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KRISLAI
Su menininkais.
Gera, veikli drauge.
Ieško bėdos.
Gal apsimokėjo.
Iš labai toli.

Vis d idėja solidarumas su 
Detroito Square D streiku

Detroitas.—Savaitės pra
džioje buvo pranešta, kad 9 
auto - darbininkų unijos

šį sekmadienį (rugsėjo 19 
d.) pv> pietų būkite Kultūrinia
me centre. Ten bus meninin
kai iš visos apylinkės. Jie turės 
šaunią sueigą. Jie mus priims, 
palinksmins ir gal dar pavai
šins. Bus, sakoma, ir meninė 
paroda.

Tai berods ir bus po trumpos 
vasaros pirmas parengimas sa
lėje. Gražu gražiai pasirodyti. 
Mūsų menininkai užsitarnauja 
mūsų paramos.

kė savo solidarumą su strei
kieriais Square D fabrike. 
Antradienį buvo pranešta, 
kad solidarumą jau išreiš
kė 11 tos unijos lokalas.

Streikuojantieji Square D 
darbininkai priklauso prie 
U E, pažangiečių vadovau
jamos elektros reikmenų 
unijos, kuri keli metai at
gal buvo išmesta iš CIO.

Pranešama, kad UAW- 
CIO nacionalės pildomosios 
tarybos atstovai remia lo
kalus, kurie solidarizuojasi 
su streikieriais. Solidaru
mą pirmiausia išreiškė di-

Praėjusį antradienį palaido
jome Oną Depsienę. Sunku ir 
liūdna buvo skirtis. Pažinau 
ją per virš trisdešimt motų. 
Per tūlą laiką net teko Depsų 
name gyventi. I dysis 600-tas lokalas, kurio

Ona Depsienč buvo^ pažangi J vadovybėje pažangiečiai lo
šia rolę. Bet dabar priside
da lokalai, kuriems vado
vauja Reutherio krypties 
žmonės.

Ken Morris, Chryslerio 
(Briggs) 212 lokalo prezi
dentas kalbėdamas 14 loka
lų vardu ragino visus 300,- 
000 UAW narių kaip nors 
prisidėti prie solidarumo su 

streikieriais akcijos, 
i ypatingai padėti jiems pi- 
i kietuoti.
Į AFL grupė padeda maistu

Amerikos Darbo Federa- 
icijos skyriai ir nelieka nuo- 
| šalyje. AFL mėsininkai 
1 kasdieną veltui pristato 150 
i svarų mėsos streikierių vir- 
■ tu ve i. AFL a p d r a u d o s 
: agentų unijos nariai daly- 
I vauja pikieto linijoje kar- 
; tu su UE nariais. Vickers 

Eden ir! darbininkai prisidėjo su pi- 
vokicčius nigine parama. Ta para- 

į NATO ma skaitoma ypatingai

susipratusi moteris. I 
ir veikė organizacijom? 
jo visiems geriems re 
Rūpinosi spaudos išlail

Niekados neteko iš jos lūpų 
girdėti nusiskundimą, kad, ot, 
“sunku, bloga, niekas iš mūsų 
pastangų neišeis.”

ir turėtų būti geriau ir links
miau gyventi visiems. Rėmė
tuos, kurie to siekė. Ir pati pri- UF 
sidėjo darbu. Džiaugėsi ir did
žiavosi kiekvienu pažangos pa
siekimu.

Netekome tikrai darbščios ir 
nuoširdžios prielelkos.

bėdos. Jam padeda mūsų pre
zidento pasiuntinys Murphy. 
Jie nusidavė net i Paryžių. No
ri įtikinti Prancūzus, kad vo
kiečių militarizmo prikėlimas 
sveikas ir naudingas net pa- ■ 
tiems Prancūzams.

Mirė E DC, saki 
Murphy, priimkime 
su jų visa armija 
(North Atlantic Treaty 
nization). Tegu tik jie 
ginklai bus su mumis’

ir jų

Suaugę vyrai, vėtyti ir mėty
ti politikieriai, o galvoja visiš
kai kvailai.

Kas gi gali užtikrinti, kad 
nuo kojų iki galvos apginkluoti 
vokiečiai visuomet šoks pagal 

muziką? 
Hitlerį ir- 
francūzai

svarbi, nes Vickers darbi
ninkai priklauso prie CIO 
elektristų unijos, kaip tik

vokiečiai visuomet 
mū.Mfr Eisenhowerio

Ar šoko Hitleris? 
gi mes ir britai ir 
apginklavome.

Buvo ir tokių pranašų, kurie 
tvirtino, kad Britanijos darbie- 
čiy misija Kinijon politiniai 
pakenks Darbo partijos karje
rai. Dabar gi skaitau prane
šimą iš Londono (N. Y. Times, 
rugs. 14 d.), kad “darbiečių 
prestižas kyla”, kad darbiečių 
“partija laimi prieš konserva
torius kaip rezultatas Attlee 
kelionės Azijon.”

Britų bendruomenė ištrauks 
16,000 kareivių iš Korėjos

Londonas. — Britų ben
druomenės šalys (pati Bri
tanija, Kanada, Australija 
ir Naujoji Zelandija), ku
rios turi bendrą kariuome
nės korpusą Pietinėje Ko
rėjoje, nutarė ištraukti du 
trečdaliu jo. Iš viso 16,000 
britų karių apleis Korėją.

Kariuomenės ištraukimas 
bus ne staigus, bet laips
niškas, ir ims apie pusmetį.

Savo įspūdžiuose Attlee vie
noje vietoje storai pabrėžia:

“Visoje mano kelionėje nie
kur nesutikau nė vieno žmo
gaus, kuris tikėtų, kad būtų ga
lima Kuominlangą atsteigti” 
Ki^joje!

/domus pripažinimas. Attlee 
turiny painformuoti mūsų kra
što valdovus. Jie dar vis tebe
sapnuoja . apie sugrąžinimą 
Čiango režimo.

“Per vieną dieną paskersta 33 
niau man.”

O tie mau man yra Kenijos 
nacionalistai, kovoja už savo 
žmonių laisvę ir nepriklauso
mybę. Juos gi skerdžia britai.

Tie patys britai nersis iš kai
lio, .pamatysite, kada skerdžia
mieji pradės skerdikus .skersti. 
Kad tai ateis, niekas neabejo
ja.

Iš Nairobi, Kenya, britų ko
lonijos Afrikoje, nigs. 13 d.:

Visuomet turėk mintyje du 
dalyku: Ar pasimokėjai duok
les į savo organizaciją ir ar at
naujinai Laisvės prenumeratą?

Nelauk prašymo ir paragini
mo.. ♦

tos, kuri bandė sulaužyti 
UE ir atimti jos narius.

Geležinkeliečiai su savo 
nepriklausomomis brolijo
mis ir prisideda: jie atsisa
ko vežti Square D gami
nius.
pikietas lieka masinis.

Teismas išnešė sprendi
mą, .kad UE turi teisę tu
rėti tik penkius pikietus 
prie kiekvienų vartų. Bet 
ateinantieji UE-iečiams į 
pagalbą UAW-CI0 ir AFL 
darbininkai sako, kad 
sprendimas n e a t s i n eša į 
juos, nes jie ne tiesioginiai 
pikietai, o tik parama,—ir

Manilos paktas 
prieš J. Tautas, 
tvirtina TSRS

Maskva. — Tarybų Są
junga oficialiai papeikė Ma
nijos paktą, sakydama, kad 
jis (kitain vadinamas 
SEATO), kaip ir Europos 
NATO, laužo Jungtinių 
Tautų principus dalinda
mas pasaulį į priešingus 
karinius blokus.

SEATO jau anksčiau pa
smerkė Kinija, Indija, In
donezija ir kelios kitos Azi-

pranešimai
Washingtonas. — Senati-

Čia trečia- 
Bri tani jos 
ministras 

konferuoja

J 1 J W y JL.J JI %-, * J U V * * i '

Luksenburgas, ir tas pak-j ne komisija atmetė McCar-
tas yra karinė šių minimų ■ thy’o reikalavimą, kad ko- 
valstybių sąjunga. Edenas; misija prieš išnešdama nuo- 
pageidauja, kad prie

8 užmušti susirėmime tarp 
Tunisijos partizanų, karių

Tunisas.— Kautynės tarp 
Tunisijos nacionalistų par

kaičių 
Fran- 
nacio- 
pačių

Maskva sako, kad SEATO 
prieštarauja ne tik Jungti
nių Tautų dvasiai, bet ir 
Ženevos konferencijai, ku
rioje buvo bandyta baigti 
konfliktus Azijoje. Tas pak
tas taipgi prieštarauja, sa
ko Tarybų Sąjunga, Brita
nijos ir Francūzijos norui 
gerinti savo santykius su 
Liaudies Kinija.

Edenas tikina FrainTizns., kad Paskutiniai
ir

remti/ vokiečių ginklavimą
Išplečia Briuselio paklą

Paryžius. — 
dieni pribuvo 
užsienio reikalų 
Edenas, kuris
su premjeru Mendesu ir ki
tais atsakomingais Francū
zijos valdžios atstovais. 
Edeno tikslas yra įtikinti 
francūzus, kad jie pagaliau 
sutiktu su Vakaru Vokieti
jos apginklavimu.

