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KRISLAI
Rezultatai.
Rudeninis vajus.
Talkon Vilniai.
Reikia nepamiršti.
Skaitlingi sveikinimai.
Kryžkelyje.

i Rašo A. BIMBA

Dar ne visi Laisvės finan
sini** sustiprinimo vajaus da
viniai gauti administracijoje. 
Aukų vis dar ateina. Dar ne 
visos blankos yra sugrįžusios. 
Tuo reikia pasirūpinti ir viską 
greitai užbaigti.

Bet didieji rezultatai jau ži
nomi. Atrodo, jog keletu šim
tų dolerių šiemet tikslo nebū
sime pasiekę. Su tuo reikia 
skaitytis. Dienraščiui bus sun
kiau išsiversti.

Tuo tarpu jau prisieina kal
bėti apie dienraščio rudenini 
vajų, šiame vajuje daugiau
sia koncentruojamasi ant ga
vimo naujų skaitytojų ir at
naujinimo senųjų prenumera
tų. Tai irgi be galo svarbus 
darbas dienraščio išlaikymui.

šiame darbe reikia plačios, 
masinės, visų skaitytojų, visų 
laisviečių nuoširdžios talkos. 
Visi tatai turėkime mintyje ir 
ruoškimės prie rudeninio va
jaus.

^Hiicagos lietuvių Vilnis jau 
pradėjo savo finansinį vajų. 
Jų dienraščio išlaikymui taip 
pat reikią dešimties tūkstan
čių dolerių.

Pradžia vajaus atrodo ge
ra. Tas tik parodo, kad mū
sų pažangiojoje visuomenėje 
yra labai daug sveiko supra
timo apie savo spaudos rei
kalus. Visur mes turime skait- 

• lingus darbininkiškos spaudos 
rėmėjų būrius.

Mums, rytiečiams, labai rū
pi ir Vilnies vajaus pasiseki
mas. Bet, žinoma, tiktai žo
džiais mes jiems mažai tepa- 
gelbėsime. Kiekvienas ir visi 
pagalvokime apie atėjimą 
jiems talkon su didesne ar 
mažesne auka.

Dėl to biednosni nebūsime, 
o gražiai prisidėsime prie ti
krai garbingo darbo.
| čikagiečiai mums gražiai 

talkavo. Tuo pačiu privalome 
ir jiems atsilyginti.

Aš jau esu paskyręs savo 
penkinę. Reikės paraginti ir 
kitus draugus. Pasiųsime kar
tu.*

Draugijos 
nepasimokėję 
už šiuos mc- 
bėga žaibo

žinau štai ką: dar labai 
daug Literatūros 
narių tebėra 
narinių duoklių 
tus. O laikas 
greitumu.

Jau ruošiamas Šviesos trečias 
numerys. Jau spausdinama 
šių metų knyga. .

Viskas daroma, kad Drau
gijos reikalai nebūtų apleisti.

Nariai privalo be delsimo 
atlikti savo tą palyginti nedi
delę ir nesunkią pareigą —* 
pasimokėti narines duokles.

Eugene Dennis, kuris su ki
tais keletu desėtkų kovingų 
amerikiečių yra nuteistas pen- 
keris metus kalėti, gauna la- 

daug iš visų pasaulio kam- 
ų sveikinimų. Proga — jo 

peukdešimtasis gimtadienis.
Firmoje vietoje, natūralu, 

ji sveikina komunistinės par
tijos ir jų vadovybės. Bet jam 

\ sveikinimus ir geriausius lin- 
( kėjimus siunčia ir šiaip pa-

(Tę9A 3*me puslapyje)

Spauda, CTO-UPW ir kitos 
grupės reikalauja vetuoti 
komunistų par. uždraudimą

Mendes-France nenusileidžia 
apie EDC, -- Spaakas siūlo 
pataisymus prie pataisymų

pa-

in
kų- 
pa- 

(United 
Workers) 

prieš komunistų 
uniju 
CIO - 

dis-

Wash ingtonas. — Daugu
ma Amerikos laikraščių 
vienu ar kitu laipsniu pasi
sakė prieš paskubomis 
Kongrese pravestą Ame
rikos komunistų partijos 
faktiną uždraudimą. To
kie laikraščiai, kaip “Chi
cago Daily News”, “Wash
ington Post”, “Des Moi
nes Register”, “Akron 
Beacon Journal”, “Hart
ford Courant”, “Baltimore 
Sun” ir kiti sako, kad ant 
greitųjų pravestas įstaty
mas laužo konstituciją ir 
yra negeras.

Daugybė kitų laikraščių 
po visą kraštą pasisakė pa
našiai, tuo tarpu, kai šim
tai įtakingų laikraščių irgi 
atsineša kritiškai. -Kritika 
ir abejones apie pravestą 
įstatymą pareiškė “New 
York Times”, “Chicago 
Sun - Times”, Bostono 
“Christian Science Moni
tor” ir kiti.

Pritarimą įstatymui rei
škia tik Hearsto spauda 
ir kai kurie izoliacinionis- 
tiniai organai. Nors li
beraliniai demokratai Kon
grese balsavo už draudimą, 
juos remianti spauda 
prastai pasisako prieš.
Paku o tojai protestuoja

Chicago. — Mėsos 
dustriios darbininkai, 
rie priklauso prie CIO 
kuotojų unijos 
Packinghouse 
pasisakė 
uždraudimą ir prieš 
teisiu 
UPW 
trikto 
Havs 
mėsos 
ge. Jis sakė, kad žingsniai 
prieš komunistus ir prieš 
unijas yra surišti, kad- ju 
bendras siekis yra kirsti 
darbininkų algas, silpninti 
unijas.

CIO-UPW dabar veda 
derybas dėl aukštesnių al
gų, bet kompanijos delsia. 
Mitinge dalyvavo 700 tos 
unijos distriktų lokalų ir 
dirbtuvių vadų, atstovau
jančių dešimčiųs tūks
tančių stokjardų darbinin
kų.
Kompromisas priimtais

Washingtonas. — Atsto
vų butas 265 balsais prieš 
2 ir senatas vienbalsiai pri
ėmė kompromisinį draudi
mo įstatymą, kuris buvo 
paskubomis išdirbtas kon
ferencijoje tarp abiejų bu
tų. Naujas įstatymas, 
jau skaitomas galutiniu, 
neturi punkto apie atskirų 
komunistų partijos narių 
baudimą kalėjimu. Bet te
galės teisės atimamos nuo 
pačios komunistų partijos, 
kaip tai teisės kreiptis j 
teismus, statyti kandidatus 
ir bendrai veikti kaip le
gate partija.

Kartu priimtas įstaty
mas, kuris atima legalių 

anrėžimą.
vidurvakariu

direktorius Charles
kalbėjo masiniame

darbininku mitin-

derybų teises nuo unijų, 
kurias generalinis proku
roras randa esančiomis 
komunistų įtakoje. (Kad 
nesudaryti įspūdžio, jog 
šis įstatymas taikomas tik 
prieš unijas, jame, numaty
ta atimti tas teises ir 
nuo “kompanijų, kurios 
randasi komunistu įtako
je”.)
Prezidentinis vetavimas

Galutinai balsuodami 
kompromisinį įstatymą, 
Kongreso nariai buvo įsiti- 
tikinę, kad prez. Eisenho- 
weris jo tokioje formoje 
nevetuos. Vienok ko
munistai, kaip pranešama, 
planuoja per teismus kovo
ti už savo legates teises. 
Komunistų partija išleido 
pareiškimą, kuriame sako, 
kad šie įstatymai laužo 
konstituciją.

Kels naują bylą 
prieš Lattimore

Washingtonas. — Valsty
binis prokuroras L. O. Ro
ver atidengė, kad federali
nė valdžia rengia naujus 
kaltinimus prieš profeso
rių Owen Lattimore. Prieš 
jį būsią iškelta daugiau 
įrodymų, kurie, mano pro
kuroras, prives prie jo nu
teisimo kaipo melavusį liu
dijant.

1952-rais metais Owen 
Latimore buvo apkaltintas 
tarp kitko, kad jis neteisė
tai tvirtino “niekad nebu
vęs komunistų simpatiku 
arba komunistinių intere
sų rėmėju.” 1953 m. gegu
žės 2 d. teisėjas Luther 
W. Yougdahl tą kaltinimą 
išmetė kaip perdaug ben
drą ir netikslų.

Lattimore advokatai pa
reiškė, kad nauji kaltinimai 
turėtų eiti su visa 
byla prieš
Teismą, o ne prisaikdintų 
teisėjų tarybai (jury), kaip 
tai nori 
Lattimore pareiškė, 
nauja užvedama byla 
tik politinis persekiojimas.

sena
Aukščiausįjį

prokurores, 
e pareiškę,

Pats 
kad 
yra

Kinai laiko 15 amerikiečių 
lakūnų, sako Washingtonas

Washingtonas. — Ameri
ka sako, kad Kinija laiko 
15 jankių lakūnų. 12 jų 
buvo pašauti, sako Wash
ingtonas, su B-29 bombone
šiu ne virš Šiaurinės Korė
jos, o virš Mandžiūrijos, 
Kinijos teritorijos. Lai
komieji lakūnai, sako kinai, 
tokiu būdu yra ne karo be
laisviai, nes jie. skrido ne 
virš priešų teritorijos (Ko
rėjos), o virš neitralės ša
lies (Kinijos).

Amerika reikalauja, kad 
tie lakūnai būtų išlaisvinti 
be atidėliojimo.

VASARINIO FONDO 
VAJUS UŽBAIGTAS

SUKELĖME $9,486.47
Dienraščio Laisvės vasarinis fondas pasibaigė. Nu

sistatytos kvotos $10,000 nesukėlėme, trūko $513.53 
Nors paties čiukuro nepasiekėme, tačiau fondo sukėlimą 
skaitome gražiai pavykusiu. Tikslas atsiektas 94 nuo
šimčiais.

Dėkojame visiems pasidarbavusiems fondo sukėli
mui ir visiems aukojusiems fondui. Dienraščio išėjimas, 
šiai vasarai, yra užtikrintas, taigi mūsų tikslas—išlai
kyti dienraštį—yra atsiektas.

Užbaigę fondo' sukėlimą, turėkime mintyje tą fak
tą, baisios brangenybės ir jau plačiai pasireiškęs ne
darbas finansiniai labai slegia mūsų dienraštį. Finan-

(Tąsa 2-me pusi.)

Vėliausios Žinios
Washingtonas. — Byla 

bus užvesta prieš leitenan
tą pulkininką Harry Fle- 
mingą, buvusį belaisvį 
Korėjoje. Jis kaltinamas 
“bendradarbiavime su prie
šu,” — visokių taikos ma
nifestų pasirašyme ir kal
bų sakyme, kai jis radosi 
korėjiečių kinių belaisvėje.

Iki šiol du kareiviai bu
vo teisti už panašius daly
kus. Flemingas yra pir
mas aukšto laipsnio kari
ninkas, prieš kurį prave
damas teismas. Keli kiti 
karininkai buvo tyrinėti, 
bet prieš juos nebuvo už
vestos teisminės bylos.

Rabatas. — Maroko na
cionalistai paskelbė gene
ralinį streiką prieš fran- 
cūzišką okupaciją. Strei
ke dalyvauja ne tik darbi
ninkai, bet ir verslininkai, 
kurie uždaro krautuves, 
valdininkai, kurie palieka 
Įstaigas ir tt.

Streikas yra nacionalistų 
atsakymas į francūzų pra
vedamą terorą Feze, Ra
bate ir kituose miestuose.

