
LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian daily in 

Extern SUUss

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $11.00
Kanadoje ................................................._ 11.00
Kitur užsienyje ......  ....... ......... 15.00
Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ........................ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai
THE LITHUANIAN DAILY

METAI 46-tiRichmond Hill 19, N. Y., Ketvirtadien., Spalio (Oct.) 25, 1956

xLENKIJOS IR SOVIETŲ NESUTIKIMAI SPRENDŽIAMI TAIKINGAI
KRISLAI

Lenkija — apvienyta.

Svarbūs parengimai.
Varėnos rajone.

Rašo R. Mizara

Iš Varšuvos Daily Workc- 
riui korespondentas praneša 
telegrama: turbūt niekad tos 
šalies istorijoje liaudis nebu
vo ap vienyta taip, kaip šian
dien, po istorinio Lenkijos 
Komunistu partijos Centro 
Komteto posėdžio.

Mes esame toli nuo Varšu
vos ir nuo visos Lenkijos, to
dėl negalime sakyti taip, kaip 
sako korespondentas Gordon 
Cruikshankas, nes žinome tik 
tiek, kiek rašo jis ir kiti ko
respondentai.

Tačiau mes gerai žinome, 
kad Lenkijoje dar yra nema
ža socializmo priešu. Ten vei
kia buržuaziniai nacionalistai 
—jų dar yra' Ten kataliku 
dvasininkija tebėra gyva ir ji 
dar ilgai bus gyva ir veiks— 
veiks prieš socializmo šalinin
kus, prieš tuos, kurie ryžtin
gai stato naująją santvarką.

Šiandien tie elementai gar
bina Vladislovą Gomulką. Bet 
žinokime, kad neužilgo jie 
savo toną pakeis ir jį puls 
taip lygiai, kaip puolė Bieru- 
tą, kaip puolė Ochabą, kaip 
puolė visą Lenkijos Komunis
tų partiją.

Perėjimas iš klasinės j be- 
klasinę santvarką nėra leng
vas dalykas, nepaisant, kurio
je šalyje tai vykdoma.

Lenku buržuazinių naciona
listų vadovai Amerikoje jau 
ragina prezidentą Eisenhowe- 
rį, kad jis tuojau siūlytų Len
kijai milijonus dolerių kyšio, 
kad tuo būdu būtų galima ją 
išsukti iš socialistinio kelio.

Atrodo, jiems teks nusivil
ti!

Kreipiu mūsų skaitytojų dė
mesį į tris parengimus, įvyks
tančius sekamą savaitgalį:

/ Sekmadienį, spalio 28-ą die
ną, kuriems newyorkieciams 

i tik leidžia sąlygos, būtinai da- 
lyvauti mūsų Aido Choro me
tiniame koncerte, jvyksiančia- 

v me Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y.

Turime dėti visas pastan
gas, kad Aido Choras gyvuo
tų, kad jis būtų tvirtas! O 
tai padarysime atsilankydami 
į jo koncertą.

Šeštadienį, spalio 27-ą d., 
Monfelloj (Mass.) ruošiamas 
gražus spektaklis: ten bus su
vaidinta komedija “Lapkus”.

Gi sekmadienį, spalio 28 d., 
toji pati komedija bus suvai
dinta Worcesteryje.

Raginami visi Mass, lietu
viai dalyvauti, jei ne viename, 
tai kitame spektakliuose.

Pradėkime šį sezoną garbin
gai ir iškilmingai!
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Skaitau Vilniaus “Tiesoje”:
“Varėnos rajone per pasta- 

T * ruosius keleris metus smarkiai 
išaugo mokyklų tinklas. Da
bar čia yra 7-ios_ vidurinės 

/(gimnazijos), apie 70 sep
tynmečių ir pradinių mokyk
lų ..

Į Varėnos rajoną, kaip ži
nia, įeina Marcinkonys, Drus
kininkai ir Merkinė.

(Ir štai, toje nedidelėje apy-
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Ike laikosi savo,
sprogdins H-bombas

kelios savaitės atgal prezi
dentas Eisenhower is sakė, 
kad jis paskutiniu kartu at
sakė Stevensonui apie hi- 
drogeno (H) bombų sprog
dinimus ir daugiau apie šį 
reikalą nekalbės, jis dabar 
išėjo su išsamiu aiškinimu 
—kaip tik šiuo reikalu.

Stebėtojai sako, kad ma
tyti, jog Steven šono kam- 
panija už H-bombų sprog
dinimu uždraudimą kenkia 
republikonams.

Eisenhowerio atsakymas 
šiuo kartu, kaip praeityje, 
yra tas pats: mes turime 
tęsti tuos sprogdinėjimus, 
nes tąs būtina mūsų kraš
to saugumui.

Prezidento atsakymas iš
duotas specialaus valdžios

Jugoslavijos ir Vengrijai 
komunistai sudarė sutartį

Belgradas. — Vengrijos 
Darbininkų (Komunstų) 
partijos delegacija su Erno 
Gero priešakyje jau .aplei
do Jugoslaviją, kurioje vie
šėjo apie savaitę. Prieš iš
vykstant, Gero pasirašė 
draugingumo sutartį su 
Jugoslavijos Komu nistų

Pasaulio 
naujienos

ALŽYRAS. — Išstojimai 
prieš francūzus liepsnoja 
ne vien Alžyre, bet ir Ma
roke bei Tunisijoje. Pasi
piktinimas visoje Šiaurės 
Afrikoje pri-eš 
onalist 
mą di(
Alžyre, nacionalistai užvedė 
plataus masto mūšius prieš 
francūziškus okupantus.

žyro naci- 
vadovybės suėmi- 
5. Prie MeknesO'

PEKINAS. — Mao Tse- 
tungas priėmė B u r m o s 
eks-premjerą U Nu.

linkėję yra net septynios gim
nazijos, nėt apie 70 septyn
mečių ir pradžios mokyklų!

Njekad tame Dzūkijos kam
pely tiek daug mokyklų ne
buvo !

Ir tai parodo, kokių progų, 
kokių galimybių dabartinės 
Lietuvos jaunimas turi apšvie- 
tai, mokslui pasiekti!

Sutinku su “Tiesos’’ korės* 
pondentu Br. Jakštoniu, kad 
šen ir ten mokyklose dar esa
ma spragų, kai kurių, trūku
mų įruošimuose. Bet patsai 
faktas, kad toks tankus mo
kyklų tinklas ten veikia, pa
rodo, kaip dzūkai gali šian
dien didžiuętis!

Šiandien gerai, rytoj 
dar geriau ir gražiau!

//

bus

raporto pavidale. Ten ban
doma įrodyti, kad dabarti
niai sprogdinėjimai - eks
perimentai nekenkia žmoni
jos sveikatai, nors daugu
ma atominių mokslininkų, 
įskaitant žymiausius Ame
rikos fizikus, laikosi kaip 
tik priešingos nuomonės,

Tuo tarpu Stevensonas, 
kuris antradienio vakare 
kalbėjo Madison Square 
Gardene New Yorke, pa-1 komunistų vadovai buvo at
kartojo savo nusistatymą 
prieš H-bombų sprogdinę- 
jimus.'

Mitingas Gardene buvo 
didelis ir entuziastiškas. 
Apart Stevensono ten kal
bėjo ir gubernatorius Har- 
rimanas,. majoras Wagne- 
ris bei kiti.

Sutartis yra panaši į tas, 
kurias jau pasirašė su ju
goslavais Bulgarijos komu
nistai. Joje kalbama apie 
ideologinį bendradarbiavi
mą, apie pasikeitimą infor
macija, draugiškas diskusi
jas ant lygybės pamato

Gero jau sugrįžo į Buda-

Tarybiniai stebėtojai pas 
elektristų unijos vadovus
' Washingtonas. —* Trys 
tarybiniai stebėtojai, kurie 
atvyko sąryšyje su rinki
mais šieje šalyje, apsilankė 
pas James F. Carey ir kitus 
AFL-CIO elektristų unijos 
(lUEj vadus, su kuriais 
pietavo. Carey jiems paskui 
aprodinėjo unijos buveines 
ir Kefauverio - Stevensono 
parodas.

Carey sakė, kad jis pa
kvietė tarybinius stebėto
jus, kad parodyti ((1_ _ _ • • •! *
šalyje”. Stebėtojai, iš savo 
pusės, klausinėjo jo, kodėl 
Amerikoje darbininkai ne
veikia savo Darbo partijo
je.

‘ Tie stebėtojai yra Solo
viovas, Kudriavtsevas ir 
Rubenšteinas.
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. , Jiems manevruoja] laukuose Lo-
kaip unijos veikia laisvoje I apylinkėje, ‘v ’

Pekinas. — Kinija pa
kvietė amerikietį negrą 
mokslininką profesorių Du- 
Bois į Benjamino Frankli
no 250 gimtuvių shkaktį, 
kuri ten bus niinima. Bet 
beveik tikra, kad, Amerikos 
V aisty bes depą rtmentas 
jam neduos pasporto.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vešu

” Gomulka. Cvraukevičius ii ' *
Ochabas vyksta Maskvon,- 

4/ . .

kariniai manevrai baigės
Varšuva. — Nesutikimai 

tarp Lenkijos naujos vado
vybės ir Tarybų Sąjungos 
baigiami taikingu keliu. 
Pranešama, kad Gomulka 
ir kiti yadai turėjo ilgus 
telefoninius pasikalbėjimus 
Su Maskva. Chruščiovas 
sakęs Gomulkai, kad ap
gailestauja karšto tono gin
čus, kurie vyko Belvedere 
rūmuose Varšuvoje, kuo
met jis ir kiti tarybiniai

siskubinę orlaiviais Lenki
jon.

Jau nutarta, kad trijų 
žmonių delegacija vyks iš 
Varšuvos Maskvon. Ją su
darys Gomulka, dabartinis 
PPR sekretorius, 
ras Cyrankevičius ir Ocha
bas, buvęs partijos sekreto
rius.

i

Galimas dalykas, kad de
legacija išvyks Maskvon 
dar šį penktadienį, bet taip
gi gali būti, kad teks pa
laukti seimo posėdžio pa
baigos. Seimas atidarė sa
vo sesiją antradienį.

Seimas susirinko tam, 
kad persvarstyti rinkimi
nius įstatymus, bet pasku
tiniai įvykiai sesijoje taip
gi iškilo. Eilė seimo depu
tatų reikalavo, kad valdžia 
kuo atviriau ir išsamiau in
formuotų gyventojus apie 
įvykius.

Posėdyje dalyvauja' mar
šalas Rokosovskis, Nova- 
kas ir keli kiti, kurie ne
tapo išrinkti į PPR polit- 
biurą. Jiė yra seimo depu
tatai.

Sulaikys karo manevrus
Nepatvirtinti pranešimai 

sako, kad telefoniniuose pa
sikalbėjimuose tarp Varšu
vos ir Maskvos susitarta, 
kad Sovietai sulaikys visus 
savo karinius manevrus 
Lenkijos teritorijoje. Kolo
na tarybinių tankų, kurie

premje-1

sugris i 
Liegnicą, kur randasi tary
binių jėgų Lenkijoje štabas. 
Taipgi sakoma, kad du ta
rybiniai kreiseriai, kurie 
randasi Gdansko uoste, iš
plauks iš Lenkijos teritori
nių vandenų.