Edeno planas yra vietoje 
dabar jau neminimo EDC 
prijungti Vakarų Vokietiją 
prie taip vadinamo Briuse
lio pakto. Tą paktą yra pa- 
sirašusios Britanija, Fran-

' misija prieš išnešdama nuo- 
tc sprendi pakeistų savo pata- 

nes, anotpakto būtų prijungtos Va-1 
karų Vokietija ir Italija. I jo, jie buvo perdaug šalis-

Rhee kiršina prieš paliaubų 
komisijos narius P. Korėjoje

tizanu ir francūzu 
įvyko Gafsos srityje, 
cūzų pranešimais 7 
nalistai ir vienas jų 
kariu buvo užmušti.

Francūzu pusėje užmuš
tasis buvo ne francūzas, o 
tik jiems tarnaujantis tuni
sietis, sako pranešimas.

Tunisijos partizanai tęsia 
ginkluotą kovą prieš fran- 
cūzus nepaisant fakto, kad 
Neo-Desturo nacionalistinė 
partija dabar su francūzais 
derisi.

Paryžius.— Prancūzai sa
ko, kad jie nesimaišo kivir
če tarp Pietinio Vietnamo 
premjero ir armijos vado 
Van Hinho. Van Hinhas 
yra Francūzijos karininkų 
mokyklos auklėtinis.

New Yorkas. — 
“Florence,” kuris 
pradžioje vystėsi Atlante, 
mirė neišsivystęs, 
oro biuras.

Viesulas 
savaitės

praneša

Thailando karalaitis nėra 
Azijos atstovu, sako Nehru 
nėra Azijos atstovas, sako

New Delhi. — Nehru pa
reiškė, kad Indija rems 
Olandijos Van Kleffensą Į 
naują Jungtinių Tautų ge
neralinės asemblejos prezL 
dentą. Amerika, kaip yra 
žinoma, remia Thailando 
princą Wan Waithayakob.

Indija laikosi nuomonės, 
kad Thailando princas ne
gali būti skaitomas Azijos 
atstovu, kad jis yra pilnas 
Amerikos bloko įnagis, ir 
ji todėl verčiau rems olan
dą, kuris yra žinomas kaip 
labiau linkęs už taikingą 
tarptautinį sugyvenimą.

Britų darbietis 
lankėsi Rygoje

Londonas. — Buvęs dar
biečių deputatas parlamen
te John Platt-Mills, kuris 
dabar lankosi Tarybų Są
jungoje, nekurį laiką viešė
jo Rygoje ir kitose Tarybų 
Latvijos vietose.
. Platt-Mills paskui Mask
voje pareiškė spaudos at
stovams:

“Mūsų apsilankymas Ry
goje sukėlė didžiulį susido
mėjimą. Mes įgavome įspū
dį, kad Rygoje viešpatauja 
tikras maisto ir kitų reik
menų perteklius.

“Kaslink girdėtų praneši
mų, kad miestas yra rusi
namas, aš mačiau pakanka
mai, kas mane įtikina kaip 
tik atvirkščiai, kad Ryga 
lieka latvišku miestu.

“Latviai naudoja savo 
kalbą teismuose, jų spauda 
yra latvių kalboje, ir nors 
Rygos ryšiai su Rusija yra 
labai seni, aš radau daug 
žmonių, kurie net negalėjo 
kalbėti rusiškai.

“Latvijos Mokslų Akade
mijoje aš radau žymius lat
vių profesorius, kurie dar
bavosi dar po cariniu re
žimu, paskui per 20 metų 
buržuazinėje Latvijoje ir 
dabar yra gerbiami naujoje 
socialistinėje Latvijoje.”

Platt - Mills, kuris dabar 
yra Britanijos Tarybų Są
jungos draugiškumo sąjun
gos pirmininkas, vienu metu 
kartu su Zilliacusu, Prittu 
ir keliais kitais kairiais dar- 
biečiais buvo pašalintas iš 
partijos, bet jis iki šios die
nos save skaito darbiečių, 
nors užu partijos sienų.

Banna. — Britai išlaisvi
no iš kalėjimo tris nacių 
karo kriminalistus: Walter 
Klettke, • Otto Kulessa ir 
Wladislaw Ostrowski. Pa
skutiniai du buvo nuteisti 
už žiaurumus Belseno kon
centracijos stovykloje. Jie 
atsėdėjo tik dalį savo baus
mės;

žemė vėl drebėjo Alžyre
Paryžius.—Iš Alžyro gau

ta žinių, kad žemė vėl dre
bėjo, bet šiuo kartu švel
niai, Orleansville apylinkė
je, kur savaitę atgal didelis 
žemės drebėjimas nužudė 
1340 žmonių. Šiuo kartu 
drebėjimas neatnešė dau
giau mirčių.

I KLMrCarthy dabar tvirtina, 
kad “jo bylą sprendžia pro
kuroras,” tai yra, tie, kurie 
jį kaltino, bus ir teisėjais.

New Yorkas. — Donova
nas laimėjo demokratines 
nominacijas 18 kongresinia- 
m e distrikte. Liberalinis

1 demokratas Citronas, kuris
I prieš jį kandidatavo, gavo 

Briuselio prapl a t i n t a s ( 4,600 balsų, Donovanas 5,- 
"'T Donovanas taipgi yra 
republikonų nomin u o t a s. 
18 distriktas yra tas, kurį 
atstovaudavo Vito Marcan- 
tonio.

Italija sutiko prisidėti

iš Romos, kur jis konfera- 
vo su Italijos valdžia. Iš 
ten buvo pranešta, kad Ita
lija prie to pakto sutikusi 
prisidėti. Taipgi sutikus 
Benelukso (Belgija Olan
dija - Luksenburgas) gru
pė.

paktas tuomi skirtųsi nuo ; 400. 
EDC, kad jis nenumato at-! 
skirų valstybių armijų su
liejimo po bendra komanda, 

kad vie
nos valstybės kariai būtų

Seoulas. — Rhee valdžia taipgi nenumato,
kaltinimu 

ir čeko- 
komisi- 
valdžia 

ir čeko- 
Tie de-

lyse, Francūzija ypatingai 
priešinosi tam punktui, ma
nydama, kad su laiku vo-

pradėjo naują 
vajų prieš lenkus 
slovakus paliaubų 
jos narius. Rhee 
sako, kad lenkai 
slovakai šnipinėja,
legatai, sako Rhee, keliauja 
namo atostogoms per Kini
ją ir Tarybų Sąjungą “ir 
galima įsivaizduoti, kiek 
informacijos apie Pietų Ko
rėją jie ten pakloja.”

Kaltinimas taipgi sako, 
kad lenkai ir čekoslovakai 
fotografuoja karinius Pie
tų Korėjos įrengimus, da
ro užrašus apie matytus 
manevrus ir tt. Kaltinimai 
bendri, be detalių. Tik 
pasakyta, kad lenkai-čeko- 
slovakai “atliko 400 špiona
žo aktų.”

OHAS. — Vėsu, protar
piais lietus.

mėje.
Kitas skirtumas yra, kad 

Briuselio pakte Britanija 
yra pilna nare, tuo tarpu, 
kai EDC schemoje ji buvo 
tik dalina dalyvė.

Dulles skrisiąs Europon
Iš Washington© praneša

ma, kad sekretorius Dullos 
planuoja dar kartą nu
skristi Europon. Kada jis 
skris ir kokioje sostinėje 
apsistos p i r m i a u šia pri
klauso nuo to, kaij) pasi
baigs Edeno misija.

Diplomatas Robert Mur
phy tuo tarpu lankosi Bel
grade, kur konferuoja su 
maršalu Tito.

Santiago. — Čilės prezi- 
<' dentas Carlos Ibanez nau- 
i do ja armiją prieš 500 strei- 
kierių vario kasyklose. Ka
syklų savininkai yra ameri
kiečiai. Streikas jau tęsia
si 26 dienas.

Praga.—Laikraštis “Ru
de Pravo” rašo, kad Čeko
slovakijos teismas nuteisė 
amžinu kalėjimu už šnipi
nėjimą Jaromirą Krvolhla- 
vy. Jis buvo amerikiečių 
balionu iš Vakarų Vokieti
jos nuleistas Čekoslovaki- 
ion.

Maine įdrąsino demokratus 
Maine rinkiniai mums lemia laimėjimą,-sako demokratai; 
Nieko panašaus,-atsako (visgi susirūpinę) republikonai

Washingtonas. — Demo- stiprinti savo priešrinkimi- 
kratai triumfuodami sako, 
kad Maine rinkimų rezulta
tai rodo, jog ateinančiuose 
rinkimuose lapkričio mėne
sį jie laimės abiejus „Kon
greso butus. Kaip jau va
kar buvo pranešta, Maine 
pirmu kartu 20 metų bėgy
je išrinko demokratą į gu
bernatorius, ir nors per
rinko republikonę senato
rę Margaret Chase Smith 
ir atstovų buto narius, jų 
daugumos buvo daugiau 
kaip per pus apkarpytos.