Hanoi. — Francūzai sa
ko, kad liaudiečiai atnauji-

Togliatti reiškė užuojautą Brity-Kanados-Australijos 
dėl Gasperi’o mirties

Roma. — Miręs buvęs 
Italijos premjeras Alcide 
De. Gasperi bus palaidotas 
pirmadienį. Jis mirė ank
sti rytą ketvirtadienį nuo 
širdies ligos, turėdamas 73 
metus amžiaus, t

Mirusio eks - prefnjero 
žmona gavo daugybę užuo
jautos telegramų, tarp jų 
vieną ir nuo Italijos komu
nistų vado Togliatti. To
gliatti telegramoje sako, 
niekad nepamiršęs, kad jis 
kartu su De Gasperiu 
“tarnavo liaudies reika
lams sunkiausiose mūsų ša
lies valandose.”

Togliatti tuomi turėjo 
omenyje karo laiką, kuo
met komunistai ' ir kai 
kurie krikščionys demo
kratai kartu darbavosi po
grindyje prieš fašizmą^

Le Havre. — Višinskis 
laivu Liberte išplaukė į 
New Yorką.

4

ne- 
Mc- 
(Ei- 
kri-

no karinius veiksmus prieš 
juos Laose, kur paliaubos 
įėjo galion 10 dienų at
gal. Tš liaudiečių šaltinių 
dar negauta jokių žinių 
apie, atsitikimą.

Springfield, III. — čia 
atvykęs prezidentas Ei- 
senhoweris savo kalboje 
parėmė republikonų sena- 
tinį kandidatą Meek, 
paisant, kad anas yra 
Carthy sekėjas ir jo 
senhowerio) politikos 
tikas.

Roma. — Tūkstančiai 
italų atvyksta iš visos ša
lies, kad dalyvauti buvusio 
premjero Alcide De 
peri laidotuvėse.

New Yorkas. — 15 
nijos krikščionių vadų, jų 
tarpe keli vyskupai bei kiti 
dvasiškiai ir pasauliečiai, 
atsiuntė pareiškimą, ku
riame reikalauja laisvės 
kalinamam Amerikos ko
munistų vadui Dennisui.

New Yorkas. — Buvęs 
komunistų vadas Browde- 
ris sutiko liudyti Jennerio 
komitetui.

Ki-

kai 
kad 
Ko-

da-

Ko- 
bri-

jėgos irgi apleis Korėją
Tokyo. — Po to, 

amerikiečiai paskelbė, 
jie ištrauks iš Pietų 
rėjos keturias savo divizi
jas iš dabar turimų šešių, 
britai pradėjo svarstyti ir 
savo jėgų ištraukimo klau
simą. Britų bendruomenė 
P. Korėjoje turi pilną di
viziją, kuri susideda iš pa
čių britų, -kanadiečių, aus
tralų ir mažesnių kitų 
linių.

Kanadiečiai, kurie 
rėjoje turi 6,000 karių 
gadą, jau senokai išreiškė 
pageidavimą ją ištraukti. 
Australai, turintieji du ba
talionu (kiek mažiau negu 
pulką) karių, pasiryžę ir 
saviškius ištraukti.

Jei britai savo diviziją 
ištrauks, *P. Korėjoje liks 
tik dvi sąjungininkų (ame
rikiečių) divizijos.

ORAS. — šilčiau ir tvan
ku.

EDC
Di- 

būtų 
nori 

EDC 
vokiški

Briuselis. — čia prasidė
jusi EDC (bendros Vaka
rų Europos armijos pakto) 
konferencija susidūrė su 
daugybe kliūčių. Fran- 
cūzijos premjeras Mendes- 
France atsisako nusileisti 
ir švelninti savo pataisy
mus, kurie EDC žymiai 
apkerpa. (Mendes tarp kit
ko norėtų, kad prieš galu
tinai nubalsuojant 
sudarymą, Keturių 
džiųjų konferencija 
laikyta. Jis taipgi 
užtikrinti, kad prie 
priklausysiantieji 
daliniai rastųsi tik Vokieti
jos teritorijoje ir ne ki
tur.)

Mendes - France aiškina, 
kad jei jo pataisymai bus 
atmesti, Francūzijos par
lamentas nepriims EDC.

Belgijos atstovas Spa- 
akas pasiūlė pataisymus

Attlee 9 Bevanas 
Mandziirijoje

Pekingas. — Attlee, Be
vanas ir likusieji darbiečių 
delegacijos nariai išvyko į 
Mandžiūrijos d i d m i e stį 
Mukdeną. Prieš apleisda
mi Penkigą jie dar lankėsi 
vietiniame universitete, 
kooperatyvuose, darbinin
kų gyvenamuose butuose 
ir tt. Darbiečiai turėjo ei
lę ilgų pasikalbėjimų su 
atsakomingais Kinijos ko
munistų veikėjais.

Pats Attlee kalbėjosi apie 
religinę laisvę ir kultūros 
reikalus su Hsi Čung-šunu, 
kultūros komisijos vice - 
pirmininku. Morgan Phi
llips, Darbo Partijos gene
ralinis sekretorius turėjo 
ilgoką pasikalbėjimą su Ki
nijos valdiškos planavimo 
komisijos pirmininku 
To-fu.

Darbiečiai patyrė, 
Kinijos unijos turi 11 
jonų narių, kas yra 
80 proc. visų industrijos 
darbininkų. Darbininkai, 
kurie nenori priklausyti 
unijoms, nepriklauso. Jie 
taipgi patyrė, kad darbi
ninkai turi teisę streikuoti 
ir ne tik privatinėse įmo
nėse, o ir valdiškose, na
cionalizuotuose.

Viršvalandžiai Kinijoje 
uždrausti, buvo sakyta dar- 
biečiams. Mediciniškas ap
tarnavimas darbininkams 
laisvas.

Čia

kad 
mili- 
apie

Amerikos kariniai laivai 
aplanko Graikijos uostus

Atėnai. — šešto Ameri- /
kos laivyno 30 karinių lai
vų, tarp jų keli naikintu
vai ir keli submarinai, lan
kosi Atėnų uoste ir lankys 
kitus Graikijos uostus. 
Laivynui vadovauja krei
ceris “Salem”. Apsilanky
mas tęsis penkias dienas. 

prie Mendes - France pa* 
taisymų. Jis siūlo, kad 
Francūzijos parlamentas 
tuojau balsuotų EDC su 
Mendes - France pataisy
mais, o kitų valstybių par
lamentai (Italijos, Vakarų 
Vokietijos, Belgijos, Olan
dijos ir Luksemburgo) vė
liau tuos pataisymus dis- 
kusuotų.

Spaak sakė, kad visų pir
ma visos EDC dalininkės 
turėtų pricipiniai paktą pa
tvirtinti, o paskui diskusuo- 
ti detales.

Pačioje. Francūzijoje 
buvęs užsienio reikalų mi
nistras Schumanas išsto
jo prieš Mendes - France. 
Jis sako, kad Mendes - 
France savo pataisymais 
.faktinai užmuša EDC. 
Schumanas yra, kaip Bi- 
dault, katalikiškos MRP 
partijos žmogus, vieninte
lės partijos, kuri pilnai 
stoja už EDC.
Gasperio mirtis ir EDC

Roma. — Vietinė spau
da sako, kad De Gasperi 
mirė tik keliomis valando
mis po to, kai premjeras 
Scelba jam pranešė, kaip 
blogai einasi su EDC. Sa
koma, kad De Gasperi buvo 
labai susirūpinęs EDC li
kimu ir tas paveikė jo Sir-

Armas Įsakė suimti Arbenzą, 
bet tas Meksikos ambasadoj

Guatemala. — Karinės 
juntos galva Armas įsake 
policijai suimti buvusį pa
žangios valdžios prezidentą 
Arbenzą - Guzmaną ir eilę 
kitų buvusios valdžios na
rių. Bet įsakymas negali 
būti išpildytas, nes Arben- 
zas dar randasi Meksikos 
ambasados globoje, kur jis 
gavo prieglaudą tuojau po 
perversmo.

Kartu su Arbenzu Mek
sikos ambasadoje randasi 
apie 300 guatemaliečių.

Įsakydamas suimti Ar
benzą, Armas pabrėžia, kad 
jis neleis jam išvykti iš 
šalies, kaip tai prašė Mek
sikos ambasada.

Čilės 6,000 vario kasėjų 
streike prieš JAV firmą

Santiago. — šeši tūks
tančiai darbininkų sustrei
kavo EI Teniente vario ka
syklose, kurios priklauso 
amerikiečiams. Kasėjai 
reikalauja 75 proc. algų 
pakėlimo ir darbo sąlygų 
pagerinimo bei daugiau 
saugumo įtaisų kasyklose. 
Amerikiečių valdoma fir
ma atsisakė derėtis su 
unija.

Valdžia bandė tarpinin
kauti ir išvengti streiko, 
bet be pasisekimo.
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DAR DEL NAUJOS SĄJUNGOS
Pastaromis dienomis mažai spaudoje tekalbama 

apie proponuojamą Rytpietinės Azijos Sąjungą. Pasi
tarimai vedami slaptai. Vyriausiu tokios militarinėš 
sąjungos promotoriumi, kaip žinia, yra Jungtines Vals
tijos. Jos tam pasaulio kampui matančios pavojų iš Ki
nijos pusės ir norinčios jį apsaugoti. Kol kas tose, de
rybose yra sutikusios dalyvauti apart Amerikos, Di
džioji Britanija, Francūzija, Pakistanas, Naujoji Zelan
dija, Thailandas ir Philipinai. Jau viešai pakvietimą at
metė svarbausios toje srityje šalys — Indija, Indone
zija ir Ceylonas. Jos ne tik nori bešališkai laikytis tar
pe Rytų ir Vakarų, bet dar tokioje militarinėje sąjungo
je įmato ir sau pavojų. Jos sako, kad jų santykiai su 
Kinija yra geri, draugiški. Išleistame bendrame pareiš
kime Nehru ir Čou En-lai kalba apie taikaus sugyveni
mo reikalą ir talkavimą išlaikymui taikos ne tik Azijoje, 
bet visame pasaulyje.

Pati tos sąjungos idėja skamba keistai. Tokie kraš
tai, kaip Indija ir Indonezija, kurie toje srityje gyvena, 
nenori militarinės sąjungos, ją skaito provokacija ir pa
vojumi. Tuo tarpu Britanija, Francūzija ir Jungtinės 
Valstijos, kurios visos gyvena už tūkstančių mylių nuo 
Rytpietinės Azijos, užsispyrusiai tokią sąjungą perša. 
Jau nekalbant apie kitus nenormalumus, juk tokia są
junga neapsimokėtų ir praktiškai. Ji turėtų pasilaikyti 
tiktai Amerikos ginklais. Jinai tiktai dar labau keltų 
Azijos žmonių nuožiūrą prieš Ameriką.

Jau tik tuo taškaregiu mūsų vyriausybė turėtų ap
sižiūrėti. Tegu pačios Azijos tautos rūpinasi savo apsi
gynimu. Jos jau atbudo ir pakilo nepriklausomam, nau
jam gyvenimui. Jas erzina kišimasis iš lauko pusės į 
tokius reikalus, kurie skaitomi jų pačių dalyku.

Mums,, eiliniams amerikiečiams, privalo rūpėti dar 
ir tas, kad proponuojamos naujos militarinės sąjungos 
išlaikymas mums labai brangiai atsieitų. Lėšas turėsi
me padengti mes. Jos turės ateiti iš mūsų kišenės, kaip 
ir visos kitos militarinės išlaidos.

