėjimuose, juoke
liuose ir panašiai. Bet man ne su jais 
pakeliui. Nors aš esu jų kviečiamas, 
bet neeinu pas juos. Be to, turiu ir sa
vo užsiėmimą! Apart namelio prižiūrė
jimo, apart savo medelių, gelių-gėlelių, 
kurios priduoda džaugsmą žmogaus šir
džiai, aš likusį laiką aukoju rašymui į 
pregresyvę spaudą.

“Rašinėju tik į tuos laikraščius, ku
rie visokiuose atsitikimuose užtaria ir 
gina darbo žmogų. Nors man iš mažens 
iš peties nelavinta ranka ir nors man 
rašinėti nėra lengva, bet rašau. Pakol 
išbraižau kreivomis raidėmis vieną pus
lapį, tai ima ir praeina pusė dienos.

“Teisybė, aš negaliu ir iki šios dienos 
dar neesu parašęs nei vieno ilgesnio ra
šinėlio, bet rašinėti turiu palinkimo ir 
laiko užtektinai. Ko man trūksta? Ogi, 
mokslo ir žinojimo. O norint sukurti 
kokį nors svarbesnį veikalą, tai ir to ne
užtenka, reikia dar tinkamų aplinkybių, 
pasišventimo ir kantrybės.

“Jei rašytojo galvelė bus užiihta rū
pesčiais, šeimos barniais, nereikalingais 
garsais ir panašiai, tai ir išgarsėjęs ra
šytojas tokiose aplinkybėse nieko g-ero 
negali sukurti.”

Draugas Z. jam vieną kartą pastebė
jo*

“Ne, ne, drauguti Jurgi, netiesa, kad 
negalite ilgesnio rašinėlio parašyti; aš 
skaičiau kelius ilgesnius jūsų parašytus 
rašinėlius ir jie man labai patiko, taip 
patiko, kad negalėjau atsidžiaugti, kaip 
jūs. gražiai ir vaizdžiai mokate pavaiz
duoti ne tik savo mylimą gimtinę, bet 
Lietuvą bendrai, Lietuvą, kuri mums vi
siems tokia brangi....

“Iš tikro, drauguti, kiek man tik teko 
kalbėtis su mūsų dienraščio skaitytojais, 
tai jie visi laukte laukia jūsų rašinėlių. 
Jūs labai gražiai atvaizduojate Lietuvos 
gamtą, žydinčius visokių spalvų žiedais 
sodus, ošiančius senus šilus ir šilelius, 
miškus su jų gyventojais-gyventojėliais, 
— žvėreliais, paukšteliais giesminin
kais...

“Jūs aprašote vaizdingai mūsų Lietu
vos mėlynus ežerus ir juos supančius 
žalius krantus, žaliąsias lankas, kurios 
juos supa kai]) motina vaiką lopšyje, 
aukštakrantes giliąsias upes ir upeliu
kus, kuriu smarkiai tekantis vandenėlis 
tyresnis ir už tikriausią krištolą.

“Toks Lietuvos atvaizdavimas sušildo, 
sujudina kiekvieno lietuvio ar lietuvės 
širdį, neatsižvelgiant į tai, ar trumpas 
ar ilgas laikas, kai]) apleido Lietuvą tė
vynę. Pasiskaitęs tokį raštelį žmogus 
jaučia, kad pas jį atgimsta kibirkštis 
tikros tėvynės meilės, meilės, kuri per 
daugelį metų toli nuo tėvynės jau pra
dėjo gesti.

“Todėl jūs,, drauguti Jurgį, neturite 
nustoti rašinėti, o rašyti, rašyti ir dar 
kartą rašyti, rašyti vis dažniau, vis tan
kiau ir mes jūsų rašinėlių lauksime.”

Jurgis atsakė:
“Aš, draugučiai, ir rašinėju, kiek man 

aplinkybės leidžia, nes rašinėti turiu pa
linkimą. Tai vienas, o antra, aš giliai 
myliu progresyvę darbininkų spaudą ir 
baisiai neapkenčiu lietuviškų, atsipra
šant, sukvailėjusių ir jokios doros bei 
sąžinės neturinčių ponų reakcionierių iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir jiems pa
našiu.