Demokratų partijos naci- 
onalio komiteto pirminin
kas Stephen Mitchell pa
reiškė, kai jeigu senas po
sakis “kaip eina Maine, taip 
eina visa šalis” dar galio
ja, demokratai laimės at
stovų bute 106 naujas vie
tas, o senate 13.

Republikonai, iš kitos pu
sės, teigia, kad Maine rin
kimai neturi jokios nacio
nalės reikšmės, nes demo
kratai laimėjo “ant vietinių 
klausimų.” Jie, visgi, pri
pažino, kad dabar turės su-

Hong Kongas. — Trys 
amerikiečiai, kuriuos kinai 
kaltino šnipinėjime ir laike 
kalėjime per 19 mėnesių, 
buvo išlaisvinti ir pasiekė 
Hong Kongą. Jie buvo su
imti, kuomet laiveliu iš 
Hong Kongo plaukė prie 
Kinijos kranto. Kinijos val
džia sako, kad jie kalėjime 
prisipažino planavę šnipi
nėti prieš ją.

Privatiniai kai 
vadai 

partija 
aplaikė

Washingtonas. — Nors 
vienas vyriausių Eisenhow- 
erio pažadų buvo balansuo
ti biudžetą, vakar buvo pa
skelbta, kad deficitas bus 
$4,700.000,000, tai yra $1,- 
700,000,000 daugiau, negu 
Eisenhower is numatė metų

nį vajų, 
kurie r< 
pripažino, kad jų 
Maine rinkimuose

• nemenką smūgį.
Demokratų 1 a i m ė j i m o 

mastas Maine valstijoje la
biau paaiški žiūrint nuo- 
šimtiniai. Ii948-tais metais 
senatorė Smith laimėjo 74.1 
nuošimčio balsų, šiuo kartu 
tiktai 59%. Kongresmanas 
R. Hale iš Portlando praei
tyje laimėjo 61.6%, dabar 
tik 52%, kongresmanas 
Nelsonas pirmiau 66.8%, 
dabar tik 55.% Kitais žo
džiais, demokratai priėjo 
visai arti laimėjimo ir kon
gresiniuose Maine rinki
muose, apart gubernato
riaus vietos laimėjimo.

Londonas. — Jau sugrį
žęs namo Bevanas pareiš
kė, kad jeigu kinai pradėtų 
karinius veiksmus p r i e š 
Formozą, tai būtų Čiango 
kaltė, nes tai jis biTų juos 
išprovokavęs. Užpuolimai 
prieš Kiniją iš Formozos 
labai erzina ir veda iš kan
trybės kinus, sakė jis.

-ĮB5Į smzaidoJ — 
bėjo grupei vaistininkų-far- 
macistų, kurie konferuoja 
Romoje. Jis juos ragina 
nepardavinėti savo vaisti
nėse priemonių, kurios ap
saugo nuo gimdymo.

Audra pražudė 41 asmenį
Tokyo. — Viesulas-tai

fūnas nusiaubė Minaka- 
mi miestelį pietinėje Japo
nijos dalyje. 41 asmuo žu
vo, 163 buvo sužeisti ir 36 
dar nesurasti. 400 namų 
buvo sunaikinta.

Tokyo. — Formozos ra
dijas dar kalba apie Kini
jos krantų bombardavimą.
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RINKIMAI MAINE VALSTIJOJE
MAfNE VALSTIJA savo valdinius pareigūnus reti

nau už bet kurią kitą valstiją. Dėl to dažnai 
: Kaip balsuos Maine valstijos balsuotojai, taip

ka pii 
sakoi'A 
balsuos ir kitų valstijų balsuotojai.

Maine valstija tradiciniai yra republikonų valdoma. 
Republikonai ten visuomet buvo (ir tebėra) tvirti. Dėl 
to, kas atsitiko Maine valstijoje praėjusį pirmadienį,-yra 
labai svarbu.

Praėjusį pirmadienį Maine valstijos piliečiai balsavo 
tarp kitko už gubernatorių. Ir štai, demokratų išstaty
tas kandidatas Edmund S. Muskie tampa išrinktas gu
bernatorium ! Jo oponentas, gubernatorius Burton M. 
Cross, kuris kandidatavo antrajam terminui, rinkimus 
prakišo.

Visa tai rodyte rodo, jog žmonėms republikonų ad
ministracija nepatinka.

Tai rodo, Jog demokratų partijai yra proga išrinkti 
į Kongresą daugumą savo žmonių; jai yra proga lai-į Kongresą daugumą savo žmonių; jai yra proga lai
mėti visoje eilėje valstijų gubernatorių vietas, ii* tt.

New York) valstijoje, pavyzdžiui, demokratai gali 
laimėti gubernatoriaus rinkimus, jei jie klausys orga- 

*• ū balso ir savo kandidatu statys kon-
gresmaną Rooseveltą.

APIE TUOS, KURIE 
‘VADUOJA LIETUVĄ”

L. Prūseika parašė Vil
ny j ilgoką ir įdomų straips
nį apie tuos visokius “Lie
tuvos vaduotojus,” kurie 
vaduoja iš žmonių kišenių 
į savo kišenes dolerius.

Eilę kartų visokie šefai, 
Vlikai ir kitokie skelbė, ko
kia, girdi, pas juos esanti 
vienybė ir “sutartinas dar
bas.” Bet, nurodo Prūsei
ka, to sutarimo pas juos 
nebuvo ir nėra.

Neperseniai, kai Ameri
koje lankėsi Vliko vadovai,, 
kun. Krupavičius ir Zai
kauskas, jie turėjo New 
Yorke konferenciją ir buvo 
sakyta, kad po jos tarp jų 
vienybė tikrai užviešpataus 
ir viskas bus gerai. Bet to 
nėra.

Prūseikos žodžiais:
“Iš vienos pusės Lozorai

tis tupi Romoj, nieką neat
stovaudamas. Jo organais 
Amerikoje yra ‘Dirva’ ir 
‘Vienybė.’ Iš iktos pusės 
VLIKas. Dabar ir pačiam 
V LIK e atsirado asmuo, tū
las Šidiškis, kuris sukėlė 
naują liarmą. Jis, mat, bu
vo VLIKe Lozoraičio agen
tas. Krupavičiniai jį pra-

prie jų nei iš tolo neprilei- 
džiamas.

“1952 metais Brooklyno 
pranciškonų ‘Darbininke’ 
A. Mankūnas paliejo barš- 

didžiausią 
ką jis ra-

čius, išplepėjęs 
jų sekretą. Štai

kate tarp

Gyvenimas ir. mokslas ant 
ledo lyties

Kanapėse 
pilypas, 
valdžios

“Tštikro juoda
VLIKo ir diplomatų perbė
go tik tuomet, kai iškilo lė
šų tvarkymo ir piniginės 
atskaitomybės klausimas. 
Kaip žinoma, lėšas iš JAV 
užšaldytų Lietuvos fondų 
tvarko savo asmenine nuo
žiūra vienas min. P. žadei- 
kis. Kiek žinoma, VLIKo 
žmonių buvo bandyta su P< 
Žadeikių dėl tų lėšų tvar
kymo kalbėti. Tačiaus, į jo
kias kalbas tuo reikalu ne
sileidžia.’ (‘Darbini n k a s ’ 
Nr. 52-53.)

“Ot, kame šuva pakastas. 
VLIKo pravadyriams, Kru
pavičiui ir kompanijai bai
siai pikta, kad prie 
šaldytų fondų jie 
prieiti.”

Lozoraitis, Balutis 
deikis atstovauja valdžią, 
kurios nėra jau per 14-ką 
metų. Ai* tai ne juokas?!

Tie patys “Lietuvos va
duotojai” buvo bepradedą 
organizuoti Amerikos lietu
vių bendruomenę, bet iš vi
so ju to mosto išėjo pišš.

Tie patys “Lietuvos va
duotojai, kadaise labai 
daug rėkė dėl genocido, bet 

i ir tas nenrilipo prie Ameri- 
I kos lietuviu visuomenės, — I u .

tu LlŽ- 
negali

vijo.
“Negana to.

apsijovijo naujas
buvęs smetoninės
atstovas Berlyne K. Škirpa.
Jis kumščiuoja VLIKą ir
gina Lozoraitį.

“Tokia maišatis, kad net.
šventuosius vyk iš namų! I neprilipo, nes tai buvo me- 
Ėdasi savo tarpe jie pik- i las.
čiau kaip erkės. j Na, o kaipgi su pabėge-

(Tąsa)
Skubūs darbai

Kažkas kartą sėdint palapi- 
nėje-valgomajame prie virdu
lio iškėlė klausimą: pagal ko
kį žemės rutulio juostos lai
ką mums susidaryti gyvenimo 
ant lyties lienotvarkę—pagal 
Maskvos laiką ar pagal vieti
nį : pusryčiauti, pietauti ir va
karieniauti kartu su maskvie
čiais, ar šį kartą laikytis savo 
meridiano, kuris eina per Ču- 
koktos pusiasalį, kur skirtu
mas nuo Maskvos laiko—9 va
landos.

Iš pradžių šis klausimas pa
sirodė kiek tuštokas—ar ne 
vistiek, kaip skaičiuoti laikf} 
—kaip beskaičiuosi, o akimis 
neatskirsi pusiaunakčio nuo 
vidurdienio... O ir aplamai 
šioje platumoje tereikia nuei
ti už sekančio ledo gūbrio, 'ir 
pateksi į kitą laiko zoną.