MAISTAS IR PASAULIS
Jungtinių Tautų Maisto ir Agrikultūros organizacija 

paskelbė savo metini raportą. Jis tik dalinai optimis
tiškas. Jame sakoma, kad pirmu kartu praėjusiais me
tais pasaulio maisto gamyba proporcionaliai buvo aukš
tesnė, negu gyventojų prieauglis. Tai skaitoma laimingu 
apsireiškimu.

Bet tame pačiame raporte parodoma antroji tos 
labai senos problemos pusė. Raportas sako, kad tas mais
to produkcijos padidėjimas labai, labai toli nepakanka
mas dėl prašalinimo iš pasaulio alkio ir bado. Daugybė- 

• je kraštų milijonai žmonelių jauni būdami pasens
ta if numiršta tik todėl, kad nuo pat lopšio juos 
pasitinka alkis, badas, paprasčiausio, reikalingiausio 
maisto nedateklius.

Tikrai keista, jog dar ir šiandien, po tiek daug 
tūkstančių metų pastangų ir patyrimo, kai jau tiek daug 
yra sukaupta beveik visuose kraštuose moksliško žino
jimo apie žemės ūkio gamybos pakėlimą, apie maisto 
išteklių padidinimą, — dar ir šiandien milijonams žmo
nų tenka alkti’ O tragedija pasidaro dar keistesnė, kai 
žmogus pamisliji, jog pas mus, Amerikoje, milijonai ir 
milijonai tonų grūdų, pieno produktų, daržovių ir frūk- 
tų, suversti į sandėlius kirmija, pūsta, genda, nyksta! 
Istorija negalės suprasti šių dienų žmogaus elgsenos. Ji 
nepajėgs surasti pateisinimo tokiai kontradikcijai.

KITŲ NUOMONES
Vis daugiau ir daugiau amerikiečių pasmerkia Kon- 

1 greso žygius įstatymais uždrausti politinę partiją—šia
me atsitikime Komunistų Partiją. Savo nuomonę jau 
išdėstė ir Amerikos Socialistų partija. Ji savo pareiš
kime ne tik protestuoja prieš Kongreso nusidėjimą šalies 
Konstitucijai ir demokratinėms tradicijoms, bet ragina 
prezidentą Eisenhowerj Kongreso bilių vetuoti (atmes
ti). Ypątingai smarkiai Kongresą kritikuoja tos parti
jos vadas Norman Thomas. Kongreso nutarimą įstaty
mais uždrausti Komunistų partiją jis skaito “žemos rū
šies partijiniu manevru.” šita isteriška baimė ir nepai
symas demokratinių principų,” teigia Thomas, “užtrauks 
ant Jungtnių Valstijų visame pasaulyje tik pažehii- 
ilimą.”

Norman Thomas šaukia visus “padorius amerikie
čius” raginti prezidentą Eisenhowerj Kongreso bilių at
itiesti.

Prie šios temos dar kartą sugrįžta gal pats stam
biausias komercinis dienraštis, The N. Y. Times. Rug- 
įiūčio 18 d. editoriale dienraštis aštriai kritikuoja tą 
neapgalvojimą, tą paskubą, su kuria tiek Senate, tiek 

' Atstovų Bute biliai prieš Komunistų partiją buvo pri
būti. Nežiūrint, girdi, kokių kompromisų bus pasiekta 
tarpe Senato ir Atstovų Buto bilių, “tikrai apgailėtiną 
spektaklį mūsų didžioji ir galingoji demokratija pateikia 
laukiančiam pasauliui.”

SVEIKINA SENATO ŽYGI

Brook lyno pranciškonų Dar
bininkas (rugp. 17 d.) negali 
atsidžiaugti Kongreso žygiais 
prieš Komunistų partiją. Ko
munistus visaip išniekinęs, 
Darbininkas sušunka: “Jung
tinių Amerikosi Valstybių se
natas parodė sveiką nuovoką, 
kad visais balsais priėmė siū
lymą komunistų partiją už
drausti.”

Kaip su Amerikos žmonių 
civilinėmis laisvėmis ir politi
nėmis teisėmis, kurias palie
čia minėtas Senato žygis? 
Pranciškonų organui visiškai 
neapeina, Jam kriminalistai 
visi, kurie nesutinka su kle
rikalizmu. 

----- -—-----—------- i 
MIRĖ PERSEKIOJAMAS

Abraham Lincoln Brigade 
Veteranai praneša liūdną ži
nią, kad mirė vienas jų vei
kliausių žmonių, ir mirė val
džios persekiojamas. Rug
pjūčio 15 d. nuo širdies smū
gio iš gyvųjų tarpo išsibrau- 
kė Carlos Soule Echeverria. 
Jis mirė Ellis Island salos ka- 
Įėjime, jau besirengiąs išva
žiuoti į Meksiką. Mat, jis 
buvo nuteistas išdeportuoti į 
fašistinę Ispaniją, tiesiai Į 
(’rankiškų budelių rankas. 
Per dideles veteranų organi
zacijos ir Sveturgimiams Gin
ti Komiteto pastangas, pavy
ko iškovoti jam leidimą pa
čiam išvažiuoti i Meksiką.

šis veiklus kovotojas už 
liaudies laisvę atvyko Ameri
kon 1920 metais. Kai Ispa-j 
nijoje sukilo fašistai ir Ispa
nijos Respublika atsikreipė j 
viso pasaulip kovotojus vei
klios pagalbos, Echeverria 
buvo vienas iš pirmutinių at
siliepti. Jis išvyko Ispanijon 
į karo frontą. Ispanijoje ka
rui pasibaigus ir Respublikai 
pralaimėjus, Echeverria turė
jo iš ten greičiausiai išvažiuo-

ti. Bet jam jau buvo sunku 
sugrįžti į Jungtines Valstijas. 
Tuo būdu jis atsidūrė Pieti
nėje Amerikoje, ir tiktai’ 1950 
metais iš ten pateko vėl J 
Jungtines Valstijas.

1954 metų kovo 14 d. jį 
suareštavo ir, pagal Walter- 
MccCalrran įstatymą, nuteisė 
išdeportavimui. Į Ellis Island 
kalėjimą jis buvo atgabentas 
gegužės 27 d.

Abraham Lincoln Brigade 
sako:

“Medikališkas raportas ga
li sakyti, kad Carlos Soule 
Echeverria mirė ‘natūrališka 
mirtimi — nuo širdies smū
gio,’ bet toks raportas neima 
dėmesin to rūpesčio ir nervų 
įtempimo, kurį Carlos pergy
veno, laukdamas pranešimo, 
kad jeigu jis bus pasiųstas 
Ispanijon, jis sutiks mirtį 
Franko rankose už tai, kad 
jis savanoriškai buvo nuvy
kęs kariauti prieš Franko ir 
už Ispanijos Respubliką.

“Nežmoniškas traktavimas, 
sekiojimas ir persekiojamas 
per Justicijos Departmentą, 
yra vyriausia priežastis mūsų 
draugo Carlos mirties.”

Tiktai pora dienų prieš 
mirtį Echeverria pasiuntė 
Brigados sekretoriui Moe 
Fishman laiškutį:

“Brangus Moe: Jau gavau 
visas nuo advokato instrukci
jas, ir noriu asmeniškai pa
dėkoti jums už viską, ką esa
te dėl manęs nuveikę. Aš 
taipgi noriu padėkoti Briga
dos nariams ir visiems drau
gams, kurie neleido Justicijos 
Departmental mane išdepor
tuoti į fašistinę Ispaniją.

“Kaip greitai aš pasieksiu 
Meksiką, aš jums parašysiu. 
Aš linkiu geriausio pasisekimo 
Brigados garbingoms pastan
goms kovoti fašizmą.

Salud!
Carlos Soule Echeverria”

> PASTABOS
l iek laiko anglai joje įsigalė
jo ir dabar jie ten šeiminin
kauja. Bet klausimas, ar ilgai 
jiems ten dar teks šeiminin
kauti.

' •
Italija užaugina arti mili

jono tonų ryžių ir eksportui 
skiria apie pusę visų užaugin
tų ryžių.

Bet dabar jinai nusiskun
džia dėl ryžių rinkų. Kinija, 
Korėja ir Burma, girdi, pra
deda paveržti iš Italijos ryžių 
rinką. Kas tada galės atsi
tikti?

Bėda Italijai yra tame, kad 
jinai turi didelį neparduotų 
ryžių perviršį, o nedavalgiusių 
žmonių milijonus. Kadangi 
pastarieji 'neturi grašių įsigyti 
ryžių, jieips tenka badmiriau- 
ti prie pūvančių ryžių gande
lių. Grig*kis.

ŠYPSENOS
Kas jai nepatinka

Barbora sako kaiminkai 
Onai: “Aš daugiau į tą Super 
Marketą neisiu!”

Ona: “O kas tau ten ne
patinka?”

Barbora: “Et, ten visi pa
tarnautojai taip sparčiai dir
ba, kad nėra progos nei jo
kių naujienų iš kitų prisi
klausyti.”

Sutaisė Kas Kitas

Tarybinių tautų 
draugystės šventė

ROKIŠKIS. Sekmadienis. 
Viršum rajono kultūros namų 
plevėsuoja TSRS Valstybinė 
vėliava, Lietuvos ir Latvijos 
vėliavos.Į aikšte priešais kul
tūros namus susirinko apie 
5000 žiūrovų į rajono dainų 
šventę.

Gausių dainų šventės daly
vių tarpe Latvijos Aknystos 
rajono choras bei liaudies šo
kių šokėjų kolektyvas. Prieš 
pradedant šventę, rajono sa- 
viveikslininkai įteikia sve
čiams gėlių puokštes.

Skamba Valstybinis himnas, 
Lietuvos ir Latvijos himnai. 
Po eilės mišraus choro sudai
nuotų dainų, savo meną de
monstruoja svečiai, atlikę eilę 
latviui tarybinių ir liaudies 
dainų.

Liaudies šokių atlikėjai šo
ka lietuvių liaudies žaidimą 
“Kolūkio pirmininkas”, liau
dies šokius “Subatėlę”, “Suk
čių” ir kt. Pasirodo jaunieji 
šokėjai-moksleiviai.

Audringais plojimais žiūro
vai sutiko Latvijos Aknystos 
rajono šokėjus-saviveiklinin- 
kus, atlikusius latvių liaudies 
šokius.

Pasibaigus dainų šventei, 
geriausiejb kolektyvai apdova
nojami. Pirmoji premija teko 
Latvijos Aknystos rajono savi
veiklininkų kolektyvams.

E. Intoravičius

10,000 Pietų Korėjos darbi- 
I ninku, dirbančių prie ameri- 
i kiečių armijos, buvo sustrei- 
• kavę. Jie reikalavo pakelti 
■ algas, nes iki šiol tegaudavo 
; tik po 17 centų į valandą.

Tai parodo, kaip korėjie
čiai darbininkai diktatoriaus 
Rhee valdomoje teritorijoje 

lyra išnaudojami. Net ir ame- 
! rikiečiai karininkai juos bai- 
! šiai išnaudoja.

Greenup, Ky., gyventojas 
[Samuel Jones užsimanė pasi
ieškoti laukinių, bičių medaus.

1 Jam beieškant medaus viena 
| bitė įlindo į jo rankovę ir jo 
! ranką Įgylė. Už dešimties mi- 
I Lučių Jones mirė.

Jeigu kas mano, kad bitės 
įg,vi imas negali būt mirtinas, 
tai dabar yra priverstas tą 
klaidingą supratimą pakeisti 

i ir su bitėmis štukų nedaryti.

