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KRISLAI
Kai ponai valdė ir viešpa

tavo.
Ar parveš jiems Lietuvą?
“Kelionė i Marsą.’’ 
Ieško prarastų vilčių. 
Mokyti štukoriai.
Senieji prieš jaunuosius. 
Isitėmykite!

Rašo A. Bimba

Pasiklausykite: “Lietuvą i>' 
Lenkiją siejo Vakarų kultūra, 
tas pats tikėjimas ir praeities 
Bben 'Iri klaidūs keliai. Tačiau 
tie du kaimynai. . . r.egaiejo 
ištiesti bičiuliškos rankos.”

Kame priežastis? Ogi ta
me, kari abudu kraštu valde 
išnaudotojai, parazitai, ponai 
ir kunigai.

Kas kita šiandien: Lietuva 
ir Lenkija gražiai, draugiškai 
ir susikalba ir sugyvena. A- 
bie.juose kraštuose viešpatauja 
darbo žmonės.

Skirtumas didelis, milžiniš
kas.

Kai vargše Kižytė, biznie
rius Rudis ir kongresmanas 
Kersten pasileido Europon, 
ten esą pabėgėliai džiūgavo: 
Atveža mums Lietuvą!

C) čionai gi esą panašūs 
trumparegiai kalba: Nuvažia- 
’o ir parveš mums Lietuva. , f . .

' v-/laisvintą,” gatavą
.Suvilti buvo anie, dar skau

džiau nusivils šitie.
Lietuva pasilieka, kur per 

amžius buvo, — pasilieka 
naujam gyvenimui kurti.

Vokietis Braun iškepė ir 
paskelbė planą kelionei i 
Marsą.

Spauda daug apie tai rašo. 
Radijo komentatoriai ginčina- 
si.

Man šitie ginčai atrodo 
daug sveikesniais, negu bega
linis spaudoje ir per radiją 
barabanijimas apie komuniz
mo pavojų. Prašomo jų dau
giau.

Aną dieną vokietaitė, dabar 
lenkaitis. Pas lenkaitį Jarec- 
kį nusidavė -net Kardelio ga- 
zietos pisorius ir apipylė jį 
klausimais. Ką šitas fašistėlis 
Jareckis matęs ir girdėjęs a- 
pie Lietuvą? Nieko, visiškai 
nieko. .

Niekas n,“išeis iš prarastų 
vi/c^ų ieškojimo. Nejaugi ši
tos * tiesos ir šiandien, po tiek 
metų, negali savo biednon gal
von įsikalti Kardelis ir visa ta 
buvusių ir tebesapnuojančių 
vėl kada nors ponais būti pa- 
kalenija ?

Pittsburgh o biznieriai pasi
kvietė talkon Duquesne uni
versitetą nuteisti ir sudoroti 
komunizmą. Būsią tai pada
ryta per televizijos programą. 
Per 26 savaites jie tyrinėsią, 
studijuosią ir triuškinsią tą 
“piktą” pagundą.

Liudininkais prieš komuniz
mą būsią renegatai, šnipai ir 
kunigai.

Minėtas universitetas jau 
turįs įsteigęs “Institutą komu
nizmo reikalais.”

Tai bus darbas mokytų sta
le orių. 

% ----
Štai kui^ mes, senieji, turime 

pirmybę prieš jaunuosius. 
Daktarai ištyrė, surado ir 
paskelbė, kad per operacijas 
ir nuo operacijų proporciona- 
liškai daug daugiau miršta

(Tąsa 3-me pusi.)

i Visuotinas streikas prieš 
Anglijos kariuomenę ir 

| smurtą Britiškoj Guianoj
\ Anglija suspendavo Guianos 
j progresyvių valdžią ir seimą

Georgetown, Br. Guiana. 
I -Progresyvė Liaudies Par- 
| tija paskelbė visuotiną 
j streiką Britiškoje Guiano- 
I je, šiauriniai-rytiniame Pie- 
i tų Amerikos kampe. Strei- 
! ku protestuoja, kad Angli- 
1 ja atsiuntė savo armiją, 
suspendavo tautinius Gui
anos ministrus, konstituci

ją ir seimą. Taigi anglų 
gubernatorius Alfred Sav- 

I age jau visai sauvališkai 
) valdys tą koloniją.

Anglija, į vesdama guber- 
natoriška savo diktatūra 
Guianoje, pasakojo, k a d 
komunistai planavę visai 
užvaldyti tą kraštą ir pa
versti jį “priklausomu nuo 
Maskvos.”

ANGLU IšMISLAS
Anglų pavarytas Guianos 

premjeras dr. Cheddi Ja- 
gan dėl to pareiškė:

—Šis priekaištas yra tik
tai bjaurus Anglijos išmis- 
las. Juomi Anglija bando 
pridengti, kaip kokiais dū
mais, savo pasimojimą vi
sai sunaikinti mūsų konsti
tuciją, kuri ir taip buvo 
per siaura.

Progresyvė Liaudies Par
tija, paskelbdama visuotiną 
streiką, atsišaukė į vieti
nius gyventojus — niekur 
nebendradarbiauti su an
glais, nedraugauti su jais ir- 
nepirkti jokių anglišku dir
binių bei produktų. Pro-

Beveik iširo derybos 
tarp Egipto ir anglu
'Kairo, Egiptas. — Angli

ja buvo ’ sutikus ištraukti 
80,000 savo kariuomenės iš 
Suezo kanalo ruožto, palie
kant tiktai 4,000 karinių 
anglų technikų kaip kana
lo tvarkytojų. Ir Egiptas 
buvo “beveik priėmęs” šį 
anglų pasiūlymą. Bet an
glai paskui prikergė prie 
planuojamos sutarties tokį 
priedą, kad jeigu kiltų ka
ras tarp vakarų ir komu
nistinių rytų, tai Anglija 
galėtų be Egipto leidimo 
sugrąžinti savo armijąį Su
ezo ruožtą. Egiptas atmetė 
šį priedą, ir derybos vėl be
veik sugriuvo.

Sovietai duodą Bulgarijai 
rakietiniy lėktuvų

Paryžius. — Pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga davė 
Bulgarijai, liaudiškai res
publikai, rakietinių lėktuvų 
MIGų. Nes Bulgarijos pa
šonėje išvien manevruoja 
Turkijos ir Graikijos kari
niai lėktuvai, komanduoja
mi Amerikos oficierių. 

gresyvė Partija sykiu drau
dė žmones nuo prievartos 
ar teroro veiksmų prieš an
glus.

Guianoje viešpatauja an
glai dvarininkai bei fabri
kantai — cukrinių nendrių 
plantacijų savininkai ir ro
mo - alkoholio gamintojai 
iš cukrinės medžiagos.

Didžioji dauguma Guia
nos seimo narių buvo pro
gresyviai. Jie ir jų valdžia 
reikalavo daugiau tautinės 
laisvės, o darbininkams — 
unijinių teisių.

Jugoslavai sumušė 
Amerikos pareigūną

Belgrad, Jugoslavija. — 
Minia jugoslavų užpuolė 
Amerikos Informacijų cen
tro knygyną ir sumušė jo 
viršininką. Keršijo už tai, 
kad Amerika pripažįsta 
Italijai Triesto žemės ruož
tą A. v

3 indusai nušauti per 
“aukštĮjjij” riaušes 
prieš “žemiausius”

Mysore, Indija. — Vadi
namų “aukštesniųjų” luo- 
mbų indusai sukėlė riaušes 
todėl, kad į ristynes buvo 
pakviesti ristikai ir iš pa
niekinto, “nedasilytėtino” 
luomo (untouchables).

“Aukštesniųjų” govėda, 
suspitus apie miesto valdy
bos rūmus, grūmojo už
mušti “nedasilytėtinus” ris- 
tikus ir akmenimis laidė į 
policiją.

Tuomet vietinė vyriausy
bė atšaukė ristynes, o poli
cija suvarė “nedasilytėti
nus” ristikus į savo veži
mus, sergėdama juos nuo 
šėlstančios “aukštesniųjų” 
fanatikų gaujos.

Indijoje yra apie 50 mi
lijonų “nedasilytėtinų.”

Arabai nušovę izraelietį, 
o žydai padegę arabų busą

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio karininkai sakė, kad 
slapukai arabai iš Jordano 
nušovė vieną žydą farmerį.

Jeruzalė. — Jordano ara
bai praneša/ jog Izraelio 
kareiviai padegė arabų bu
są,' bevažiuojant jam pa- 
liaubiniu ruožtu tarp Jor
danu ir Izraelio. Jordanas 
todėl įteikė skundą paliau- 
binei Jungtinių Tautų ko
misijai.

ORAS.—Griedra ir vešiau.

Kinija siūlo laikyti politinę 
konferenciją Panmundžome

Peking. — Kinija ir Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publika, — atsiliepdamos į 
Jungtinių Valstijų kartoti
ną klausimą apie laiką ir 
vietą politinei) konferenci
jai dėl taikos Korėjoje, — 
pareiškė, jog ta konferen
cija turėtų Įvykti Panmun
džome, nuginkluotame Ko
rėjos ruožte. O apie konfe
rencijos pradžią galėtų tar
tis Amerikos karininkai su 
Kinijos bei šiaurinės Korė
jos atstovais.

Eisenhoweris tyli apie 
sueigą su Sovietais

Wassington.— Korespon
dentai užklausė prezidentą 
Eisenhower į, kaip jis atsi
lieps į Anglijos siūlymus 
sušaukti Keturių Didžiųjų 
konferenciją — paties Ei- 
senhowerio, Sovietų prem
jero Malenkovo, Anglijos ir 
Francijos premjerų.

Prezidentas nieko neat
sakė į šį klausimą, bet pra
nešė, jog valdžia nagrinėja 
siūlymus, raginančus dary
ti nepuolimo sutartis su 
Sovietų Sąjunga.

Churchill vėl ragina 
tartis su Sovietais

Margate, Anglija. — Pa
sveikęs Anglijos premjeras 
Churchill kalbėjo savo Kon
servatorių Partijos suva
žiavime ir ragino Ameriką 
bei kitas didžiąsias vakarų 
valstybes eiti i konferenci
ją su Sovietų Sąjunga. Sa
kė, turėtų sueiti į neforma
lius pasitarimus vyriausi 
tų valstybių vadovai—prez. 
Eisenhoweris, Anglijos 
premjeras, Sovietų premje
ras Malenkovas ir Franci
jos premjeras. Pasitarimai 
gal atliuosuotų įveržtus 
santykius tarp vakarų ir 
rytu.

Churchillas sykiu užgyrė 
siūlymus daryt tokią tarp
tautinę sutartį, kuri užti
krintų, kad vakarai neuž
puls Sovietų, o jie nepradės 
karo prieš jokį vakarinį 
kraštą.

Jis taipgi ragino Franci- 
ją prisidėti prie tarptauti
nės armijos, kurią Jungti
nės Valstijos perša vakari
nei Europai prieš Sovietų 
Sąjungą. Chuchillas per
spėjo Franci ją, kad jeigu ji 
neprisidės prie tokios armi
jos, tai Amerika susitars su 
Vakaru Vokietija —rekru- 
tuot didelę vokiečių armiją 
talkon prieš komunizmą.

4 SUDEGĖ' PAVARGĖLIŲ 
MISIJOJ CHICAGOJ

Chicago.* — Per gaisrą 
šlamštiniame Helping 
Hand Misijos viešbutyje 
prie West Madison gatvės 
žuvo trys pavargėliai ir vie
na mergaitė, atėjusi aplan
kyti savo pažįstamus tame 
Bbston Kotelyje, šeši kiti 
asmenys sužeisti.