—Na ką, kai apsiprasime, 
tai ir pagalvosime,—sako sto
ties viršininkas Aleksiejus Fio- 
dorovičius Trešnikovas.—Tu
ri būti tam tikra tvarka. Kol 
kas gyvensime pagal Maskvos 
laiką, kad prisitaikytume prie 
lakūnų... Tarp kitko, jie jokio 
laiko nežiūri.

Tai iš tikrųjų taip. Antai, 
pavyzdžiui, dabar turėtų būti 
gili naktis, nors ir akinančiai 
.šviečia saulė; tik nusirengei, 
Įlindai Į miegamąjį maišą, 
kai už palapinės pasigirsta 
skardus balsas:

—Pasiruošti I
Kad ir kiek 

dirbtų iš eilės, 
kietu miegu jis
stovyklos budinčiojo komanda 
čia priverčia nedelsiant kiek
vieną pašokti ir, paskubomis 
užsisegant striukę, bėgti prie 

j ką tik atskridusio lėktuvo.
! Miegą kaip ranka nuėmė. 

Pusė milijono pabėgo iš | žmonės maloniai susijaudinę, 
is, trečdalis milijono ' —Ką gero atvežėte, drau-

pabėgo iš Lietuvos, ketvir- 1 gai ?
tadalis pabėgo iš Lietuvos! . —įrengimus Ihdrologams, 

i O vėliau pasirodė, kad iš —pasakė lakūnai.
i Lietuvos nepabėgo nei šim- 
' tas tūkstančių. Amerikoj 

s. Su sykiu trys į dipukų nebus daugiau kaip 
prie vienos

iškrovimui ’ 
parų žmogus 
kad ir kokiu 
miegotų — ši

Arktikoje
kia manyti, kad ji sumigo. Ar
gi gali dar miegoti hidrologai, 
ką tik gavę savo unikalinius 
mokslinius įrengimus, žinoma, 
jie dabar juos montuoja. Ne
miega ir meteorologai—baigia 
statyti savo aikštelėje sniego 
būdeles. Tačiau* kai kas užmi
go. Bet, po kokios valandos ar 
dviejų, vėl:

—Pasiruošti iškrovimui! 
Vaizdas kartojasi.
Artėja pusryčių

Sėdėdamas ant duobes . 
krašto, suprakaitavęs, degan
čiomis nuo nemigo naktų aki
mis, Volodė šamontįevas entu
ziastingai sako:

—Žiūrėkite, ir kas kKpui- 
kumėlis! r

—Iš tikrųjų, nėra dažų dai- 
' liniuko paletėje, kurie galė- 
i tų perduoti švelniausius tonus 
! Šio žalsvojo vandens, palen- 
i gva tviskančio kažkokia pa
sakiška šviesa.

Bet štai šamontjevas pa
spaudė keltuvo svertą, ir ly- 

i nas, velkamas sunkaus geleži
nio vamzdelio, nubėgo į van- 

į denį. Įtemptai laukiame, kada 
vamzdelis palies dugną.

metas, 
žmonės susirenka didelėje pa- 
iapinėje-valgomajame. čia ant 
stalo, sukeldamas namų jau
kumą, šnypščia savo raminan
čią dainą iki blizgesio išvaly
tas virdulys. Aplink j Į lėkštės 
—su sviestu, dešra, sūriu, ik
rą, citrinos ritinėliais.

Papusryčiavome, s u r ū k e m e 
po papirosą. Aleksiejus Fio- 
dorovičius Trešnikovas diplo
matiškai pradeda kalbėti apie 
naują darbą.

—Kažkaip nepatogu, mūsų 
lytis—gražuolė, o štai jau su
spėjome prišiukšlinti—aplink 
vyniojamasis popierius, drož
lės.

žodžiu, vėl skubus • darbas 
—visi laisvi nuo mokslinio ty
rimo ir operatyvių darbų 
(tokie pasirodė esą laikraščių 
korespondentai ir gydytojas 
Vitalijus Volovičius) apsigin
klavo kastuvais, rogėmis bei 
kitu negudriu inventoriumi ir 
pradėjo “šveisti” dreifuojan
čią lytį, vėl sugrąžindami jai

1 akinantį baltumą.
Taip pirmosiomis dienomis 

slinko mokslinės stoties gyve
nimas ant dreifuojančios ly
ties—slinko, taip sakant, ben
dru stovyklos mastu. Gi sto
vyklos viduje — kiekvienoje 
specialistų grupėje dar buvo 
vykdomas savo darbas. Mete
orologai, hidrologai, aktino- 
metristas, magnetologas, as
tronomas—kiekvienas iš jų :
skubėjo statyti namelį iš snic-1 
go, kur pastatė savo prietai- *. 
sus, tuo pačiu metu vykdyda- Į 
m i

Paleidžiamas motorėlis, it 
. lynas pradeda kilti į viršų, ap
sivydamas ant būgno, štai iŠ 
į vandens iškilo ir vamzlclis. Iš 
i 1 kilometrų gilumos jis atga- 
l beno gruntą, kuris bus ištirtas 
I chemijos laboratorijoje.

(Bus daugiau) .

Laiškas iš Lietuvos
Adelė Martinkienė Au

burn, Me., gavA sekamus 
laiškučius iš Lietuvos.

Rugpjūčio fe d., 1954. 
Mylimi giminaičmi!

Širdingai dėkoju už laiš
ką, kurį gavau tik šian
dien, ir tuojau jums rašau. 
Mes gyvename gerai — taip 
yra linksma dii’bti kolūky
je! Daug žmonių, ir senes
nių ir jaunesnių, sykiu dir
bame. Dabar pas mus jau 

* rugius ir kitus javus reikia 
■ piauti. Dabar čia labai ne- 
' gražus oras — labai lyja, 
i Aš kartais dirbu kolūkyje, 
i o kartais siuvu, — tai na
muose, tai kitur išeinu siū
ti.

Daugiau dabar nerašy- 
nes galite negauti, ir 

savo metrikų nuora- 
sesutės.

Janina Aleknaite
Rugpjūčio YZ,yl954. 

giminaičiai!
Dėkoju už laišką, ir mes 

tuoj išsiunčiame tris teis
iškus ii* atvi- 
iau irgi iš
laukus, o jūs 

vieną,
jūsų gavome tris

“Tik pamislykit. VLIKas liu skaičiumi? 
paskiria savo atstovu prie primena
Vakarų Vokietijos valdžios 

' Dr. Karvelį ; Lozoraičio 
grupė paskiria savo aYsto- Lietuve

šiuos žinotinus 
faktus: ' į

u

siu, 
Įdedu 
ją ii*

ĮDOMUS TEISMO SPRENDIMAS
U. S. COURT OF APPEALS (Federalinis apeliacijų 

teismas Kolumbijos Distrikte) svarstė Jungtinių Valsti
jų komunistų partijos apeliaciją ir tuo reikalu padarė 
įdomų tarimą.

Kaip žinia, einant McCarrano Aktu, komunistų par
tijai buvo Įsakyta registruotis, kaip subversyvei orga
nizacijai.

Net keletą mėnesių ši partija gynė savo teises prie 
Subversive Activities Control Board, įrodinėdama, kad 
ji nėra subversyvė ir kad ji neprivalo registruotis. Par
tiją gynė advokatas Marcantonio (neseniai miręs).

Nežiūrint visko, SACB nutarė, kad ši partija tu
ri registruotis kaipo subversyvė organizacija. Tuomet > 
partija kreipėsi į federalinį apeliacijų teismą, kad jis , 
aną tarimą atmestų. Teismas apeliaciją svarstė ir nu- i 
tarė, kad SACB sprendimas būtų persvarstytas iš naujo. į 
Persvarstymas turi būti pradėtas š. m. spalio 21 d.

Teismas pareiškė, kad SACB imtų dėmesin ir nau
jąjį neseniai Kongreso pravestą Communist Control 
Aktą, taipgi, jei SACB nutars, kad partija turinti re
gistruotis ir teismai tą užgirs, tai kad būtų nustatyta 
ir bausmė, jei partija atsisakytų registruotis.

Kaip matome, ir vėl viskas pradeda lyg ir iš naujo. 
Galimas daiktas, kad SACB ir vėl nutars, kad partija 
privalanti registruotis. Tuomet ji iš naujo kreipsis į 
tą patį apeliacijų teismą. Nežiūrint, ką apeliacijų teis- 

• mas nuspręs, tuomet viena ar kita pusė kreipsis į šalies 
Aukščiausį Teismą ir tik ten bus tartas tuo reikalu pa
skutinis žodis.

Bet kol tas “žodis” bus ištartas, ims daug laiko,— 
gal kokią porą metų. Žinoma, visa tai kaštuos nema
ža pinigų.

vu Dr. Gerutį; o Škirpa sa
ko, kad ne kas kitas, bet 
jis yra atstovas, nes jis bu
vo Lietuvos atstovas prie 
hitlerinės valdžios ir nesąs

hidrolo- 
jaučiasi 
Jie rū-

justicijos depart- 
komunistus,” kad 
Jei jie tai pada-

KAM TOKS TRIUKŠMAS?
HERBERT BROWNELL, JR., 

mento sekretorius atsišaukia į “gerus 
jie išdavinėtų “negerus komunistus.”
rys, jų niekas nebaus ir jie patapsią “pavyzdingais žmo
nėmis.”