Kipro salos problema kas 
kart darosi rimtesnė. Grai- 

j kijos sostinės Atėnų universi
teto studentai savo demon
stracijoje prisiekė .kovoti, “iki 
Kipro sala bus sujungta su 
Graikija.” Jie šaukė: “šalin 

} tironija.” Panašios demon- | 
stracijos vykinamos ir kituo-’l 
se miestuose.

Atrodo, kad šios demonstra
cijos yra pačios valdžios in
spiruojamos ir remiamos. 
Nes Graikijoje yra uždrausta į 
be valdžios leidimo laikyti bi- ' 
le kokias demonstracijas.

Graikijos valdžia ruošiasi 
priduoti prašymą Jungtinėms 
Tautoms, kad’ jos paremtų 
Graikijos reikalavimą Kipro 
salos klausimu.

Neseniai mačiau Tarybų 
Sąjung’oje gamintą filmą, ku
riame, parodoma,^ kaip Napo
leono karinę okupaciją išvijo 
iš Kipro salos laivais atsiųsta 
Kurijos kariuomenė.. Su Rusi
jos armijos vado pritarimu Ir 
pagalba ir demokratine val- 
dymosi forma Kipro sala bu
vo grąžinta Graikijai. Po

Įvairūs išsireiškimai
žmogui esti atlyginama už 

tai, ką jisai pasauliui davė, 
o ne už gerybes, kurias jisai 
pats iš pasaulio gavo.

Anon.
•

Tikroji priežastis, kodėl tū
li žmonės neįmato ateities, 
yra tame, kad jie visuomet 
tik praeitin žiopso. Erebus.

Niekuomet nemažink jokios 
moteriškės kokybių, apart 
nuotikio, jei esi klausiamas 

Iįspėti jos amžių arba svorį; 
'tuos du faktus visuomet ma
gink. Homer, Jr.

" '

Karštagalviui, paprastai, la- , 
bai lengva karštus argumen- | 

’tusi užkurti ir pačiam jais 
i apsisutinti. Kazbekas.

— ’■—

Tūli asmens niekuomet ne
žiūri pirmyn, nes jie bijo pa- 

| regėsią ten savojo gyvenimo 
' pabaigą.

Paprūsio žemaitis.
i I

—-i

Aš jokio pasitenkinimo ne- , 
I gaunu pirkdamas tuos pra- | 
bangos daiktus, kuriuos aš iš-i 
galiu įsigyti. Plebėjus. >

•
Tam tikrą amžių pasiekti-,\ 

Į sios, tūlos moteriškės išteka 1 
už tokių vyrų, kuriuos vai*- I 
giai net beždžionių parodon i 
priimtų. G. B. Shaw.

Į- Klaidos įvyksta, kai žmo- 
igus persidirba arba kai per 
daug savim pasitiki.

i Wm. Feather.
1 ■ 1 ■' •

? Dažnai mes svarstome jau 
po to, kai nusisprendžiame, 
kaip pasielgsime.

Plebėjus.
Surinko B. Pranašas.

Jis dar nekalba

Vrzitorius iš kitos kalnų 
pusės pastebėjo, kad farme- 
rys aria laukus ne taip, kaip 
anoj pusėj kalnų.

“Klausyk, žmogau,” tarė 
jis, netekęs kantrybės. “AŠ 
esu farmerysi per 50 metų ir 
žinau, kaip reikia arti. Ne 
mano reikalas kištis, bet no
rėčiau patarti jums. Tu su
taupytum daug darbo tikta! 
sakydamas ‘džp ir ‘ha,’ vie
toj tampymo vadelėmis.”

“Taip,” atsakė farmerys, 
šluostydamas prakaitą, “bet

Londonas. — Kinai pa
reiškė britų darbiečių dele
gacijai, kad jie dėkingi už 
britų laivus, kurie veža 
prekes iš įvairių Azijos ir 
Europos punktų j Kiniją. (

Britanijos valdžia pa
neigia, kad britų laivai ve
ža kokią nors strateginę 
medžiagą kinams.

Haga. — Olandijos val
džia sako, kad Sovietų krei
ceris apšaudė olandų lai
vą “Dorą” suomių įlankoje 
Baltijos jūroje.

šis šautuvo vaikas įspyrė man 
šeši metai atgal ir nuo to lai
ko aš nesikalbu su juo.”

Vasarinis Fondas Užbaigtas
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

sinės paramos darbas negali būti pertrauktas. Rūpin
kimės parengimais ir aukomis tolimesniam dienr^čio 
išlaikymui.

Paskučiausia pasidarbavusių ir aukojusių fondui 
sąrašas:

Iš Chicagos, nuo L. Prūseikos gauta $13.00. Aukojo:
S. Smith .....................................................  $5.00
P. Vertelga (Detroit) ................................. 5.00
Antanas Detroitietis ................................... 3.00

Iš Baltimore, Md., gauta $17.00. Aukojo:
J. Buchs .... •............................................ $10.00
Laisvę mylintis ............................................ 5.00
Laisvės draugas ................   2.00

S. Kirslis, Bridgewater, Mass., prisiuntė $24.00. Au
kojo:

S. Kirslis ...........................  $10.00 •
F. Kaziliūnas ..............................................  5.00
P. Kundrotas .................................................5.00
C. Tarnui ................................... 4.00

Iš Inglewood, Calif., gauta $25.00. Aukojo:
J. Dementis..................................................$10.004
Senas Losangelietis.......................................lO.OCr
Brocktonietis ............................................... 5.00^

K. Čiurlis, Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką ir 
$42.00. Aukojo:

J. Lindenietis............................................ $10.00
G. Budris................ .......................................10.00
A. Klepacky .............................   10.00
P. Poškus......................... 5.00
K. Čiurlis ..........................................................5.00
L. Bartkienė..................................................\ 2.00

Pittsburgh© Pilietis prisiuntė blanką ir $40.00. Au
kojo:

Pittsburgh© Pilietis ................................. $16.00
P. A.............................................................   5.00
V. Kisielius........................................  5.00
J. Vaitonis (Homestead) ............................ 5.00
S. Orda .........    3.00
M. Budnikas .............................................'.. 2.00
J. Kentra .......................... 2.00
J. Briedis (McKees Rocks)....... ....................2.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai: 
Nuo J. Skliuto, Worcester. Mass. 7 *7

(vardus prisius vėliau) ....................$65.00
J. Jordan, Flushing, L. L, N.Y.................. 35.^0
Teatrališkas Ratelis (per G. Shimaitį), '

Brockton, Mass...................................... 15.00
Nuo Tetos, iš Pittsburgho apylinkės....... 10.00
V. Bullienė, Rochester, N. Y.................... 10.00
Mike Kraujalis, Brooklyn, N. Y................. 10.00
Anna Philipse, Stamford, Conn................. 10.00
A. Navikauskai, New Canaan, Conn.......... 10.00
Rėmėjai, Lewiston, Me............................... 10.00
Dame Monkofsky, Crown Res. Pt., N. Y. 10.00 
R. Braus, Rochester, N. Y............................. 9.00
P. Vizbor, Lewiston, Me.................................. 7.00
F. Farmeris, Tunkhannock, Pa......................5.00
J. Palskis, Rochester, N. Y......................... 5.00
Ona Krasnickienė, So. Coventry, Conn........ 5.00
Stoughtoniškis........................-. . ................ 5.00
P. J. Anderson, Rochester, N. Y..................5.00
K. Krukonis, Marlboro, Mass.......................5.00
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass.................. 5.00
Nellie Shopes, New Britain, Conn............ 5.00
Ona Maslauskienė, Detroit, Mich................. 5.00
Jonas Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y...........5.00
Laisvės Skaitytojas, Brooklyn, N. Y.........5.00
Siauriai, Woodhaven, N. Y......................... 5.00 «
M. G., Waterbury, Conn. .......................... 5.00 /
Senas Shenandoahrietis ............................. 5.00
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y....................5.00
L Miniotas,. Pittsburgh, Pa.........................  4.00
M. Virbickienė, Nashua, N. H.................. 3.00^
John Yasulis, Kenosha, Wis........................ 2.50*t
Peter Solow, Grand Rapids, Mich..........  2.00
A. K. W., Stoughton, Mass......................... 2.00
Geo. Miškeliūnas, Newark, N. J..................2.00
J. P. Koch, Detroit, Mich........................... 2.00
A. Lugauskas, Brooklyn, N. Y................. 2.00
M. Bradauskas, Detroit, Mich.................... 2.00

’Thomas Markei, Niagara Falls, N. Y. ... 2.00
' Oriutč, Newark, N. J...................................... 2.00

J. Kavai, Stoughton, Mass.......................... 1.00
J. Aukštinaitis, Fassett, Canada ............. 1.00
J. NarbUta, Brooklyn, N. Y......................... 1.00
M. Zerhal, Pittsburgh, Pa................................1.00

Iš Anksčiau gauta $9,024.97. Dabar įplaukė $461.50. 
Viso iki šiol gauta $9,486.47.

Visai mažai betrūko iki pilnos kvotos. Gal dar pa
sivėlinusieji kiek dadės ir užpildys tą trūkumą.

Už gražų pasidarbavimą kolonijų veikėjams ir už 
visuomenės gausią finansinę paramą dienraščiui dėko
jame iš gilumos širdies.

KLAIDOS-ATITAISYMAS: Rugp. 18 d. laidoje ąįl 
vo pažymėta — B. Suiek, Phila,Pa., $2.00 (turėjo būti 
$5.00) M. Stankienė, National Park, N. Jb $5.00 (tuAjo 
būti $2.00). Atsiprašome! . ,

Laisves Administracija
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^HIR IlknAs
ANTROJO LMS NACIONALIO 

FESTIVALIO BELAUKIANT
Pirmasis LMS nacionalis festivalis 

įvyko 1946 metais, Chicagoje. Antrasis 
nacionalis festivalis taip pat įvyksta 
Chicagoje, šių metų spalio 12-17 dieno
mis. Taip LMS centro nutarta, taip tu
ri ir būti.

Greta su nacionaliu festivaliu įvyks ir 
LMS suvažiavimas. Jei dar būtų disku
sijos festivalio ir LMS suvažiavimo klau
simu. l tai šių eilučių rašėjas pasisakytų, 
jog ^htrasis nacionalis LMS festivalis 
turėtu būti ruošiamas rytuose, New 
York* apylinkėje. Tačiaus chicagiečiai 
kaip tik įsigijo naują, puošnią meno vei
klai patalpą, būtent, Mildos salę, tai nė
ra nieko nuostabaus, kad jie savo Mildą 
nori apvainikuoti nacionalio LMS festi
valio iškilme.

Dabar mes turime linkėti ir veikti, 
kad antrasis nacionalis LMS festivalis 
pavyktų taip gerai, kaip pavyko pirma
sis 1946 metais. Padėtis, visa aplinka 
mūsų meno veiklai žymiai pakitėjo nuo 
1946 metų. Organizaciniai ir meniniai 
šių metų festivalio ruoša reikalauja 
daugiau atydos, reikalauja daugiau dar
bo, kad padaryti jį sėkmingu. Todėl mes 
visi, jei ir žiūrime kai į kuriuos LMS 
centro veiksmus ar n-eveiksmus kritiš
kai, privalome dėti visas galimas pa
stangas, kad padaryti antrąjį LMS fes
tivalį sėkmingu.

LMS centras paskelbė nacionalio fes
tivalio ruošą gegužės pabaigoje (22 d.) 
Vienetams jis davė keturis karstus mė
nesius pasiruošti ir dalyvauti festivaly
je. Keturių mėnesių reikia geram vai- 
kalui paruošti scenai. Tad vienetai jau 
negali delsti laiko bent kokiam Ilges
niam kūrinių pasirinkimui. O apie bent 
ką naujo sukurti festivaliui negalima 
nei galvoti. Prisieina griebtis už tų da
lykėlių, kurie yra po ranka.