(Bus daugiau)

Iš Lietuviu Meno Sąjungos 
atsibuvusio festivalio Chicagoje

Stebėtinų dalykų matėme ir 
patyrėme Chicago.] LMS festi-

BINGHAMTON, N. Y.
Dienraščių Laisvės ir Vil

nies vajus eina labai lėtai. Ne
žinia, kas bus. Gerieji patrijo- 
t*ai skaitytojai patys ateina be 
raginimų atsinaujinti dienraš
čių prenumeratą, kad ir laikas 
dar nepasibaigęs. V. Kapi- 
čiauškiu ne, P. Grinius, V. Gai- 
dis ir keletas kitų dar ir pa
aukojo po $2 Į Laisvės ir Vil
nies fondus.

Užsiprenumeravo A. M (Ve
lionio knygą Dievai ir žmo
nes P. Mikalajūnas net 2; po 
vieną: V. Kaminskienė, V. 
(SĮEidis, K. Jozapaitienė, A. 
Žemaitienė. Viso lig šiolei yra 
pfcsiųsta už 11 prenumeratų.

Prašome visus užsiprenume
ruoti tą knygą per Laisvės ir 
Vilnies vajininkes M. Kazlaus
kienę ir J. K. Navalinskienę.

Taipgi prašome visų, kurių iŠ- 
-ibaigė prenumeratos, atsinau
jinti ii' paaukoti po dolerį ki
lų į dienraščių fondus.

Moterų Klubo vajininkė
J. K. Navalinskienė

LIGONĖS
Yra išvažiavusios į Kana

dą, Windsor miestą, gydytis 
Mrs. Knizikevičienė ir Mrs. 
Mary Kaminskienė. Teko kal
bėtis su A. Knizikevičiu, jis 
sake, kad jo žmona jaučiasi 
datg geriau. Jau 7 savaites 
kai jos; ten būna ir gydosi pas 
privatišką gydytoją.

Linkiu greit pasveikti.
Josephine

Mūsų mieste ir apylinkėje 
audra Hazel pridarė žmo
nėms daug nuostolių. Nuvertė 
kaminus, nudraskė stogus, iš
daužė langus ir namą sugrio

vė netoliese nuo mūsų. Miesto 
istorijoje dar nebuvo buvę to
kios audros, kad tiek daug 
nuostolių būtų pridariusi.

Mūsų; namuko kaminą nu
griovė ir stogą apdraskė. O 
jau tas išgąstis man buvo bai
dus. Stuboje elektros nebuvo 
per 6 valandas.

J. K. Nelesh

SKELBĖJAMS

Būti kokiame nors biznyje 
ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas' kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

valyje, kuris prasidėjo spalio 
12-tą ir tęsėsi šešias dienas. 
Kadangi mums į Chicagą virš 
1,000 mylių, tai reikėjo išva
žiuoti ankstokai pirmadienį 
spalio 12 d. Nors tą dieną pa
darėme virš 7-nisi šimtus my
lių, bet Chicaga pasirodė dar 
labai toli. Ir Ohio valstijoj tu
rėjome apsinakvoti; tai buvo 
šeštas steitas.

Chicago pasiekėme jau vė
lokai antradienio vakarą prieš 
prasidėjimą pirmos festivalio 
programos. Pirmiausia užėjo
me į dienraščio “Vilnies” raš- 

! tinę. Ten draugai Pauliukas, 
Prūseika, Mažeika, Andriulis, 
Jonikai nuoširdžiai mus priė
mė, aprodė Vilnies spaustuvę.

į Pajutome draugų-gių chica- 
giečių šiltą priėmimą., Mat, jie 
jau žinojo, kad svetelių bus 
nemažai iš arti ir toli.

Chicagiečiai buvo puikiai 
prie festivalio prisirengę. Kaip 
pasirodė žvaigždutės, pro
gramų pildytojai, mūsiškiai 
usteriečiai ir vietiniai ir iš ki
tu miestu artistai svečiai dai
nininkai, tai ne mano daly
kas aprašyti. Tam neturiu ga
bumo ir nesu dainos, balso 
žinovas. Turiu pasakyti tik 
tiek, kad kaip man, taip ma
no šeimai ir kitiems, ką .kartu 
festivalyje dalyvavo, solistų, 
solisčių ir chorų dainomis visi 
buvome labai, labai patenkin
ti.

Prasidėjus LMS suvažiavi
mui, jame ir man teko daly
vauti kaip stebėtoju. Delega
tų diskusijos buvo gyvos, įdo
mios. Vienas kalba, kiti klau
sosi. Štai prie manęs sėdi mū
siškis delegatas Juozas Lau- 
rušaitis; jis susigūžęs ką tai 
rašo į savo užrašų, knygutę. 
Tą patį darė ir kiti ne ku rie 
delegatai. O tas parodo, kad 
meno mylėtojai kalbomis do
misi, renkasi medžiagą.