Kinijos pareiškimas kri
tikuoja Ameriką, kad jinai 
su savo bendrais Jungtinė
se Tautose atmetė siūly
mus — priimti ko^ferenci- 
jon Indiją bei kitas neutra- 
les valstybes, apart tų kraš
tų, kurie tiesioginiai daly
vavo korėjiniame kare.

Taigi siūlomoji politine 
konferencija faktinai bus 
tiktai siauros derybos tarp 
amerikonų, iš vienos pusės, 
ir Kinijos bei šiaurinės Ko
rėjos, iš antros pusės.

Pravda peikia Eisenhoweri 
už “dviveidę” politiką

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
kaltina prezidentą Eisen
howeri už “dviveidžiavi- 
mą.” Nes Eisenhoweris per
eitą antradienį kalbėjo, kad 
nori taikos ir tuo pačiu lai
ku pasižadėjo vis smarkiau 
ginkluoti Ameriką, ypač 
atominėmis ir hydrogeni- 
nėmis bombomis.

Eisenhoweris sakė, jei 
Amerika bus gana galinga, 
tai komunistiniai kraštai 
nedrįs ją kliudyti.

Kodėl Jungi. Tautoms 
trūksta vertėjų

United Nations, N. Y. — 
Jungtinėms Tautoms trūks
ta vertėjų, kurie galėtų 
daryti vertimus bent i dvi 
iš šių kalbų — anglų, fran- 
cūzų, rusų, ispanų ir kinų. 
Tai yra penkios oficialės 
Jungtinių Tautų kalbos.

Vertėjo alga pradedant 
yra $6,500 per metus, o to
liau iki $11,000.

Daugiausia Įvairių kalbų 
moka europiečiai. Bet jie 
nenori keliauti Amerikon į 
Jungtinių Tautų centrą. 
Nes Amerikos valdininkai 
atvykstančius varo per “iš
tikimybės” šerengą pirma, 
negu įsileidžia juos kaip 
Jungt. Tautų tarnautojus.

Adenauer vėl išrinktas 
Vakarų Vokietijos vadu

Bonn, Vokietija. — Nau
jasis Vakarinės Vokietijos 
seimas vėl išrinko premje
ru Konradą Adenau e r į, 
krikščionių demokratų va
dą. Už Adenauerį balsavo 
304 seimo nariai, prieš jį 
148, daugiausia socialdemo
kratai. 14 susilaikė nuo 
balsavimo, o 21 neatėjo i 
tą posėdį.

Taigi Adenaueris neturi 
dviejų trečdalių atstovų, 
kurių reikėtų svarbiesiems 
jo pasiūlymams užgirti.

BeHin.—Pranešama, kad 
Lenkijos valdžia suėmė 
Gniezno vyskupą- pavaduo
toją Ant. Baraniaką, kaip 
svetimos šalies agentą.

Tito grasina inaršnoti į 
Triestą, jei tik Italijos 
armija įkeltų ten koją
Smerkia Ameriką už paskyrimą 
Italijai Triesto ruožto A.

• Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos prezide n t a s 
Tito užreiškė:

—Jei tik Italijos kariuo
menė įkeltų koją į Triesto 
žemės ruožtą A, tai ir ju
goslavų armija tuojau ten 
imaršuotu.

Jugoslavija sutelkė šim
tus tūkstančių kariuomenės 
paliai savo rubežių su visa 
Triesto žeme ir su Italija. 
Sulaikė bet kokius kareivių 
bei oficierių paleidimus į 
atostogas.

i Daugumoje Jugoslavijos

Eisenhoweris sirgo 
žarnų influenza

Washington.— Preziden
tas Eisenhoweris sirgo 
žarnų influenza. Todėl sek
madienį nėjo į protestantų 
bažnyčios pamaldas. Bet 

' sakoma, prezidentas sveiks
ta ir nuo šios savaitės pra
džios jau galės atlikti savo 
pareigas.

Papjauta moteriškė 
ir sukapotas jos 
kūnas New Yorke

New York. — Nežinia 
kas nudūrė gražuolę Flo
rence Kay Gibson’aitę, 33 
metų amžiaus, ir sukapojo 
į gabalus jos kūną. Krū
tinė su liemeniu buvo su
dėta į didelį čemodaną 
(siūtkeišį) ir numesta ant 
Claremont Ave., ties mer
gaičių Bernard Kolegija. 
Supjaustytos kojos sudėtos 
į popierinius maišiukus ir 
sumestos į atmatų dėžę. 
Dar nesurasta galvos ir 
vienos rankos.

Gibsonaitė, gimus Brock- 
ton’e, Mass., buvo kelis kar
tus areštuota ir įkalinta 
kaip prostitutė bei užgintų 
narkotinių svaigalų varto
toja.

Po vidunakčio iš sekma
dienio į pirmadienį vienas 
vyras iš netolimo garažo 
telefonavo policijai: — Ar 
norite suimti asmenį, kuris 
nužudė ir sukapojo mote
riškę? Tai tėmykite žalia 
Lincoln automobilį iš 1949 
metu.

Spėjama, gal ja su mėsi
nėjo koks kriminalis pami
šėlis. pasprukęs iš beprot
namio.

Jinai buvowiena iš bran
giųjų prostituciu, kurios 
ima po $25 iki $50 ar dau
giau už naktį.

Helsinki, Suomija. — Į 
Suomijos miestų tarybas 
išrinkta 155 komunistai bei 
kairieji socialistai.

miestų įvyko audringos de
monstracijos prieš Ameri
ką ir Angliją. Tai todėl, 
kad pripažino Italijai Tri
esto žemės šiaurinį ruožtą 
A, paliekant tik pietinį 
ruožtą B Jugoslavijos glo
boje, kaip kad iki šiol.

Amerika ir Anglija perei
tą savaitę nutarė neužilgo 
ištraukti savo kariuomenę 
iš Triesto ruožto A, užlei
džiant jį. Italijai.

Jugoslavija tvirtina, kad 
jos tautiečiai sudaro drau- 
gumą gyventojų Triesto že
mėje. Todėl visas tas plo
tos turėtų priklausyti Ju
goslavijai, apart Triesto 
uosto ir miesto, kur daugu
ma italų. Taigi Jugoslavi
ja siūlė paversti tą miestą 
tarp tautiniu, kuriam Jugo
slavija ir Italija pakaitomis 
skirtų gubernatorius.

Tito ir jo valdininkai ma
siniuose vsusiri n k i m u o s e 
karčiai smerkė Ameriką už 
daromas nuolaidas “nauja
jam Italijos fašizmui.”

Buvęs užsieninis Jugosla
vijos ministras Al. Ranko- 
vič pareiškė:

—Mes visuomet atsimin
sime, kas davė Italijai pir
mąjį mūsų kimo gabalą.

ITALAI NUŽIŪRI KARO 
PAVOJŲ

Roma. — Italijos valdi
ninkai kalbasi, kad galis 
kilti karas tarp Jugoslavi
jos ir Italijos.

Italija neseniai turėjo 
plačius armijos ii’ oro jėgų 
pratimus paliai Jugoslavi
jos sieną.

Į Triesto uostą atplaukė 
du kariniai Amerikos lai
vai; tai, suprantama, per
spėjimas Jugoslavijai.

Daugelis italų bėga iš 
Triesto uostamiesčio.

FRANCIJOS FARMERIŲ 
STREIKAS

Paryžius.—Francijos far- 
meriai paskelbė streiką. 
Reikalauja valdines para
mos augintojams mėsinių 
bei pieniniu galvijų ir vyn
uogių. Sako, per žemos 
kainos stumia juos į ban- 
krūtą. Streikieriai nelei
džia ir vaikų j mokyklas.

Mirė garsusis Amerikos 
skulptorius Fraser

Westport, Conn. — Mirė 
James Earle Fraser, 77 me
tų amžiaus, vienas iš gar
siausiu Amerikos skulpto
rių. Jisai pagamino milži
nišką statulą “End of the 
Trail” ir daugelį kitų, ku
rios stovi parkuose Wash
ingtone, New Yorke ir ki
tuose miestuose.
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PREZIDENTAS APIE BOMBAS
PASIKALBĖJIME SU SPAUDOS ii radijo korės- 

pondentais, praėjusį ketvirtadienį, prezidentas Eisen- 
‘ howeris, tarp kitko, lietė Tarybų Sąjungos pajėgumą 

atominėje gamyboje.
Jis pripažino, jog šiuo metu toji šalis turi sukro

vusi nemažą skaičių vidutinių atominių bombų, taipgi 
ginklą, o gal tik jam pradžią, daug galingesnį negu ato
minės bombos. Kitais žodžiais: prezidentas pripažino, 
kad Tarybų Sąjunga turi ką nors panašaus į hydroge- 
ninę (vandenilio) bombą.

Jis pripažino, jog Tarybų Sąjunga šiuo metu galinti 
pulti Jungtines Valstijas, ir josios tas galėjimas su lai
ku didės.

Kiek Amerika turi atominių ir vandenilio bombų, 
prezidentas nepasakė, tačiau pripažino, kad ji turi ar
senalą įvairių ginklų, kuriuos galėtų naudoti armija, lai
vynas ir aviacija.

Atominė energija, pridėjo prezidentas, turėtų būti 
panaudota naudingam žmonijos aptarnavimui. Prezi
dentas viliasi, jis meldžiasi, kad ši šalis, t. y., Jungtinės 
Valstijos, niekad ateityje nebūtų įtrauktos į karą.

Kodėl visa tai prezidentas sake?
Vyriausiai jis tai sakė todėl, kad buvo iškilęs iš 

žmonių reikalavimas po to, kai tiek daug įvairių nuo
monių įvairūs valdininkai buvo paskelbę apie atomo 
bombą, apie jos pavojų.

Kaip žinia, iš Washingtono buvo paskleista tiek 
daug pranašysčių, tiek daug rimtesnių ir nerimtesnių 
kalbų apie Tarybų Sąjungą. Žmonės, išgirdę visa tai, 
nežinojo, ką sakyti, ką galvoti. Ir tai privertė preziden
tą Eisenhoweri tarti oficialę savo nuomonę .

Sykiu prezidentas pareikalavo, kad jo kolegos, kad 
jo valdžios nariai, pareigūnai, neplepėtų niekų, pirmiau 
nepatyrę tikrų faktų.

Noromis ar nenoromis prezidentas pripažino ir tai, 
kad Tarybų Sąjungos “atominis grasinimas” dar ne
stovi prie mūsų šalies durų.

Kokia iš to viso išvada?

MUMS RODOSI, prezidentas savo pareiškimu vis- 
vien neišblaškė iš kai kurių žmonių galvų to, kas .reikė
jo išblaškyti.

Jeigu prezidentas būtų pasakęs, kad mes norime, 
idant atominės bombos būtų nuįstatymintos, kad jos 
būtų uždraustos vartoti, kad visa tai kontroliuotų Jung
tinės Tautos, tuomet Amerikos žmonės ir viso pasaulio 
žmonės būtų atsidusę lengviau.

Pagaliau, argi ne laikas būtų mūsų vyriausybei aiš
kiai ir atvirai pasakyti, kad Tarybų Sąjunga niekur ir 
niekad mums negrūmojo ne tik atomo bombomis, o nei 

’ kitokiais ginklais, bei karinėmis priemonėmis?
Joks Tarybų Sąjungos vyriausybės pareigūnas nie

kur ligi šiol nėra pagrūmojęs mūsų šaliai karu. Tarybų 
Sąjungos spauda niekad nėra įdėjusi žodžio apie užpuo
limo karą, apie prieš ką nors atakas. Tiek to krašto vy
riausybė, tiek spauda, tiek piliečiai šiandien visur ir 
visada tekalba,tik apie taikos išlaikymą. Toje šalyje, be
je, yra pravestas įstatymas, pagal kurį būtų baudžiami 
tie, kurie kalbėtų apie karą, kurie jį siūlytų.