Taip pat LMS centras savo atsišauki
me nepasakė, koks yra tikslas antrojo 
festivalio. Ko mes siekiame mūsų meno 
veikloje ruošdami šį festivalį? Būtent, 
ar mes siekiame gero turinio, ar norime 
pakelti atlikėjų meninį lygį ar pakelti 
bendrai meninę saviveiklą? Iki šiol dar 
nieko nepasakyta, ar bus ir kaip įverti
nami festivalio programos pildytojai — 
grupės, pavieniai artistai, meno ekspo
natai? Matomai, į festivalio turinį ren
gėjai mažai kreipia dėmesio. Šį klausi
mą palieka vienetų valiai. Gal tai ge
rai, bet ir įrodymas, kad yra stoka su
manumo, iniciatyvos ir informacijos. 
Reikia žinoti, kad LMS veikla remiasi 
labai daug ant informacijos apie jos 

^spe3(taklių pobūdžius, jų' turinį, kūri
nius. Jos veikla yra labai žingeidi ir 
publikai, laikraščių skaitytojams.

Atrodo, kad tinkamai ruošiasi festi
valiui LMS 3-čioji apskritis. Ji išstojo 
su .geru sumanymu ir darbu. Trečioji 
apskKtis, ruošdamosi dalyvauti naciona- 
liam festivalyje, nutarė ruošti vietinius 
priešfestivalinius meno pokiliųs. Visa 
tai, kas bus siunčiama festivalin, kaip 
tai, daina ar veikalas, rankdarbiai ar 
piešiniai, pirma bus parodyta savoje ko
lonijoje, o iš ten, kas geriausio, bus 
siunčiama festivalin. Vadinasi, vieto
vių publika galės girdėti, matyti dalį na
cionalio festivalio. Antra, toki pokiliai 
padės pakelti, išjudinti ir vietinį meno 
judėjimą.

Jei išanksto tai būtų planuota, toki 
meniniai pokiliai galėtų įvykti plačia pa
pėde. Žinoma, laikas čia ir turi veikmę. 
Jei nacionalis festivalis įvyktų mėnesį 
vėliau, sakysime, apie vidurį lapkričio, 
o ne spalio, tai lokaliniai meniniai poki
liai būtų sekmingesni. Pas lietuvius įsi
gyvenus kaip ir tradicija pradėti pir
mus meninius parengimus spalyje, o 
ku^Ket nacionalis festivalis įvyksta dar 
pirmoje dalyje spalio, tai vietiniai pasi- 
ren^fcio pokiliai turi vykti dar anks
čiau, kuomet dar vasarinis oras.

Mes tikime, kad LMS sekretorius tik- 
fiąi širdingai kviečia grupes ir pavienius 
artistus dalyvauti festivalyje, nes jis sa

ko: “Susimildami, tuojaus apsvarstyki
te ir, nusprendę dalyvauti festivalyje, 
praneškite”. Žinoma, viskas gerai pa
sakyta, grupės ruošiasi, kalba. Joms 
yra geresnės progos ir finansų sukelti 
kelionei. Bet kaip apie tuos “pasižymė
jusius solistus” ir dailininkus, kurie jo
kiose grupėse nepriklauso? Jiems daly
vauti festivalyje laiko ir kelionės lėšos 
yra pirmoji ir svarbiausia kliūtis. Tad 
kad ir festivalio šaukime ar ir šiaip per 
spaudą kiek detaliau apie tai paaiškinti, 
duoti kokį planą, būtų labai naudinga ir 
sumanu.

Dar žodis kitas apie LMS suvažiavi
mą. Kuomet R. B. rašo, jog “sveika 
dirva mūsų veikimui dar egzistuoja”. 
Ko reikia, tai naujo ir gyvo kraujo mū
sų organizacijai, ypač jos centriniam or
ganui. Tačiaus mes nepilnai sutinkame 
su R. B., kuomet jis rašo: “Ar centras 
turėtų rastis Chicagoje ar New Yorke, 
tikriausiai yra tik technikinis klausi
mas”... Tad diskusijos privalo būti “apie 
tai, kaip gerai ar blogai organizacija va
dovauja meninei saviveiklai pažangiųjų 
Amerikos lietuvių tarpe.”

Tiesa, teoretiniai kalbant, tai LMS 
centro vietovė privalėtų būti tik techni
kinis klausimas. Bet klausimas “gerai 
ar blogai organizacija vadovauja” pir
miausia liečia centro komitetą. Bile or
ganizacijos centrinis komitetas yra or
ganizacijos galva, .vyriausias jos orga
nas ir vadovas. Kuomet mes sakome, 
jog meninė mūsų veikla iš LMS organi
zacijos reikalauja vairavimo, informaci
jos, kūrybinės iniciatyvos, meninės me
džiagos, tai aišku, kad mes to viso tiki
mės iš vyriausio organizacijos organo— 
centrinio komiteto. Tuo būdu labai 
svarbu organizacijai turėti, rinkti tokį 
vyriausią organą, kuris sugebėtų ir at
liktų vairavimo pareigas.

Ar dabartinis LMS vadovybės orga
nas pakankamai atliko kalbamas vaira
vimo ir kūrybinės iniciatyvos pareigas? 
LMS suvažiavimai Chicagoj, Clevelande, 
Worcesteryj parodė, kad LMS kaipo or
ganizacija nedavė to, ko iš jos buvo reika
lauta suvažiavimuose. Kaip buvo, taip 
ir yra stoka iniciatyvos, stoka meninės 
medžiagos, stoka informacijos. Visų pa
minėtu LMS suvažiavimu kritika centri
niam organui, nurodymai ir tarimai ne
buvo vykinami. Na, o jau praėjo aštuo- 
neri metai, kuomet chicagiečiai paėmė 
LMS vairavimą. Dar iki šiol chicagie- 
čių sudarytas LMS centrinis komitetas 
nesurado ir nedavė vieno ar dviejų žmo
nių, kurie atsidavusiai ir pasišventusiai 
galėtų veikti šiai mūsų meno organiza
cijai.

Tad nereikia stebėtis, kad kyla min
čių kelti LMS centrą .į kitą vietovę. Ga
li būti, kad chicagiečiai neturi tam dar
bui tinkamų žmonių. Kaip matome, dis- 
kusuoti tai, ar gerai centrinis organas 
vadovauja LMS organizacijai, būtų tik 
pakartojimas to, kas buvo diskusuota ir 

'nutarta pereituose suvažiavimuose. Šio 
suvažiavimo, mūsų manymu, svarbiau
sia problema, tai gauti žmones į centri
nį organizacijos organą, kurie tikrai ga
lėtų duoti organizacijai vairavimą, ini
ciatyvą. Jei Chicagoje nėra tokių žmo
nių, prisieina jų ji-eškoti kitose koloni
jose.

Tad, musų manymu, šiame LMS suva
žiavime neturėtų būti varžytinės už cen
tro būstinę tarpe Chicągos ar New Yor- 
ko, kaip sekretorius rašo, bet^ už išlaiky- • 
mą LMS kaipo organizacijos, už jos gy
vybę. Jei LMS sekretorius ir kiti jos 
centrinio komiteto nariai mano, kad jie 
gerai atlieka vyriausio organizacijos or
gano pareigas, tai būtų klaidinga iš jų 
tikėtis ką nors geresnio ir po sekančio 
suvažiavimo.

Jau dabar mintis yra gyva ir ji gali 
' visai pribręsti prie to, kad LMS centras 

nėra reikalingas palaikyti. Galima nu
manyti, kad New Yorko LMS delegacija 
nekels klausimo, kad jiems būtų pavesta

(Tąsa)
Jurgis tą visą aprašyti, ir aprašyti 

kuo greičiausiai, labai norėjo. Bet pa
čiam nemokant, kito priprašyti nebuvo 
lengva. O tais laikais mokančių gražiai 
rašyti nebuvo daug. O juk kitas vis vien 
tavo minčių į laišką nesudės, kaip pats 
sudėtume, samprotavo Jurgis. Bet, vis- 
tiek, tolimas giminaitis jam parašė pir
mą laišką. Klausė jis Jurgio tik keleto 
dalykų, o štai bematant keturi laiško 
puslapiai ir buvo užpildyti. O anas skai
tė ir vis klausė: “Ar gerai parašiau? 
Verki? ką?” Taip, Jurgis iš tikro ver
kė, verkė, nes jam buvo labai liūdna ir 
graudu. Gerai jis suprato save: jis esąs 
žemiausios rūšies gyvuliukas, be jokio 
mokslo, be supratimo...

Metėsi jis laiško autoriui ant kaklo, 
bučiavo jį. Paskui klausė: “Kaip tu 
g’alėjai taip mano mintis sūprasti ir lai
šką taip tiksliai parašyti? Juk parašei 
lygiai tą, ką aš norėjau sakyti!”

Atsakymas atėjo: “Kai moki rašyti, 
tai žinai ir ką rašyti.”

Šie žodžiai kaip kokie aukso varpai 
skambėjo Jurgio ausyse per visą mielą 
naktelę ir ateinančias di-enas.

Tą patį vakarą jis įsigijo plunksną, 
paišelį, rašalą, ir kreipėsi pas draugą su 
prašymu jį mokyti rašyti: “Tavo žo
džiai kaip aukso strėlės įsmigo mano 
galvon. Aš tik dabar supratau, koks at
likęs esu... Esu prastas gyvūnėlis, ir 
tokiu nenoriu likti!”

Ir gerasis draugas pradėjo jį mokin
ti. Iš pradžios viskas atrodė painu ir 
sunku, painiojos didelės ir mažos rai
dės, maišėsi ant balto popieriaus kaip 
kokie stebuklingi taškai, mirgėjo prieš 
akis. Bet Jurgio galvoje kaip nenuils
tamas ratas sukosi mintis. “Kai moki 
rašyti, žinai ir ką rašyti”, tai ir ta min
tis nugalėjo viską.

Kiek kartų tuoj po darbo jis skubino
si pas draugą su klausimais apie tai, 
kaip rašosi ta ar kita raidė, kaip jas su
jungti, kaip pažymėti tą ar kitą garsą.

Bet stebuklų stebuklas: už poros sa
vaičių mokinimosi vakarais Jurgis ne 
tik visą raidyną žinojo, bet net bandė 
laišką parašyti. Ir. koks buvo jo didelis 
džiaugsmas, kai draugas be jokių kliū-

organizacijos vadovybė. Jie žino ir su
pranta šios organizacijos vadovybės sun
kias pareigas. Bet patys suvažiavimo 
delegatai šaltu protavimu privalo tai nu-

Saviškis.
spręsti.

čių visą laišką perskaitė ir dar pagyrė, 
kad “gerai parašyta”!

Gerai parašyta! O tik prieš kelias 
savaites jis dar buvo beraštis. Ši min
tis, kad jis tiek pasiekė, jį skatino vis 
daugiau ir daugiau mokintis, kad galė
tų rašyti ir skaityti, kaip tas jo aukštai 
išmokslintasis draugas.