Pers pausd in o straipsn į
“Izvestija” ir kiti tary

biniai laikraščiai perspaus
dino straipsnį iš Lenkijos 
komunistų organo “Trybu- 
na Ludu.” Tai straipsnis, 
kuriame lenkai įspėjo Ame
rikos prezidentą Eisenhow- 
erį nesikaišioti į> vidujinius 
Lenkijos reikalus. *____
straipsnyje taipgi nurodo
ma, kad Lenkija lieka tvir
tai socializmo kelyj e r

Straipsnio perspausdini

mas Tarybų Sąjungoje tik 
kokia diena kita vėliau po 
to, kai “Pravda” smarkiai 
kritikavo Lenkijos spau
dą, yra skaitoma lyg simp
tomu, kad ginčas tarp tary
binių ir lenkų komunistų 
švelnėja ir bus išrištas 
draugišku keliu.

Pa ka i t o s k a r i u oni en ė j e 4
Iš kariuomenės politinio 

skyriaus vadovybės paša
lintas generolas Vitaševs- 
kis ir jo vieton paskirtas 
generolas Spichalskis. Spi
chalskis yra artimas Go- 
mulkos bendradarbis, kuris 
kelius metus buvo kalina
mas kaip stalinizmo prie-

Armijos junginiuose vy
ko mitingai, kuriuose pri
imtos rezoliucijos už Lenki
jos nepriklausomą kelią į 
socializmą, už demokratin- 
gumą !ir. draugiškug, bot ly
gaus pamato santykius su 
Tarybų Sąjunga.

Sulaikyt reakcininkus •
Naujoji Lenkijos vadovy

bė deda pastangas suvaldy
ti reakcinius elementus, ku
rie bando prisiplakti prie 
darbo žmonių demonstraci
jų ir judėjimo bendrai. 
Varšuvos radijas ir laik
raštis “Trybuna Ludu” pa- 
s m erkė demonstrantus 
Vraclave, kurie, reikšdami 
solidarumą su PPR vadovy
be, tuo pačiu laiku nesulai
kė reakcinių elementų, ku
rie prisiplakė ir ąapkė anti
tarybinius bei anti-socialis- 
tinius obalsius.

Reakcininkai 
vietose nakties 
dė paminklus 
kariams. Varšuvos 
sakė, kad tokie dalykai ne
bus toleruojaami.

Mitingas Poznanėje
Poznanėje įvylęo darbi

ninkų mitingas, kuriame 
dalyvavo 10,000 žmonių. Ja
me kalbėjo politbiūro narys 
Loga-Sovinskis., Jis sakė 
darbininkams, kad komu
nistų vadovybė dės visas 
pastangas gerinti ekonomi
nę padėtį. Bet jis sakė, kad 
reikia pridėti atvirai, jog 
tuojau algų kelti negalima. 
Jis sakė, kad dabartinė va
dovybė stengsis viską atvi
rai aiškinti, darbininkams, 
kad nebus užgniaužiama ti
kra padėtis, ir t. t.

“Borba” apie Lenkiją
Iš Belgrado ateina žinios, 

!kad Tito organas “Borba”

keliose 
metu pažei- 
tarybiniams 

radijas

Tame I sako, kad labiau nepriklau
soma ir laisvesnė Lenkija 
su laiku taps tikresne ir 
nuoširdesne Tarybų Sąjun
gos drauge, negu galėtų bū-

Užsienyje pranešama, kad

Bimfi neramumai 
vyksta Vengrijoje

Viena. — Vengrijoje 
vyksta tam tikri neramu
mai, bet koks jų pobūdis, 
nepilnai aiškus. Neramu
mai prasidėję studentų de
monstracijomis, kur iose 
reikalauta, kad Nagy taptų 
premjeru, kad Rakošis bū
tų viešai teistas, kad tary
binės karinės jėgos pasi
trauktų iš šalies.

Didelės de'mėnstracijos 
Budapešto centre iš pra
džios buvusios taikingos ir 
jose dalyvavo ir karių, ko
munistinio jaunimo, net po
licininkų. Bet vėliau nera
mūs gaivalai, reakcininkų 
sukiršinti, prie jų prisidėjo. 
Kuomet būrys nenuoramų 
bandė įsiveržti į valdžios 
rūmus, policija iš pradžios 
šovusi į juos ašarines du
jas, o paskui kulkas.

Iš' vaisingosios < I a r b n o t e s 
Lietuvos kolektvv. ūkiuose
Kėdainiai, spalio 10. — 

“Pakeltos velėnos” žemes 
ūkio artelės kolūkiečiai 
šiais metais augino linus 60 
ha .plote. Dabar linai jau 
nurauti. Pradėtas pirminis 
jų apdirbimas, -Trečioje 
laukininkystės brigadoje, 
kuriai vadovauja Sveiki
nas, jie kuliami dviem linų 
kuliamosiomis. Kolūkyje 
jau iškulti linai nuo 12 ha 
ploto. Iš hektaro prikulia- 
ma po 5 centnerius sėmenų. 
Kolūkis šiemet numato iš 
linininkystės gauti apie 700 
tūkstančių rublių pajamų 
— 400 tūkstančių rublių 
daugiau, negu pernai.

Širvintos. — Širvintų ra
jono “Naujo gyvenimo” ar
telė šiemet organizuočiau 
negu pernai atliko linarau- 
tį. Nurauti, iškulti ir paklo
ti linai nuo viso 24 ha ploto. 
Iš kiekvieno šios kultūros 
hektaro prikulta po 400 kg 
sėmenų.

Kolūkis pirmasis rajone 
įvykdė linų sėmenų prista
tymo planą. Artimiausiu 
laiku numatoma pristaty
ti valstybei viršum plano 
10 tonų sėmenų.

Pasvalys. — čia susu
muoti kolūkių socialistinio 
lenktyniavimo už pieno pri- 
melžimo padidinimą rezul
tatai. Gerų rezultatų pasie
kė “Daujėnų” žemės ūkio 
artelės gyvulių augintojai. 
Per 11 šių ūkinių metų mė

ti Lenkija, kurios ne visi 
veiksmai savaimingi. Sako
ma,. kad Tito pasiuntė svei
kinimo telegramą naujam 
PPR biurui.

Kai kurie pranešimai sa
ko, kad per Budapešto ra
diją buvo girdėti šūviai ir 
riksmai, o paskui muzika, 
kas lyg rodytų, kad kokia 
nors sukilėlių grupė bandė 
ją užimti.

Nagy esąs premjeras
Tuo tarpu pranešama, 

kad Imre Nagy jau tapo 
premjeru ir jis paskelbė 
per radiją, kad Vengrijos 
liaudies režimas, kieno ran
kose jis nebūtų, netoleruos 
reakcininkų išstojimų. Na
gy, sako kai kurie šaltiniai 
čia, paprašęs, tarybinių į- 
gulų Vengrijoje budėti kar
tu su Vengrijos kariuome
ne, milicija ir darbininkais, 
kad palaikyti tvarką ir ne
leisti anti - socialistiniams 
elementams kelti galvą.

nešiu jie iš kiekvienos kar
vės primelžė 725 kilogra
mais daugiau pieno,negu 
per atitinkamą praėjusių 
metų laikotarpį.

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — Teksti

lės darbininkų (audėjų) u- 
nijos prezidentas William 
Pollock sako, kad darbinin
kų sutikimas leisti bosams 
nukirsti jų algas nepadėjo 
— audyklos vis vien suda
romos. Bosai buvo žadėję, 
kad jie neuždarys trijų au
dyklų, jeigu darbininkai su
tiks, kad “laikinai” nukirs 
algas. Bet dabar skelbiama, 
kad audyklos Enfield, N. 
H., ir Skowhegan ir Old 
Town. Me., bus uždarytos. 
Unija jau tapo informuota 
bosų, kad šios trys audyk
los likviduojasi.

Texese jaunieji demokratai 
remia NAACP kovą už teises

DALLAS, TEX? — Dal- 
laso jaunieji demokratai, 
Demokratų partijos jauni
mo organizacija, nutarė pa
dėti Negrų pažangos susi
vienijimui (NAACP) ko
voti teismuose už teisę 
veikti legaliai. Kaip žinia,. 
Texaso rasistai nori už
gniaužti NAACP. Jaunųjų 
demokratų nusistatymas 
skaitomas labai svarbiu 
dalyku, nes paprastai de
mokratų organizacijos Pie
tuose randasi rasistų ran
kose.
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“ŽIAURUS KOMUNISTAS”
STANISLOVAS MIKOLAJČIKAS, buvęs Lenkijos 

premjeras, iš ten pabėgęs į Ameriką, nesideda prie tų, 
kurie pastaruoju metu netrivojo džiaugsmu dėl kai ku
rių pakaitų Lenkijoje.

Jis pareiškė viešai, jog Vladislovas Gomulka, pra
dėjęs eiti Lenkijos Komunistų partijos pirmojo sekreto
riaus pareigas, esąs “žiaurus komunistas.” Girdi, tuo
jau po karo, kai Gomulka buvo vadovas, jis nesidrovėjo 
liaudies priešus mesti į kalėjimus.

Prie Mikolajčiko pareiškimo galima pridėti tiek: 
Jei Gomulka ir visa dabartinė Lenkijos vadovybė norės, 
kad Lenkija būtų socialistinė, jei ta kryptimi dabartinė 
Lenkijos vadovybė šalį ves, tai ji negalės būti nežiauri 
liaudies priešams.

Atsiminkime, kad buržuaziniai nacionalistai, skati
nami Amerikos ir kitų buržuazinių šalių agentų, darys 
visa, kad pastoti kelią Lenkijos liaudžiai žengimui pir
myn. Jie žudys padorius, gerus Lenkijos piliečius, jie de
gins ir naikins ypatingai socialistinę nuosavybę, kur tik 
galės. Tai ką gi su tokiais valdžia turės1 daryti? Juos 
glostys?

* Mikolajčikas juk taipgi nesnaus. Jo misija yra mi
sija kenkti socialistinei Lenkijai. Žinoma,, būdamas New 
Yorke, jis pats nieko negalės padaryti, bet jis inspiruos 
ir organizuos kitus, savo agentus Lenkijoje, tai daryti.

KAS KA RAŠO IR SAKO

me

BIUROKRATIJA 
VALSTYBES 
DEPARTMENTE

Vilnis rašo:
“Bryton Barron, 26

tus buvęs valstybės depart- 
mento istorikas, pagalios 
pasitraukė ir paraše knygą 
vardu “Inside the State De
partment’ (Viduje Valsty
bės Departmento).

“Dr. Barron sako, mūsų 
šalies užsienio politiką ve
da 'pavojinga biurokratija.’

“Barron sako, jis kelis 
kartus protestavo prieš 
valstybės departmento par
eigūnų elgesį, nes padarius 
slaptas sutartis su kitomis 
šalimis, tie pareigūnai aiš
kina, kad sutartys nieko 
nereiškia, kad jie tų sutar
čių prasmę kitaip aiškins, 
negu pasirašyta.

“Barron ir kitas istorikas, 
profesorius Donald Dozer, 
buvo priversti rezignuoti, 
kuomet jie protestavo prieš 
skelbimą klastuotu Yaltos, 
Kairo ir Teherano sutarčių.

“Kaip pamenate, skel
biant tas sutartis Tarybų 
Sąjungą kaltina nesilaikan
čia tų sutarčių. Dabar gi 
pasirodo, kad skelbta su- 
klastuotos sutartys, o ne ti
kros.

“Barron sako, įstatymas 
reikalauja kas metai 
skelbti sutartis, bet tikras, 
kaip jos pasirašytos, o ne 
klastuotas. To betgi neda
roma. Sutartys skelbiamos., 
kada valstybės departmen- 
tui atrodo geriau, ir skel
biamos netikros, sudarky
tos.

“Jisai skaito tokią poli
tiką dideliai pavojinga.