Tuo pačiu kartu mūsų krašto spauda ir valdžios 
- pareigūnai daugiausiai kalba tik apie karą, tik apie 

karines bazes, įsteigtas Tarybų Sąjungos pašonėje.
Reikėtų pas mus suvaldyti tuos, kurie kursto žmo

nes prie karo. Reikėtų liautis kalbėti ir rašyti apie karą. 
Reikėtų kalbėti ir rašyti apie taiką ir tik taiką.

O įvairiems nesusipratimams spręsti tarp Rytų ir 
Vakarų reikėtų tartis,—derybomis juos spręsti, o ne 
ginklu.

Pasakas apie tai, kad Tarybų Sąjunga ruošiasi mū
sų šalį užpulti, skleidžia karo treškėjai, pelnagrobiai, be
sinaudoją iš karo.

Juos reikėtų suvaldyti.

VĖL AREŠTAI
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ FBI suėmė dar septynis 

darbininkų judėjimo veikėjus,— jie veikė Ohio valsti-
- joje. Jie apskelbti komunistų vadovais, nusižengę
* Smitho aktui.
' Tai jau 89 komunistų veikėjai suimti pagal Smitho
- aktą. Eilė jų jau sėdi kalėjimuose, daug jų nuteisti ka- 
? lėjman, bet jų bylos yra aukštesnėse teismų instancijose,

. —jie apeliavo. •
Kiti suimtieji dar tik laukia teismo.

, Aštuoniasdešimt devyni vadovai, veikėjai suimti. Ir 
tuo pačiu kartu neseniai justicijos departmento sekre-

* torius Mr. Brownell pareiškė: šiandien komunistinis pa
vojus didesnis negu kada nors jis buvo!

Tokiu savo pasakymu Mr. Brownell tarytum šitaip 
sako: mes dar areštuosime daugiau, dar kalinsime dau
giau ir daugiau tų, kurie galvoja kitaip, negu nori val-

* dančioji klasė.
Bet kas gi bus? Prie ko visa tai mūsų šalį prives?

* Areštuojami, puolami marksistai, areštuojami, puo
lami ir nemarksistai. Kas taria žodį už taiką, tas jau

KINIJAI KETVERI 
METAI

Spalio 1 dieną Kinijos 
liaudis minėjo ketvertų me
tų sukaktį nuo to laiko, kai 
ji išmušė Čiang Kai-šeko 
govėdą ir savo kraštą pa
skelbė Liaudies Respubli
ka. Kitais žodžiais: Kini
jai spalio 1 diena yra tas, 
kas Tarybų Sąjungai lap
kričio 7 diena, o Amerikai 
—liepos 4-toji.

Rašydamas apie tai Vil
niaus Tiesoje, L. Tolkuno- 
vas pažymi:

“Iš liaudies valdžios rankų 
gavusi žemę, Kinijos vals
tietija greit atsistojo ant 
kojų. Jei anksčiau netur
tingieji valstiečiai ir sam
diniai sudarė iki 70 procen
tų visos valstieti j os, tai 
šiuo metu jų skaičius su
mažėjo iki 10-20 procentų. 
Vidutinieji valstiečiai da- 

. bar sudaro keturis penk
tadalius visų kaimo gyven
toju. Daugelis Kinijos vals
tiečių vienijasi į darbo sa
vitarpio pagalbos grupes, 
kurios yra pirminės kolek
tyvinio darbo formos. Dar
bo savitarpio pagalbos gru
pės leidžia valstiečiams sėk
mingai vystvti žemės ūkį ir 
priešintis buožių spaudi
mui. Liaudies demokrati
nė valstybė darbo savitar
pio pagalbos grupėms tei
kia visokeriopą paramą.

“Smarkiai vystosi žemės 
ūkio gamybinės jėgos, iš
laisvintos iš feodalinių ga
ni vbinių santykių pančių. 
Kinijos žemės ūkio produk
cijos bendroji vertė per 
paskutiniuosius ketverius 
metus padidė jo d a u g i a u 
kain 50 procentu.

“Liaudies valdžia nuolat 
rūpinasi žemės ūkio išvys
tymu — teikia valstiečiams 
paskolas, aprūpina trąšo
mis. žemės ūkio padargais, 
veisline sėkla. Daugelyje 
rajonų vykdoma didelė iri- 
gacinė statyba. įvykdytų 
žemės darbu irigacinėse 
statybose apimtis sudarė
l, 700 milijonų kubinių me
tru, kas beveik 23 kartus 
viršija žemės darbų apim
ti Sueco kanalo statyboje. 
Pereitais metais liaudies 
vyriausybė išleido lėšų iri- 
gacinei statybai 52 kartus 
daugiau, negu kada noirs į 
ši reikalą yra įdėję gomin- 
daniniai vadeivos.”

Liaudies vyriausybė ir vi
sa liaudis deda didelių pa
stangų pramonei (industri
jai) sukurti. Vien tik šiau
rės - vakarų Kinijoje pra
dėta 170 stambių įmonių 
statyba. Plačiai vystoma ir 
geležinkeliai, kurių senojo
je Kinijoje tiek mažai bu
vo. Kreipiama didelio dė
mesio lengvajai pramonei, 
gaminančiai būtinu o sius 
žmonių naudojimui pro
duktus.

Toliau:
“Pramones ir žemės ūkio 

atkūrimas, darbo našumo 
augimas, kainų sumažink
m. as plataus vartojimo pre
kėms leidžia nepaliaunamai 
kelti Kinijos liaudies mate- 
rialę gerovę.

“1952 metais valstybinių 
įmonių ir įstaigų darbinin
kų ir tarnautojų realusis 
darbo užmokestis buvo 11 
iki 36 procentu didesnis, ne
gu li?51 metais. Valstybės 
prekybinių įmonių apyvar
ta 1952 metais daugiau kaip 
60 procentų viršijo 1951 m. 
apyvartą, Liaudies demo
kratinė santvarka per 

negeras, tą reikėtų pulti, kalinti.
Jau labai laikas, kad prieš visa tai tartų savo žodį 

plačioji visuomenė. Gindami laisvę žmonėms laisvai 
galvoti, "mes ginsime visų Amerikos žmonių laisvę ir 
teises, apie kurias byloja Teisių Bilius.

trumpą laikotarpį panaiki
no chronišką masinį ne
darbą.

“Liaudies valdžia didelį 
dėmesį'skiria nacionalinės 
kultūros išvystymui. Mies
tuose ir kaimuose įsteigta 
tūkstančiai naujų moky
klų. Kinijoje šiuo metu 
mokosi 50 milijonų vaikų— 
tai daugiau kaip du kartus 
viršija mokinių skaičių 
gomindaninio režimo me
tu.

“Kinijos jaunimas su en
tuziazmu mokosi aukštojo 
mokslo įstaigose. Steigiami 
nauji technikos institutai. 
Neseniai atidaryti geologi
jos, aviacijos, chemijos, sta
tybos, kalnų pramonės, naf
tos, plieno ir kiti institutai 
jau pradėjo specialistų pa
rengimą.”

Ketveri metai, palyginti, 
labai trumputis laikotarpis, 
tačiau per tą laikotarpį Ki
nija atliko milžiniškus dar 
bus ir šiandien atsistojo į 
galingųjų valstybių tarpą.

Tie mūsų ponai, kurie ti
kisi, būk boikotu jie nepri
kiš Kinijai žygiuoti pir
myn, daro didžiausią klai
dą. Ignoruodami 500 mi
lijonų gyventojų, palaiky
dami jų priešą Čiang Kai- 
šeką, jie tik labiau anto- 
gonizuoja kinus ir akstinti 
akstiną juos būti darbin- 
gesniais, greičiau dar la
biau sutvirtėti.

LIETUVOS SPORTININ
KŲ ŠVENTĖ

Lietuvos sporto meistras 
K. Paršaitis, dalyvavęs 
d v i r a t i n inkų lenktynėse 
(jie lenktynes padarė ap
link Lietuvą), skaito, kad 
šitų lenktynių sėkmingas 
užbaigimas skaitomas “Ta- ‘ 
rybų Lietuvos sportininkų 
švente.”

Vykdami ant dviračių per i 
Lietuvą, rašo K. Paršaitis. 
“mes. visur matėme ver
danti gyvenimą, naujas 
statybas, gausią ir įvairią 
technika.” Toliau: t

“Varžybos vyko neleng
vomis sąlygomis. Asfaltuo
to kelio buvo nedaug, di
desnę lenktynių pusę pūtė 
priešpriešinis vėjas. Be to, 
išskyrus A. Juodžbalį ir 
mane, niekas iš dalyvių ne
turėjo daugelio dienų lenk
tynių patyrimo. Visų šių 
faktų akivaizdoje tiek tech
niški rezultatai, tiek ir fi
nišavusių sportininkų nuo
šimtis yra geri. Ypač norė
čiau pažymėti kolūkinio 
kaimo sportininkus. Jau
niausi amžiumi, beveik nie
kad nesėdėję ant lenktyni
nio dviračio, jie rodė di
džiulį ryžtingumą ir įnešė į 
varžybas karštos sportinės 
kovos dvasią. Prisiminki
me jų komandines perga
les antrame ir septintame, 
etape, kaimo sportininkų 
atkaklu siekimą etape Kau
nas - Varėna atsiplėšti nuo 
lyderių, palikti juos užpa
kaly savęs. Ligi paskuti
nio kilometro tai buvo ryž
tingi varžovai. Štai kad ir 
paskutiniame etape: dėl 
dviračio gedimo “Kolūkie
čio” sportininkas F. Petu
kas įvažiavo į griovį, susi- 
lankstė ratas. Sutaisęs dvi
ratį, Petukas atkakliai vi
josi lyderių grupę, o- kai jis 
jau beveik visiškai priartė
jo, nušoko grandinė ir vėl 
teko atsilikti. Tačiau devy
niolikametis sportin i n k a s 
susirado savyje jėgų ir dar 
kartą pasivijo pirmaujan
čius dviratininkus.”

Lordas Beaverbrookas sa
vo laikraščiuose pradėjo 
agituoti, kad Anglija iš
trauktų savo karines jėgas 
iš Europos. Jis yra linkęs 
tam, kad ir Amerika pasi
trauktų iš Europos.

Tada susidarytų pagrin
dai susitarimui su Sovietų 
Sąjunga visais svarbiai
siais klausimais._ •_

Kanados Amatų ir Dar
bo Kongresas gręžtai atme
tė advokatų siūlymą įvesti 
įstatymus, kurie nelegali
zuotų visuomenę liečian
čius streikus.

“Mums nereikia Tafto- 
Hartley įstatymo Kanado
je,” pareiškė minimo Kon
greso prezidentas Ben- 
gough.

Prieš tokį advokatų siū
lymą pasisakė visos unijos 
ir daugelis visuomeninin
kų. Jie daug ką pasinio-, nėse, 
kino iš Jungtinių Valstijų.

Prez. Eisenhoweris pa
miršo daugelį savo pažadų, 
padarytų rinkimų kampa
nijos metu.

Jis žadėjo siūlyti suma
nymą Tafto-Hartley įstaty
mo pakeitimui, taksų su
mažinimui. federates val
džios išlaidas sumažinti.