Meno-dailės paroda buvo 
labai gražiai, skoningai pa
ruošta; visokiausių eksponatu, 
dailiadaikčių buvo daug. Bu- 
\o ko pasižiūrėti, pasigėrėti, į 
pasidžiaugti mūsų dailininkų 
sugabumu. Bet turiu paša k y- 
li, kad mūs žmonės savo dai
lininkus per mažai įvertiną. 
Nepasiperka jų kūrinių ; nepa- 
pu'ošia jais savo namų. O tas 
negerai.

Man labai krito į akį tai 
draugų Kooko ir Unevi- 
Čiaus dailiadaikčiai, drožinė- 
kai. Galvoju : kiek ten įdėta 
įkiraus darbo; kiek visokių 
skylelių,— rėželių, įsukinėji- 
mų, atsargumo, galvojimo! O 
kūrinėliai palyginti parsiduo
da nebrangiai. Kitų dailinin
kų paveikslai, piešti ant dro
bės: Mockapetrio, Baraniko 
Feiferio ir kelių kitų, o į juos 
įdėta nemažai valandų darbo.

Moterų taip pat buvo daug 
ir labai gražių, vertingų kū
rinėlių, kurie suįdomina žiūrė
toją. Apėjome aplinkui, per
žiūrėjome visus tuos mielus 
dailiadaikčius, audeklus, stal
tieses, abrūsus, megstinėlius. 
žiūrėjome patol, pakol akys 
pavargo; nekurie net šimto 
metų senumo. Bet taip išsau
goti, gražūs, tarytum tik va
kar iš staklių išimti.

Paskutinė: diena: ilgas sta
las, nedėliotas visokio stiliaus 
ir dydžio knygomis, senais 
laikraščiais, brošiūromis, ka
lendoriais. Aukščiau trys il
gos lentynos nudėtos visokio
mis knygomią. štai, žemiau te
bestovi milžiniška didelė kny
ga, atvira, netik pamatyti, bet 
ir pasiskaityti. Tai mūs bočių 
palikimas, dokumentai atei
nančioms kaitoms. O tos kar
tos tai ir yra męs,—mes, ku
rie suvykome į LMS antrą 
festivalį pasiklausyti dainų, 
pasižiūrėti męno eksponatų, 
pasidžiaugti, pasiskaityti ir 
bočiams padėkoti už mums jų 
paliktus dokumentus, čia irgi 
buvo eksponatų šimtų metų 
senumo. Ir kožnas gražiai, at
sargiai sudėstyti vienas prie

kito, kad lankytojams būtų 
patogu aiškiai matyti.

Dabar nuo manęs ir mano 
bendrų-pakeleivių: širdingiau
sias padėkos žodis draugams- 
gėms, kurie mus, pakeleivius,
nuoširdžiai priėmė, davė pa
stogę, pailsiui lovas, vaišino. 
Ačiū šiems draugams-gėms: 
Mr. & Mrs. Urmonam, Mr. & 
Mrs. M ik u lėnam, Mrs. Mote- 
rienei, Mr. &Mrs. Mikuziam, 
Mr. & Mrs. Tamošiūnam, Mr. 
& Mrs. Butkus, Mr. &Mrs. Pa
vilionis, Mr. & Mrs. Wrabel 
ir Mr. & Mrs. ^Mikužis.

Jurgis ir Elena Žilinskai, Ri
chard Janulis, Juozas Lauru- 
šaitis, Mrs. Sabulienė, Mrs. 
Šiupėnas.

Kelionė į Chicago buvo ne
lengva, nes tris dienas ten li
jo, todėl upės buvo išsilieję 
taip, kad paplukdė netiktai 
miestuose gatves, bet ir ke
lius. Indianos šteite tiesiog pri
siėjo plaukti. O kadangi mūs 
buliukas “DODGE” plaukti 
nemokėjo, tai toki gyvulį poli- 
cistas grąžino atgal ir turėjo
me padaryti 20 mylių zigza
gą, kad aplenkti tą. naujai at
siradusį ežerą. O kai jau po 
šešių dienų grįžome, vanduo 
jau buvo žymiai nusekęs. Bu
vo 5-įkios pėdos, tai dabar tik 
vos kojų nenuprausė, pakol tą 
balą pervažiavom. Prašiau 
dievulio, kad nors viduryje ba
los karu kas nesustotų. Na, ir 
ką tu žmogus darytai tokiame 
atsitikime ?..