Komercinė spauda šį Brownell’io pareiškimą smar
kiai populiarina. Kiti laikraščiai net įdėjo didžiules ant
raštes: “Dabar Amerikoje komunistų jau nebeliks.”

Nežinome, ar atsiras kiek tų “gerų komunistų,” 
kurie tuojau pradės išdavinėti “negerus komunistus.” 
Bet apie tai kalbant verta prisiminti tokį dalyką: at
vejų atvejais šito paties justicijos departmento buvo 
skelbta, kad valdžia turi užtenkamai savo pasamdytų 
agentų, kurie visus komunistus turį surašę. Jeigu taip, 
tai-kam dabar reikia ieškoti ‘‘gerų komunistų,” kad jie 
išdavinėtų kitus ii- atimtų darbus iš vargšų justicijos 
departmento pasamdytų agentų?

Mums rodosi, kad šis “vajus” yra vedamas rinkimi
nės kampanijos sumetimais. Republikonai nori pasi
rodyti labai “gerais patrijotais,” kad žmonės balsuotų 
už jų kandidatus.

Valdžia šį “vajų” veda dar ir kitais sumetimais: kad 
nukreipti žmonių dėmesį nuo nedarbo, kuris nemažėja, 
o didėja.

Tai primindami, nesakome, kad Brownell neturi 
pasiryžimo “pritaikyti gyveniman” neseniai Kongreso 
pagreičiu išleistą “Komunistų Kontrolės Aktą,” kurio 
Kongreso nariai nebuvo net skaitę. Šį įstatymą, kaip 
žinia, smerkė net ir daug komercinių laikraščių.

Kaip nebūtų, raginimas žmonių, kad jie išdavinėtų 
kitus, galvojančius marksistiškai žmones, nėra demo- 

■ kratinis metodas.

atstovai 
džios'.

“Per kelis pastaruosius 
mėnesius dėl tos žioplos ko
medijos prasidėjo viešas 
purvinu marškiniu skalbi- Lt- 4- |
mas. Vieni kitus kad lupa, 
tai lupa.

“O jūs, ‘Draugo,’ ‘Nau
jienų,’ ‘Keleivio’ ir kitų tos 
rūšies laikraščių skaityto
jai, tik pilkite jiems pinigų 
dėl ‘Lietuvos laisvinimo’! 
Argi tai ne raketas? Argi 
tai ne begėdiškas pinigų vi
liojimas?

“O už tai, kad ‘Vilnis’ ir 
‘Laisvė’ rėžia tiems mą- 
klioriams teisybę į akis, jie 
mus pagatavi šaukšte van
dens prigirdyti. Boikotais, 
insinuacijomis ir skundais 
jie nori nuslopinti kritikos 
laisvę!

“‘Naujienos,’ rugpjūčioį 
14 d. N-ry, prirašė net tris ; 
skiltis, irodinėdamos, k a d | 
Lozoraičio ‘diplomatinė tar- į 
nyba’ nėra joks valstybės 
organas ir ‘neturi jokio pa
grindo teisėje.’ Pagaliaus, 
oaties Lozoraičio ‘vadovau- 4. ' '
jama pasiuntinybė Romoje 
senai uždaryta ii’ jisai pats 
neturi jokių diplomato tei
sių toje šalyje, kurioje jis 
buvo akredituotas Smeto
nos laikais’.”

Už ką gi vyriausiai i tie 
Lietuvos vaduotojai” ėda-
;i? Dėl principo? Ne! Del 
pinigų. Prūseika nurodo:

“Jau kokie trys metai, 
kai tarp smetoninių diplo
matų ir VLIKo (vyliausio 
komiteto) eina kova už di
delę pinigų krūvą, kuri bu
vo užšaldyta Amerikoj ir 

’ kitur, žlugus smetoninei 
• valdžiai. Tais pinigais min- 
: ta diplomatai, o VLIKas

su begediš-
apie geno-

esmes, įvy-

30-40 tūkstančių.
“Tai buvo tikslus senų 

ateivių apgaudi n ė j i m a s , 
akiu muilinimas.

“Tas pats demagogiškas 
melas buvo ir 
kais šauksmais 
oida.

“Lietuvoj, iš
ko socialinė revoliucija. Ne
abejotina, kad tam tikras 
žmonių skaičius, kurie ak- 
tyviai išstojo prieš naują 
santvarką, buvo nubausti. 
(Atsiminkit, kas buvo lai
ke Amerikos revoliucinės 
kovos, Jurgio Washingtono 
laikais, kada monarchistus 
taip pat neglostė.)

“Dabai* įsigilinkim į VLI- 
Ko skaitlines. 1949 metuose 
VLIKas įteikė Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui Trygve Lie skundą- j 
memorandumą, kad Lietu- 

'voj išžudyta ir ištremta iki 
1949 metų 520,000 žmonių.

“Bet ta skaitlinė buvo 
taip išpūsta, kad dabar tas 
pats VLIKas, per savo in
formacinę Eltą 20 dieną 

i rugpiūčio patiekė informa- > 
ei ją, kad nuo 1945 iki 1951 
metų ištremta ir suimta 
233,000. Matote, jau per
pus mažesnė skaitlinė. Ką 

i jiems gilino j a keli šimtai 
I tūkstančių. Net tas pats 
| pranciškonų ‘Darbininkas’ 
I (rugp. 27) piktai barasi. 
! Girdi, kairioji ranka neži
no, ką daro dešinioji.

“Jeigu tos pačios įstaigos 
! paduodamos skaitlinės vie
na nuo kitos skiriasi keliais 
šimtais tūkstančių, tai tos 
skaitlnnės yra perdėm me
lagingos. O tomis fantas
tiškai melagingomis skait
linėmis jie remia savo 
šauksmus apie genocidą.”

Na, čia, natūralu, 
gai ir okeanografai 
padaties viešpačiais, 
pestingai stebi, kad kroviniai 
būtų išimami iš mašinos ypač 
atsargiai, nors tai būtų ir bė
gio gabalas gramzdikliui.

Dirba visi—nuo viršininko 
iki virėjo,—dirba, vienas kitą 
užkabinėdami, juokaudami, 
krėsdami pokštus.
;• Lėktuvas iškrautas. Atsi
sveikinome su jo Įgula, ir sto
vykla vėl sumigo: tikriau, rei-

Straipsnio autorius tei
singai pažymi, kad tuos 
“vaduotojus” apėmė svai
gulys, kad jie juo toliau, vis 
giliau klimpsta į neišbren
damas pelkes.

Dėl to padori žmonės ne
privalo turęti su tais ponais 
jokių reikalų!

VISTIEK DŽIAUGIASI
Bostono menševiku Ke

leivis gražiai a p d e j u o j a 
EDC likimą Francūzijos 
parlamente. Ir jis pripa
žįsta, jog tai buvęs labai 
skaudus smūgis Amerikos 
politikai, siekiančiai iš nau
jo apginkluoti Vokietiją ir 
ją padaryti kiniška siena 
tarpe Rytų ir Vakarų.

Tačiau suranda ir džiaugs-
1 mo. Jis sako:

“Kokia politika bus sutar
ta Vakarų valstybių, pasi
rodys greitu laiku. Šiuo 
tarpu galima su pasitenki
nimu pasakyti tiek, kad 
Amerikoje, nežiūrint nema
lonaus pra laimėjimo su 
‘Europos armija,’ niekas iš 
atsakomingų žmonių nesiū
lo mestis į izoliavimosi poli
tiką ir numoti ranka į Eu
ropą. Izoliacijos politika 
yra praeityje ir jos tik pri
siminimai dar kai kada 
skelbiasi spaudoje ar politi
kierių pasisakymuose.”

mokslinius stebėjimus.
Mokslininkai dirba

Arktikos baseinąvper Ner-r 
vegijos jūrą kasmet Įsilieja 
apie 1.500.000 kubinių kilo
metrų šilto vandens iš Atlan
to vandenyno. Pastebėta, kad 
per paskutinį šimtmetį Arkti
koje pastebimas sistemingas 
atšilimas. Pavyzdžiui, buvo 
lyginama vidutinė temperatū
ra dreifuojant Nanseno “Fra- 
mui” (1893—1895 m. m.) ir 
dreifuojant ledlaužiui “Sedov” 
(1938—1940 m. m.), kai šių 
laivų padėtis sutapo pagal ko
ordinates ir pagal sezoną. Pa
sirodė, kad vidutinė metinė 
temperatūra “Svedove” buvo 
4.1 laipsnio aukštesnė,' negu- 
“Frame”. Eilės mokslininkų 
liudijimu, veikiami tokio atši
limo, pavyzdžiui, Špicberge
ne ledynai tirpsta greičiau, 
negu susidaro, o Grenlandijo
je garsusis 
shovnas, 
aisbergų 
iki 1902 
jūros 20
tai vyksta? Kol kas mokslas 
neduoda atsakymo.