Šiuo metu apie tuos pa
žadus jis nebenori ir prisi
minti. Dar jis planuoja už
dėti taksus ant įvairių pir
kinių ir netiesioginiu būdu 
daugiau aptaksuoti žmo
nes.

Amerikiečiai gyvena ilgiau
Amerikiečiai gyvena il

giau, netgi nei jų pačių 
ankstyvesnės generacijos. 
Neseniai pasirodę “The Me
tropolitan Insurance Co.” 
statistiniai biulėtiniai tai 
aky vaizdžiai patvirtina.

Pagal juos, 1950 metais 
eilinio amerikiečio gyveni
mo vidurkis yra 68.4 metai 
amžiaus. Tai yra, kad, ly
ginant su li900 statistiniais 
daviniais, jo gyvenimas pa
ilgėjo 20 metų. Kai tuo tar
pu laikotarpyje 1850 iki 
1900 metų gyvenimas tepa- 
ilgėjęs 7 metais, o anksčiau 
dar nereikšmingiau. Gyve
nimo pailgėjimas mūsų am
žiuje turi visą eilę priežas
čių. Jų svarbiausia—medi
cinos mokslo pažanga, ste
buklingieji Sulfa- vaistai, 
kaip penicillinas, aureomi- 
cin.as ir kiti. Viešosios Svei
katos Įstaigos žymiai išplė
tė savo veiklą,tūkstančiams 
žmonių išsaugodamos gy
vybes. Federalinės, valsty
binės įstaigos kontroliuoja 
vandentiekio ir kanalizaci
jų sistemos tinkamumą, iš
matų tinkama pašalinimą, 
epidemijų nešiotojų, kaip 
vabzdžiai ir žiurkės, naiki
nimą. Didelė pažanga at
siekta užtikrinant darbi
ninkams tinkamas saugu
mo ir sveikatos sąlygas 
darbovietėje .

Be abejojimo, prie am
žiaus pailgėjimo prisidėjo 
poilsio valandų ir atostogų 
dirbantiesiems pailginimas. 
Automobilis daugeliui da
bar sutaupo energiją, kaip 
ir kitos susisiekimo prie
monės. Išradimas žmogaus 
darbą taupančių mašinų, 
tiek namuose, žemės ūkyje, 
tiek ir pramonėje, ir visi 
kiti patobulinimai padarė 
gyvenimą ne tik lengvesnį, 
bet ir patogesni.

To pasėkoje, dabai* 25 me
tų amerikietis prieš save 
turi lygiai tiek pat gyveni
mo metų, kaip ir 1900 me
tais gimęs kūdikis. Minėti

Socialistinė Danijos val
džia dar nesušilo kojų, o 
jau atsižadėjo savo pirmes
nių pažadų neduoti Ameri
kai militariniu bazių.

Laimėjęs rinkimus nau
jasis premieras pareiškė 
parlamentui, kad ateityje 
jis planuojąs tartis su Ame
rika dėl militariniu bazių 
Danijoje.

Didelė dauguma balsuo
tojų pasisakė prieš naujo 
karo kurstytojus, už taiką. 
Socialistai juos baisiai ap
vylė.

Jungtinių Valstijų karei
viai Vokietijoje gavo iš sa
vo viršininkų uždraudimą 
lankyti naktinius klubus.

Tai esą padaryta todėl, 
kad tuose klubuose nuolat 
įvyksta muštynės tarp ame
rikiečių kareivių ir vokie
čių, kurie baisiai nekenčia 
amerikiečų. Tose mušty- 

sakoma, kas mėnuo 
žūdavo apie 15 amerikie
čių.

Tai parodo, kaip vokie
čiai “myli” amerikiečius.

•
Hitlerininkai vokiečiai, 

tiesa, pasinaudoja Ameri
kos nusistatymu atsteigti 
Vokietijoje militarizmą. 
Jie atgavo prarastas nuo
savybes dar ir su fnansine 
parama.

Tokiems vokiečiams Ame
rikos politika, žinoma, pa
tinka. Jie palieka vėl vieš
pačiais ir trokštančiais at
kurti tokią Vokietiją, ku
ri būtų vyraujantį jėga pa- 

statistikos duomenys sako, 
jog baltoji moteris, tiksliau 
moteriškos lyties kūdikis, 
dabar gali tikėtis išgyventi 
72.4 metų. Tačiau laimiu-j 

| gai sulaukusios 25 metui 
.amžiaus moters amžiaus il
gis pailgėja iki 50 metų. Jei 
ji sulaukia 50 metu, tada 
jai dar lieka 27 vidurkio 
metai, o datraukus iki 60 
metu tokio amžiaus mote
ris gali tikėtis gyvensianti 
dar 19 metų.

Vyriškos lyties kūdikiams 
statistika spėja tik 66.6 me
tų amžiaus vidurkį, kas yra 
5.8 metų trumpesni nei mo
teriškų. Bet skirtumas pa
gal juos mažėjąs senstant, 
taip kad vyrui sulaukus 60 
metų skirtumas paliekąs 
vos 3 metai.

Kitų rasių 1950 metai gi
mę amerikiečiai - kūdikiai 
prieš akis turi tik 59.2 me* 
tų amžiaus vidurkį, kai jų 
moterys—63.2 metų.

Ii900 metais iš 100 buvo 
tikima tik 66 (neatsižvel
giant į jų spalvą ar lytį) 
išgyvensią iki 40 metų am
žiaus. Dągyvenusiems iki 
tiek, jų likusio amžiaus vi
durkis buvo apskaičiuoja
mas kaip 28.3 metų. Gi 1950 
m. generacijai buvo vilia
masi, kad net 92 iš 100 te
gyvens iki 40 metų am
žiaus. Sulaukus 40, jiems 
buvo pridedama vidutiniš
kai dar 33.1 metų, šios ge
neracijos 65 metų seniams 
žadama dar nuo 11.9 iki 
14.1 m. amžiaus užbaiga.

“The Metropolitan Life 
Insurance Company” sta
tistiniai duomenys susilai
ko nuo spėjimų, kad ir se
kančią šio amžiaus pusę 
žmogaus amžius tiek pat 
pailgėsiąs. Sugestuoju ma, 
jog nuolatinis med i c i n o s 
progresas ir gyvenimo są
lygos amerikiečio gyveni
mo vidurki gal netrukus 
padarys 70 metų amžiaus.

Common Council

2 pusk—Laisvė (Liberty)- Antradienis, Spalio-Oct. 13, 1953

šaulyje. Prieškarinė hitle
rinė Vokietija — tai jųjų 
siekis.

Izraelio valstybei susida- 
ro didelų ekonominių sęm- ' 
kūmų. Mat, per pastamio 
sius penkeris metus iš Kitų 
kraštų persikėlė į Izraelį gy
venti 829,000 žmonių. Jie 
sudarė daugiau, negu pusę 
vietos gyventojų.

Naujai valstybei aprū
pinti visokiomis reikmeni
mis ir suteikti darbus to
kiam skaičiui žmonių—tai 
ne juokai. O čia dar ne
sibaigia kivirčai su arabiš
komis šalimis. .

Kaip pranešama, šiuo me
tu jau gerokai didesnis 
skaičius žydų išsikelia iš 
Izraelio į kitus kraštus gy
venti, negu atvyksta į Izra
eli, s

Amerikos Darbo Federa
cijos radijo žinių pranešė
jas Edwards pereito ket
virtadienio vakare informa
vo radijo klausytojus, kad 
Eisenhowerio valdžia pęr-t 
leido kompanijoms tam'jrti- 
krą skaičių transportinių 
lėktuvų už du milijonus 
dolerių, o dabar samdosi iš 
kompanijų kareiviams vežti 
tuos pačius lėktuvus ir su
moka 19 milijonų dolerių.

Valdžia aiškina tai da
ranti, kad pagelbėti priva
tiniam bizniui, kuris dabar 
iš to pasidaro milžiniškus, 
pelnus.

O kadangi tie lėktuvai 
neprižiūrimi, kaip reikia, 
tai ištinka labai daug ne
laimių, kurios nusi n e š a 
šimtus amerikiečių karei
vių gyvasčių.

Tai vis parama privati
niam bizniui.

Federal Reserve Bom'"* 
raportuoja, jog per pasta-J 
ruosius penkeris metus ren> 
dos pakilo 42 procentais.

19 milijonų šeimų šiuo 
metu renduoja gyvenimui 
namus. Rendų kilimas 
smarkiai paliečia biednuo- 
mene. Gri-kis.

Šypsenos
Mokindamas naujus re

krūtus saržentas priminė, 
kad jis ir brolius paskiria 
vienoje kempėje ir viename 
būryje būti, kad tik būtų 
smagiau kareiviams^

Vienas naujokas tada pa
klausė, kodėl jo brolio čia 
nesiranda.

Saržentas: Tai kur jis 
dabar randasi ?

Naujokas: Namie.v

“Kur bėgi, kiškeli?” vo
veraite klausia, f

“Girdėjau, makarttStai 
tyrinės, ar voveraitės nėra 
subversyvės,” atsakė bėg
damas kiškelis.

“Tai ko tu taip nusigan
dęs begi?”

“Argi bus galima įrodyti 
jiems, kad aš nesu voverai
te?” pridūrė kiškelis.

Juokelius skaitydamas 
vienas .smarkiai nusijuokė. 
Jo draugas klausia:

—Kodėl jūs taip gardžiai 
juokiatės.

—Man. skanus juokas pa
ėmė lš to žmogučio, kuris 
šiuos juokus rašo.

Baltrus: Aš nenoriu su 
moterimis įginčytis, nes jos 
viską ima asmeniškai.

Zosė: Netiesą, aš nieko 
asmeniškai neimu^

; Tik tada jaunuolis palie- 
I ka vyru, kai nustoja pra
šyti tėvo pinigų, bet pra
deda prašyti paskolų.



WATERBURY, CONN. HARTFORD, CONN.
Rengiamas banketas pagerbi
mui drg. K. Krasnitsko

M-Clonu matyti tuos žmones, 

kuriA naudojasi tikraisiais ži
nojimo šaltiniais, skaito pa
žangią spaudą. Tokiems yra 
proga apsišarvoti teisingomis 
žiniomis iš istoriniu darbo 
žmonių budėjimo įvykių, šie 
žmonės, savaime aišku, yra 
plinai apsišvietę, būna kultū
ringi. Tokius visi myli, juos 
gerbia.

Čionais mes ant vietos tu
rime gerų žmonių, kurie dar
buojasi draugijose, padeda 
platinti apšvietą, platina žodį, 
už taiką ir t. t. šiame tarpe 
mes turime iš ilgamečių drau
gų Karolių Krasnitską, kuris 
jau įpusėjęs aštuntą desėtką 
metų jo jauno amžiaus ir dar 
vis kruopšnus žmogus, pamė-' 
ges, kaip ir kiti, vesti kultū
ringą gyvenimą, su visais mo
ka gražioje santaikoje sugy
venti. Jisai mėgsta daug skai
tyti ir pasiskaitymo gerąsias 
gijas perduoti savo draugams, 
savo priteliams. '

vei kas mėgsta eiti su juo- 
mi į kritiką, tai jau ir patsai 
turi būti geriau apsišvietęs — 
apsipažinęs su pasaulėžiūra, 
su darbo žmonių pažanga. Ki
taip Karolius bile vieną su
riečia į pypkutės cibuką — 
tai tikras faktas. Bet jis žmo
gaus neužgaus pokalbyje, jis 
draugiškai išreiškia savo min
tis, priimdamas ir kitų.

| PETRAS KRAPAS

ŪŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
------------------- t Kalėjimo vaizdai. Poema------- --------—------

Buvo iš anksto viską suplanavęs:
Kopėčias greitai jis griebė pagavęs,

Tuoj čia prie sienos pridėjo ir op!
Lipo, nušoko, nubėgo velniop!...