Vėliau Jurgis susirado standą, kur 
galima buvo nusipirkti visokių laikra- 
čių, tarp jų ir lietuviškus. Kartą nu
pirktame “Amerikos Lietuvyje”, kurį 
Worcesteryje leido M. Paltanavičius, jis 
rado didelėmis raidėmis garsinimą: 
BROLIAI LIETUVIAI, MOKYKITĖS 
RAŠYTI. Garsinta buvo paties laikraš
čio leidėjo sudaryta knygelė, apie 30 
puslapių gražiai sudarytas norintiems 
mokytis rašyti ir skaityti vadovėlis. 
Džiaugsmas pripildė Jurgio širdį, kuo
met jis pradėjo vartyti tos knygelės la
pus. Kiekviena raidė-raidelė gražiai pa
rašyta, išsukinėta su uodegėlėmis, kad 
net miela žiūrėti.

Nenorėjo Jurgis tikėti, kad tai žmo
gaus ranka'parašytos raidės ir tik pas
kui perspausdintos, bet draugas jį įti
kino, kad toks tobulumas ateina su įgu
dimu, su ilgu išsilavinimu.

Stebėjosi Jurgis raidžių gražumu, bet 
kuo toliau tėmijo vadovėlį, tuo aiškiau 
jam pasidarė, kad neužtenka žinoti rai
des, kad mokėti .rašyti, kad dar yra vi
sokių ženklų ženklelių, kad reikia žinoti 
visokias taisykles, apie kurias jis anks
čiau neturėjo jokio nusimanymo.

Raštas vedė prie vis platesnio, įdomes
nio pasaulio. Jurgis susipažino su or
ganizaciniu gyvenimu ir įstojo į Švento 
Jurgio Draugiją, prie kurios priklausė 
apie 600 narių. Ten priklausė socialis
tai, katalikai, tautininkai ir kitokį. Jur
gis iš jų jau girdėjo visokių kalbų kal
belių ir samprotavimų. Kartais kalbos 
buvo nukreiptos net prieš patį dievulį, 
kurį jis dar karštai mylėjo.

Sukrėtė iš pradžios Jurgį tokios kal
bos, bet laipsniškai pradėjo atydžiau jų 
klausytis ir net su bedieviais-šliuptar- 
niais susidraugauti.

Įdomavosi Jurgis kalbomis, prakalbo
mis, naujomis mintimis, kurios aplink 
jį kunkuliavo. Rado jis daug naujų 
draugų, o tie pradėjo duoti jam skirtin
gos literatūros, kitokių laikraščių, kny
gelių, brošiūrų.

Imti jis niekad neatsisakė, o gauti ga
vo veltui, tik su viena sąlyga: perskaitęs 
turi grąžinti.

(Bus daugiau)

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

žangūs žmonės, štai iš Kini
jos penkiolika žymiausių Ki
nijos krikščionių vadų prisiun
tė sveikinimą. Jie taip pat 
pat pasiuntė mūsų šalies pre
zidentai paraginimą, kad jis 
paskelbtų amnestiją visoms 
Smith Akto aukoms.

Mūsų šalies komercinė 
spauda sako, kad Francūzija 
yra a t s i d ū rusi kryž kelyje. 
Jeigu ji nesutiksianti su Vo
kietijos apginklavimu ir neuž- 
girsianti European Defense 
Community sutarties, ji nuei
sianti velniop.

Tai tiktai pagązdinimas. 
Francūzai gi yra pusėtinai 
praktiški žmonės. Jie nelabai 
tesibaido tokių gązdinimų. 
Jie bijo, tačiau, Vokietijoj 
militarizmo atgijimo. Nuo jo 
jie yra daug nukentėję atve
jų atvejais, štai kodėl jie 
delsia su užgyrimu jiems per
šamos sutarties.

Kaip išrasta pianama 
mašina?

Šieno ir javų pjaunamų 
mašinų išdirbėjas Gyrus 
McCormikas, sykį sėdėda
mas barzdaskutykloje ir te- 
mydamas, kaip mašina 
kerpa plaukus, sumanė iš
dirbti panašią mašiną šie
nui ir javams piauti.

Dabar toji mašina taip 
išsitobulino, kad beveik vi
sai pavadavo piautuvą ir 
dalgį. , ,

Lawrence, Mass.
Tūkstančiai netenka darbo
American Woolen Co. pas

kelbė, kad neliko jokios vil
ties atidaryti net tris jos au- 
dinyčias. Tai reiškia, kad sep
tyni tūkstančiai darbininkų 
išmetami iš darbo ant visados.

Kompanijoj spoksmanas 
pasakęs Textile Workers Uni
jos direktoriui Arthur Brown: 
“Jeigu Lawrence darbininkai 
sutiktų dirbti ir už 40 centų į 
valandą, nepakeistų mūsų 
nuosprendžio dirbtuvių neati
daryti.“

Nutarimas paliečia Wood ir 
Ayer dirbtuves Lawrence ir 
Shawsheen dirbtuvę Andove- 
ryje. Dirbtuves jau senokai 
uždarytos.

Tūlas laikas atgal Darbo 
sekretorius James Mitchell 
buvo* išsireiškęs, jog gal val
džia suteiks Woplen kompani
jai kontraktą gaminimui uni
formų. Bet šis kompanijos 
pranešimas išblaško ir tą vil
tį. «, Koresp.

Pittsburgh, Pa.
Rengiasi prie pikniko

Tautinių Grupių Komitetas 
ir vėl rengia nepaprastai gra
žų ir smagų pikniką. Jis įvyks 
rugpiūčio 29 d., ir prasidės 
1 vai. po pietų. Pikniko vieta: 
H.enoz Picnic Grove, Hays, 
Pa. Vieta visiems gerai žino
ma. Įžanga tiktai 50 centų 
asmeniui.

Svarbu ir tas, kad šiame 
piknike kalbės Amerikinio 
Šveturgimiams Ginti Komite
to sekretorius Abner Green.

Reikia atsiminti, kad šiam 
piknikui priduoda svarbumą 
ir tas, jog ateinantį rudenį 
įvykis kongresiniai rinkimai. 
Juose tautinės grupės darbuo
sis neišrinkjmui į Kongresą 
tokių kandidatų, kurie prie
šingi sveturgimių demokrati
nėms laisvėms. Aišku, kad 
apie tai prisimins savo kalbo
je ir kalbėtojas.

Aš noriu atkreipti dėmes] 
Pittsburgh© lietuvių. Svarbu, 
kad šiame įvairių tautinių gru
pių piknike mes skaitlingai ir 
gerai pasirodytame.

Kaip pikniką pasiekti? Ku
rie neturite automobilių, gali
te nuvažiuoti gatvekariais. 
Ant 4th Avė. arba ant 2nd 
Avė. imkite 56 McKeesport 
Car. Išlipkite ant Banner’s 
Stop, Route 885.

Koresp,

Portland, Oregon
Ieško streikui pabaigos

Jau seniai unija ir visuome
nė reikalavo, kad Oregono 
valstijos gubernatorius dėtų 
visas pastangas užbaigti me
džio pramonės darbininkų 
streiką. Pagaliau gubernato
rius Paul Patterson padarė 
pirmąjį žygį toje linkmėje. Jis 
paskyrė iš trijų narių komisi
ją, kurios užduotis bus suves
ti į daiktą uniją ir medžio 
l^ompanijas.

Šioje valstijoje' medžio pra
monė yra svarbiausia pramo
nė. Medžio darbininkų strei
kas demoralizuoja visą padė
tį. O streikas tęsiasi todėl, kad

kompanijos nenori susitaikyti 
su unijomis. Darbininkai pri
klauso prie dviejų unijų: In
ternational Woodworkers, 
CIO, ir Lumber & Sawmill 
Workers, AFL. Streikas pra
sidėjo birželio 21 d.

Medžio kompanijos nepasi-
tenkinusios 
Pattersono 
priešingos 
komisijos.

gubernatoriaus 
įsimaišymu. Jos 

paskyrimui taikos

Koresp.

Kodėl ilgai gyvena?
William McKinley, sulau

kęs 100 metų amžiaus, bu
vo reporterių išklaustas, 
kodėl jis taip ilgai gyvena.

Jis jiems atsakė: Ilgai 
gyvenu todėl, kad 40 metų 
atgal, nustojau rūkyti ir 
degtinę gerti.

Taipgi jis dar pridėjo, 
kad tik du gyvūnai tevar- 
toja taboką — žmogus ir 
Afrikos ožys.

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

Į MATTHEW A. Į 
: BUYLIS ;» <» (BUYAUSKAS) <
i LAIDOTUVIŲ »
{ DIREKTORIUS «
J j

• 426 Lafayette St. «
{ Newark, 5, N. J. «
J MArket 2-5172 1
» «

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Vaikinas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos* tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

Day
One Room - two double beds.......................... $7.00
One Room - one double bed, one single bed - $5.50
One Room - double bed............................... - $4.00

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

8Z psi.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Rugp. (Aug.) 21, 1954



Priežastys sulaikymui 
nedarbo apdraudos

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad tik vieneriais metais New 
York o valstijoje apdrausti 
darbininkai turėjo 27,900,000 
nedarbo savaičių, bet tiktai už 
13,200,000 savaičių gavo ne
darbo apdraudę. Kur pasidėjo 
14,700,000 savaičių, didesnė 
pusė nedirbto laiko, kad už 
jį negavo apdraudos čekio?

Viena vyriausių priežasčių 
buvo naujai įvestasis TTughes- 
Brees įstatymas, kuris nusa
ko,jog tik tas bedarbis gali 
šiemet gauti nedarbo apdrau
dę, kuris pernai išdirbo 20 ar 
daugiau savaičių. Del to daug 
sezoninių darbininkų, naujai 
pradėjusių dirbti ir kitų, ne
gauna apdraudos. Dėl to pa
daugėjo negaunantieji nedar
bo apdraudos sekamai:

Moterų ploščių ir kostiumų 
industrijo’je nuo 12 iki 21 pro
cento: suknelių industrijoje 
nuo 11 iki 17: kenavime nuo 
33 iki 45; skalbyklose nuo 17 
iki 24; sezoniniuose viešbu
čiuose nuo 36 iki 52 procentų. 
Panašiai paliesta daug kitų 
darbininkų.

Daugeliui kitų užstabdė ap
draudę dėl atsisakymo eiti į 
mažiau lavinto reikalingus ar 
mažiau apmokamus, arba į 
neunijunius darbus, nors įsta
tymas sako, kad yra leistina 
tų žemesnės klasės darbų ne
imti. Įstatymas leidžia reika
lauti savo išsilavinimui ir pa
tyrimui' atitinkamo darbo.

Eilė kitų įdomių davinių su
rinkta ir pateikta visuomenei 
American Labor Party išleis
toje knygelėje “A Program 
for Jobs in New York State.”

D-tis

Grasinimas žudytis 
baigėsi ligoninėje

Ant Manhattan tilto kabe
lio 225 pėdų aukštumoje virš 
upės policija pastebėjo besi
staipantį vyriškį. Jį atkalbinė
jo. Tačiau jis ten atsikalbinė
jo per arti pusvalandį, o poli
cija su patiestais tinklais jį 
saugojo. Pagaliau, jis nulipo 
žemyn ir tapo suimtas. Sakėsi 
esąs Bernard Levenson, 30 m.

Anot policijos, Levensonas 
sakęsis neturįs gyvenime lai
mės ir net jo žmona atsisakiu
si su juo kalbėtis. Ji su d’rie- 
mis dukrytėmis gyvenanti 
East Meadow. 
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Negrai turėtų gauti 
atstovybę New Yorko 
valstijos Senate

Amerikos darbo partija 
(ALP) smarkiai pakritikavo 
Rrookylno demokratų partijos 
viršininkus,kad jie nesistengia 
išrinkti negrų atstovą į valsti
jos Senatą. Darbiečiai nurodo,. 
kad dabartiniame Brooklyno 
11-me senatiniame distrikte 
yra galimybė išrinkti negrą, 
jeigu demolkratai to norėtų.