Mes pateikėme tik dvi 
mokslines problemas. > kurias 
iškelia Arktika,—o jų dešim
tys ir šimtai. Joms išspręsti ir 
išaiškinti tarybinių mokslinin
kų tyrinėjimai dreifuojančio
je stotyje turi neįkainojamą 
reikšmę. Ir, suprasdami tai, 
žmonės čia. dirba taip, kaip

.ledynas Jakob- 
duodantis iki 1.350 
per metus, nuo 1880 
metų atsitraukė nuo 

kilometrų... Kodėl

Mieli

siuntėme tris 
rašote, kad gavote 
Mes

Janina Aleknaite

Mėnuo atgal Mar
gavo kitą laiškątinkienė

nuo savo sesutės. Šie laiš
kai yra nuo sesutės dukte
rų, is Žvėrių kaimo, Kupiš
kio rajono.

Philadelphia. — 9 nuteis
ti Pennsylvanijos ir Dela
ware komunistai reikalauja 
išlaisvinimo arba naujo'teis- 
mo. Ju vyriausias advoka
tas Thomas McBride sako, 
kad teismas pasielgė netei
sėtai, nepašalindamas kalti
nimo, kad jie organizavo K. 
P. toje vietoje priešė me
tus. Pagal federalius įsta
tymus toks kaltinimas lai
komas pasenusiu.

Nairobi. — Kenyjos naci- 
! analistų partizanai nukovė 
' britų policijos inspektorių 
i Elburgon. Jis vadovavo pa- 
■ troliui prieš partizanus.

San Juan. — Teismo nu* 
i tarimu iš kalėjimo buvo iš

tik gali dirbti tikras tarybi- -eisLi 99 pool torikieciai na
ras mokslininkas.

štai okeanologai, atrodo, 
turi patį didžiausią ūki—ketu
rias duobes, prakaltas beveik 
3 metrų storumo lede ir ap
dengtas palapinėmis. Kiekvie
noje palapinėje — sudėtingi 
unikali.niai Įrengimai, specia
liai sukonstruuoti Arktikos in
stitute — keltuvai, prietaisai, 
motorėliai. Be to, hidrologai 
turi savo chemijos 
riją.

■ eionalistai. Jie buvo suim- 
I ti ir laikyti kalėjime nuo 
i Lų metų vasario men., kuo- 
i mot puertorikiečiai nacio- 
' nalistai pravedė šaudymą

laborato-

Jeruzale.—Jungtinių Tau
tų paliaubų priežiūros/gru
pė, kuri veikia Palestroje, 
pasmerkė abi pusi, -/ Izra
eli ir Egiptą, už susirėmi
mus.

2 ptfsl.—Laisve (Liberty)-* Ketvirt., Rugsėjo (Sept.) 16, 1954



Montello, Mass.
Moterų Apšvietos Klubas 

h‘ L.L.D. 6-tos Kuopos mote- 
1 VSjjputarė siųsti Į meno fes- 

jauną dainininkę Aldo- 
r,ą Wallen' kad ji ten atsto
vautų mūsų koloniją ir apy
linkę. Taigi yra rengiama jai

Aldona Wallen

išleistuvių party, įv.vks šešta
dieni. rugsėjo-Sept. 18 d., pra
ūži* 7-tą valandą vakaro. Bus 
Lietuvių Tautiško Namo Par
ke. Winter St. ir Keswick Rd.

Gerbiamieji. padarykime, 
kad ta pare būtų i

biems reikalams. Mūsų or
ganizacijos ir visi draugai 
esame labai dėkingi Kaz
lauskams už tai!

Taip pat dėkojame komi
sijai: B. M. Navickam, už 
tiek daug darbo atlikimą;

linskam, kurie taip pat dar
bavosi, kad parengimas bū
tų pasekmingas. O didžiau-; 
šia padėka lankytojams, ku
rie gražiai ir nuoširdžiai 
visa tai parėmė. V. ž.

CLEVELAND, OHIO |
Nuoširdžiausia padėka

Širdingai dėkoju visiems | 
draugams, pažįstamiems -ir j 
giminėms

atjautimą laike 
mirties ir laidotuvių mano 
mylimos motinėlės Bronės ' 

i Krutienės, g y v e n u sios ir. 
mirusios Elizabeth, N. J.

Ypatingai dėkoju Jean- 
i ette ir Joe Kaufman ir bro- 
| liui Tony Krūtis, kurie rū- 
j pinosi mano motinos laido
tuvėmis. Jose negalėjau 
dalyvauti dėl savo vyro li- 

i gos, ries jis tuo laiku radosi 
Skaitlinga j ligoninėje ir kovojo su mir- 

publika, ir kad ji duotų finan- timi. 
i-inės paramos, tam gražiam 
'tikslui. Bus ir programa 
pražiai praleisime vakar

mylimos motinėlės
'Krutienės, gvven

SCRANTON, PA.

MIRUS

Domicėlei Šlekaitieiiei

Reiškiu nuoširdžią užuojautą josios vyrui, 
Petrui Šlekaičiui, dukrelei Elenai Cooper, sū
nums Antanui ir Jonui ir visiems artimiems.

Margareta Šlekaitienė, brolienė.

LAISVĖS REIKALAI

Plymouth, Pa
buvo rugpjūčio 8 d., Kaz
lausku farmukėje, puikiai

Reiškiu nuoširdžiausia 
kurie au

kojote gėles ir prisidėjote 
su užuojauta ir pagalba 
mano liūdesio valandoje.

Dar karta tariu visiems 
ačiū su savo draugu, kuris 
jau yra kiek sustiprėjęs.

Stella ir Benny Rauba i

padėką visiem

Pasirodo, kad vasarinis! siuntė blanką ir $52.0.0. Au- 
fondas visai arti buvo su
keltas, tik kai kuriose vie
tose suvėlinta prisiųsti au
kas. Žemiau paduotame są
raše daugumos aukos buvo 
surinktos laike vajaus, bet 
gavome jas tik šiomis die
nomis. Tačiau patarlė yra 
gera — geriau vėliau, negu 
niekad,—aukos bus sunau
dotos tam pačiam tikslui.

Aukojusiųjų sąrašas:
J. Blažonis ........... $2.00

LLD 153 kp. .... $25.00
Valerija...................10.00
Jonas Kazlauskas .. 5.00 
Marijona ...
Tilda .........
J. ir M. Alvinai ...
Petras ir Agota

Norkai ................
K. Silkaitienė .......

.. 5.00
2.00
2.00

2.00
1.00

CLEVELAND© ŽINIOS

kliubiečių atydai: 
Jau 

vasara, praleidome

VISKO PO PISKI
A. L. M. 

brangios draugės-narės. 
baigiasi
karščius, pavėsiaudamos pikni
kuose ar kitur kur tyrame ore. 
Dabar pradėsime darbuotis sa
lėse. Sekantis mūsų mitingas 
Įvyks rugsėjo 16 d. visoms ži
nomoje vietoje ir Įprastu laiku. 
Taigi malonėkite skaitlingai 
dalyvauti. Atsiveskite ir savo 
geras drauges bei pažįstamas, 
nes mūsų kliubas yra vertin
gas. Išgirsime raportą iš pik
niko rengimo komisijos ir turė
sime kitokių reikalų aptarti.

kuri rūpinosi ir laidotuvėmis, 
kurios Įvyko liepos 16 d. A. 
Kazilionis pasakė trumpą kalbą 
koplyčioje, 
J. žebrys. 
lėje duoti 
džiai.

o kapinėse kalbėjo 
Po to buvo LDS sa- 
palydovams užkan-

ad tie, kurie leng- 
plunksną, apie ve-

Maniau, 
viau valdi 
lion j spaudoje plačiau parašys, 
bet neparašė.

Mirė Josephine Skupienė, 
sulaukusi 61 metu amžiaus. 
Per pastaruosius virš 6 metus 
velionė labai sunkiai sirgo li
goninėje, negalėdama nei iš lo-

nai, o likusiai šeimai reiškiu 
užuojautą.

Reiškiame širdingą padėką 
visiems, kurie dalyvavo Jose
phines Skupienės laidotuvėse: 
gėlių suteikėjams, karsta nė
šiams, laidotuvių direktoriui už 
gražų patarnavimą ir visiems 
kuo nors prisidėjusioms mums 
išgyventi gilaus liūdesio valan
das.

Vyras 
S?/???/s

taipgi

Kaži m ieras Skapas
Algirdas ir

K) nesi as, 
marčios ir anūkai.

pasiūlyta atlyginimas uz 
vietą, bet jie neėmė, jie sa
kė, mes aukojame tai svar

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

5..................... ... 2.00
Lasnok ............. 2.00
Paulenka ........... 1.00

M. Albert ............... 1.00
J. B............................. 1.00
L. Lowellietis ....... 1.00
J. M. Kąrsonas ..... 1.00

B.

Margaret Alvinienė, iš 
San Francisco, Cal., pri-

Lietuvos Sūnus — Išeivis
;____________-=Rašo SUSNINKŲ JURGIS—-

“Mane čia atsiuntė kompanija, kad 
jums perduočiau jos siūlymą. Kompani
ja gražiai prašo, kad siūlymą priimtume, 
nes jei atmesi te, ji turės visai uždaryti 
fabriką ir kraustyti mašinas kitur!”