Sargas jo grįžtant tik kiek palūkėjęs, 
Ėjo žiūrėt, kam užtruko siuvėjas...

O tas siuvėjas tai Bugis, suprask, 
Nėrė, kaip briedis: kad geras, surask...

Sargui į galvą tik tinkt—gal pabėgo...
Kopėčios štai!... Tuoj aliarmas su-

žvengo...
Lakstė, bėgiojo po gatves sargai,—
Veltui visi jų siaubingi vargai.

Dingo ir dingo jis gatvėse miesto!...
To pabėgėjo tikrai būta riesto!

Dienos ir mėnesiai — nėr jo ir tiek..
Ką tik bedarė — ir visa užniek.

*

Dar mažmožėlis: kai davė signalą, 
Sargas bokštely ant sienos nubalo:

Šovė senukas, dėl visko, tik pūkšt! 
Bėglio nematė visai onei jukš...

Įvykis šitas stebuklas tai tiesiai: 
Bugis pabėgo juk dieną, prie šviesai,— 

Spėjo vienok taip slidžiai jis pasprukt: 
Nieks ir nematė: tik dingo—ir kukt...

Mat, kaip tiktai tą lemtingą minutę 
Buvo visi sau tvarkingai sukrutę,— 

Pūtė ir blerbė orkestras dūdas, 
Vyrai maršavo į savo būdas.

Pats šurmulys ir judėjimas bendras, 
Kai tuos maršuotojus stebi pats 

centras, — 
Vėl ir sparnai užimti juk visi, — 
Kur tu dabar tuos galus surasi?...

Šis pabėgimas tai darbas stratego! 
Daug kalinių juk ir pirma pabėgo, 

Bet kiek ten būdavo tų pastangų! 
Kruvino darbo!... Iš tikro baugu!

Kas dar labiau — tai kad pastangos šitos 
Tuščios išeidavo, vis išblaškytos:

Bėglį pagauna ant vietos tada,— 
Jei ne tada, tai vėliau bet kada.

Betgi ne B ūgį. Daug metų praėjo,— 
Nieks nepagavo šaunaus pabėgėjo: 

Dingo, kaip įmestas jūron akmuo. 
Dingo. Ir baigta. Pasibaigė tuo.

O! Jūs žinotut, kaip džiūgavo vyrai!
Šiaip sau, slaptai, tarp savęs,—bet 

taip tyrą
Šventę nešiojo jie savo širdy: 
Didvyris jis! jis herojus! Girdi?

(Bus daugiau)
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(Tąsa)
Ir psichiatras — kitaip ir negali —
Prieglaudon skirtų jis tokį bedalį,

Bet prieš teisėjo sprendimą jis neis,—
Vis tat ir eina slidžiaisiais keliais.

*Ten mes surastume Hokį nevieną,
Vis po raktu, ar tau naktį ar dieną.

Kriminaliniai ten kvaišos visi,—
Kurgi geriau tu tokiem ką rasi?...

Taip, nemalonūs tokie tat kurjozai:
Nėr prašmatnių čia veidų tau nei pozų.

Kaleidoskopas kalėjimo tai.
Dantis sukandę — šimtai ir šimtai...

Keta, kad prošvaistė blankiai nušvystų,
Keta, dainoj kad būt’ džiugesio: vis ta—

Vis ta pilkutė, niūri rutina —
Dilina, čiulpia tau nervus ana.

39.
Gal gi nebent pabėgimas, kas reta,
Jaukiai sujudina mišriąją gretą,—

Tik šitų žygių laimingų mažai —
Knygoj rekordų čia tu sulaižai.

Vienas toks žygis — seniau jau įvykęs:
Greitas kalėjime buvo jaunikis, —

Trisdešimt metų turėjo kalėt, 
Bet išsilaisvino metų gale.

Šilko vedimą jis pavogė pilną,— 
pilkas brangesnis daug buvo už vilną.
F šešios net dešimtys tūkstančių būk—

Fabrikui dingę, anot tų kalbų.
Bugis tad įmonėj dirbo šilkinėj, —
Būta vikraus, kaip vijurkas, vaikino:

Jo jau iš anksto žinota, kada ’
Bus kur vežimas nakties valanda...

Pavogtą šilką bendrai jam padėjo —-
Buvę krautuvių kokių ten vedėjai:

. Suglobė, pardavė sklandžiai, saugiai,-
Patys tat buvo dalyviai vagiai.

Susektas gavo kalėjimą Bugis,—
Taktiškas buvo, smagus, nepabūgęs:

Dirbo siuvykloj jis stropiai, ilgai,— 
Juo patikėjo dirbyklos sargai.

Vieną pataikytą vasaros dieną —
Žaidė kieme su kitais — ne naujiena,—

Grįžo maršavo į vidų kartu,—
Visa tvarkinga,, gražu ir spartu.

Staiga pro sargą į kiemą suskubo, — 
(Dirbo kartu su tuo sargu prie rūbų,

Bu<>j, supraskit, bičiuliai geri,
Buvo kartu net pirmame kare),—

Sargui pasakė — pamiršęs prie durų, 
Kur ten padėjęs jis savo kepurę,—

Tuoj už minutės ir būsiąs vėl čia,— 
Ir pasileido jis bėgti risčia...

Krasnitskas jau senas drau- /
gijų veteranas, visuomeninin
kas ir gerokai Waterburio 
mieste pagyvenęs. Mažai žmo
nių rastum, kad būtų negirdė
ję apie šį draugą. Jis turi la
bai plačią pažinti ant vietos ir 
visoje apielinkėje.

Kadangi ne visiems te.nka 
tokius ilgus metus gyventi, 
kaip Krasnitskui, tad jo arti
mi draugai sumanė ir rengia 
šaunų pokilį—banketą jo 
gimtadienio proga — pagerbti 
jį už jo gražius darbus.

Banketas įvyks lapkričio 7 
dieną 103 Green St. svetainėj.

Durys bus atdaros 6-tą vai. 
vakare. Vakarienė bus išduota 
kai 7-nios.

Kadangi banketo rengėjus 
šiltai ti'žgiria draugijos, kurio
je draugas Krasnitskas pri
klauso, su lyg to tikimasi, jog 
bus didelis gražus pokilys ir 
veikiausiai bus duota meno 
programa. Bet apie tai vėliau 
bus pranešta.

Nugirdęs

Prašome Laisvės patrijotų 
nevėlinant surengti savo kolo- 

| nijoje kokią nors pramogą 
Laisvės paramai laike šio va
jaus, gavimui naujų skaityto
jų ir sukėlimui tinkamo budž- 
to 1954 metams.

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

Waterbury to Hartford, Conn,

Spalio 3 d. teko būti susi
rinkime Waterburyje 103 
Green St., Lietuvių klubo sa
lėje. Susirinkimas buvo nema
žas. Klubo Kafeterijoje ir 
žmonių buvo daug. Daugelis 
rengiasi vykti į Hartford ban- 
kietą. Su kuriais tik teko su
sitikti, sako, “pasimatysime 
už 2 savaičių Hartforde,” tai 
yra spalio 18 d. Kiek paaiš
kėjo, kad iš Waterbury ir 
Oakville, Conn., bankiete bus 
daug žmonių.

Bankietas-vakarienę įvyks 
spalio 18 d. nuo 4 vai. Vaka
rienė bus 5 vai vakare, 157 
Hungerford St., Hartforde.

O teisybę pasakius, vvater- 
buriečiai-oakvill iečiai visuo
met skaitlingai dalyvauja 
Hartforde. Mes turėsime 
jiems atsimokėti, skaitlingai 
nuvykti lapkričio 7 vai. vak. 
Ten bus puikus bankietas.

Tuo tarpu visi pasimatysi
mo spalio 18 d. Hartforde.

Spalio 4 d. teko nuvykti j 
Middletown, nes teko sužino
ti per drg. Agnes Bučionis iš 
Middletown, kad serga drg. 
Žilinskienė. Na tai ir reikia ją 
atlankyti.

Drg. Žilinskienė jau eina 
gerojon pusėn į svekatą. Pa
reina d. Žilinskas. Draug. pa
pasakojo, kaip ji turėjo sun
kiai persirgti, labai sunkią ir 
pavojingą operaciją turėti. 
Daktaras pasakęs: “Laiminga, 

kad išlikai, dabar bus gerai.” 
Laikraštis tik pasibaigs ant 
Naujų Metų, bet tuojau pa
duoda dešimtinę ir sako: 
“Girdėjome, kad rengiate jū
sų kolonijh vakarienę.” Taip, 
sakome, tai patys skaitytojai 
tą daro.

Abudu sako: “Reikia įsigyti 
tikietas, kitaip negali būti.” 
Paduodame tikietus ir užmo
ka.

Drg. Žilinskienė čia gimusi 
ir augusi, bet ir matytumėte, 
kaip ji myli Laisvę.^ Smagu su 
tokiais žmonėmis susitikti. 
Hartfordiečiai vėlina drg. Ži
linskienei gražiausio pasveiki
mo.

Keliauninkai

Binghamton, N. Y.
Mirė jauna, 30 metų, L. D. S. 
6 kuopos narė Lillian Mikola- 
jūnaitė rugsėjo 14 d., po ilgos 
ir sunkios T. B. ligos

Velionė Lillian išbuvo 8 me
tus Broom County ligoninėje 
ir vis tikėjosi pasveikti. Bet 
piktoji liga pakirto jos jauną 
gyvybę. Palaidota rugs. 16 d. 
Vestal Hills Memorial Park 
kapinėse, Vestai, N. Y. Nors 
darbo diena buvo, bet paly
do vi iiypalydovų susirinko 
daug, ir ilga linija mašinų ly
dėjo velionės palaikus. Buvo 
daug gražių gėlių kaip nuo 
pavienių žmonių, taip ir nuo 
grupių. Ir kadangai velionė 
Lillian buvo praktikuojanti 
katalikė, buvo ir daug mišių 
kortelių prie jos gražaus kar
ato. Iš laidotuvių direktoriaus 
R. Bednarsky įstaigos išlydint, 
kelius žodžius tarė J. Vaice
kauskas, taipgi ir ant kapinių 
pakalbėjo kiek ilgiau. Velionė 
palaidota iškilmingai šalia jos 
motinos Onos Mikolajūnienės, 
kuri mirė balandžio 3 d. Vos 
6 mėnesiams prabėgus, mirė 
ir dukra. Tai didelis smūgis 
ir nelaimė Povilo Mikolajū- 
no šeimai.

. Nuliūdime Lillian paliko tė
vą P. Mikolajūną, seselę ir 
švogerj Mr. ir Mrs. ■ Joseph 
Baką, brolį ir brolienę Mr. ir 
Mrs. Alfonsą P. Michaels, 
dėdes Petrą ir Antaną Mikola- 
jūnus ir jų šeimas, taipgi daug 
velionės draugių ir draugų.

Po laidotuvių visi palydo
vai buvo užkviesti į Lietuvių 
svetainę ir pavaišinti per P. 
Mikolajūno šeimą.