“Barron gimęs Iowa vals
tijoj, mokslininkas. Jis sa
ko, valstybės departmentas 

I išaugo į visai nepriklauso- 
i mą valdžios šaką, kuri da- 
! bar yra kontrolėje biuro
kratinės grupės ir savaip

Bulganinas, Eisenhoweris, Stevensonas
TARYBŲ SĄJUNGOS premjeras Bulganinas pri

siuntė prezidentui Eisenhoweriui laišką.
Laiške Bulganinas primena prezidentui tą patį da

lyką, dėl kurio iau pirmiau buvo debatuota, apsikeista 
žodžiu, būtent: Bulganinas ragiila prezidentą Eisenho- 
werį juo greičiau pradėti derybas dėl sulaikymo atomi
nių bombų bandymų.

Įdomu ir tai, kad Bulganinas, nelaukdamas, kol pre
zidentas tą laišką nerskaįtys ir paskelbs spaudoje, pats 
jį. paskelbė spaudoje.

Sakoma, diplomatijoje tai nėra priimta. Sakoma, 
toks dalykas, kokį atliko Bulganinas (paskelbdamas laiš
ką primiau negu prezidentas jį spėjo perskaityti ir pa
skelbti), nėra etiškas.

Prisipažinsime, mes nežinome, ar Bulganinas etiškai 
pasielgė ar neetiškai. Mums tokie dalykai nėra “duona vedama, kas blėdinga šalies 
kasdieninė.” | ateičiai.”

Užtenka pasakyti, jog visa tai prezidentą Eisen- —'------- --------
howerj labai supykdė. Supykdė jį du dalykai: (.1) kam KELIASI 
Bulganinas dabartiniu laiku, laike rinkiminės kampani
jos įkarščių, tąjį laišką rašė ir siuntė, ir (2) kam jis 
jį paskelbė spaudoje pirmiau negu prezidentas jf per
skaitė.

Dėl to prezidentas Eisenhoweris atsakė Bulganinui 
gan šiurkščiai. Jis tai paskaitė net kišimusi į mūsų ša
lies vidujinius reikalus.

JUOZO AUGAIČIO ŽODIS
Prieš kiek laiko iš Wau- 

kegano, III., grįžo į Lietuvą 
dipukas Juozas Ąugaitis. 
Aišku, jis. jau nebedipukas, 
nes gyvena Lietuvoje, ten 
dirba ir jau nebežada nie
kur vykti.

Juozas Augaitię parašė 
laišką vienam savo pažįsta
mų. Laiškas tilpo Vilny. 
Štai, ką jis ten byloja:

“Rašau jums, brangieji, 
ir sveikinu jus ir jūsų arti
muosius, linkėdamas daug 
laimės ir geriausio gyveni
mo. Jūsų laiškutį ir laik
raščių iškarpas gavau. Įdo
mu, daugelis,čia skaitė nuo- 
stabaudami, (kad bėgliams 
nepatinka mano pasakyta 
teisybė apie tai, kaip jie 
savo brolius ir seseris na- 
gaikomis kapojo, gyvus ver-. 
tė į duobes, išiminėjo dan
tis, pralobę ir nuvykę Ame
rikon statosi namus ir pa
kėlę akis į dangų kerštu de
ga prieš gimtinę Lietuvą.

“O dabar apie save. Gy
venu labai gerai. Dirbu 
Tauragės mėsos gamybos 
kombinate, kuriame pasker
džiama kiaulių ir karvių 
po 500 per dieną. Uždirbu 
po 40 rublių į dieną, iš ko 
galima gerai gyventi. Be
darbės čia nėra, darbų yra 
pasirinkimui.

“Prisiunčiu ir savo foto
grafiją. Jei jums nebus 
perdaug sunkumo, tai įdė
kite į.laikraštį, tai gal po
naičiams, kurie norėjo ma
ne sulaikyti nuo grįžimo 
tėvynėn, nervus pataisys.<<<

Straipsnis apie Eugene Dennisą 
Tarybiniame laikraštyje

Tarybiniame' laikraštyje 
“Pravda” ' išspausdinta di
delė J. Jasnevo recenzija 
apie Niujorko leidyklos 
“International Publishers” 
neseniai išleistą knygą 
“Eugene Dennis’o laiškai 
iš kalėjimo.” Pažymėda
mas JAV Komunistų parti
jos generalinio sekretoriaus 
Eugene Denniso nuopelnus 
viso pasaulio darbo žmo
nėms, autorius rašo:

—Eugene Denniso, Wil- 
liamo Fosterio bendražygio, 
partijos Nacionalinio Ko- 
mimiteto pirmininko, vardą 
su pagarba ir meile taria 
ne tik JAV paprastieji žmo
nės, bet ir kitų šalių darbo 
žmonės. Kilęs iš giliausių 
darbininkų klasės sluoks
nių, jis nusipelnė darbo 
žmonių pagarbos už begali
nį tikėjimą liaudimi, už

nizuotų veiksmų taikai gin
ti, už santykių pagerinimą' 
su Tarybų Sąjunga ir viso
mis socialistinės stovyklos 
šalimis, prieš Vakarų Vo
kietijos ir Japonijos remili- 
tarizavimą, už atominio ir 
vandenilinio ginklo uždrau
dimą, už apsiginklavimo su
mažinimą. Eugene Denni
sas yra tos nuomonės, kad 
kovojant už taikos gynimą, 
sėkmė tiesiogiai priklauso 
nuo to, ar visos antikari
nės jėgos veikia vieningai.

Iš kalėjimo Dennisas svei
kino paliaubas Korėjoje, 
įvertindamas jas kaip “ne
paprastai svarbią tautų 
pergalę.’7 Su tokiu pat 
džiaugsmu jis sutiko ir ži
nią apie karo veiksmų nu- 

Indokinijoje.
Sveikindamas išryškėjusią 
tarptautinio įtempimo su-

trą ūkimą

drąsų ir vyrišką interesų' mažėjimo tendenciją, Den-
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Spaudžiu jūsų dešinę, | reikšmės 
taipgi labų dienų ir visiems [ liečiantieji
vilniečiams, su kuriais teko 
susipažinti viename piknike 
Chicagoje.

Juozas Ąugaitis 
Taurage, LTSR.

12-IX-56”

me- 
į vykusioj 

1956 m., Mil-

MUMS zVTRODO, jog prezidentas mano, kad Bul
ganinas, rašydamas šį laišką, norėjęs pasitarnauti Ste- 
vensonui.

Mat, Stevensonas jau seniai reikalauja, kad Ame- 
piką stotų už sulaikymą atominių bombii bandymų. Ei- 
šenhoweris, matyt, galvoja taip: Aa! Bulganinas čia nori 
pasitarnauti mano oponentui, nori sukelti žmonių opi
niją už Stevensoną!

Mes, iš’ tikrųjų, nežinome, kaip\ Tarybų Sąjungos 
vyriausybė žiūri į mūsų rinkimus, už kurį kandidatą 
jinai stoja: Eisenhowerį ar Stevensoną. Tuo klausimu 
ji laikosi santūriai. Ir tai gerai. Lai Amerikos žmonės 

. patys sprendžia savo vidujinius reikalus, be kitų šalių 
įsikišimo.

Bet mums atrodo, kad pykti dėl dėl to, ‘kad Bul
ganinas tokį laišką prisiuntė, nėra prasmės. Užuot dėl 
to pykus, reikėtų rimtai laiško turini svarstyti, dis- 

ILkusuoti.

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Jungtinių Valstijų kon
sulas Toronte pranešė, kad 
šiais metais emigravo į 
Jungtines Valstijas 10,493 
asmenys. Toronto konsu
las neapima Niagara Falls, 
Windsdro ir nekuriu šiau
rinių Ontarijos sričių. Tą 
patį raportuoja ir Winni- 
pege esantis amerikiečių 
konsulas. Reikia manyti,. 
kad per visą Kanadą susi
darys keletas desėtkų tūks
tančių.

“Taigi, daug kam nepa
tinka gyventi Kanadoje. O; 
rodos, kad ir čia jau*daug 
geriau, negu kur kitur. Iš 
daugelio ( Europos šalių, 
ypač Britanijos ir Vokieti
jos, žmonės dešimtimis 
tūkstančių plaukia Kana- 
don.

“Jeigu Jungtinės Valsti-tr • x i • - . i , . v vigu ti uiig vuicci v aww-Kaip tik tokios nuomones yra ir demokratų partijos jos taip priimtų kanadie-
kandidatai — Stevensonas ir Kefauveris. Stevensonas, 
pavyzdžiui, sako, jei Bulganinas siekėsi savo laišku pa- 

‘ veikti mūsų žmonių opiniją į rinkimus, tai jis negerai 
.'padarė. Bet Bulganino laiško turinys visvien yra geras, 

jo nereikia atmesti, bet reikia imtis rimtų diskusijų dėl 
■■ susitarimų, kad atominių ir hydrogeninių bombų sprog

dinimai pratimų tikslais turėtų būti tuojau sulaikyti, ka
dangi jie kenkia žmonių sveikatai; jie yra pavojingi.

Kefauveris į tai žiūri panašiai.
Pasirodo, kad šis klausimas — sulaikymas atominių 

bombų sprogdinimij pratimų tikslais — tampa pačiu 
žvarbiausiu, pačiu centriniu klausimu šioje rinkiminėje 

^kampanijoje! ,
To neturėtų pamiršti nei vienas Amerikos pilietis.

GALVOKIME TAIP, kaip galvoja žymūs mokslmin- 
ir visuomenininkai: nuolatinis atominių ir hydroge- 

bombų sprogdinimas.yra pavojingas vis.ai žmonijai.

čius pabėgėlius per rubežių, 
kaip kad yra daroma tose 
šalyse, kurios’’ rubežiuojasi 
su socialistiniais kraštais, 
tai daug kanadiečių bėgtų 
ir sakytų, kad čia tiesiog 
neįmanoma gyventi, prašy
tų leisti gyventi anoj pusėj.

“Gyvenimas Kanadoje la
bai gražus tik. paviršutiniš
kai žiūrint. Daugybė žmo
nių verčiasi sunkiai ir ieš
ko geresnių progų.”

S \

taiką, demokratiją ir soči- - 
alinę pažangą.

Beveik kiekvienas Denni
so laiškas, pažymi laikraš
tis, yra persunktas rūpini
mosi komunistų partija, jos 
eilių vieningumu, nes auto
rius supranta, kad be sti
prios, nuolatinės partijos 
neįmanoma užtikrinti dar
bininkų klasės ir visų de
mokratijos bei pažangos jė
gų vienybės.

“Pravda” pabrėžia:
—Niekas taip plačiai ir 

giliai neatskleidžia vidinio 
žmogaus veido, kaip sunkių 
išmėginimų ir vargo metai. 
Bailiai svyruoja, išduoda, 
žūva. Narsūs, savo idėjoms & 
atsidavę kovotojai dar la- * 
biau užsigrūdina. “Mūsų 
tikėjimas mūsų partija, mū
šų klasė, mūsų reikalu vi
siems laikams liks begalinis 
ir nepalenkiamas” — šiuos 
Denniso žodžius galima bū
tų įrašyti epigrafu jo kny
goje.

Antitarybinės isterijos 
įkarštyje, tęsia laikraštis, 
jis liko nesvyruojantis JAV 
ir Tarybų Sąjungos tautų 
draugystės šalininkas. Den
nisas pabrėžia, kad šios 
draugystės stiprinimas ati
tinka pagrindinius ameri
kiečių tautos interesus: 1 
“Nėra didesnio patriotizmo* ' 
ir t ė v y n ė s meilės, kaip 
Amerikos —TSRS draugys
tes — šio fundamento na
cionaliniam saugumui ir 
tvirtai taikai visame pa
saulyje pasiekti — vysty
mas.”