Ir jis ištraukė iš kišenės didelį popie
riaus lakštą.ir pradėjo skaityti: lieji
kams centas ir pusė už šimtą kavalkų, 
alperiams mokės 17 centų ir pusę vieto
je 15 už valandą.

Po to unijos komitetas leido streikie- 
riams balsuoti: priimti ar atmesti (pirm 
patardamas priimti). Ir streikieriai di
dele balsų dauguma nutarė priimti.

Superintendentas tada žemai nusilen-

Nuo atskirų asmenų gau
ta sekamai:

Paul Chepla,
Cleveland, Ohio $12.00 

J. Žvingela,
Tarriffville, Conn. 11.00 

Katilių Mockaitis 10.00 
Al ir Biruta Walins,

Stratford, Conn.
Mr. Hess,

Baltimore, Md.
Geo. Naujokas,

Pefferlaw, Ont.,
Canada ............... 5.00

Elzbieta Biržietė ... 5.00

Labai malonu girdėti, kad 
draugė Thysenhauscn susveiko 
po tokios sunkios ligos, taipgi 
Aimanienė irgi .sveikesnė.

Serganti draugai: Jonas Da- 
raška gavo paralyžių. Buvo li
goninėje, o da'bar yra namie: 
2522 Ingleside Dr.

Teko aplankyti draugą Val
terį. Jis yra Mountsain ligoni
nėje; susižeidė dirbtuvėje.

J. Stripeikos dukrelė Onutė 
Kovačik buvo ligoninėje, kur 
ją lankiau. Sakė tuoj grįš na
mo, jau sveikesnė.

Aplankėme draugą Kubilių. 
Atrodo gražiai, tik jau treti 
metai, kai negali ant kojų at
sistoti. Kubilienė taipgi ne- 
sveikuoja.

uos pavardė buvo Baravičiukė, 
gimė Kundaičių kaime, Šilalės 
parapijoje. Ji mirė rugp. 1 d. 
Liko dideliame nuliūdime vyras 
Kazimieras, du sūnūs — Algir
das ir Ernestas,— marčios ir 
du anūkai. Laidotuves buvo 
didelės ir gražios. Kapinėse 
kalbėjo laidotuvių direktorius. 
Palydovams buvo duota užkan-

Brangi drauge, ilsėkis amži-

10.00

7.00

(Tąsa)
--- .\C, jis ilgai lębUb 

Walteris— Tai todėl, kad unija 
dar yra visai jaunutė, kad ji dar neturi 
fondų, neturi iždo, is kur galėtų darbi
ninkus sušelpti streikui tęsiantis. O an
tra, kompanija turi milžiniškus užsaky
mus ir jų nenorės prarasti, nustoti dide
lių pelnų. Jūs pamatysite, kad kompani
jos netrūkus pasiūlys darbininkams al
gų pakėlimą. Jeigu tik darbininkai pasi
laikys vieningai dvejetą trejetą savaičių, 
tai mes laimėsime.

Jurgis jautėsi dėkingas Walteriui už 
drąsinančius ir pamokinančius žodžius. 
Ir dėkodamas Walteriui jis žadėjo likti 
jo draugu ir darbuotis kartu bendram 
tikslui kol sąlygos leis.

musu v

Štratford, Conn. 
Kauliniai

Huntington, N.
J. Jakelevičienė,

E. St. Louis, Ill.

Santiago. — Čilėje pradė
ta gaminti miltus iš žuvų ir 
iš tų miltų kepti duoną. 
Tam tikru būdu visas žu
vies skonis pašalinamas ir 
duona nesiskiria nuo kvie
tinės. '

Londonas. — 400,000 ge- 
žinkelininkų planavo strei
kuoti, bet 
vengtas.

derėtis.

streikas buvo iš-
Unija priėmė ge-

pasiūlymą dar

Lietuviy Meno Sąjungos

Mariutė Westsidiete sulaukė 
70-to gimtadienio. J. Warner 
ir M. Plaušienė surengė Mariu- i 
tei pagerbti gražią sueigą. Da- j 
lyvių buvo 27. Kliubietė ir ke< ' 
Ii draugai Įteikė Mariutei gra- Į 
žią dovanėlę ir linkėjimus ii- : 
gai gyventi.

NACIONALI.S
Apsivede Andrius Salen su i 

Helen Noreikiene. Linkime j 
laimingo šeimyniško gyvenimo! i 

Draugai Pabaliai išleidžia I 
už vyro (kitataučio) savo ant- ! 
rają ir paskutinę dukrelę. Ves- !

5.00 tuvės bus rugsėjo 18 d.. Pats : 
Pabalys skundžiasi nesveikata.

. 5.00

2.00

Palisades Pk., N.J.2.00 
K. Maziliauskas,

Bayonne, N. J.

Kenosha, Wis. ...
A. Yuris, 

Chicago, III.......
Jorn Matuza, 

Trenton, N. J. . . .
Stanley Wort,

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

FESTIVALIS
Ir Visuotinas Suvažiavimas

Po sunkios ligos mirė Anta
nas Danelis, sulaukęs 72 metu 
amžiaus. Prieš 29 metus jis 
buvo užgautas automobiliaus, 
tai per tą laiką ir buvo War- i 
rensville ligoninėje. Clevelan- ' 
do ir apylinkės lietuviams jis 
buvo gerai žinomas. Jaunas bū
damas, velionis priklausė Mir
tos Chorui. Buvo laisvu pažiū- i 
rų, turėjo daug draugu, nes 
mokėjo su visais gražiai sugy- ! 
venti. Pastaruoju laiku jį bu- j 
vo priglaudusi Gendrėnu šeima, i

Spalių 12,13,14,15,16 ir 17 dienomis
Mildos Teatro patalpose, Chicagoje 

Kas Gali ir Privalo Dalyvauti?
Chorai, Dramos Grupės, Muzikai, Kompozitoriai, 

Dailininkai-Piešėjai, Meniškų Rankdarbių
Artistai-Artistės

LMS Visuotiname Suvažiavime dalyvauja delegatai 
nuo visų LMS priklausančių vienetų.

LMS Festivalio programos knygoje skelbiasi ir teikia 
savo sveikinimus progresses organizacijos, biznieriai, 
profesionalai ir pavieniai Lietuvių Liaudies Meno Mėgė
jai.

Po trijų savaičių streikieriai vėl lai
kė susirinkimą. Ten buvo dar du organi
zatoriai ir komiteto narių, bet Jurgiui 
teko pirmam kalbėti — lietuviškai.

Jurgis vėl drąsino streikierius, įspėjo, 
kad reikia kantrybės, kad didžiausias 
nusidėjimas prieš save ir savo draugus 
būtų subliūkšti ir streiklaužiauti. Ir ant 
g;Jh, susijaudinęs ir iškeldamas dešinę 
ranką aukštai, Jurgis sušuko:

“Ir jūs, plieno liejikai, nepaniekinkite, 
neapleiskite savo alperių, savo leberių, 
nes jūs žinote, kad jų gyvenimas labiau
siai nepavydėtinas! Atminkite mano žo-

sena veide.
Po susirinkimo Walteris demonstraty- 

t viai priėjo prie Jurgio ir jam spaudė de
šinę: •
—Gerbiamas drauguti, gera buvo gir

dėti tavo žodžius apie vargšus alperius. 
Tu pirmas jų problemas paminėjai ir pa
minėjai taip jausmingai, širdingai!

Montreal, Canada 
A. šarpetis,

Montreal, Canada

1.00

1.00

1.00

i MATTHEW A

Ir atsigrįžęs i Walteri, kuris stovėjo C? fc. t C
prie jo ant tribūnos, Jurgis trumpai pa
sakė:

“Dabar tu kalbėk lenkiškai.”
Walteris kalbėjo, aiškindamas, 

streikas jau visai arti laimėjimo, tik 
kia vieningai laikytis. Paskui kitas 
bėtojas pradėjo angliškai, bet jam 
bant kas tai svetainės gale sušuko:

. “Superintendentas atėjo!”
Ir štai jau pasirodė žilstanti,superin

tendento galva, ir jis per susirinkusius 
darbininkus kelių palydovų lydimas stū
mėsi link estrados, kur sustojo laukda
mas, nes kalbėtojas dar tęsė savo prakal
bi. %.

v

^Prakalba nesitęsė ilgai ir ponas buvo 
pakviestas tribunon, nes buvo aišku, kad 
jis turi ką tai svarbaus pasakyti. Super
intendentas linktelėjo galvą, pasisveiki
no ir pradėjo:

kad 
rei- 
kal-

Pirmadienį visi streikieriai grįžo į 
darbą. Bet kuomet išdirbo dvi savaites 
ir gavo algas, Jurgis išskaitliavęs savo 
pastebėjo, kad jam nieko nebuvo pridėta, 
—kaip anksčiau, taip dabar jam mokėta 
15 centų į valandą. Jurgis tuojaus leido
si po departmentą, klausinėdamas kitus 
alperius, kaip su jais... Bet pasirodė, 
kad vieniems kompanija užmokėjo kaip 
buvo žadėjusi, po 17 su puse centų į va
landą, o kitiems kiek jam. Buvo ir to
kių,kurie atsisakė parodyti savo algos 
vokelius. Vienas kitas sakė:

“Kiek gavau, tiek man užtenka.”
Jurgis buvo baisiai nusivylęs.
“Tad, kodėl mes tris savaites streika

vome?” jis klausė tų.
Visą dieną formanėlis Jurgį sekiojo, 

nes jis faktinai daugiau vaikštinėjo ir 
kalbėjosi, negu dirbo. Paskui jis nuėjo 
pas milžiną komiteto pirmininką ir 
klausė:

— Ar kompanija plieno liejikams už
mokėjo kaip buvo žadėjusi?