Velionės Lillian tėvas ir 
visa likusi šeima dėkuoja vi
siems už visokią suteiktą 
jiems pagalbą laike šermenų, 
už gėles, už mišias, už simpa
tiją, išreikštą per dienraštį 
Laisvę, už finansinę jam para
rtą, visiems palydovams-do- 
vėms, grabnešiams R-. Sadaus
kui, L. Bajerinui, F. svarei- 
kai, M. Woytovich, M. Bakai, 
J. Woytovich; šeimininkėms 
E. Čekąnauskienei, N. Strolie- 
nei, M. Luzinienei, P. Bakšie- 
nei, Mrs. S. Baka, Mr. P. Mi
kalajūnui, Jr., ir visiems ki
tiem, kurie dirbo’ kaip patar
nautojai.

J. K. Navalinskienė

Katrinos Petrikienės 
Pagerbimui Pietūs

■ • • • •
Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų am
žiaus sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 

taja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Bus dainų programa, kurią ruošia B. Šalinaitė- 
Sukackienė iš savo mokinių. Dainuos grupė “Mc- 
lodijayy ir Suzana Kazokytė. O Moterų Klubo ge
riausios gaspadinės pagamins puikiausius pietus. 
Tad kiekvienas iš anksto pasirūpinkite ęūti šiame 
pokilyje.

New Yorko Žinios 
i *

Unija reikalavo 
atstatyti Wicks

Transportininkų Unijos Lo
kalus 100 prięmė rezoliuciją, 
kuria reikalauja atstatyti iš 
gubernatoriaus pavaduotoje 
pareigų Arthur Wicks. Wicks, 
žymus republikonų šulas, yra 
įtartas ir prisipažinęs palai
kyme ryšių su raketieriu Fay.

Pasiūlė naują budžetą
New Yorko miesto įstaigų 

veiklai per ateinančius metus 
pasiūlytas $531,209,579.97 bu- 
džetas. Departmental reikala
vę $785,193,536.66. Didžiau
sia viena suma yra skiriama 
t’ėrą pakėlusiam Transit Au
thority, važiuotės reikalams. 
Pakėlimas fėro, kaip matome, 
neišrišo važiuotės finansinių 
problemų.

Wicks “sergąs”
Daugėja reikalavimai pra

šalinti Wicksa iš gubernato
riaus pavaduotojo pareigų. 
Dėl to gubernatorius Dewey 
matė reikalo aiškintis, jog jis 
norėjęs su Wicks pasimatymo, 
bet to negalėjęs padaryti, nes 
Wicks sergąs.

Ta jo liga, tačiau, atrodė 
“padaryta” gubernatoriaus 
patogumui, nes tą pačią die
ną, kai gubernatorius kalbėjo 
apie Wickso ligą, New York 
Times rašė, kad su Wicks 
“susisiekė jo advokatūros raš
tinėje Kingstone.”

Wicks buvęs dažnus lanky
tojas nuteistojo jraketieriaus 
Joe Fay, atbūnančio savo 
bausmę Sing Sing kalėjime. 
Wicks teisinosi, kad jį lankęs 
dėl to, jog patyręs, kad Fay 
vis dar te beturįs “didelę ga
lią darbininkų rateliuose.’’ Jis 
galįs sustabdyti darbininkų 
streikus.

Fay tapo pasiųstas į kalėji
mą už tai, kad jis išgavo iš 
statybos kontraktorių $368,- 
000 kaip atpildą už sulaikymą 
darbininkų nuo streiko. Tai
gi, pas tokį asmenį ilgametis 
republikonų k o n tr o 1 i uo j a mo 
Valstijos Seimelio lyderis, da
bartinis gubernatoriaus pava
duotojas Wicks dažnai lankė
si Sing Sing kalėjime “gauti 
patarimų” apie “darbininkų 
judėjimą,” kuriam jis per lai
kus buvo priešingas.

Ta Wjcks rūpestis apie 
“darbininkų judėjimą” tapo 
išaiškinta pradėjus tyrinėti 
Yonkers Raceway skandalą. 
Tyrinėti pradėjo po to kai bu
vo nušautas pastatų priežiūros 
unijos viršininkas Lewis.

Williamsburge prie Division 
ir Marcy Avės, esančioji bib
lioteka užsidarė pataisoms. 
Pataisos 50 metų turinčio pa
stato kainuosiančios $241,000. 
Pasiskolintas knygas turintieji 
gali jas sugrąžinti bile kurioje 
kitoje bibliotekoje.

Kitas sensorius 
lenktynių biznyje

New Yorko valstijos sei- 
natorius George T. Manning, 
republ ikonas, atstovaująs 
Monroe apskritį (Rochester!) 
yra apdraudų biznierius, šio
mis dienomis išaiškinta, kad 
jo firma veda pusę apdraudų 
biznio Batavia Downs lenkty
nėse.

Ponas Manning yra nariu 
Seimelio komisijos, kuri pri
valo studijuoti įstatus, taisyk
les ir nuostatus, taikomus ar
klių lenktynėms.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

jaunų žmonių negu senų.
Miršta širdies sustojimu 

plakti. Senos, kietos, visko 
mačiusios ir prityrusios mūsų 1 
širdys daug daugiau paneša 
visokių migdančių vaistų, ne
gu jaunos, žalios, mažai gy
venimo kartybių ragavusios 
širdys.

Susimildami, draugai: Pini
gus siųskite tiktai tiems žmo
nėms arba toms įstaigoms, ku
rie jiems priklauso. Nesiųskite 
Laisvės vardu arba adresu, 
jeigu Laisvei jie nepriklauso.

Nesakykite: Neturiu po 
ranka anos įstaigos arba or
ganizacijos adreso, tai siun
čiu jūsų vardu, perduokite.

Susiraskite adresą. Nepa
tingėkite paieškoti.

Jau pasileido ilgon kelionėn 
po pasaulį mūsų vice-prczi- 
dentas Nixon. Kad nebūtų 
nuobodu ir kad daugiau mums 
iškaščių padaryti, jis pasiėmė 
su savimi ir žmoną.

Nixono kelionė būsianti 
“geros valios” kelionė.

Keleivis patiekė pasauliui 
naują “ekspertą.” Juomi esąs 
Andrius Valuckas. Jam paves
ta apsidirbti su tarybiniu so
cializmu.

Valuckas dabar “stuck- 
up”: jis nebežino, kas reikė
sią daryti su kolektyviškai ū- 
kiais. Gal reikėsią ir juos pa
siųsti velniop.

Jeigu jau Michelsonas, 
Strazdas, Stilsonas ir Januškis 
nepajėgė tą socializmą sulik- 
viduoti, ką jau toks Andrius 
Valuckas, žmogelis be jokių 
gabumų, bepadarys!

ŽINIOS IS LIETUVOS
Melanžo kombinatas

KLAIPĖDA. — Priešais e 
samus “Trinyčių” medvilnės 
verpimo fabriko korpus vyk
sta didžiulė statyba: čia pir
mą kartą respublikoje gamins 
verpalus iš spalvotos medvil
nės.

Kartu su tuo statomas ir 
medvilnės dažymo cechas. 
Vienu1 metu šis cechas tieks 
5—6 atspalvių medvilnę.

Iš broliškųjų respublikų 
“Trinyčiai” gaus pirmąsias 
mersenizacijos mašinas, su ku-. 
rių pagalba aukštųjų nume
rių verpalai taurinami, t. y. 
jiems suteikiamas šilko blizge
sys. Iš tokių verpalų bus da
romos vyriškos kojinės. įmonė 
taip pat teiks verpalus užuo
laidų gamybai.

“Trinyčiai” auga į stambų 
melanžo — spalvoto medvil
nės pluošto — perdirbimo 
kombinatą.

Gatavų rūbų paroda

šiomis dienomis Vilniaus 
“Laisvės” siuvimo fabrike iš
statyti “Lelijos,” “žibutės,” 
“Dobilo,” “Dangos” ir kitų 
siuvimo įmonių bei artelių vy
riškų, moteriškų ir vaikiškų 
gatavų rūbų pavyzdžiai.

Kiekvieną dieną parodą ap
lanko didelis skaičius Vilniaus 
darbo žmonių, kurie, apžiūrė
ję pavyzdžius, palieka savo 
atsiliepimus. Neblogai įvertin
ti “Dangos” įmonės pateikti 
paltų ir kostiumų modeliai.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED^-MALE

MACHINE HAND. 1st class. Must 
be experienced. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
AMERICAN , WOODWORKERS. 110 
E. Haines Street.
______________________ (199-201)

MECHANICS (2). Also needed 
HELPERS (2) for oil Burners and 
gas heat. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person or 
phone. Ask for George. GR. 4-8836. 
GEORGE ANDRIEN & CO.. 317 N, 
65th Street.
_________________________ (199-201)

YOUNG MAN. Able to assemble 
Storm Windows and Doors. Must be 
able to run cut of saw, hand drill, 
etc. Steady work; good working con
ditions; 5 day week for right man. 
Apply in person or phone. Mr. 
Walker, GR. 7-3873. FEATHER- 
LITE OF PENNA. 2021 N. 63rd St. 
__________________________ (197-203)

HEAD TENDERS. Second shift. 
2 men. Full time. 5 day wk. 3:30 
P.M. to 11:30 P.M. Steady wk. Ap
ply in person. STANFORD & CO. 
Kratns Ave. & Silverwood St., Ma- 
nayunk. Or phone Mr. Hunter IV. 
2-0106. Bet. 7 A. M. to 5 P. M. or Mr. 
Wm. J. Henderson, Norristown 5- 
8896, between 5 P. M. to 7 P. M. 
__________________________(197-2Q3)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER. Exp. Steady per

son for gen. house duties and light 
cooking. All electrical- appliances; 3 
small children. Sleep in or out. Good 
home for right person.

Call FI. 2-2612 or DE. 6-9584. 
_______________________ ■ (199-203)

STENOGRAPHER. With or with
out exp. Knowledge of shorthand 
and typing. Steady position; good 
working conditions. Center City. 
Phone Mr. Mankas. MA. 7-1882 for 
interview.
_________________________ (199-201)

CLERK. Billing. General Office 
work. Inventory control. Must be 
experienced typist. Steady position. 
Pleasant working conditions. Apply 
in person or phone. MAGIC HEAT 
CORP., 540 N. 63rd St. SH. 7-1724. 
(Mention paper when applying).

(197-203)

Jie pasižymi skoningumu.
Daugiausia atsiliepimų susi

laukia “Lelijos” ir “Dangos” 
fabrikų kolektyvų pagaminti 
drabužiai.

Cukraus gamybos sezonui 
artėjant

Šiais metais padaryta daug 
patobulinimų cukraus gamy
boje. Pavenčių fabrikas galu
tinai pervestas į vietinio kuro 
bazę — durpes.

Fabrikuose žymiai daugiau 
mechanizuoti pagalbiniai dar
bai. Iš broliškųjų respublikų 
neseniai gauti 6 traktoriniai 
kastuvai, kurie pakeis 300 
krovėjų darbą. Javenčių cuk
raus fabrikas gavo du frezeri- 
nius kastuvus durpėms krauti, 
šios mašinos pakeičia 50 žmo
nių.

Cukrui is pokavimo cechų 
į sandėlius transportuoti ir 
jam pakrauti į vagonus papil
domai gauti trys nauji elek- 
trokarai.

Plečia gaminių asortimentą

ŠALČININKAI. — Jašiūnų 
koklinės kolektyvas įsiparei
gojo dar šiais metais įsisavinti 
eilę naujų gaminių rūšių. Sa
vo įsipareigojimus kolektyvas 
atkakliai vykdo. Šiomis dieno
mis iš degimo kamerų iškrau
ta nauja glazūruotų koklių 
rūšis — “Rustik.” Jie bus nau
dojami daugiausia individua
linių namų krosnims.