Važiuojant per Ohio ii- In- 
diano šteitus, pirmą kartą 
(gal tik aš) matėm mares ku
kurūzų, kornų laukus, žeme: 
daugiausia lygumos, lyg būtų 
Lietuvoje. Farmerėliai tolokai 
viens nuo kito. Retai kur ma
tyti prie namų daugiau me
džių bei sodelių. Per tai ne
daro tokio gražaus vaizdo, 
kaip Lietuvos kaimas, šie du 
šteitai panašūs į Floridą. Tik 
vietoje orinčių sodų arba to- 
meičių laukų, kukurūzai ir 
kukurūzai siūbuoja lyg girios. 
Vietomis iš po vandens ky.šoja 
tik viršūnes.

S—kų Jurgis

CLEVELAND, OHIO
Čia kalbės Stanley Nowak 

ir W. L. Patterson
Nowakas yra plačiai Ame

rikoje žinomas kaip darbo 
žmonių vadas Detroite. Už 
tad Michigano darbininkai 
jį buvo išrinkę penkiems 
terminams .į Michigano 
valstijos senatą.

Nowakas, būdamas sena
torium, ėmėsi sau už parei
gą pasiaukoti darbininkų 
reikalams, būtent : už dides
nę pašalpą, kompensaciją 
sužeistiems darbininkams 
ir bedarbiams, už vaikų 
darbo įstatymą, už moterų 
apsaugą industrijose, už di
desnę senatvės pašalpą ir 
už kitus įstatymus darbi
ninkų apsaugai ir gerovei. 
Trumpai sakant, jis buvo 
darbininkų atstovas Michi
gano legislature j e-įstatym- 
davystėje. Stanley Nowak 
yra geras prakalbininkas.

Stanley Nowak čia kalbės 
jo pagerbimui bankiete se
kantį šeštadienį, lapkričio 
13, Ukrainian Labor Tem
ple svetainėje, 1050 Au
burn Ave. Pradžia 7-tą va
landą. Rengia Lenkų Pro- 
gresyvis Komitetas.

Taipgi čia kalbės kaipo 
svečias kalbėtojas Civilių 
Teisių Kongreso nacionalis 
sekretorius William L. Pat
terson, žymus negrų veikė
jas ir autorius knygos “We 
Charge Genocide”

J. N. S.

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

Detroit, Mich.
Liūdnas gimtadienis

10 d. lapkričio pripuolė 
gimtadienis Leonardo Smals
čio. Bet jo nėra gyvųjų tar
pe. Jau 3 ir pusė metų kai din
go Kanadoje. Skaudu motinai 
visuomet, bet gimtadienis dar 
skaudesnis. Tenka gyventi 
vienai.

Tai tikra gyvenimo kančia 
taip tragiškai netekti jaunuo
lio. Motinos nežinote, kokios 
jus laimingos, kad turite sū

nus ir dukras. Laimingos, kad 
nežinot, kokias motinai kan
čias tenka kentėti. Gyvenimas 
suvis be vertės, juodas. Nyku, 
liūdna, nėra susiraminimo. 
Toks tai likimas su suspausta 
širdimi motinai.

Motina

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50
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Antano Metelionio Knyga

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

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

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

Be 
įdomaus pasiskaitymo, 
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai

Worcester,vjc 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.
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Philadelphia, pa

IR BALIUSr f.

Rengia
MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIEČIŲ FAGELBA

Įvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.)
RUBA HALL

Philadelphia, Pa.414 Green Street
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Ona Stelmokaitė
Sopranas, Newark, N. J.
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■ts

Tadas Kaškiaučius
Baritonas, Newark, N. J.

y

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 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą.

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai .

U

::
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NewYorko^/M^zfeltiilos
Padėka

Nuo širdies dėkojame ren
gėjoms Mrs. Kanopai ir Mrs. 
Wilson už taip gardžią ir gra
žią pagamintą vakarienę, ku
ri buvo mums surengta spa
lio 30-tą d. Priruošti toki ban
ketą čia yra didelis rūpestis 
ir triūsas.

Dėkojame už patarnavimą : 
Wilsonaitems ir jų draugei; 
Mrs.. N. Buknienei, Mr. ir Mrs. 
Titanis, J. Katinui, tėvui ir sū
nui Kartonams i)’ Mr. Berno
tas.