Nėra abejonės, reiškia įsi- 
tikinimą “Pravda,” kad 
naująją Eugene Denniso 
knygą TaTybų1 Sąjungos 
skaitytojai sutiks lygiai 
taip šiltai, kaip jie sutiko , 
ankstesnius jo veikalus.

Koresp. *

nisas nurodė, jog kai abi 
pusės siekia taikos ir nori 
vesti derybas pasitikėjimo 
dvasia, kai jos stengiasi tai
kos interesais daryti nuo
laidų, galima taikiu būdu 
išspręsti įvairius ginčija
mus klausimus. “Amerika 
šito yra reikalinga, — pa
brėžia Dennisas, — ne ma
žiau, negu kitos nacijos.”

Būdamas kalėjime, tęsia 
J. Jasnevas, Dennisas labai 
domėjosi nacionalinio išsi
vadavimo judėjimu Azijos 
ir Afrikos šalyse. Jis pažy
mėdavo, kad’Kinijos Liau
die Respublikos, kaip di
džiosios valstybės, įkūrimas 
yra vienas svarbiausių po
kario laikotarpio įvykių, 
kuris turės vis didesnės tei
giamos įtakos Azijai ir vi
sam pasauliui, viso nacio
nalinio išsivadavimo judė
jimo vystymuisi, tolesniam 
taikos, demokratijos ir so
cializmo stovyklos stiprėji
mui. Dennisas pabrėžia taip ; 
pat, jog nepaprastą reikš-; 
mę turi demokratinių ir an- 
tiimperialistinių tendencijų 
vystymasis Indijoje, įver
tindamas šias tendencijas 
kaip stambų veiksnį, pade
dantį taikos jėgoms nugalė
ti karo jėgas.

- Šiandieną, rašo “Pravda,” 
kai pasaulio plačiųjų sluoks
nių dėmesys yra atkreiptas 
į Egipto liaudies teisingą 
kovą už savo pagrįstą tei
sę disponuoti Sueao kanalu, 
su ypatinga jėga skamba 
Eugene Denniso žodžiai: 
“Afrika nuo šiol jau nebė
ra miegantis žemynas, pa
klusnus vergiško darbo šal
tinis, aukso, deimantų, va- 

kalėjimo ragina savo tėvy- Ų° kačiuko nekontro
liuojamo grobimo šaltinis...

i “

Redakcijos Atsakymai jKen,i“ “ T”"° i0!
Mikui Detnoitiečiui.—Fel

jetono “Nebaisus komuniz
mas” __ ____ _
peraštrus ir neturi nei juo
ko neigi pamokymų.

Poetui J. W.—-Eilėraščio 
“Visų šventų mitingas” ne-' 
spausdinsime. Jame šlu
buoja ritmas, o turinys —* 
per daug kaž kaip stačio
kiškas. Rašykite proza.

Korespondemtams. — Su
simildami, nerašykite pai-' 
■sėliu; rašykite plunksna, ką 
rašote. Atsiminkite^ kad 
paišeliu parašytas dalykas 
yra labai sunku įskaityti/ 
Pasigailėkite mūs!

L V. — qMūgę” sunaudo
sime. Dėkojame! ?

Julių Juozui. — Apie tai- 
pas mus jau buvo labai 
daug rašyta, todėl neverta 
ir vėl ką nors pradėti iš 
naujo. Tuo' būdu ir jūsų 
rašinėlio nesunaudo&ime. ’

gynimą, už atsidavimą ko
munistų . partijai, taikos, 
socializmo ir demokratijos 
reikalui. Štai jau trisde
šimt metų Dennisas yra 
Amerikos kompartijos eilė
se, tame tarpe dvidešimt 
metų — jos Nacionalinio 
Komiteto sudėtyje ir de
šimt metų — jos generali
nio sekretoriaus poste.

Laikraštyje “Pravda” pa
žymima, kad Denniso, kuris 
visai neseniai išbuvo penke
rius metus kalėjime,, laiškai 
yra asmeninio pobūdžio, 
bet tik savo forma. Savo 
turiniu tai

Chicago, III.
Rezoliucija L.D.S. veiklos 
klausimu

L.D.S. 2-ros Apskrities 
tinėj' konferencijoj 
spalio 14-ą d
dos svetainėje, Chicago, 111., 
buvo plačiai svarstyta organi
zacijos veikla ir jos trūkumai 
apskrities kuopose.

Pagerinimui kuopų veiklos 
konferencija siūlo, kad bū
siantis L.D.S. 2-ros Apskrities 
naujas kamitetas tuojau su
šauktų visus savo kuopų buvu
sius delegatus L.D.S. 12-to sei
mo ir kuopų Veikėjus, pasita
rimui ir nutiesimui bendrų, 
planų veiklai ir gavimui nau
jų narių.

Konferencija atsikreipė į vi
sus L.D.S. 2-ros Apskrities kp. 
narius ir veikėjus susirūpinti 
organizacijos narių pakėlimu. 
Pirmiausiai ragina darbą pra
dėti- nuo savųjų, įrašant vai
kus, anūkus ir artimus gimi
nes. Naujų Jnarių verbavimo 
darbą i pradėjus nuo savųjų, 
bus daūg lehglviau iį’ logiškiau 
kalbinti ir gauti pašaliečių <!į 
mūsų organizaciją.

L.D.S. yra tvirta finansiniai 
ir n'esunku perstatyti jos abel- 
ną stovį bile, vienam. Tai ge
riausiai parodė L.D.S. 12-tas 
Seimas, pakeldamas nariams 
pašalpą 30% be pridėjimo 
mokesties, ką joki kita lietu
vių fraternalė organizacija 
hera padarius. L.D.S. apdrau- 
da taipgi pigesnė už apdrau- 
dos kompanijų.

Tad L.D.S. 2-ros Apskrities 
kuopų nariai ir veikėjai į dar
bą, pradedant nuo savųjų ir 
kalbinant visus sveikus ir do
rus lietuvius stoti į LDS.- Taip’ 
veikdami galėsim pasidžiaug
ti darbo vaisiais busimoj kon
ferencijoj, ią57-ais metais.’ 

į Rez. Komisija

didžios politinės 
dokumentai, pa- 

ivair i a u s i a s 
metu visuomeni-1951 -1955

nio gyvenimo puses. Vado
vaudamasis marksizmo-le-. 
ninizmo mokymu, kuris, ■ 
kaip vaizdingai apibrėžia 
autorius, “nubrėžė žemėla
piuose skalas ir seklumas, 

i laukiančias priešaky, ir at- 
į rado dėsnius, kurie ap
sprendžia potvynius ir ato- 
slūgas socialinių pakitimų 
vandenyne,” Dennisas nuo
dugniai išanalizavo tai, kas 
vyko anais metais tarptau
tinėje arenoje ir ypač Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se. Jo išvados, įvertinimai, 
o kartais tik negausios (dėl 
griežtos cenzūros), bet taik
lios pastabos verčia rimtai 
susimąstyti dėl dabarties ir 
ateities.

Recenzijos autorius pažy
mi, kad Dennisas paskyrė 
didelį dėmesį taikos ir sau
gumo užtikrinimui — šiam 
opiausiam dabarties klau
simui. Laikraštis nurodo, 
kad Dennisas laiškuose iš

nainius. imtis aktyvių orga

Laiškas Redakcijai
SENO VINCO KNYGAI 

AUKOS
Gerb. Redakcija:

Detroitietis J. Daukus 
(kuris pirmiau gyveno Ro
chester, N. Y.), užsiprenu
meravo Seno Vinco eilėraš
čių knygą ir pridėjo $4.00 
auką knygos išlaidoms. 
Tad šiųomi ir siunčiu visą 
penkinę. Pinigus ir jo var- 
dą-adresą priduokite “L.” 
Administracijai.

Prieš kiek laiko, pasiun
čiau 27-nias prenumeratas 
ii* penkinę aukų — nuo D. 
Musteikos. $4 ir Petronės u 
Keturakis $1. Nežinia, ko-ii 
dėl Administracija nepa-

Nuo Pietų Afrikos iki skelbia, nuo kurių žmonių
- - - , tau_ gauna aukų knygos išlai-

jtos„ juodos ir rudos, veda Joms?
didžią, nors ir netolygią ko
vą už nacionalinę laisvę, už

j . Ts. žmogaus teises ir laisvę, nesunaudosime. Jis S . , . . , ,,

Atomas šiandien patapo tokia pajėga, apie kurią 
prieš porą desėtkų metų žmonijajiesvajojo. Jeigu toji 
jėga nebus laiku pažabota, ji gali ilgainiui niekalu pa
versti visą^ pasaulį., . ... .... ...____________  K ......

Afrikos tautos sujudo, su- 
silaukdamos visos pažan
giosios žmonijos paramos.” 

“Pravdos” recenzijoje pa
žymima, kad didelę dalį sa
vo laiškų Dennisas paskyrė 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse esančiai ekonominei 
ir politinei padėčiai išana
lizuoti. Dennisas ragina 
sudaryti plačią demokrati
nę darbininkų klasės vado
vaujamą, koaliciją taikai ir 
d e m o k r a tinėms laisvėms 
ginti. Dennisas su džiaugs
mu sveikina kiekvieną žinią 
apie tai, kad plečiasi dar
bininkų klasės veiksmų vie
nybė, kad kyla jos politinis 
sąmoningumas ir aktyvu
mas, kad didėja jos sąjun
gininkų skaičius kovoje už 

<ri «imi ■ ...ii .A.* ......— , ,i,„,

Viso labo Jums,
Mikas x

(Čekis perduotas admi
nistracijai.—Red.)

Parduotuvė — mokykla

RADVILISK’S. — Prie uni
versalines parduotuvės pir
muosius mokslo metus pradė
jo kooperatinė prekybos mo- 
kykla, kurioje bus ruošiami 
krautuvių vedėjai ir pardavė
jai. Mokslas tęsis 6 mėnesius.

Pirmoji/ respublikinėje par
duotuvėje - mokykloje, be te
orinių žinių, mokyklos lanky
tojai gaus praktinius įgūdžius. 
Mokymo plane svarbią vietą* 
užima darbas už prekystalio.

Pirmuose užsiėmimuose bu
simieji prekybos darbuotojai, 
atvykę mokytis iš 20 respubli
kos rajonų, buvo supažindinti 
su bendromis prekybos taisyk
lėmis.

R. Adomaitis

2 pusi.—LfcisvB (Liberty)-Ketvirtad,, Spalio (Oęt») 25,
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Seno Vinco poezijos knyga
v Čia pažymime pavardes tų 
asmenų, kurie užsisakydami 
Seno Vinco poezijų knygą, 
apart $1 už prenumeratą, pri
sidėjo ir su auka. Sekanti au
kojo :

St. Brusokas, Brooklyn, N.

A. Kraujalis, White Plains, 
N. Y., $1.

A. I. Butrimas, Merrill, 
Wis., $1.

A. Yuris, Chicago, Ill., $1.
Anna Daukšienė, Grand Ra

pids, Mich
M.

Mich

Ccmn.,

$1.
Bradauskas, Detroit,
$1.
Mockaitis, Bridgeport,
$1.
Švėgžda,
$1.
Antanas

Bridgeport,

ir Margaret

Tarriffville,

Conn.
Dr.

Petrick, B’klyn, 1
J. žvingila,

Conn., $2.
Peter Walkins, Coal Cen

ter, Pa., $1.
A. Hentz, Hartshorne, Ok

lahoma, $1.
J. ir K. Wallace, St. Louis,

Mo., $4.
A. Pranckaitis,

Me.> $1.
Helen Savukas,

Pa., $1.
Vincent Zabul,

Mich., $4.
J. Nobara, New York City, 

$1.50.
Andrius Serbentą, Buffalo,

F. Bunkus, Newark, N. J.. 
$1.

F. Mažuolis, ; Gardner, 
Mass., $1.

A. Glebo, Gardner, Mass., 
$1.

P. Anuškevičius, Newark, 
N. J., $1.

Jonas Motuzą, Trenton, N. 
J., 50c.