Pažymėtina, kad naujos rū
šies koklių gamyba, buvo vyk
doma mechaniniu būdu.

A. Būtėnas

Jau pastebėjote, kad pra
džia vajaus labai graži. Rū
pinkimės visi, kad tokiu pa
sisekimu vajus eitų nuo' pra
džios iki. pabaigai.
———..........  ■■ ■ ■ I » !——■■■ ■! ĮtUi,

: MATTHEW AJ
: buyus :
J (BUYAUSKAS) "J
I z LAIDOTUVIŲ «
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Moterų Klubo 
susirinkimas 1

Motery klubo susirinkimas 
įvyks spaliu 15-tą, Kultūros 
Centro Knygyno Kambaryje.

Draugės, sueikime visos, ku
rioms tik sveikata pavėlina. 
Oras jau darosi šaltas, po dar
želius vaikščioti vakarais tam
su, tai negi sėdėsime ranka* 
susinėrusius, vienos užsidariu
sios savo kambaryje. Turime 
eiti i susirinkimus, dirbti ką 
nors naudingo. Tokiu būdu 
mes praleisime vakarus kul
tūriškai ir sykiu jausimės 
daug geriau, nes žinosime, 
kad mes dalyvumu ir darbu 
irgi prisidedame prie progre
so.

Klubietės rengia vaišiu sta
lą Kultūros Centro rest aura* 
ne gimtadienio proga ir kvie
čia visas po susirinkimo ateiti 
ir sykiu linksmai praleisti lai
ką. Dar atsiveskite savo drau
ges. Arčiau susipažinsime. Jei 
joms patiks, galės Įstoti Į tą 
mūsų šaunu klubą. kuriami 
priklausydamos turime tokius 
linksmus suėjimus.

Klubietė.

20,000 pavojingu 
šaldytuvy

'Manhattan apartment uose 
dar esama vartojamu apie 
40,000 senvbiniu gasinią šal
dytuvu. Sveikatos komisionie- 
rius Mahoney sako, kad pati
krinimas tūlo skaičiaus tokią 
šaldytuvu rodo, jog apie 
20,000 jau yra pavojingai ap- 
gedę.

Tyrimą pradėjo po to kai 
viename a p art m e n t n a m y j e
nuo tokio šaldytuvo mirė vie
nas asmuo ir kiti 23 šaldytu
vai tame name rasti beveik 
tokioje padėtyje, kaip tas, ku
ris numarino žmogų.

Rugsėjo mėnesi iš Brookly- 
no j Sing Sing kalėj imą pa- , 
siųsti 14 asmenų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. ow i
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y. 
—-------------------------------------------------------------------------------------------- ®

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

Pradžia 3:30 vai. po pietų .

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje.
Visi iš anksto rengkitės į šį koncertą.

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

Ei, komisijonieriai, 
kur jūs!?

Gubernatorius Dewey prae 
jusi ketvirtadieni paskyrė dar 
vieną komisiją tyrinėti skan
dalą sąryšyje su Yonkerso ir 

. kitomis arkliu lenktynių vie
ptomis. Paskyrė po to. kai jo 
[ paties pirmiau paskirta ko- 
j misija pasirodė negalinti veik* 
I ii.

Naujausia paskirtais yra ad- 
[vokalai George. Trusk, Bruce 
j Bromley, John F. Brosnan.

Naujos komisijos prisiėjo 
; ieškoti po to, kai jo paties 
. pirmiau buvusi paskirta ilar- 
; ness Racing komisija atsisakė 
I siuntinėti su tu lenktynių ir 

. . ■ , ’ , * • -1 •: vietovių kontrole suristiems 
asmenims paklausimus. Tie 
paklausimai esą perdaug aš
trūs (tough).

Kas tuose paklausimą do- 
( kumentuose Įrašyta, ko klau- 
' siama, neteko matyti. Tačiau 
[turėjo būti kas nors gązdinan- 
čio. nes iš blankas gavusią 
komisionieriu raštiniu girdė
josi atsakymai, kad “komisio- 
nieriaus nesiranda miesto.*’ O 
iš gubernatoriaus raštinės at
siliepta, kad jis dar nestudi- 

[ iavęs tą paklausimą. Gi pirm 
j išsiuntinėjimo tą paklausimą 
buvo pranešta, kad komisio- 
nieriai vykdys spaudos konfe
renciją tą dieną.

Reporteriai klausinėjo, kur 
komisionnieriai, bet' negalėjo 
rasti. .

Kadangi jau 10 asmenų iki 
to laiko buvo areštuota, kaip 
turintieji ryšiu su tuo skanda
lu. kuriame Įveltas ir guber- 

I nator. pavaduotojas Wicks, 
tad yra visokią spėliojimą 
apie tai, kokia bus rolė nau
jai paskirtąją komisionieriu. 
Yra kalbu, kad turės skanda
lo pilnutiną tyrimą nuvilkint; 
iki po rinkimą.

T-a.

New Yorke federaliame 
teisme 5 buvę valstijos taksu 
susirinkimo agentais asmenys 
kaltinami išgavime iš taksą 
mokėtoju $18,400 už pažadus 
“sufiksyti” ją taksą reikalus.

Laisvė prašo jūsų gauti 
nauju skaitytoju.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

Republikonų kandidatas j 
majorą Riegelmanas savo 
kampaniją prieš WagnerI, at
rodo. norėjo vyriausia remti 
tuo, kad Tammanės demokra 
tai turėjo skandalą. Kalbėta,- 
jog dėl to, kad tūli tamma- 
niečiai Wagneri remia,, pilie-, 
čiai turėtą Wagneri atmesti.

Dabar iškilusiame skandale 
dėl Yonkers Raceway, kur vy
riausiais prižiūrovais Laivo gu
bernatoriaus Dewey paskirti 
valdininkai, vis daugiau pasi
rodo republikoną ryšiai su to 
Raceway esamais ar buvu
siais raketieriais. '

Paskiausiu laiku tyrinėjant 
Raceway raketierizmą nusta
tyta, kad republikoną partijos 
stambūs šulai, tarpe tu vyk
dantysis gubernatoriaus pa
vaduotojas Arthur G. Wicks, 
Nassau republikoną ir nacio- 
nalis lyderis J. Russell Spra
gu e ir Nassau apskrities ta
rybai patarėjas Irving 'I'. 
Bargman buvo Įsipainioję ta
ni e skandale.

CIO kreipia daug 
dėmesio rinkimams

New Yorko miesto CIO Ta
rybai pasisakius už Wagnerj 
ir už masinę piliečiu registra
ciją rinkimams, atskiros CIO 
priklausančios unijos taipgi 
skelbia pareiškimus ir vykdo 
veiksmus.

Praėjusi pirmadieni ■Amal- 
gameitai paskelbė savo pa
reiškimą už Wagneri.

Transport Workers Unija 
išleido speciališkas korčiukes 
paraginti piliečius užsiregist
ruoti ir atsiuntė virš pusės 
šimto darbuotoją tas kortas 
išdalinti miesto centre.

Beisboles žaidėjai 
gavo atpildo

. Ką tik pasibaigusioje me
tinėje beisbolės žaismėje už 
čampionatą, bendrosios paja
mos buvusios didesnės negu 
bent kada. Prie to gal prisi
dėjo ir nepaprastai gražus 
oras tomis dienomis. Greta 
žaismės kasmetiniu entuzias
tą, giedra ten nuviliojo nema
žai ir šiaip sair vėpsotojų.

Laimėjusiojo tymo žaidė
jams teko po $8,280.68, pra
laimėjusio tymo po $6,178.42. 
šios mokestys yra priedinės 
prie gaunamosios reguliarūs 
algos.. t

Ai* jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

Yonkerso skandalas Visi laukia spaliu
muša republikonus 25-sios piety

Tie pietūs Įvyks Liberty Au
ditorijoj, visiems patogiu lai
ku, 1 :30. Juos rengia pagerb
ti Katriną Petrikienę jos 60 
metą sukakties proga. Dėl to, 
kad ji pažįstama ne tiktai 
Brooklyne, bet ir plačioje 
Amerikoje, tikimasi gražaus, 
masinio saskridžio.

Girdisi, kad bus svečiu net 
iš kitą miestą. Bet apie tai 
daugiau kitą kartą. Šiuomi 
tik norėjau priminti, kad de
šimtys vietą jau yra užsisaky
ta ir kad laikas visiems da
lyvausiantiems kvieti m u s
gauti. Laiko liko mažiau 
dviejų savaičių. Rengėjų tik
slas yra turėti tikrai pavyz
dingą sueigą, visus svečius 
tinkamai priimti. Dėl to pa
reiškia, kad svečiai privalo 
susiregistruoti iš anksto.

N. K.

Važiuotos linijų 
pajamos nupuolė

Rugsėjo mėnesi miestinių 
važiuotės linijų pajamos buvo 
tiktai 29.6 procentais aukštes
nės už pernai metų to paties 
mėnesio pajamas, kurios te
bebuvo be pakėlimo fėro. 
Kadangi pirmųjų dviejų mė
nesių pajamos po pakėlimo 
fėro buvo 35 procentais aukš
tesnės už. pernykščių metų 
tuos pat mėnesius, tad važiuo
tės autoritetas negalįs išaiš
kinti vėliausio pajamų ma
žėjimo priežasties..

Impellitteris neturėsiąs 
pakankamai parašų

Valdinė Įstaiga, kuri pati
krina kandidatams pastatyti 
peticijas, sako, jog Impellitte- 
ris gal neturėsiąs pakanka
mai parašų, kad galėtų būti 
ant baloto šiuose rinkimuose.

Kandidatui Į majorą pasta
tyti reikia 7,500 parašų. Ma
joras buvo Įteikęs peticijas su 
25,000 parašų. Bet tų petici
jų patikrintojai sako, kad 
apie 85 iki 90 procentų tų pa
rašų turės būti atmesta, esą 
netikri. Sako, jog atrodo 
taip, kad ant tų peticijų var
dai buvę surašyti nuo telefo
nų knygos ar kokio kito są
rašo.

Įstaiga gavusi daug prisiek
tų pareiškimų, kad ten para
šytieji parašai ne jų pačių pa
sirašyti, bet kieno kito Įrašyti. 
Impellitteris gal eisiąs į teis
mą reikalauti, kad parašus 
pripažintų teisėtais.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio 8 November

Ir Impellitteriui 
nepatinkąs fėras

Majoras Impellitteri, atro
do, pradėjo šioje kampanijoje 
pajusti, kad i jo kampaniją 
neigiamai atsiliepia jo ben
dravimas pakelti fėrą. Jis 
spalių 7-tą savo televizijos 
programoje jau barė guber
natorių Dewey ir jo republi
konų partiją. Jis sakė, kad 
ta partija kalta dėl uždėjimo 
miesto gyventojams “tironiš
ko 15 centų fėro ir 15 pro
centų rendos pakėlimo.”

Dewey, sakė majoras, yra 
republikonų kandidato i ma
jorą Riegelmano “didysis bro
lis,” kuris stengiasi savo “ma
žąjį broliuką” pastatyti New 
Yorkn miesto majoru, kad per 
jį vėl galėtų miestą spausti.

Iki šiol, kaip atmenamo, 
Impellitteris patsai vaidino 
tą “mažąjį broliuką,” viska
me klausė Deweyaus ir jo re
publikonų, padėjo pakelti fė
rą. Dabar tas pradėjo jam 
karčiai atsirūgti.

T-a.