Vienuoliktas randasi gau
siai negrais apgyventoje Bed- 
ford-Stuyveson srityje. Iš tos 
srities.' praėjusiuose rinkimuo
se negras Flagg tapo išrink
tas teisėju. Bet vietos demo
kratai į kandidatus stato du 
negrus ir 1 baltąjį. Statymas 
dviejų negrų su trečiu baltuo
ju vienai vietai suprantama 
kaip paskajdymas negrų bal
sų, kad nei vienas nebūtų no
minuotas.

American Labor Party pa-* 
reiškė, kad ALP statys savo 
atskirą kandidatą jeigu demo
kratai nepastatys negro kan
didato į senatorius ant savo 
baloto.

New Yorko policija vėl bu
vo sumedžiojusi gale savaitės 
apie 400 asmenų, iš kurių 158 
galėjo nuvesti į teismą. Točiau 
ir tie, daugiausia, suimti už 
buvimą parkuose po pusiau
nakčio. Pasilikti po pusiau
nakčio yra uždrausta. Dauge
lio kitų “prasikaltimai” yra 
panašūs.

Atsirado dar keli 
kankinti žmonės

Brooklyno prokuratūrai atsi
šaukus į žmones, kad atsiliep
tų buvusieji jaunų kankintojų 
užpulti, atsiliepė išlikusieji 
gyvais.

Vienas iš jų, Felix Jacu- 
lowski, 63 metų, dabar tebe- 
siranda Greenpoint ligoninėje, 
žiauriai apdegintas. Nuvyku- 
siems pas jį į ligoninę proku
ratūros atstovams jis pasako
jo, kad liepos 21-mos popieti 
jis buvo užsnūdęs ant suolo 
Washington parkutyje. Koslo- 
was užrišęs jam ant kojos va
tos ir padegęs. Jie visi keturi 
laikę jį ir juokėsi, kai jis ke
pamas rėkė. Kada tas jiems 
atsibodo, apipylė gazoliną, už
degė ir paliko liepsnojantį.

Jaculowskis atpažinęs KOs
lo wą iš pamatymo laikrašty
je paveikslo.

Joseph Kostyra, gyvenantis 
330 S.2 St.taipgi atpažinęs už
puolikus iš laikraščio. Jis bu
vęs gaujos sučiuptas ir sumuš
tas rugp. 4-tą prie Marcy Ave. 
ir 5th St. Jo veidas ir dabai' 
tebėra padengtas mėlynais iš
tinusiais rimbais.

Edward Walsh, 45 metų, 
pasisakė buvęs jų užpultas 
rugp. 4-tos vakarą prie So. 
4th St. ir B'edford Avė. Jis 
buvęs įtrauktas į tuščią lotą 
ir primuštas iki netekimo są
monės.

Areštuotųjų šeimos, žino
ma, verkė, klykė, tikrino, kad 
jų vaikeliai geri. Tik vienas, 
Lieberman, sakydamas, jog 
sunku įtikėti, kad jo vaikas 
galėjo tai daryti, dadėjęsi 
“Už tai kaltinu pats savo. 
Per daug buvau užimtas pri
žiūrėjimu sergančios žmonos 
ir savo biznio kad atkreipti 
daug dėmesio jam.’’

Vienu kartu aplankė 
tūkstantį namu

Bronxe įvyko pirmoji pilie
čių parašams rinkti talka pas
tatymui Elizabethos Gurley 
Flynn kandidatu į Kongresą. 
Pirmą vakarą susirinko apie 
100 darbuotojų ir aplanke 
apie 1,000 namų.

Nežiūrint būtinumo surinkti 
5,000 parašų per apie mėne
sį laiko, susitikime su pilie
čiais tas puktas imamas pas
kiausia. Nuėję į namus jie 
pasako, kad Peoples Rights 
Party statomoji kandidatė 
Flynn yra komunistė. Pasakę, 
kad ji yra persekiojama už 
veiklą liaudies gerovei ir tai
kai. Raportuoja, kad jos par
tija dabar yra puolama ir iš
aiškina kas, kaip ir už ką tą 
partiją persekioja.

Po išaiškinimo to visko ir 
atsakinėjimo į klausimus, jei
gu jų randasi, prašo parašo.

Darbuotojai sugrįžo links
mi, kad darbo žmonės yra pa
siruošę savo teises ir Ameri
kos demokratiją ginti, pasira
šo peticijas ir dabartinėse są
lygose. Jie sugrįžo įsitikinę, 
kad pasimetus gauti 5,000 pi
liečių parašų jie gaus.

Aišku, visiems bronxieciams 
tai atlikti būtų perdaug sun
kaus darbo. Jie atsišaukė ir į 
kitų miesto apskričių pažan
giečius ateiti bronxieciams į 
talką.

Marcantonio nepaliko 
sukrautų turtų

Spaudoje pranešama, kad 
buvusio kongresmano Vito 
Marcantonio našlė Miriam 
įteikė valdinei įstaigai jo tes
tamentą, kad visas jo turtas, 
“mažiau $10,000,” palieka
mas žmonai ir kad jinai yra 
vienatiniu to turto tvarkytoju.

SOCIALISTĄ! PRIEŠ SOCIALISTUS
PUODAS PRIEŠ KATILAr

Chicagos menševikų Nau
jienose (rugp. 16 d.) net du

I Brooklyno seni socialistai, J. 
Glaveskas ir P. Tiškevičius, 
vanoja, kailį didžiajam nacha- 
lui ir gerų kriaučių šmeižikui 
Jonui Buivydui. Mat, pastara
sis aną dieną tame pačiame 
laikraštyje labai storai užva
žiavo savo kamarotams iš LSS 
19 kuopos.

Padėtis tikrai juokinga: 
puodas vanoja kailį katilui!

“J. Buivydo istorija Brook
lyno lietuvių siuvėjų unijoje,” 
rašo Glaveskas ir Tiškevičius^ 
—“tai skandalų ir demagogi
jos istorija.

“Gal būt, nė vienas iš mūsų 
unijos narių nėra tiek prisi- 
skandalijęs, kiek Buivydas. 
Už skandalus, ir muštynes du 
kartus buvo suspenduotas (at
imta balsas susirinkimo kal
bėti) ir vieną kartą iš valdy
bos pareigų prašalintas.”

Pripasakojęs, kaip anais 
laikais Buivydas, būdamas 
“komunistu,” beveik este ės
ti avęs brolius socialistus k r i a li
čiuose ir visur kitur, ir kaip 
paskui Buivydas buvo išdrėb

Mokykla jau skelbia 
' registracijų

M a k a rt istų p erse k i o j am o j i 
Jefferson mokykla 575 6th 

į Ave., New Yorke, jau išsiun
tinėjo savo katalogą, kuriamo 
surašyti ateinantį mokslo se
zoną vykdysimi kursai. Supla
nuota 80 klasių, kiekviena jm 
10 pamokų. Nustatyta moki
niams atbūti po 1 pamoką per 
savaitę. Tas suteikia progą ir 
daugiausia užimtiems žmo
nėms lankyti bent vieną kur
są. Yra keli kursai, kurio su- 
jilaniioti apskritiems metams.

Dauguma kursų yra darbi
ninkams būtinais žinoti klau
simais, visuomeniškų mokslų. 
Tačiau yra meno ir kitų. Už 
mokslą reikia mokėti.

Nes.

Prigėrė ežere

Sheila Ann Reilly, 14 metų, 
iš Queens Village, prigėrė 
plauk iodama Ronkonkoma 
ežere. Su ja buvęs jos bro
liukas ir kitasi jaunuolis sako, 
kad dėl pradėjimo traukti 
gyslas ji taip staiga panėrė 
gelmėn, jog jie negalėjo bepa- 
gauti. Kai gyvybės sargai pa
siekė tą vietą, mergaitė jau 
buvo prigėrusi.

New Yorko suimta 3 jau
nuoliai, 15 ir 16 metų, kalti
nami nušovime Willie Colon,. 
16 m. Vyrukai nepasidalinę 
“merginomis” ir bandė viską 
išrišti taip, kaip mato darant 
filmų ir komikų vaizduose.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą ♦

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

Telephone: EVergreen 4-8174
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tas laukan iš pažangiečių ei
lių, LSS 19 kuopos vadai va
žiuoja prieš savo idėjinį bičiu
lį:

“Galutinai praradęs pasiti
kėjimą siuvėjuose, dabar J. 
Buivydas nuolatos plepa apie 
prieš jį ir kelis jo pasekėjus 
sudarytus kokius tai “fron
tus/’ “talkininkavimus” ir 
“advokatavimus”. Ne kokie 
čia frontai jį diskredituoja, 
bot jo paties darbai. Per tre
jus metus delegatai!damas, no 
tik kad neįsidirbo vardą loka- 
!o nariuose, bet jis jį. galutinai 
prarado. Prarado sauvališkai 

įdirbdamas kai kurioms dirb
tuvėms “preislistus”, terori
zuodamas jam ‘nepatinkamus 
unijos narius, ir dėl savo dide- 

įlio pasipūtimo. Rezultatai te
lk io, kad 1948 metais, tik bai
gęs delegato pareigas, kandi
datavo į lokalo pirmininkus ir 
balsų gavo tik 30. Dar dau
giau. Po to, už trukšmo kėli
mą, New Yorko Joiht Boar- 
das jį (B.) suspendavo me
tams laiko, atimdamas teises 
Įeiti į bent kokią unijos valdy
bą.” ‘ .

Vėl kalbėsis apie 
laivakroviu balsus

Rugpjūčio 25-tą didelės val
dinės galvos ir vėl “svarstys,” 
kaip su rokuoti un i j istų laiva- 
krovių antrojo balsavimo ne- 
priskaitytus jiems 630 balotų. 
Po to, kiek lig šiol surokuota 
per kelis mėnesius, Internatio
nal Longshoremen’s Associa
tion (senoji) turi 263 balsus 
daugiau už AFL.

Laivakroviai pasipiktinę vi
si, neskiriant net tų, kurie bal
savo už AFL.

Baigiasi ištisi metai, kai tuo 
balsavimu ir balsų nesuroka- 
vimo cirku mus priverčia būti 
be kontrakto, be unijinių 'sąly
gų, be algų pakėlimo,— skun
džiasi jie.

Darbininkai garsiai kalba, 
kad jeigu dabar būtų balsa
vimai, AFL dar mažiau balsų 
gautų. Jis sako: “mes pamatė
me, siu kuo stovi AFL viršinin
kai, taipgi gubernatoriaus De
wey paskirtiniai ir National 
Labor Relations Board, kurie 
ILA pripažinimą vilkina.” Jie 
sako, kad Dewey ir bendrai 
republikonai dabar gautų nuo 
laivakrovių kur kas mažiau 
balsų, negu gavo praėjusiuose 
valstijos ir visašališkosios val
džių rinkimuose. Sako, tokio 
elgimosi su unija niekad pir
miau nebuvo buvę.

Brooklyne viešbutyje Bos- 
sert du plėšikai, vaidindami 
esant svečiais, įėjo į raštinę, 
surišo knygvedę ir išsinešė al
goms paruoštus $2,100/

Atėmę pinigus, vaistus 
ir narkotikus

Trys jaunamečiai vyrukai, 
vienas ginkluotas, atėję į dak
taro Carl Kępet kabinetą 113- 
53 Springfield Blvd., Queens 
Village. Iš karto ginklo nero
dė, tik vienas pasiskundęs ne
sveikata, prašęs apžiūrėti. O 
kuomet apsižiūrėjo, kad jis 
vienas, tada jau parodė revol
verį. Susižėrę $260 pinigais, 
vaistų, taipgi dėžutę įčirški- 
mams vartojamų adatų. Iš to 
spėja, kad jie yra narkotikai.