Ant. Jakstonis, Trenton, N. 
Jr, 50c.

E. Vaičaitis, Paulsboro, N.
J., $1.

A. Baravicks, Branch, 
Mich., $1. ,

E. Carfagno, Gibbstown, N. 
J., $1.

O. Palionis, Swedesboro, 
N. J., $1.

C. ir S. Yoniškiečiai, Wa
shington, D. C., $4. - ,

P. šaulis, Elizabeth, N. J., 
$1.

A. Balčiūnas, Montreal, Ca
nada, $2.

A. Lukaitis, Bayonne, N. J., 
$L

F- Muzikevičius, Bayonne, 
N. J., $1.

S. Radusis, Bayonne, N. J., 
$1.

J. Weiss, Brooklyn, N. Y.,

P. Gutauskas, ^Toronto, 
nada, $1.

A. Petronis, Hamilton, 
nada, $1.

J. Kubilius, Hamilton, 
nada, $1.

M. Philadelphietė, $5.
S. J. Latviukė, $5.
B. Tuškevičius,

K. Senko, Ulster

Ca-

Ca-

Ca-

Scranton,

Park,

Park,

N.

N./ A. Velička, Rego
Y., $4.

P. Kapickas, Brooklyn,
Y„ $4.

Ona Lietuvaitė, 
Pa., $1.

PhiladeL,

Julia Werner, 
Ohio, $1.

So. Euclid,

A. E. Pažarskas, Chicago, 
111., $1.

Gh. Vaichunas, 
Ill., $1.

Harrisburg,

Frank Zavis, 
Pa., $3.

Bethlehem,

A. Metelionis, St. Peters-

Mexico,

Portage,

Detroit,

Ant. Sakalauskas, Sun Val- 
4oy, Calif., $1.

A. Kaunas, St. Clair, Pa., 
$1.

Antanina Karalis, Detroit, 
Mich., $1.

Aldona Olson, Mundelein, 
Ill., $1.

Ą. Skirmont, Brockton,. 
Mass., $1.

Helen Alsys, Saranac, Mich., 
$1.

S. šepetys. No. Collings
wood, N. J., $4.

J. Linarta, Toronto, Cana
da, $1.

B. Jakaitienė, 
Mass., $1.
p B. Bernotienė, 
Mass., $1.

J. Lesevičius, Montreal, Ca
nada, $1.

L. Kisielis, Montreal, Cana
da, $1.

B.
Can.,

M. Simon, Brooklyn, N. Y., 
$L

J. Semenas, Brooklyn, N.
Y., $1.

Anne Yakštis, Richmond 
Hill, N. Y., $1.

V. Daniel, Easton, Pa., $1.
M. Urban, Easton, Pa., $1.

F. Malkaitis, Easton, Pa., $1.
J. Katinis, Eastoig Pa., $1.
T. švelnikas, Easton, Pa., 

$2.
L. Tilwick, Easton, Pa., $4.
B. Marcinonis, Waterbury, 

Conn., $1.
C. Staneslow, Waterbury, 

Conn., $1.
J. Lukšas, Windsor, Conn., 

50c.
Waterburietė, $1.
J. Slench, Chicago, Ill., $4.
A. Romanas, Chicago, Ill.,

burg, Fla., $4.
F. ir P. Walant, PhiladeL, 

Pa., $1.
Jonas Stasiukaitis, PhiladeL, 

Pa., $1.
S. Wort, B’klyn, N. Y., $2.
Ona Marozienė, Waterbu

ry, Conn., $1.
Ona Arlauskiene, Newark, 

N. J., $1.
F. Klaston, Huntington, L.

1., $1.
J. M. Stanelis, Westfield, N.

J., $4.
Mary Bartnikiene, Chicago, 

m., $].
B. Muleranka,

Conn., $1.
LMS Centras,

Hill, N. Y., $10.
Susninkų Jurgis,

Mass., $4.
Andrew žebraitis, Chicago,

111., $1.
Karolis Pečiulis, 

les, Calif., $3.
K. B. Karosienė, 

dro, Calif., $4.
F. Kazokienė, Jamaica, N. 

Y., $rl.
A. Krajauskas, Spring Val

ley, III., $1.
J. Būbliauskas, Dearborn, 

Mich., $1. .
J. F. Ditkus, Kenosha, Wis., 

$1.50. • ;
M. ir E. Liepai, Woodha-

Hartford,

Richmond

Worcester,

Los Ange-
i

San Lean-

Worcester,

Worcester,

St. Kaston, Chicago, Ill., $1
A. M. Shultz, '

Oregon, $5.
S. VaičiuTioniene,

111., $1.
Jonas Užubalis,

111., $4.

W. Linn

Chicago

Chicago,

Can

25c.

Daukus; Birmingham 
$4.Mich.,

Jonas Vaznys, Rich, &11,

Julė Vėgėlienė, Racine, 
Wis., $1.

Juozas Vinikaitis, So. Oz
one Park, N. Y., $1.

A. Gąiliunas, Collingswood, 
N. J., $4.

Ip. Kutelis, Waterbury, 
Conn., $1.

J. Šimkus, B’klyn, N. Y., $1.
S. Sasna, B’klyn, N. Y., $4.
J. Petrauskas, Montreal, 

Canada, $1.
B. šalčiunas, 

nada, $1.
Jos. Stankus,

ley, Pa., $1.
A. Matulis, 

N. J., $1.
, A. Zavis, Jersey City, N.
J., $1. . . . .

R. Feifer, B’klyn, N. Y., $1.
Alb. Laucius, B’klyn’, N. Y.,

Montreal, Ca

Center Vai

Jersey City,

Mrs. Joe Rimkus, Rockland, 
Mich., $1.

Paaiškinimas: Prašome ne
suprasti klaidingai, čia yra 
tiktai aukos prie knygos išlei
dimo ; pav., asmuo prisiuntė 
$2, tai $1 už prenumeratą ir 
$1 kaipo auka; kitas prisiun
tė $5, tai $1 už prenumeratą, 
ir $4 auka ir t.t.

širdingai ačiū visiems, ku
rie taip gražiai prisidėjo prie 
pagelbėjimo išleisti Seno Vin
co poezijų knygą.

kėlimot jnė darbo sąlygą pa
gerinimo.
Pairo pilumerių derybos

čia važinėjantieji plumeriai, 
kurie veda derybas su samdy
tojais, reikalauja pakėlimo 
algų. Per ilgą laiką vedę de
rybas ir, negalėdami susitarti 
su samdytojais, pagaliau spa
lio 18-ą dieną, išėjo iš mitin
go. Kas reiškia, derybos pai
ro. Ką unija planuoja toliau 
daryti, šiuos žodžius rašant 
nėra žinios.

Plumeriai dabar gauna al
gos $2.12 į valandą. Reika
lauja, kad būtų pakelta iki 
$2.35 į valandą. Samdytojai 
siūlo pakelti iki $2.17. Darbi
ninkus atstovauja “The Unit
ed Association of Journeymen 
Plumbers local 144”, unija.

Ir kas .neturi bėdos su 
pastatymu automobilių

šiuo tarpu kas kart vis dau
giau’ ir daugiau atsiradus au
tomobilių, žmonės turi bėdos 
su jų pastatymu. Pagaliau ta 
bėda pasiekė ir provincialę 
policiją Montreale. Prie mies
to rotušės (City Hali) ant 
Champ de Mars plotmės lig 
šiol provinciale policija pasi
statydavo apie 60 automobi
lių. Bet dabar, miesto tary
bos valdyba nutarimu
atima teisę ten statyti auto
mobilius. Kur jie dabar pasi
statys savo mašinas, nežinia. 
Tiek tik vienas provincialės; 
policijos pareigūnas pareiškė: 
“1 am afraid it will mean 
more trouble”.
Gražiai pagerbti Gruckūnai

Artimų draugų ir giminių 
iniciatyva, spalio 13-ą dieną, 
dalyvaujant virš 200 svečių, 
gražiai buvo pagerbti Juozas 
ir Marytė Gruckūnai, juodvie- 
jų 25-ių metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga.
Serga

Charles Radeckis sunkiai su
sirgęs. Ligonis randas Mont
real General ligoninėje.
Mirė

i <
Praeitą savaitę mirė V. 

Maksvytis. Paliko nuliūdime 
žmoną. Velionis į Kanadą bu
vo atvažiavęs prieš pirmą pa
saulinį karą.

bariai, patalpos Jfizinio auk
lėjimo katedrai, sporto klu
bui ir kt.

Sporto salėje galima žaisti 
krepšinį, tinklinį, tenisą, ruo
šti gimnastų treniruotes. Nau
josios salės ilgis — 25 m, plo
tis — 13 m, aukštis—6 m.

Dabar Veterinarijos akade
mijos studentai turi vieną iš

geriausių sportinių' bazių res
publikoje. Be naujosios spor
to salės, šios aukštosios mo
kyklos teritorijoje yra sporto 
aikštynas, kuriame įrengta 
krepšinio, tinklinio ir miestu'' 
čių aikštelės, šaudykla. Nu
matoma įrengti ir futbolo 
aikštę.

Rochester, N. Y
Spalio-Oct 27 d. įvyks pažmonėsys, kurį 

rengia moterų ir vyrų ALDLD vietinės kuopos. 
Maloniai kviečiame visus Rochesterio lietuvius 
atsilankyti į šį svarbų parengimą. Visas pelnas 
nuo šio parengimo yra skiriamas Laisvei.

Visi Laisvės skaitytojai ateidami Į paren
gimą atsiveskite naujų skaitytojų.

PASTABA: Nevalgykite namie, nes čia tu
rėsime skanią vakarienę, taipgi šaltų ir karštų 
gėrimų. Vakarienės pradžia 7:30 vakare, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave.

Kviečia Rengėjai

L. Adm.

jiems

Kvietinskas,
ŠI.
Morkevich, 
$1.
Kiela, Montreal, Can.,

Montreal,

Montreal, «i

Šilinis, Rosemont, Can.,
25c.

Ona Titanienė, 
N. Y., $1.

J. Steponaitis,

Woodhaven,

Brooklyn,

SpringfieldA. Gilmanas, 1
Gardens, N. Y., $1.

A. Stravinskas, Lowell, 
Mass., $4.

V. Žilinskas, Plymouth, Pa.„ 
?L

Ona Visockienė, 
ton, Conn., $1.

P. Gardauskas, 
tain, Conn., $1.

Ona Klimas,
Mass., $1.

Jonas Vaitaitis,
Mass., $1.

Elz. Tenukienė,
Mass., $1.

• A. M. Pipiras,
Pa., $1.

Įdėt. Meno Sąjunga, 2-ra 
apskr., $5.

• Aido Chdras, Worcester,;
Mass., $5.
' M. Sukackiene, Worcester, 

Mass., $4.
F. Gustaitis, Detroit, Mich.,

E. ir J. Bekampiai, Avalon,
$1. * :

A. Lipčius, Eddystone, Pa.,

Kensing-

New Bri-

Brockton,

Brockton,

Brockton,

Pittsburgh,

Md

Md

ir O. Deltuvai, Hanover, 
$1.
ir F. Deltuvai, Arbutus,
$1. -
Šlajus, Eddystone, ,Pa.,

$1.
Dom. Yokša, Ridley Park, 

'Pa., $2.

A. ir J. K. Navalinskai,1 
Binghamton, N. Y., $2.

Povilas Mikolajunas, Bing
hamton, N. Y., $1,

Veronika Kapičiauskienė, 
Binghamton, N. Y., $1.