Labai dėkui programos da
lyviams, kurie buvo mums sti
pri z u : Zuzanai Kazokytei už 
taip gražias daineles, padai
nuotas bei pritaikytas tam va
karui. Mums malonu buvo 
klausyti jūsų, Zuzana, švel
niai skambančiu dainų.

Mrs. šalinaitei— Sukaskas, 
muzikei-mokytojai ir jos mo
kiniui Serge, už paskambini- 
mą dvieju duetu. Labai gra
žiai žavinčiai techniškai atlik
ti klasiški numeriai. Gal dėl 
to, kad aš motina, o man su- 
nrizas. Kažin koks tai jaudi
nantis j'ausmas, kartu ir 
džiaugsmas gnybo mano širdį. 
Širdingai dėkavojame tamstai, 
Mrs. Sukaskas, už jūsų pa
stangas ir kantrybę. O mano 
EŪnui stengsiuos įkvėpti dva
sios daugiau lavintis muziko
je.

Kompozitoriui -pianistui F. 
Balevičiui už paskambinimą 
savo kūriniu. Tikiu1, Kad, kaip 
mums, taip ir publikai, buvo 
džiugu klausyti jūsų muzikos. 
Mudu nuo širdies, Frank, dė
kojame ir linkime tęsti-kūrti 
naujus kūrinius.

Ačiū visiems už gražius lin
kėjimus kalbomis ir atvirutė
mis.

Dėkojame hartfordiečiams 
už tokią tolimą kelionę. Nepa
tingėjote atvykti dalyvauti su 
mumis. Be to, dar tokia ver
tingą dovaną atvežėte. Mes 
naudodami jūsų dovaną kas
dien prisiminsime jumis, Mr. 
ir Mrs. žemaitis, L. Monkie- 
nė ir Mr. M. Butkevičius. La
bai buvo mums malonu turėti 
tokiu svečiu. Labai ačiū.

Dėkojame rengėjoms už 
gražią, gražią modernišką , 
lempą. Mr. ir Mrs. Titanis už 
dovaną, kuria atsidžiaugti ne
galime. Mary Wilson ir dukte
rims. Mrs. ir Miss. Gilman, 
kurios įteikė mums gražią do
vaną savaitė anksčiau. Ačiū 
labai Harrison Senutei ir Se
nam Jonui. Tokiais vardais 
įteikė mums piniginę dovaną. 
Taipogi ačiū gerajai Onutei, 
jųsū dovana labai mums yra 
naudinga. Mrs. Sasnai dėkui 
už knygas, kurias skaitau ir 
mokinuosi.

Mes niekad nepamiršime 
jūsų visų simpatijos dėl mūsų.

Dėkojame J. Gašlūnui už 
pirmininkavimą mūsų 5-kių 
metų vedybinei sukakčiai.

Walter ir Elena Brazauskai ■

Mrs. Frances Yuen, 22 m., 
'bus teisiama kaip žmogžudė. 
Po atradimo Irving Smith kū
no jos prižiūrimo namo skie
pe, Mrs. Yuen sakė, kad ji 
mačiusi d ir “milžinus negrus” 
išeinant iš skiepo.

Ar vėl išprovokuos nayją 
susikirtimą N. Y. uoste?

ai p gubernatoriaus Dewey 
paskirtoji New Y or k o uostui 
kontroliuoti komisija sušilusi 
provokuoja naują susikirtimą 
su laivakroviais. Ji paskelbė. 

Į kad .jis atleis arba išmes iš 
j darbo septynis tūkstančius 
darbininkų. Ji sako, kad tie 
darbininkai neišlaikė komisi
jos nustatytų taisyklių. O tos 
taisyklės reikalauja, kad kiek- 

Į t eL!L«y t ’J' ■.■!■■■■■"  ■■■■  

Darbiečiai i 
jų baisus

Amerikos Darbo Partija pa
siuntė griežtą reikalavimui 
valstijos prokurorui Goldstei- 
nui. Ji sako, kad negalima to
leruoti, jog tiktai republikonų 
ir demokratų balsai turėtų bū
ti iš naujo perskaityti. Darbie
čiai esą įsitikinę, kad jų kan
didatai gavo daugiau balsų, 
negu buvo po rinkimų pa

TEATRININKAMS
Lapkričio 10-tą dieilą, B 

vai. vakaro, Liberty Auditori
joj, bus skaitomas naujas me
niškas veikalas. Liaudies tea
tro nariai ir visi kiti, kurie tik 
i n te ros u o j at ės va i d i n i m a is,
prašomi ateiti ir pasiklausyti.