Žada uždaryti muziejų 
laike streiko

Metropolitan Museum of 
Art darbininkams nutarus 
streikuoti, jeigu nebus paten
kinti jų reikalavimai, muzie
jaus viršenybė skelbia, kad 
muziejų uždarys. Streiko bu
vo tikėtasi spalių 10-tą, cent- 
ralinėje įstaigoje .ir jos sky
riuje, esančiame Fort Tryon 
Parke. Paliečia 170 darbinin
kų.

Du laivai Brooklyne 
stovėjo neiškrauti

Dėl savitarpinių ' varžybų 
už laivakrovių unijų praėju
sią savaitę du prekiniai laivai 
tebestovėjo Brooklyn© prie
plaukoje neiškrauti. Atrodo, 
jog, valdžia nei nesistengė, 
kad jie būtų iškrauti.

Valdžia teisme išėmė drau
smę prieš streiką. Tačiau ra- 
ketierių valdomos ILA unijos 
tūlų lokalų valdovas Tony 
Anastasio įsakė laivakroviams 
neiti dirbti. Jei tai būtų bu
vusi tikra unija ir pažangus 
jos vadas tai padaręs, aišku, 
jis jau būtų kalėjime. Tačiau 
prieš. Anastasio tokio žygio 
nedarė. Priešiškai, jis figūra; 
vo pajūryje kaip didis vadas, 
komercinė spauda jį paroda
vo kaip tokį.

Tuo patim sykiu AFL, ku
ri bando perorganizuoti darbi
ninkus į AFL ,be raketierių 
galios, taipgi pareiškė, kad 
ji savo narių negali siųsti į 
darbą kol raketieriai grasina 
darbininkams.

Nušovė gatvėje
Philip Zachi, 24 metų, tapo 

nušautas netoli savo namų ant 
109th St., New Yorke. Į jį 
suvaryti trys šūviai. Jis įsvy
ravęs į artimiausią krautuvę 
ir ten mirė, žmona sako neį- 
žiūrinti priežasties, dėl ko jį 
galėjo žudyti.

Kadangi Zachi jau buvo 
buvęs kalėjime kaip plėšikas, 
spėliojama, kad kas nors iš 
buvusių sėbrų bijojo išdavi
mo ar keršto ir dėl to praša
lino.

( šešiolikos metų studentas 
Larry Licitra tapo pavojingai 
pašautas kito berniuko ama- 
tinėje mokykloje, New Yorke. 
Jį pašovė kitas berniukas, me
nama, su tariamaja zip gun.

REAL ESTATE
Jamaica Ave.—Woodhaven. BIZ

NIUKĄ PROGA. Išnuomojama vie
nam gyventojui. Geras įvedimas. 
Proga. Nori $25,000 pinigais, Skam- 
binkite agentui dėl daugiau infor
macijų.

Ridgewood Apylinkėje. 6-Šių šeimų 
namas. Gera vertybė. Pirkėjui yra 
vienas tuščias apartmentas. .

Kreipkitės:
NURNBJERG.— VI. 9-0285

(199-201)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

BOOKKEEPING MACHINE 
OPERATORft

Sunstrand Model A. Patyrusi. Nu
simananti apie knygvedystg. Nuolat, 
5 dienų savaitė. Kreipkitės:

HEPPE HUDSON CO.
94 Putnam Ave., Brooklyn

UL. 7-2629
(201-203)

HELP WANTED MALE
PLUMBER, LAISNIUOTAS

Reikalingas su įrankiais ir auto
mobiliu. Patyręs, galintis sloti j pu
sininkus biznyje. Išlygos sulig susi
tarimo.

HA. 9-9795
(201-203)

VIRĖJAS, 2ras
Patyręs Prie

Skandinaviškų Valgių
Kreipkitės Tuojau

S East 52nd St., N. V. C.
_________________________ (200-201)

MALE and FEMALE
REIKALINGA PORA

Kaipo Namų aptarnautojai
Vyras abelnam aptaisymui ir dar

žininkystės darbui, moteris skalbi
mui ir namų ruošos darbui.

Šaukite:
Mrs. Dolphin, DI. 4-5264

(201-203)
REAL ESTATE

RICHMOND HILL —$10,500
Naujai pertaisytas legališkai 2 šei

mom, 3 rūmai tušti, garu /šildomas, 
privatinė driveway, sandėliui attic, 
arti mokyklų, bažnyčių !ir krautu
vių. Naudingiausias pirkinys!!

Long Branch 6-4744-^1 ar
Box 661. Allen Park. L. L

(201-203)

VIETA LAKE CARMEL, N. Y.
Tuščia sena ūkės stuba. 6 kam

bariai, ugniavietė, elektra, vanduo 
ir tt. 15 akrų. Netoli krautuvės, 
mokyklos busas prie durų. KAINA 
$12,500, IŠMOKĖJIMAI. Treč., Ketv. 
Penk., šaukite Schwing, 436 E. 155th 
St., Bx, N. Y. ME. 5-2586. Arba 
Shrub-Oaks, N. Y. Lakėland 8-8814.

(199-201)

BRUCKNER BLVD., 925. trim 
šeimom. 19 kambarių: įvirtas mūri
nis namas; vario plumcrystė: alie
jum šildoma: garadžius 1 auto. Du 
legališki apt. užėmimui. Arti visų 
transportacijų. Nori $18,000.

DA. 9-1241 
_______________ _________ (199-201) 

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

AUTO REPAIR SHOP
14 karų vieta, pilnai įrengta, ne

ša geras jeigas. Gera bruzdi vieta. 
Tikra biznio proga. už prieinamą 
kainą. Matykite savininką.

MR. CORREA,
1939 Lexington Ave., N. Y. C. 

ar telefonuokite: LE. 4-9268 
________________________ (198-202)

PARDAVIMUI LUCHEONETTE
Su Fontanu. Gera bruzdi vieta, 

arti busų ir krautuvių; ant kampo 
dirbtuvė. Lysas atdaras. įtraukia 
gerą jeigą. Savininkas parduoda su 
nuostoliu iš priežasties blogos svei
katos. Labai prieinama kaina grei
tam pardavimui. Šaukite savininką 
6 A. M. iki 11 A. M.

- EVergreen 4-7811 
________________________ (199-203)

Kiti aukšti Fay 
vizitoriai

Spaudai iškėlus aikštėn, 
kad gubernatoriaus pavaduo- 
tojasWicks buvo dažnus ra
li etieriaus Fay lankytojas Sing 
Sing kalėjime, gubernatorius 
Dewey irgi paskelbė lankyto
jų sąrašą.

Sąraše yra daugiau repu
blikonų. Tarpe kitų stambių
jų valdininkų yra teisėjas 
William F. Bleakley, West
chester republikonų bosas, 
taipgi republikonas senatorius 
William F. Condon iš Yon
kers, prieš darbininkus įstaty
mų autorius.

Katalikiškų knygų leidėjų 
firmos viršininkas Arthur 
Kenedy mirdamas 1951 me
tais palikęs turto $78,886. 
Tiek tą turtą apkainavo vals 
tijinė įstaiga taksavimo tiks
lams.

Raketierius James Bove, nu
teistas 7 ir pusę iki 15 metų 
kalėti, padavė prašymą nusi
derėti bent iki 2 ir pusės me
tų.

Miestinė Budžeto Taryba 
paskyrė $699,200 praplėtimui 
ir pagerinimams pasilinksmi
nimo vietų Flushing Meadows 
parke.
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

CROCHET BEADERS

Gora alga. Puikios darbo sąlygos
Kreipkitės: 4

MERIT EMBROIDERY c£)„

2125 — 2nd Avenue, N. Y. C.
(tarpe 109th ir 110th Sts.) (1 laip.)

(199-203)
REIKALINGA 

STALU PATARNAUTOJA 
Patyrusi. Nuolatinis darbas. (Dirb

ti vakarais). Gera alga, priskaitant 
gerus tipus. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
HOLLY INN 

45-68 Klssena Blvd., Flushing 
Tel. FL. 9-9181 

________________________ (199-20?. I

MEZGINIU KRAUTUVft
Tuojau parduodama. įsteigta 20 

metų. Puiki vieta. Žema renda. La
bai prieinama. 

YO. 9-8874
_________________________(199-201)

ABELNAS FABRIKO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas
Nuolatinis darbas. Gera proga 

pakilimams.
CARLIN BROS., INC.

845 Elder St., arti Irving Ave. 
Brookhti

__________t_____________ (195-201)
COTTAGE MOTHER

Asistantė (35 iki 50 metų), nove? 
dusi, baigusi High School. Patarus K. 
prie vaikų ir namų tvarkymo.'^Yrc, 1 
karakterio. maža protestantų įstai
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių—amžiaus 6—12. Alga $135.00, 
pridedant užlaikvma. šaukite:

White Plains 9-0665
(Pasitarimai 9—5) 

____________ (198-204)
REIKALINGOS MERGINOS

Patyrusios prie rankinės skalbyk
los. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CHARLES HAND LAUNDRY 

94-18 37th Ave., Jackson Heights 
Tel. NE. 9-1251

(198-204)
LAISNIUOTOS-PRACTICAL

SLAUGES
Valandos 8—4 P. M. Kreipkitės: 
MELROSE MANOR NURSING 

HOME
783 Elton Ave., Bronx 

Tel. ME. 5-4647
(199-203)

PATERN-MAKER
Kostumerskų suknelių šapo jo. Nuo
latinis darbas. Gera alga. Puiki pro
ga. Kreipkitės: .

ANGEL DESIGNS
339 North Ave., New Rochelle; 

Tel. NE. 6-8604
(199-203)

CROCHET BEADERS
Patyrusios. Dirbt prie bliuskių ir 

suknelių. Gera alga. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

ANNETTA EMBROIDERY
270 W. 89th St., N. Y. C. 

(18th fl.)
(199-203)

MANICURIST
Patyrusi — pilnai mokanti grožio 

operatorė. Nuolatinis darbas, gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
SYD’S YOUR HAIRDRESSER 

87-29 Main St., Flushing 
Tel. FL. 9-1115

((200-206)

KEPYKLOJ PADAVftJA
Valandos 2—10 P. M.— Pirmadie
niais nedirbama. Gera mokestis. 
Nuolat. Kreipkitės asmeniškai: 

QUALITY BAKERY 
1796 Westchester Ave.

(Pelham Bay Line iki St. Lawrence 
stoties. Bronx)

(200-203)

REPLIŲ pARBININKftS
Patyrusios. Gera mokestis.

Kreipkitės Į
CORONET NOVELTy JEWELRY 

CO. \
1996 — 62nd St., Brooklyn - \
Tel. BEnsonhurst 6-4023

_______________________ (200-204)
KEPYKLOJ PARDAVĖJA

Patyrusi. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
KAYAR BAKE SHOP
89-14 Northern Blvd.,

Jackson Heights 
Tel. HA. 9-8691

(200-206)
OPERATORES

Patyrusios ant Union Special ma
šinos. ant 1st stitch ar Spring heels 
del minkštų padų slippers. Nuolati
nis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
FAVORITE FOOTWEAR
818 E. 32nd St., N. Y. C.

________________________ (200-201)
REIKALINGA MERGINA

Vienos merginos abelnam ofiso 
darbui. Nusimananti apie knygvedy- 
stę, stenografiją ir typing. Nuolati
nis darbas, gera mokestis. Puikiau
sia proga sugabiai merginai.

Kreipkitės:
SCHWARTZ MFG. CO., INC.

415 Vanderwoort Ave.,
Greenpoint, BrookJyn <| 

___________________ w Jį (201-2031 p

Brooklynietis daktaras Fer- 
laino mirdamas palikęs $100,- 
000 ir viską užrašęs savo mo-. 
tinai.