J. ir A. žemaitis, Bingham-;
ton, N. Y., $1. J

L. ir A. Mainioniai, John
son City, N. Y., $4.

G. Stasiukaitis, Cliffside.
Park, N. J., $1.

K. Milinkevičius, Brooklyn,

I. Klevinskas, Scranton, Pa., 
$1.

W. D. Medeliai, Scranton,« 
Pa., $1.

J. Užunaris, Windsor, Ca
nada, $1.

Jonas Juška, Richmond Hill,

Montreal, Canada
Mokytojai planuoja 
masinę rezignaciją

Montrealo angliškų katali
kų mokytojų federacija nu
balsavo apsvarstyti sekančiam 
savo susirinkime masinės re
zignacijos galimumus, kuri 
būtų įvykdoma 1957-ais me
tais birželio 30-ą dieną. Kaip 
žinia, mokytojams išėjus į 
streiką 1949-ais metais, jų fe
deracijai buvo atimtas čarte- 
ris. Nežiūrint visų bandymų 
atgauti čarterį, lig šiol nepa
vyko.

Dėl planuojamos rezignaci
jos mokytojai duoda tris prie
žastis: 1) kad.r anglai katali
kai mokytojai “negali gauti 
teisingumo iš Kvebeko Darbo 
Santykių Komisijos; 2) kad 
jie negali gauti lygių algų su 
Montrealo protestonais moky
tojais; 3.) kad ši grupė moky
tojų, kuri sakosi turi 400 na
rių, negali gauti»nė algų pa-

Įrengta nauja sporto salė
KAUNAS. — Veterinarijos 

akademijos teritorijoje išaugo 
naujas dviejų aukštų mūrinis 
pastatas. Jame įrengta spor
to sale, trys auditorijos, dušai, 
sportininkų nusirengimo kam-

Ig. Urbonas, Great Neck,

J. Purtikas, McKees Rocks,' 
Pa., $1.

LDS 142 kp., Pittsburgh, 
Pa., $15.

J. Kaupas, Chicago, 111,, $1.
L. Žemaitienė, Hartford,

Conn., $1.
L. Mankienė, Hartford,

Conn., $1.
M. Mikžentaitienė, ' Hart

ford, Conn., $1. i
A. Klimas, Hartford, Conn.,! 

$4.
A. Macijauskas, Detroit,

Mich., $1. >
A. Skampskas, Detroit,

Mich., $1.
Fairiawniete, $4.
P. Rainys, Brooklyn, N. Y., 

$1. :
W. Keršiilis, Brooklyn, N.

Naugatuck,

Niagara

V. Karalius,
Conn., $2.

B. Žukauskas
Falls, N. Y., $2.

Kazys Mačys, Jewett City, 
Conn., $1.

A. Dagis, San Leandro, Ca-j 
lifornia, $4.

J. Vaičekauskas, Bingham
ton, N. Y., -$4.

Konst. Karloniene, Maspeth,'

V. Tautas, B’klyn, N. Y., $1.
D. Musteikis, Detroit, Mich., 

$4.
Petrė Keturakis, Detroit, 

Mich., $1.
S. šaltys, Roeford, III., $3..
N. Grigienė, Cicero, III., $1.

W. Cook, Chicago, Ill., 50ė.
J. Yla, Toronto, Can., 50c.

Rožukas, Toronto, Cana-J.
da, $1.

S. Žostautas, Mimico, Cana
da, $1.

A. Juozaitis, Toronto, Ca
nada, 50c.
......-1.1
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Lawn, N.

Washing-

BdltitnoreJ;

Justin Antonat, Grand Ra
pids, Mich., $3.

M. Klimas, Fair
J.,_ $1.

M. Yanavičienė, 
ton, Pa., 50c.

J. Kasparavičius,
Md., $2.

Fr. Nagine, Keene, N. H.,l
$1. J

F. Mankauskas, Tunkhan-Į 
nock, Pa., $1.

Jos. Jackim, Shelter Is., N. i
Y., ■$!. ■

Genovaitė šerpitienė, Mont
real, Canada, $2.

Juozas Alexaitis, Essex, 
Conn., $4.

M. Misevičienė, Brooklyn,
' ' r ) y

Kazys Dževečka, LaUrėlton,;
N. , J., $1.

M. Kazlauskas, So. Boston, 
Mass., $1.

Wm. -Goodis, Utica, N. Y.,:; 
$1.

J. A. Dwarsh, Hood 
Oregon, $1.

J. Bimba, Hawthorne, N.

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkes 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
Linksma pranešti, kad šiemet Laisvės koncerto pro
grama bus labai įvairi, nes ją atliks žymiausi Ameri
kos lietuvių talentai. Greit paduosime ištisą koncerto 

programą, sekite koncerto skelbimus.

Šis Koncertas Bus
■ I ;

v \

Liberty Auditorium .
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Koncertui Įžanga tik $L50

,NRochester;

Prasidės 3:30 valandą popiet. Pradedame anksčiau, 
kad būtų progos i toliau atvykusietiis anksčiau 

sugrįsti namo.

Prašome iŠanksto pasižymėti’ <Iieną ir pasirūpint at- 
sflankytt Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 

' < ateiti J koncertą .

Anicetas Vildžius, N. Y. C., 
$1.

Kazys Sungaila, Brooklyn, 
N. Y., 50c.

J. Vaivada,
Y., $i.5o:

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo

ŠL.IUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. Šliupo darbų dėl .lie
tuvybės, švietimo ir sąžines laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00.
ČIKAGOS šESfcLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudenį, žiemą ir pavasarį vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00.
SAULfiS RŪSTYBE — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai.
psl., kaina $3.00
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bot kas nori tik 1 
ar 3 kriygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. , 
Halsted St., Chicago 8, III.
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BROCKTON-WORCESTER
Grupe Lietuvių Liaudies Teatro iš New Yorko 

vyksta į Brock toną ir Worcester j, Mass., 
su labai įdomiu veikalu:

LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija

VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adele Rainiene, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokyte ir Eva Mizarienė

REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Brockton, Mass- 07 Dieną Spalio 
Įvks šeštadienį ' (October)

Rengia L.L.D. 6-ta kuopa

ROBERT STANLEY, vietinis pianistas.
Pertraukose akompanuos solistei S. KAZOKYTE1.

Lietuvių Tautiško Namo Salėje
668 No. Main St. Kampas Vine Si.

Vaidinimas prasidės 7:30 Vai. Vakare

Worcestery QO Dieną Spalio 
įvyks Sekmad. (October)__

Rengia ALDLD 11 kuopa

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.
Vaidinimas prasidės 3-čią vai. popiet

Visi Naujosios Anglijos lietuviai būtinai pama
tykite šį labai įdomų perstatymą. Pasirinkite vie
tą, kur jums patogiau ir traukite pamatyti kome
dijos, kurk vaizduoja skandalą inteligentiškoje šei
moje. Tik pamatę suprasite ir jausite veikalo 
dvasią, kada juokai kutens jūsų krūtinę.



New Jersey naujienos
13-tą d. spalio Liaudies Te

atro aktoriai Elizabethe, N. 
J., suvaidino komediją “Lap
kus”. Komedija yra trijų ak
tų, bet kuomet scenerijų ne
reikia pakeisti, sulošiama vie
name kambaryje, tai didelių 
pertraukų nėra. Vaidinimas 
ėmė tik dvi valandas laiko.

Mano manymu, pirmas ir 
trečias aktai nėra tokie įdo
mūs, bet antrasis, tai bus 
svarbiausias ir žiūrovai juo Į 
geriausiai susidomina. šiame 
akte daug gyvumo įneša 
“Lapkaus” giminaitė Suzanna 
Kazokytė, kuri nors trumpo
je rolėje, bet savo nudavimu 
ir gyvų aktinimu sužavėjo su
sirinkusius. Lapaitės rolėje 
Adelė Rainienė, “Lapkaus”— 
Povilas Rainys. Jonas Valen
tis, — senbernis ir moterų vi
liotojas. Eva Mizarienė “Lap
kaus” giminaitė. Jų rolės ei
na per visą vaidinimą ir ilgos. 
Atliko pagirtinai. Norisi pri
minti ir tai, kad jau ilgas i 
laikas, dalyvaujant beveik1 
kiekviename perstatyme, bet 
neteko pastebėti pirmesniuose 
perstatymuose, kad taip būtų 
gerai vaidintojai susimokinę 
savo roles, kaip “Lapkaus” 
vaidinime, nudavimai, nelau- 
kimas sufleriaus paduotų žo
džių, eina sklandžiai.

4

Šį pastatymą suruošė L.D.S. 
Trečioji apskritis. Iš praeities 
laikų Elizabetho liet, kolonija 
buvo gera teatrų lankytoja, 
bet šiame perstatyme nebuvo 
tiek publikos, kiek tikėtasi. 
Taip, mūsų eilės retėja, sena
tvė daugelį sulaiko namuose. 
Daugelis mūsų gerų parengi
mų lankytojų apleido ne tik 
Elizabethą, Newarką, bet ir 
Lindeną, ir apsigyveno nuoša
liai lietusiais apgyventose vie
tose ir jie, toliau gyvendami, 
pasiliko pasyviais, nelanko pa
rengimų, nesueina su buvu
siais draugais ir palieka orga
nizacijų parengimus užmiršty
je. Tačiau iš parengimo nuos
tolių nebus.

Reikia tarti nuoširdų ačiū 
Liaudies Teatro vaidintojams 
už tai, kad jie pasiaukoja. 
Jie pervažiuoja artimas ir to
limesnes lietuvių kolonijas ir 
publiką linksmina, ir jeigu ne' 
Brooklyno vaidintojai, tai ne
būtų progos vaidinimus maty
ti. . . Sufleriaus užduotį atliko 
R. Mizara. 

* • ♦
Mūsų valstijoje yra geras 

skaičius lietuvių, kurie apsi
gyveno prie pajūrio, ūkėse ir

Žinios iš Lietuvos
Nauji lietuviški audiniai

KAUNAS. — “Drobės” vil
nonių audinių fabrike pradėti 
gaminti nauji audiniai kostiu
mams. “Triko - drobę” iš gry
nos vilnos sukūrė menininkė- 
tekstilininkė Veronika Asaus- 
kienė. Nauja medžiaga gami
nama iš plonų verpalų. Ji pa
sižymi lengvumu, tvirtumu, 
nesitraukia nuo drėgmės, be
veik nesiglamžo. Audiniai su
silaukė aukšto vartotojų įver
tinimo.

Naujų audinių gamybą pra
dėjo ir kitos miesto tekstilės 
įmonės. “Limos” fabrike au
džiamos lengvos pigios kostu- 
minės vilnonės medžiagos — 
“Triko - sport” ir “Triko - li- 
ma-2”. Lengvą, baltą, vilno
nę medžiagą moteriškiems 
paltams “Vasara” išleido “Li
tekso” fabrikas, šiuos audi
nius sukūrė vietiniai inžinie
riai.

Pirmoji produkcija
KURŠĖNAI. — Prie Dauge

lių plytines baigta šiferio ce
cho statyba. Prieš kelias die
nas jame pagaminta pirmoji 
produkcija.

Šiferis — patogi, lengva »ir 
pigi medžiaga stogams dengti 
— iki ’šiol mūsų respublikoje 
nebuvo gaminama. Naujame 
ceche per metus šios statybi
nės medžiagos bus pagamina
ma 32 milijonai sąlyginių 
plokštelių.