Jonas Juška

MIRĖ
Lapkričio 3 d. pasimirė 

Norvegų ligoninėje Grasilda 
Vikrikienė, gerai žinomo lie
tuvio biznieriaus Antano Vi- 
kriko žmona. Ji mirė sulau
kus 64 metų amžiaus. Palai
dota lapkričio 6 d. šv. Kazi
miero kapinėse, Farmingdale, 
L. I. Pašarvota buvo Garšvos 
koplyčioje.

Velionė nuliūdime paliko 
vyrą Antaną, dukteris Alice, 
Stella ir Genovaitę, taip pat 
du žentu ir penkis anūkus. 

LAISVES SPAUSTUVE DARO
BIZNIERIAM KALENDORIUS AB ŽINOTE, KAD

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui *•
Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu v

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Šio Sekmadienio Popietį

14"ta įapkwio>T November

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

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 
įspūdingas.

vienas darbininkas per menesi 
mažiausia aštuonis sykius pa
sirodytų vitmoje iš komisijos 
įsteigtų samdymo centrų.

Nėra žinios, kaip i šitą ko
misijos pasimojimą pažiūrės 
j ū ri n i n k ų u n i j a— I ntern atimi ai 
Longshoremen’s Association. 
Jeigu unija nepriims tokio pa
tvarkymo, tai gali iškilti nau- 

(jas streikas.

•eikalauja ir 
perskaityt
skelbta. Jie reikalauja, kad 
Darbo Partijos balsai taip 
pat būtų iš naujo perskaityti.

Nežinia, ar randasi toks 
įstatymas, kuris priverstų 
valstijos pareigūnus iš naujo 
perskaityti visų kandidatų bal
sus. Mat, kontestas eina tiktai 
tarpe demokrato Harriman ir 
republikono įves.

50,000 naujų piliečių
Ketvirtadienį, lapkričio 11 

d., 50,000 ateivių taps Ameri
kos piliečiais. Ceremonijos 
įvyks dviejose vietose — New 
Yorke Polo Grounds ir Brook
lyne Ebbets Field. New Yor
ke prasidės 3 po pietų, o 
Brooklyne — 11 vai. ryto.

Įdomus LDS 200 kp. 
mitingas

Šiandien, trečiadienį, Kultū
riniame Centre įvyksta LDS 
200 angliškai kalbančios kuo
pos susirinkimas, šis susirinki
mas bus įdomus ir nepapras
tas tuomi, kad jame bus rodo
mi spalvuoti “slides.” Tai vie
no kuopos nario parvežti vaiz
dai iš Puerto Rico, Cuba, Ha
waii ir kitų salų. Visi nariai 
raginami dalyvauti. Pamatysi
te ką nors naujo.

So. Brooklyn, N. Y.
Iš L.D.S. 50 kp. susirinkimo

Kuopos susirinkimas įvyko 
penktadieni, lapkričio 5 d. 
Kūlikų name. Narių susirinki
mai! atsilankė vidutiniai. Pro
tokolų sekr. perskaitė praeito 
susirinkimo tarimus; priimta 
be diskusijų. Kuopos komite
to raportas parodvė, kad kuo
poje viskas tvarkoje. Finansų 
rast. raportavo, kad nariai pa
simoką duokles laiku. Pinigų 
ižde randasi apie 150 dol. Ra
portas priimtas.

Ligonių šiuom syk yra vie
nas, tai Antanas Maliauskas, 

;randasi Kings County ligoni- 
[nėje ir yra labai kritiškoje pa
dėtyje. Lankyti galima bile 
laiku. Rūmo neteko sužinoti, 
bet kuriem laikas pavėliną, 
nuvažiuokite aplankyti, klaus
kite jojo vardu ir pavarde, o 
gausite nurodymą, kaip su
rasti.

Skaitytas laiškas nuo L.D.S. 
3-čios apskr. komiteto, ragi
nant dalyvauti apskrities kon
ferencijoje, kuri įvyks lapkri
čio 20 d., 15-17 Ann St., Har
rison, N. J. Išrinkta delegatai 
Kaz. ir, Pauliniai Meškėnai ir 
C. Bready. Skaitytas laiškas 
nuo Lietuvių Namo Bendrovės. 
Bendrovės metinė konvencija 
įvyks šeštadienį, lapkričio 27 
d., Liberty Auditorijoje 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Delegate išrinkta 
Oną Walmusienė. Labai pa
girtina, kad kuopiečiai rūpi
nasi mūsų įstaigomis.