Vaikas Įkrito anglies 
pylimui skylčn

Nusivedę 4/metų berniuką 
į City College kiemą, du vyres
nieji vaikai ėmė žaisti sviedi
niu, mažąjį užmiršo. Tuo tar
pu vaikui parūpo žaisti ant 
atvaros, per kurią pilama ang
lis į skiepą, esantį po kiemu.

New Yorke užsimušė Mrs. 
Tobi e Mintz er, iškritusi ar 
iššokusi iš savo buto 8-me 
aukšte.

PARDAVIMAI
DINING ROOM SET 

DUNCAN PHYFE 
G Kėdės — Stalas

Bufetas ir Indam Šėpa
$325 Už Viską

Telefonuokite Savininkui: 
Tel. IN. 3-1438

(163-169)

GERB. NAMŲ SAVININKE 
NEPERMOKeK 

užtvėrimui savo chain link tvo
ros, gaukite sau žemiausią 

kainą nuo mūsų.
Nėra darbo per DIDELIO 

ar \ per MAŽO 
Aprokavimai Nemokami 

Telefonuokite: 
Vakarais UL. 3-5629 
Dienom H Y. 9-1976

FLUSHING
Rezidencinėje Auburndale 

NAUJI $23,490
2—ŠEIMŲ MŪRINIAI NAMAI 
20 minučių iki Manh. su L. I. ge
ležinkelio traukiniu. Du po 4% 
rūmų apartmentai, 2 atskiri ga- 
radžiai. Model: 191 st St. ir Cro
cheron Ave. Tel. FL. 9-9518. 
KELRODIS: Grand Central Park
way iki Francis Lewis Blvd. (Į 
šiaurius) iki Crocheron Ave., 5 
blokai j šiaurius nuo Blvd..

(163-164)

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

f TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ‘ 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis , 
’ o-- -—■—■—a-- a-- a—a—a—a—a—a—a l

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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 KV. 7-82M ■

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
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MOTERIŠKĖ 35—55 METŲ

Namų darbui, atskiras kambarys, 

guolis vietoje, šeima su 3 vaikais.
Šaukite:

Great Neck 2-8486
(161-164)

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje, atskiras kambarys, 
mylinti vaikus. Turi būti pasitikima.

ES. 7-6042 — 9 A. M.—6 P. M.
FR. 4-2856 — 6 P. M.—8 P. M.

(161-167)

NAMŲ DARBININKE
Mylinti vaikus. Atskiras kamba

rys. Visi namams įrengimai. Arti
mame priemiestyje. Pirm.—Antrad. 
9 A. M:—4 P. M. MA. 4-8372. Penk- 
tadienj-šeštadienj, ištisą dieną — 
BE. 8-3156.

(158-164)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ
Paprastas valgių gaminimas, guolis 
vietoje, gražūs namai, Shore Road 
apartmentas. Puikiausia Alga.

Tel. TErrace 6-3033
(162-164)

OPERATORĖS
Patyrusios Prie Suknelių

Darbas nuo kavalkų, gera mokestis
230 Merrick Rd., Lynbrook

Tel. LY. 9-4450

(162-168) 
OPERATORĖS

Patyrusios prie padarymo visą suk
nelę, vertės nuo $10.75 iki $12.75. 
Unijinė šapa, nedidelė šapa. Puikios 
darbo sąlygos.

MAX LANDAU DRESS 
870 W. 25th St, N. Y. 

13-tos lubos.
(163-166)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA

Pilnam namų aptarnavimui, 2 suau
gę, 2 vaikai (7 ir 11 mątų). Pui
kiausia mokestis, malonūs namai, 
puiki šeima. Kreipkitės:

Tel. ST. 4-1614
(163-169)

CORSETIERE
Patyrusi Corsetiere

Gera Alga
Linksmos Darbo Sąlygos 

Netelefonuokite
FAY’S

45-13 Greenpolnt, Sunnyside
' (163-166)

STENOGRAFISTĖ-KNYGVEDĖ
1 Mergina Ofise

Vai.—9 A. M.—5 P. M. Maspetho 
apylinkėj.

Skambinkite Jjile laiku 
HE. 8-2964

(163-165)

MALE and FEMALE

SLAUGĖS—R.N.’s
Laisniuotos ir Praktiškos 

Vyrai ar Moterys 
Generalinėj Ligoninėj—215 lovų. 

Veiklus Operacijų Dept. 
Kreipkitės: Director of Nursing 

Service
THE STATEN ISLAND HOSPITAL 

Gibraltar 7-6000
(160-166)

OPERATORIAI

Patyrę ant Singer Mašinos 
Gera mokestis, nuolatinis darbas. 

HOLLY FROCKS 
571 Carroll St., Brooklyn 

(4th Ave. lokalu Iki Union St. stot.) 
(163-169)

REIKALINGI

Jauni žmonės apsipažinę priruošime 
valgių, dirbimui prie tešlos naudoji
mo del kepėjų. Išmokysime.

Labai Gera Mokestis.
Tel.- SUsąuehanna 7-6960

(161-163)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

For Sale

TRUCK 1954 FORD
Pickup. Pusės tono. Spalva raudona, 

naujas. Parduosime pigiau negu 
dealeris.

JAY COLBY 
1707 Jerome Ave. 
Tel. TR. 2-9536

(161-163)

REAL ESTATE

4 šeimų Mūrinis Namas 
Brooklyn

Arlington Section — 95 Wyona St. 
Moderninis. Aliejaus šiluma. Pato
gu į viską. Prieinama kaina.

Savininkas—-HY. 8-2610

A&P krautuvės didmiestyje 
paskelbė numažinančios kavos 
kainą po 10 centų per svarą, 
pradedant rugp. 19-tą. Svaro 
kaina $1,09.

4 psl.—LaiĘVfi (Liberty)- Šeštad., Rugp. (Aug.) 21, 1954

NEW YORK
REAL ESTATE

EAST WILLISTON, VŲ I.
2 aukštų medinis namas, Gerumai, 

l’/2 jpaudynių, attached, porčiai su 
veikiančia ugniaviete. (60x100).

$24,000 — Tel, PI. 6-5867

(161-163)

ST. ALBANS, L. I.
8 kambarių, puikiausiose sąlygose. 

Lengvai gali būti perdirbta j 2 šei
mų namą. Gražiai apaugta žaliumy- 
nais, insulated, ištaisytas attic, 3 
miegrūmiai, didelis, šviesus skiepas, 
garo šiluma, privatinis ištaisytas 
užpakalinis kiemas, hedges; didelis 
vienas garadžius, patogu prie visko. 
Kaip laukai. $16,500. 40x100.
LA. 8-6132.

(161-167)

FLUSHING. 1 šeimos, detached, 
80x100. 2 karam garadžius. Gražiai 
apaugta žaliumynais. Brass plumb
ing, automatiškai šildomas, išimtinai 
gerai budavotas. Nužeminta iki $19,- 
500, greitam pardavimui. Savinin
kas: 33-27 191st St. Tel. IN. 3-4122 

(161-167)

BRONXVILLE — \ 
EASTCHESTER APYLINKĖ

5 Charles Place. Naujas SdjAt level,
6 dideli rūmai, 2 maudynės/ centra- 
linis koridorius, patogu j mokyklą 
ir parkways — Upper 20’s. Telefo
nuokite savininkui:

NE. 6-4078
'(158-164)

CEDAR ST.

(Evergreen—Myrtle Avės.)
2 šeimų, ištaisytas skiepas, aliejus, 
visa transportacija, naujas šaldytu
vas. Prašo $11,000.

Šaukite: GL. 5-9035 Vakarais.
(158-164)

FLUSHING
Moderniškas attached, mūrinis na
mas. 1 šeimos, 5 metų senumo, Flu- 
shinge—Bayside srityje, 5 rūmų, že
mi apšildymo kaštai, su ekstra įren
gimais. Mažiau 5 minučių ėjimas 
iki L. I. geležinkelio. 22 minutės į 
New Yorką.

$11,500 ------ FL. 7-9117
(161-167)

BRIGHTON BEACH, 
BROOKLYN, N. Y.

85 First Walk
Rooming House, pilnai išfornišiuota 
3—4—6 , rūmai išfornišiuoti, moder
niniai, puikiausiose sąlygose, šaldy
tuvas, arti visų krautuvių, patogu 
dėl visko. Labai pagedaujami na
mai su puikiausia biznio prą^a. Pra
šo $25,000. Tel. DE. 2-2049.

(162-168)

952 79th St. 
Bay Ridge

Dviejų šeimų detached ant loto 60x 
100, 2 karam garadžius, aliejus, tu
ščia, $21,500. Telefonuokite: SH. 
£-9168. Gera transportacija, arti 
mokyklų, bažnyčių ir shopping. Švie
sūs, saulėti rūmai. Gatavi užėmimui. 
Puikiausiose sąlygose. Turite pama
tyti įvertinimui, šaukite bile laiku.

(162-165)

CLINTON CORNERS, N. Y.
1 mailė j vakarus nuo Taconic Park
way, pertaisyti Colonial namai. 5 
miegrūmiai, maudynė, dideli gyveni
mo ir valgymui rūmai su ugniaviete, 
knotty pine ištaisymas. 2 priediniai 
namai, 2 miegrūmiai, 54 akrai že
mės. Taipgi cinder block, vieno auk
što budinkas su cementiniais pagrin
dais ištisai. Randasi ant 250’ nuo na
mo ant hardtop road. Karšto oro ir 
išvietės patogumai. Rašykite: Box 
174, Clinton Corners, N. Y., ar šau
kite: Clinton Corners 5016 del dau
giau smulkmenų. Parduosime paski
rai. (162-164)

BELLE HARBOR /
Didelis, naujas 2 Šeimų namas, 5 
viršuj ir 6 apačioj, ištaisytas skiepas, 
2 karam garadžius, 2 blokai iki bu- 
sų, 2 maudynės, 2 porčiai, vieni už
dari, geroje, patogioje šapinimo vie
toje. Ekstra lašai, 70 pėdų frontas, 
vaizdas j jūrą. $45,000 Bt\ 5-3664.

U62-163)

BROOKLYN, N. Y.

3 apartmentai fornišiuoti, šviesūs ir 
dideli, 5 rūmai gatavai užėmimui. 
Gera transportacija, arti visų krau
tuvių, mokyklų ir bažnyčių. Pui
kiausia biznio proga. $10,500.

TA. 7-8329
(162-163)

BERKSHIRE MOUNTAINS, N. Y. 
Arti Albany—9 rūmų namas. Leng
vai perdaromas ant 3 šeimų—4-3 ir 
2 rūmų apartmentų. Plumbing, di
delė barnė, vištininkystė. 4^4 akrai 
geros žemės kaime. Norime užbaig
ti palikimą nuosavybės.

J. LONDON
388 Willis Ave., Bronx, N. Y. 
Pirmadieni jimant penktadieni 

Šaukite: MO. 9-9152

PORT RICHMOND, S. I.
1273 Forest Ave. 4 rūmai, moder
ninis namas, naujai išdekoruotaš 
apartmentas, garadžius, $90 j mėne
si. Labai pageidaujamas aparfcn^n- 
tas ir puiki vieta su py «Lusia 
transportacija, arti buso buso 
107, ant kampo. Ąžuolinės grindys, 
dideli ir saulėti rūmai.

Šaukite bile laiku: 
Tel. GI. 7-2101

(163-169)