Įsisavinant naują produkci

prie ežerų. Tačiau išsiskyrę 
nuotoliai vieni kitų gyvena ne
organizuotai. Jie neturi jokių 
sueigų, kaip kad matosi kito
se valstijose. Matosi iš kitų 
valstijų, kad lietuviai ūkinin
kai svarbesnius parengimus 
remia ne tik jų lankymu, bet 
aukodami įvairius daiktus, 
kad parengimai būtų sėkmin
gi. Gi mūsų valstijoje to nė- 
ra ir nesigirdi gerų žinių tuo 
reikalu.

Yes,' jų apylinkėje nėra 
vietų sueigoms, bet, mano 
manymu, jie organizuotai ga
li paremti svarbesnius paren
gimus tose kolonijose, kurio
se jie pirmiau gyveno! 

* * *
Teko patirti, kad lapkričio 

18-tą įvyks L.D.S. Trečiosios 
apskrities metinė konferenci
ja Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N. Y. Apskrities 
metinės konferencijos per pa
skutinius porą metų įvykdavo 
New Jersey valstijoje, bet 
šiais metais New Yorko vals
tijoje. New Jersey valstijos 
L.D.S. kuopos rinkite delega
tus ir dalyvaukite skaitlingai, 
kaip kad Brooklyno kuopos 
dalyvaudavo mūsų valstijoje.

Įdomu ir tas, kad tą pačią 
dieną įvyksta ir “Laisvės” 
koncertas, tad tą pačią dieną 
bus nušauti du šūviai. Atlai
kyta konferencija ir, pasibai
gus konferencijai, bus proga 
dalyvauti koncerte. 

* * *
šeštadienį, spalio 27-ą d. 

Progresyvinis Klubas rengia 
vakarienę atžymėjimui 40-tieS 
metų savo gyvavimo. Vaka
ras įvyks 408 Court St., Eli
zabeth. Tad kviečiami ne tik 
klubiečiai, bet ir klubiečių 
pritarėjai jame dalyvauti. At
silankiusieji esate ir būsite 
pilnai pasitenkinę. Nepamirš
kite 7 :30 vai. vakare būti.

* * *
Mūsų valstijoje prieš kurį 

laiką nebuvo girdima apie 
daug laiškų gavimą iš Lietu
vos. Dabar gi, beveik kiekvie
ną susitikus, tai pirmas pokal
bis apie iš Lietuvos gautus 
laiškus.

Dipukai, kurie irgi gauna 
laiškų nuo pasilikusių savųjų 
Lietuvoje, norėtų, kad rašy
tų blogai, bet laiškuose rašo
ma apie gyvenimo gerėjimą, 
mokslo pakėlimą ir kad jų gi
minių vaikai toli pažengė 
moksle ir tuomi didžiuojasi; 
dipukams tai nepatinka, bet 
taip jiems rašoma.

Pilietis

ją, daugėliškiams didelę para
mą suteikė grupė Maskvos vy
riausiosios šiferio valdybos in
žinierių ir Lietuvos TSR Sta
tybinių medžiagų pramonės 
ministerijos centrinės moksli- 
nės-tyriamosios laboratorijos 
bendradarbiai.

Įmonėje pradėta įsisavinti 
šiferio gamyba iš smėlingo ce
mento.

A. .Jaunius

Kovoje su gaišiu
MAŽEIKIAI.—Naktį “Šerkš

nių” kolūkio sėklinių grūdų 
sandėlyje kilo gaisras. Jį pa
stebėjo Viekšnių žemės ūkio 
mechanizacijos mokyklos Nr. 
7 mokiniai Albinas Vaitkevi
čius ir Kostas Žukauskas, ku
rie kolūkyje atliko gamybinę 
praktiką. Atskubėję prie de
gančio pastato, jaunuoliai 
drąsiai puolė į kovą su ugni
mi. Veikdami * ryžtingai, A. 
Vaitkevičius ir K. Žukauskas 
gaisrą užgesino. Kolūkio tur
tas buvo išgelbėtas.

Prieš kelias dienas gautas 
Vyriausiosios darbo rezervų 
valdybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos pranešimas, kad už 
parodytą drąsą, ryžtingumą 
ir sumanumą kovoje su gaisru 
Viekšnių žemės ūkio mechani
zacijos mokyklos Nr. 7 moki
niai Kostas Žukauskas ir Al
binas Vaitkevičius apdovano
jami Garbės raštais.

J. Žukauskas

NowYorkii^/žy^žfc77liikn
Tony Anastasia dabar 
grasina savo unijos 
aukštiems pareigūnams

Nepilnai patvirtinti prane
šimai sako, kad vyksta kon
fliktas tarp ILA (uostininkų- 
krovikų) unijos aukštos vado
vybės su kąpitonu Bradley 
priešakyje ir tos unijos Broo
klyno lokalo vado T. Anasta-. 
sios. Tas lokalas turi 11,000 
narių - krovikų. Anastasia, 
kaip tai visi 'žino, surištas su 
gengsteriniais elementais. Ga
li būti, > kad dabar Bradley 
pagaliau bando imtis žingsnių 
prieš jį.

Spauda sako, kad Bradley 
pasiuntė Brooklynan savo pa
dėjėją T. Gleasoną, kad jis 
apsižvalgytų, prižiūrėtų loka
lo darbuotę ir 1.1. Bet Anas
tasia jam sakęs:

“Išsinešdink tuojau.' iš 
Brooklyno ir negrįžk, jeigu 
nenori, kad nebūtum išneštas 
negyvas”. Esą, tą grasinimą 
girdėję kiti unijos vadai ir 
laikraštininkai.

Spauda rašo apie galimą 
Anastasios vadovaujamo loka
lo atsimetimą nuo ILA.

Tuo tarpu ILA vadovybė 
veda derybas su laivų savinin
kais. Kai derybos prasidėjo 
laivų savininkų sąjungos raš
tinėse, tą namą pikietavo 
apie 100 eilinių ILA. narių. Jie 
nešė iškabas su reikalavimais, 
kad derybos būtų vedamos 
nacionaliniu maštabu, tai yra, 
kartu su Bridgeso vadovauja
mais Vakarinio pakraščio kro
vikų unija.

Kapitonas Bradley, betgi, 
prašė pikietų išsiskirstyti, ir 
jie tą padarė.

Walter Keršulis 
tapo apdovanotas

žinomas veikėjas Walter 
Keršulis dirba vienoje iš di
džiausių New Yorko depart- 
mentštorių—Sacks Fifth Ave. 
Jis ten dirba foremanu, turi 
gerą vietą. Jis ten, beje, iš
dirbo jau 20 metų.

Spalio 3,-čią dieną buvo su
ruoštas didelis banketas Wal-‘ 
dorf - Astoria viešbuty, New 
Yorke, pagerbimui tų, kurie 
tam tikrą metų skaičių toje 
krautuvėje išdirbo.

Banketo metu Keršulis bu
vo apdovanotas $100 ir auksi
ne špilka (sagute), pamargin
ta deimančiukais, . ,

Walteris Keršulis yra senas 
visuomenininkas ir daugeliui 
New Yorko lietuviui žinomas 
vyras.

IR JAVITS PRIEŠ JOE
McCarthy, sako jisai

Republikonų senatinis kan
didatas J. Javits, kalbėjo City 
College studentų susirinkime. 
Jis ten sakė, kad nors sena
torius McCarthy yra jo, tai 
yra, Republikonų. partijos na
rys, jis balsuotų prieš McCar
thy. McCarthy, sakė Javits, 
“diskvalifikuotas”, jo nuomo
ne, nuo bet kokių postų, kaip 
tai senatinių komisijų pirmi
ninkų vietos užėmimo. , • .

TARYBINIAI STEBĖTOJAI 
RINKIMŲ VAKARĄ PRA
LEIS ČIA, KUR LAUKS 
REZULTATŲ

Trys tarybiniai stebėtojai, 
Kudriavtsevas, Soloviovas ir 
Rubenstęinas, rinkimų vaka
rą praleis New Yorke, kur su
lauks rezultatų. Tie stebėto
jai šios savaitės pradžioje at
vyko New Yorkan, kur pra
leido dvi dienas. Išvykę kitur 
stebėti priešrinkiminę kampa
niją, jie pačią rinkimų dieną 
praleis mažesniuose mieste
liuose, stebint rinkimus, o va
kare grįš čia..

Jie sako, kad sulaukti, re
zultatus būtų įdomiausia šia- 
me didmiestyje.

Kviečiame į Aido koncertą
Aido Choro koncertas įvyks 

jau šį sekmadienį, spalio 28-ą 
dieną, 3-čią vai. po pietų, Li
berty Auditorijoje, kampas 
kampas Atlantic Avė ir 110th 
Street, Richmond Hill, N. Y.

Koncerte dainuos pagarsė
jęs ukrainų choras, žymioji 
solistė M. Dymtryshina, jugo
slavų garsus šokikas, solistė 
Betty Sanders, pats Aido Cho
ras ir taipgi Juozas Alexaitis 
griež smuiką. Pastarasis da
bar iš naujo lavinosi griežti 
smuiką ir, ot/dabar jau pįasi- 
rodys scenoje jo . mylimo cho
ro parefr|gi|ne, kuriame jis 
pats ilgai dainavo.

šis koncertas bus taip kąip 
koks tarptautinis festivalis. Ir, 
be abejonės, publikai bus kuo 
pasigėrėti.

Taigi, širdingai kviečiame 
visus į šitą Aido Choro, kon
certą. Nes dalyvaudami kon

Stevensonas jau kalbėjo— 
Eisenhoweris kalbės New 
Yorko Gardene šiandien

šiandien, ketvirtadienio va
kare, Madison Square Garde
ne kalbės prezidentas Eisen
howeris. Stevensono masinia
me mitinge, kuris įvyko tamę 
pačiame Gardene antradienio 
vakare, buvo apie 20,000 
žmonių. Taipgi kalbėjo vieti
niai demokratų kandidatai.

Eisenhoweris atvyks šian
dien, ketvirtadienį, apie vi
dudienį. Tuojau po masinio 
mitingo kalbos Gardene jis 15 
minučių po dešimtos vakare iš 
LaGuardijos aerodromo išskris 
Washingtonąn.

Stevensonas prieš rinkimus 
dųr sugrįš bent vieną kartą 
New Ybrkan ir pasakys1 pra
kalba Brooklyne.i’ * I v # | ’ 4 i •

Tuo tarpų senatiniai kandi

Benjaiųin Davis kritikuoja
Demokratinis kbngresma- 

iias Adam Clayton Powell su
silaukia vis daugiau kritikos 
už jo atsisukimą nuo Steven
sono - Kefauverio ir persime
timą Eisenhowerio pusėn. 
Kongresmanas Celleris pava
dino Powell’į išgamą, o Elea
nor Roosevelt jį vadina dema
gogu.

Dabar savo nuomonę “Dai
ly Workerio” puslapiuose iš
reiškė Benjamin J. Davis, ne
gras komunistų vadas, kuris 
ilgai buvo New Yorko miesto 
tarybos narys. Jis taipgi sė
dėjo keleris metus kalėjime 
po Smitho aktu.

Davis nesutinka su Cellerio 
ir Rooseveltienės griežtais pa
reiškimais prieš Powell’i, bet 
jis taipgi mano, kad Powell 
daro didelę klaidą persimes
damas Eisenhowerio pusėn. 
Davis sako, kad Celleris ir

PRANEŠIMAI
■ ; f * .

r CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra ;kuopa rengia- maska
radų balių ir gera vakarienę už 
$1.00, spalio (Oct.) 27 d., SeStadienj, 
pradžia 5 vai. vakarei LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair Ave.

Gerbiama publika esate kviečiami 
dalyvauti tame pokįlyje, nes mūsų 
šeimininkės visados padaro gerą va
karienę. •

Kuopos nariai, kurie dar negavote 
L. Prūseikos knygos, “Atsiminimai 
ir dabartis/’ atėję į pokilį gausite. 
Maskuoti, kurie geriau pasirodys, 
gaus dovaną. Reng. Komisija.