Sekantis susirinkimas, beje, 
tai bus priešmetinis susirinki
mas, įvyks gruodžio 3 d. toje 
pačioje vietoje. Visi nariai da
lyvaukite, nes reikės rinkti kp. 
komitetas sekantiems metams 
ir kitus kuopos reikalus ap-1 
svarstyti.

Koresp.

Planuoja New Yorko IRT 
Lexington linijos 59th St. sto
tį padaryti ekspresine. Dalbas 
užtruks apie trejus metus ir 
kainuos nuo 4 iki 5 milijonų 
dolerių.

M

Dr. V. Kanauka atidarė 
gydymo kabinetą

Dr. Vincas Kanauka ati da
lė gydymo kabinetą po num. 
284 Eastern Parkway, Brook
lyn. Gyvendamas Lietuvoje 
ir paskui pabėgęs Vokietijon 
Dr. Kanauka dirbo kaip chi
rurgas specialistas. Dar neži
nia, ar ir čia tik tuo užsiimdi
nes, ar gal turės užsiimti ir 
bendra praktika.

Dr. V. Kanauka gydytojo 
mokslą baigė Kijeve 1917 me
tais.

Vėlinu gydytojui pasiseki
mo.

Rep.

LIETUVIŠKA MAISTO 
KRAUTUVĖ

Po num. 740 Sutter Ave., 
Brooklyne, atsidarė nauja lie
tuviška maisto krautuvė. 
Apart kitų valgomų daiktų, 
galima čia. gauti lietuviškų 
dešrų, sūrių, medaus ir kitų.

Tautininkų klubo labai 
maža vakarienė

Tautininkų Klubo jubilieji
nė vakarienė įvyko spalio 30 
d. Nors smarkiai buvo garsin
ta, bet valgyti ir paūžti tesu
sirinko 50 žmonių. Vakarienė
je kalbėjo A. Benderis, J. 
Prankus, V. Vyšnius ir V. 
Alksninis. Valgių, ir gėrimų 
buvo pakankamai visiems.

Brook lyno Tautininkų Klu
bas susideda iš grynojo krau
jo smetonininkų.

Rep.

Sveikinimas iš Tolimos 
Californijos

Gerbiamieji laisviečiai: Svei
kiname jus iš Californijos. čia 
mes labai smagiai laiką lei
džiame pas savo dukrelę Los 
Angeles. Matėme judamųjų 
paveikslų studijas, televizijos 
perstatymus, aplankėme paro
das, Yosemite, Las Vegas ir 
Meksiką.

Geriausius linkėjimus vi
siems !

Marcella ir Geo, Kazlauskai
(Iš Elizabeth, N. J.)

Trys jaunuoliai suimti 
kaip opiumo šinkoriai

Dominick Gang), 24 metų, 
pastatytas po $10,000. Jo pa- 
gelbininkai Joseph D’Amico, 
19 motų, ir Nicholas Dragoto, 
paleisti po $2,000 kiekvienas. 
Visi trys kaltinami šinkayoji- 
me narkotikų. Jų laukia baus
mė. Jie buvę savo biznį taip 
išplėtę, jog Harlemo srityje vi
sų narkotikų kontroliuodavę 
vieną trečdalį.

Labai graži lenkiškų 
fotografijų paroda

Art of Today Gallery, 118 
West 57th St., New Yorke, lai
koma nepaprastai įdomi len
kiškų fotografijų paroda. Pa
rodoje išstatyta net 82 žy
miausių Association of Polish 
Photografers narių kūriniai. 
Paroda atdara nuo 10 v. ryto 
iki 5 v. po pietų, ir tęsis iki 
lapkričio 22 dienai.

Ragina susirūpinti išdy
kusiais mūsų vaikais

Policijos komisionierius 
Adams sako, kad policijos de
partment vyriausia pareiga 
yra saugoti pildymą įstatymu, 
o ne labdarybė. Tačiau jis ir 
policija esą pasirengę koope
ruoti sir visomis socialinėmis 
agentūromis, kurios rūpinasi 
apsaugojimu mūsų vaikų nuo 
išdykimo ir paklydimo.

Slaptas tyrinėjimas 
New Yorko policijos

Pasirodo, kad paskutiniais 
keliais mėnesiais buvo suda
ryta “teisingųjų” jaunų poli- 
cistų: komisija pravedimui 
miesto policijos departmente 
tyrinėjimo. Ieškota korupcijos. 
Kiek kur jos surado, nepasa
koma. O kad jos daug yra, tai 
visiems aišku.

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAU
SIOS KAPINĖS

Suffolk County, Long Is
land, randasi Pinelawn kapi
nės. Jų savininkai garsina, 
kad tai esančios didžiausios ir 
gražiausios kapinės visame 
pasaulyje. Jos užima trys sy
kius didesnį žemės plotą, negu 
vistas Central Park New 
Yorke.

The Tobacco Industry Re
search Committee paskyrė 
$82,000 tyrinėjimui tabakos 
įtakos ant sveikatos. Tyrinėto
jai, žinoma, stengsis įrodyti, 
kad rūkymas labai reikalin
gas geros sveikatos išlaiky
mui !

PLUMBING 
HEATING 
Pataisymai 

ir t.t.

Aprokavimai Nemokamai
BROOKLYN-QUEENS

PLUMBING
484 Logan Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Midway 7-4525

NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

RA N KIN L K V A LI) I OTCT K 
Nuolatinis darbas, gera mofe^tjst 

puikiausios darbo sąlygos.
NEWMAN DRV CLEANERS 

55) P'rost St., Brooklyn 
Tc|. EV. 7-5090 

(217-220)

JAUNOS MOTERIŠKES 
(21 30 Moty Amžiaus) 

Mes išmokysime .jus. Išdirbimo 
Įstaiga. Minimum mokestis pra

džiai. 5 dienu savaitė. Nuolat, 
arti visų subways.

SAUKITE MRS. MICOL 
Tel. CA. 6-3376

(218-220)

PARDAVĖJOS 
KEPYKLOS KRAUTUVEI 

Vieni ik Patyrusios 
Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės pas Vedėją: 
10-12 A. M. arba 4-6 P. M. 

Babka paštry 
2525 Broadway, N.Y. C. (94 Street) 

(218-220)

NAMŲ DARBININKĖ
Priežiūrai dviejų vaikų. Turi mokė
ti angliškai. Atskiras kambarys ir 
maudynė.

L. I. Apylinkėje. £
Tel. PO. 7-0413

- - ■ - ■ — — ------------ - —......... .................. ■■■ ......... ■ ■

Lietuvių inžinierių ir 
architektų valdyba

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektu New Yor
ko skyrius turi 87 narius. Be
veik visi nariai, kaip žinia, yra 
naujieji imigrantai. New Yor
ko skyriaus valdyba yra tokia: 

Pirmininkas — architektas 
V. švilpa.

Vice-pirm. — J. B. Sidzi
kauskas.

Sekretorius — K. Krulfkas. 
Kasininkas — K. Jesaitis. 
Valdybos narys — L Gasi- 

1 ūnas.

Policijos komisijonierius 
Adams neužilgo paskelbsiąs 
karą policijos departmente 
prieš kyšių ėmimą, kurio, pa
prastai, vadinami “pte žen
tais” įvairiausių švenčhyęMpač 
Kalėdų proga.

So. Boston, Mass.
Svarbios Paskaitos Sveikatos 

Klausimu

Sekmadienj, lapkričio 28 d., 6-tą 
vai. vakaro, salėje 318 Broadway, 
gerbiama E. Repšienė duos paskai
tą sveikatos klausimais. Prašome 
visų jsitėmyti dieną ir laiką šių 
svarbių paskaitų ir kviečiame atsi
lankyti.

Kviečia Moterų Ratelis 
(213-214)

Dr. A. Petriką' 
i 

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

g. ’ ’ TONY’Š
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Aido Choras
Pamokos įvyksta kas pehkta- 

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

Valdyba

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

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

Pralsidės 3:30 valandą popiet

PARDAVIMAI
Brooklyne groserio ir delicatessen 
biznis, išdirbtas per 27 metus. Gali 
pirkti sykiu sd namu arba be namo. 
Taipgi parduodu namą New Jersey. 
Vincas Vaičūnas, 38 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Tol. EVergreen 
8-1805.

(216-220)

Susirinkimas1111

RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

Jvyks trečiadieni, Japkričio (Nov.) 
10 d., prasidės 7:30 vai. vakare, 
110-06 Atlantic Avė. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes nauja, 

.knyga “AMERIKOS PREZIDEN
TAI” jau gatava. Visi gausite ją 
šiame susirinkime.

Valdyba

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

•

Prašome be atidėliojimo kreiptis:
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

• MATTHEW A. j 
J BUYUS J
t 4
» (BUYAUSKAS) 4
» 4

1 LAIDOTUVIŲ i
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette StL;
J Newark, 5, N. J. v J
J MArket 2-5172 J
» 4
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