(207-209) 

BROCKTON, MASS.
Paskutinis pakvietimas. Trijų ak-t 

tų komedija Lapkus bus suvaidinta" 
Lietuvių Liaudies Teatro artistų iš 
Brooklyno — P. Rainfys, A. Rai
nienė, J. Valentis, E. Mizarienė, S. 
Kazokytė. Vietinis pianistas, Robert 
Stanley, pertraukose akompanuos 
solistei Kazokytei. įvyks spalio 27 
d., Liet. Taut? Namo salėje, 668 
N. Main St., 7:30 vai. vak. įžanga 
$1. > Worcester^je įvyks1 spalio 28 
d, 3 vai. dieną, 29 Endicott St. 
Korn. ;■$ (207-209)

certe, pasilinksminsite ir sykiu 
paremsite chorą, kuris jums 
tarnaus savo dainomis visuose 
jūsų parengimuose ir links
mins publiką.

Mūsų Aidas dabartiniu lai
ku, kaip tas sakė, stovi ant 
gerų kojų. Mes turim labai 
gerą, energingą mokytoją M. 
Stensler ir taip choristai gerai 
lankosi praktikose. Ir kas ge
riausia, tai kad mūsų drau- 
gai-draugės ir visa publika 
mus remia visokiais būdais. 
Ir kada remia, tai choras ir 
gyvuoja, bujoja.
Taigi, gerbiamieji, atsilanky- 

įkit ir šitą sykį dar skaitlin- 
giau. Būtų gražu, kad būtų 
publikos pilna auditorija. Mes 
manom, kad taip ir bus.

Taigi, Cheerio! Pasimaty- 
simxšį sekmadienį, spalio 28, 
3-čią vai., Liberty Auditorijoj.

Aido Sekretorius

datai Javits ir Wagneris tęsia 
savo dvikovą dėl newyorkie- 
čių balsų. Anądien abu kab 
bėjo tame pačiame Aukščiau
sio teismo teisėjo Brandeiso 
100 metų gimimo paminėjime 
Wold or f - Astorijos viešbuty
je. Paminėjimą surengė sio
nistinės organizacijos.

Prisitaikydami prie savo pu
blikos, abu kandidatai smar
kiausiai kalbėjo už Izraelį. 
Abu kalbėjo apie ginklų da
vimą Izraeliui, apie bazių 
'steigimą ten ir 1.1.

Abu susilaukė daug ploji
mų.

• Vienas stebėtojas sakė:
‘‘Jų laimei New Yorke be

veik nėra arabų kilmės bal
suotojų . . . .”

Rooseveltienė verčiau savo aš
trią ugnį atsuktų prieš East
land us, Byrnesus, Talmadgc- 
’us ir kitus rasistus savo par
tijoje, nes tai ne Powell kal
tas vyriausiai už prieštaravi
mus Demokratų partijoje, o 
anie.

Nežiūrint to, sako Davis, 
Powell padarė stambią klai
dą. Jis turėtų atsiminti, kad 
pehsveriama dauguma Ameri
kos uninio judėjimo eina su 
demokratais, o Powell pats 
praeityje yra daug kartų pa
brėžęs, kad unijos, darbo 
žmonės, yra patikimiausi ne
grų sąjungininkai jų kovoje 
už lygias teises.

Powell’io nusistatymas dis- 
orientuoja negrus, sumaišo 
juos kaip tik tuo laiku, kai 
jie turėtų aiškiau susiprasti, 
kad tik sąjungoje su unijomis I 
ir visais liberaliniais elemen
tais jie gali pasiekti lygybę.

Susirinkimas
BROOKLYN—RICHMOND HILL t 9 •

( LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
spalio 26-ą, 7:30 vakaro, Liberty 
Auditorijoje. Nariai ateikite visi ir 
laiku. Užsimokėjusieji gausite kny
gą. Valdyba. (207-208)

Laisvės koncerto progra
moje dalyvaus svečiai ta
lentai iš tolimų vakarų. 
Koncertas įvyks 18 d. lap
kričio, Richmond Hill, N. Y.

MOTEL—SCRANTON, PA.

LICITACIJA
Pilnas moderninis — 17 kambarių. 
Dideli twin lovoms dydžio — nuo 
sienos iki sienai divonai — garu 
apšildomi. Tirštas trafikas, keturių 
lane highway. $28.000.0t) metinės 
įeigos. 70% duodama mortgage. 
Ant pareikalavimo suteiksime pa
veikslus ir operavimo statementus 
Auctioner — R. A. McPherson,

R. I, 6-1313, Ph’ila. 3, Pa.'

4 ptuL La»vi (Liberty)Ketvirtad., Spalio (Oct.) 25, 1956 
t' t \

Dar kitas gengsteris 
prisipažino dalyvavęs 
Rieselio pasikėsinime

Pasikėsinimas prieš laikraš
tininką Victor Riesel pradeda 
vis labiau paaiškėti. Kaip ži
nia, balandžio 5-ą kas tai 
sviedė acto butelį Rieselio vei
dan ir jam išdegino akis. Po
licija su laiku išaiškino, kad 
tai padarė A. Telvi, pasam
dytas gengsteris, kuris paskui 
pats tapo kitų gengsterių nu
dėtas. Telvio samdytojai bu
vo raketieriai, kurie darbuo-< 
jasi New Yorko padugnėse.

Buvo įtarti ir suimti kiti as
menys, jų tarpe Joseph Carli
no. Policija spėjo arba kaip 
nors kitaip sužinojo, kad tai
Carlino buvo tarpininku, kad 
tai jis Johnny Dio vardu pa
samdė Telvį ir jam mokėjo už 
pasikėsinimą, o gal paskui 
surengė ir Telvio nužudymą, 
nes buvo Įtarimo, kad Telvi j 
gali visus išduoti.

Dabar Carlino visame kame 
prisipažino, sako policija.

Mr. Quinn bus paklotas 
ant karpeto

Taip pareiškė miesto valdo
vai. šis miesto tarybos narys 
yra kaltinamas tarnavime tam 
tikroms firmoms. Visa taryba 
Quinno reikalą svarstys savo 
posėdyje ateinantį antradienį. 
Mr. Quinn sako, kad jis nesi
bijo jokio tyrinėjimo.

Kongresmanas prieš 
Stevensoną

Kongresmanas Donovan, de
mokratas iš New Yorko, 
smarkiai pasmerkė demokra
tų kandidatą Stevensoną. Do- 
novanas sako, kad jis jokiu 
būdu nesutinka su Stevenso
no nusistatymu dėl uždraudi
mo atominių bombų bandymų.

Nelaimės sumažėjo, 
areštai padidėjo

Miesto policijos komisijo- 
nierius Kennedy giria policiją 
ir jos veiklą dėl sumažinimo 
automobilių nelaimių. Jis sa
ko, kad suareštavimas girtų 
auto vairuotojų smarkiai pa
augo šiais metais, už tai au
to nelaimės žymiai sumažėjo, 
šiemet tokių areštų jau buvo 
2,000, o pernai per tą pati 
laikotarpį tebuvo 1,557. Jis 
sako, kad todėl mieste užsi- 
mušimai auto nelaimėse ma
žesni trylika procentų. Jis 
esąs įsitikinęs, kad policijos 
budrumas duoda gerus rezul
tatus.

LEAFS
TV SERVICE SALES 

' GI. ,7-0425
Prompt—Efficient Repairs 

853 Victory Blvd. 
Near Cebra. Ave.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Marijonos Kapickaitės, 

po vyru Ratkevičienės. Paeina nuo 
Kupiškio. Seniau gyveno Lewiston, 
Me. Dabar, girdėjau, gyvena De
troit, Mich. Prašau atsišaukti, ar
ba kas ją žinote pranešti šiuo ad
resu: M. Byronas, 158 Blake St., 
Lewiston, Me.
Lewistone, Me. (206-207)

MATTHEW AJ: 
BUYUS 

• ' (BUYAU8KA8) U

LAIDOTUVIŲ ::
DIREKTORIUS 

: ' i:

*06**0G*

: 426 Lafayette St- ••
J I I

Newark 5, N. J.
MArket 241172

NEW YORKAS. — Uos. 
to krovikų unija ILA įspė
jo, kad viso rytinio pakraš-tf 
čio uostininkai gali išeiti < 
streikan lapkričio pirmą 
diena. 

c

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Houseworker—Cook. (Mature). 
Opportunity for position in friend
ly home. 2 adults, 3 school age 
chidren. 1 child. Own room. Call 
9—12. WE.1-0743.

(207-210)

HOUSEWORWER—COOK 
(MATURE)

Opportunity for position in friendly 
home. 2 adults, 3 school age 
children, 1 child, own room.

Call 9-12 WE. 1-0743
(206-209) , 

-----------------------------------------------------i
Cleaning Women. To work (X 

P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(203-209)

MALE and FEMALE

COUPLES

Cooks Asst., Nurses Aides. Sober, 
reliable, $265 month. Apt. main
tenance, laundry. Also: Couple, 
Waitress and Porter. Sober, reliable, 
$160. Maintenance, laundry. Write 
Box 127, Valhalla, N. Y., or phone 
WH. 8-2336. 9 A. M.—5 P. M. % 
hr. Grand Central.

(202-208)

HELP WANTED MALE

Superintendent. Pora. 34 šeimų 
namas Williamsburg. 3 rūmų apart- 
mentas ir alga. Skambinkite pa
prastom dienom. EV. 7-4681.

(207-213)

Lėkščių mazgotojai ir prie stalą. 
Reikalingi prie rytinių ir vakarinių 
šiftų. Kreipkitės: Mr. M. Calvano, 
Mayflower Coffee Shop, 540 Hemp
stead Tpke (kamp. Cherry Valley 
Ave.), West Hempstead, L. I.

(207-213)

SUPERINTENDENT, POR \
Del 34 šeimų namo Williamsburgej 

4 rūmų apartment as ir alga. 
Šaukite darbo dienomis.

Tel. E V. 7-4681

(206-212)

OIL BURNER SERVICE MAN
OIL Burner service man, expd. Good 
pay — steady position1 with good 
company.
Apex Utility, 842 Ralph Ave., Bklyn 

EV. 5-0500 
(205-211)

INSTRUMENT MAKERS 
10 Metų Patyrimo 

Ideališkos Darbo Sąlygos — Gera 
alga. Prisideda viršlaikiai. 
THE AUSTIN COMPANY 

76 9th Ave. (15th St.), N. Y. C. 
Tel. WA. 4-3630

(205-211)

KLIJONK1Ų išdėstytojas, paty
ręs. Daugiaus pr-e flops, gera alga. . 
5 dienos.

1659 1st Ave. (arti 86th St.), N.Y.C. 
LE. 4-4866.

(204-210)

GLAZIER

Must be experiened. 
Full or part time.

Steady work. Good pay.
LE. 4-4866

(207-213)

OPERATORES IR TAISYTOJOS.
Prie -quilting. Patyrusios. Darbas 
vakarais. Ant Metallic Quilting 

mašinos.
CORONET QUILTING CORP. 

CH. 2-5737
(202-208)

LORBEN CORP, is Hiring Ma
chinists. We need 2 men cap. of 
making jigs and fixtures and set
ting up of production mach. in 
moderate size machine shop. Exc. 
opp. with tested company. Continu- 
ality expand. Sal. depends on your 
ability. VA. 5-4229.

(203-209)

Business Opportunity

Terrific Opportunity! All around 
baker. Come in 8 years established 
bakery as partner. Small invest
ment. Call owner. RA. 8-6449.

’ ' (207-213)