— Taip, mes gavome, kaip susitarime 
pasakyta.

Jurgis jam tada parodė savo algą.
— O kaip su kitais alperiais?

• Jurgis išaiškino, kad vieniems jų pa
kėlė, kitiems ne.

(Bus daugiau)

Bristol, Conn. ...
P. Kazlauskas, 

Verdun, Canada
J. Baležentis,

Richm. Hill, N. Y
Širdingai dėkojame 

darbavusiems ir 
siems dienraščio
Gražus dalykas, kad visuo
menė taip puikiai supranta 
dienraščio finansinius sun
kumus ir be pertraukos tei
kia jam paramą.

Laisvės Administracija

1.00

1.00 
pasi- 

aukoju- 
paramai.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas Įvyks 18 

d. Sept., 7:30 v. v., 1150 N. 4th St. 
Visi nariai esate kviečiami pribūti 
nusirinkime. Kaip matėte spaudoje, 
yra ruošiamas parengimas spalių 2 
d., 414 Green St.. 7 v. v., tad svar
bu, kad nariai ateitų j šj susirinki
mą ir apsiimtų ką nors padirbėt pa
rengime. Taipgi kurie dar nesate 
užsimokėję duokles už 1954 m,, atei
kite ir užsimokėkite, gausite knygą 
kai bus išėjusi iš spaudos.

Valdyba.
(179-181)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
. Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

LAISVES 
KONCERTAS

Mūsų dienraščio rudeninis 
sąskridis jau artinasi. Įvyks 
lapkričio (November) 11 d., 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond

Koncerto komisija darbuo
jasi programos sudarymu. 
Numatoma žymiu talentu 
programai, stengiamasi su
daryti gerą programą.

Jau laikas žinoti visuome
nei kada koncertas Įvyks, ir 
pasiruošti jį pamatyti ir iš-

Norintieji patalpinti savo skelbimą ar 
LMS Festivalio programos knygoje, privalo 
duoti parašytą tekstui.

Visais Festivalio ir abelnai LMS reikalais 
si adresuokite:

sveikinimą 
tuojau pri-

kreipdamie-

3116 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

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 \

Dinners

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

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

One
One
One

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

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, .žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.
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Aido Choras prašo 
atvykti i pamokas

Dilgsėjo 10-tos vakara .Aido 
Choras Įvykdė pirmas pamo
kas po atostogų. Choristu su
sirinko gražus būrys, nors bu
vo grasinama prasi d ė i imu au
dros ta vakarą

Pamokos buvo neilgos, nes 
reikėjo apsitarti, nuo ko pra
dėsime >)• koki mūsų bus pir
mieji žingsniai. Mokytoms ir 
valdybos planus choras priė
mė. Tarpe pirmiausiu išstoji
mu ši rudeni bus dienraščio 
Laisvės koncertas. Taipgi (bo
ras dalyvaus vajaus pradžiai 
draugiškame pobūvyje.

Pobūvis Įvyks jau už poros 
savaičių, spalio 3-čią. Liberty 
Auditorijoje. Tad choristai 
prašomi visi susirinkti tuojau, 
nes turime pasiruošti pobū
viui. O koncertui mokinsimos 
dvi naujas labai gražias dai
nas. Dėl to nepaprastai svar
bu gauti atgal visus buvusius 
choristus ir naują choristu. 
Koncertui pasiruošti su nau
jomis dainomis taip pat ma
žai laiko liko.

Choro pamoka Įvyks šio 
penktadienio vakarą, rugsėjo 
17-tą. Liberty Auditorijoje, 
muzikos kambaryje. Ten pa
mokos Įvyksta kas penktadie
nis per visą sezoną. Prasideda 
8 vai., baigiasi 1«) vai. Lauk
sime visu buvusi!] ir naująją.

Po praėjusios pamokos tu
rėjome gražu pobūvi pažymė
ti išleistuves buvusios veiklios 
choristės ir liaudies šokią mo
kytojos Kuth. Ji išvyko apsi
gyventi kitur, nes ten išsikėlė 
šeimos darbas.

C-ė

Brooklyno Moterims
Moterų Apšvietos Klubo 

pirmas rudeninis susirinkimas 
Įvyks rugsėjo 16-tos vakaro 8 
vaL, Liberty Auditorijoje. Vi
sos narės pašomos atvykti, 
kad galėtume pradėti sezo
no veiklą nuodarbiaj.

Valdyba

Balsuotojai ragina 
statyti Rooseveltą

Demokratai eiliniai nariai 
visuose distriktuose vis dau
giau pradeda kelti reikalavi
mą, kad demokratu konvenci
jos delegatai kandidatu Į New 
Yorko valstijos gubernatorių 
pastatytą Franklin D. Roose
veltą. Konvencija Įvyks šio 
mėnesio 21-22.

Rooseveltas. velionio prezi
dento sūnus, dabar yra kon- 
gr esmanu.

Eiliniu judėjimas ypačiai 
jaučiasi stiprus tuose distrik
tuose, kuriuose Naujosios Da
lybos laikais jo tėvas Roose
veltas gaudavo daugiausia pa
ramos. O tai vis yra darbinin
kais, biednuomene, taipgi dar
bo inteligentija apgyventi dis- 
triktai. Ar jiems pavyks kon
vencijoje gauti daugumą bal
są už Rooseveltą? Tikimasi, 
kad pavyks, jeigu tas simpa
tijas pavers Į veiklą Įtikinti 
delegatus, kad tik su Rooso- 
veltu gali demokratai užti
krinti vėl laimėti valstijos vai
rą Į savo rankas.

Pr i tariantieji m a k a r t i st a m s 
tūli demokratą partijos viršū
nėse nenori girdėti Rooseveltą 
nei vardo, nes tas jiems pri
mena Naująją Dalybą. Nau
josios Dalybos laikais Įsikūrė 
ii Įsistiprino daug darbo uni
jų. Tapo Įvesta nedarbo ap- 
drauda ir senatvei nors šiokia 
tokia parama. Tačiau tas vis
kas patiko darbininkams. Ta
me ir sekretas, kad distriktuo
se eiliniai demokratai reika
lauja Rooseveito j gubernato
rių.

fT-as

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.
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NwWko^^^Zinloi
: Flynn Į kongresmanus 
komitetas prašo laikos

šiomis dviemis savaitėmis 
turi būti užbaigtas rinkimas 
parašą pastatyti ant baloto 

i mažąją partiją ')■ nepriklau
somus kandidatus. Dėl to Peo
ple’s Rights Party atsišaukė 
i visuomenę, ypačiai i jauni
mą. kad kas diena ateitą pa
rašą rinkti už tos partijos 

i kandidatę.
Partija stato i kongresma- 

; nūs paskilbusia kovotoją už. 
j darbininką nukalus, komunis
tę b'lynn. Paprastai kandida- 
į tui i kongresmaną reikia su- 
Į rinkti 3.0(H) parašą. Tačiau 
I darbininkams statant savo 
j kandidatus daug parašą būna 
atmetami dėl mažiausios prie- 

; kabelės. Dėl to yra pasiūloje 
i’ž b'lynn surinkti 5.000 para
šą.

Partijos centrelyje prie 
L5()5 White Plains Rd.. Bronx, 

j susirenka išeinantieji pa- 
! rašą rinkti. Ten ūžia, kaip 

bičių avilyje, čia jaunimas 
(ir senimas) pasiima petici
jas. literatūrą: gauna paskirtą 

i vietą darbui, čion parneša 
’ parašus ir čia vieni kitiems 
pasipasokoja. kaip buvo pri- 

■ imti, kiek parašą laimėjo.
Kaimynas

i Išvyko i laidotuves
Mik^ Grigas išskubėjo j 

, laidotuves. Hartforde’ mirė jo 
brolio Jono žmona Marijona, 

, viduramžė moteris. Apie ją 
tikimės gauti daugiau žinią 
vėliau.

Velionės šeimai ir giminėms 
reiškiame užuojautą.

Ryšium .su tuo norisi pasa
kyti dėl ko “išskubėjo” ir pri
minti apie vienos raidės galy
bę pranešimuose. Telegrama 
buvusi išsiųsta rugsėjo 11-tą, 

I Grigas ją gavo pavėluotai, 
i Priežastis: viena raidė adrese 
‘ buvusi neaiškiai užrašyta ar 
■ nurašant klaidingai atspaus- 
į dinta. Dėl to telegrama ir 
: klaidžiojo po Brooklyno pana
šiais vardais gatves iki atitiko 
tikrąją.

Coliumbia Universitetas mi
nėjimui savo 200 metu sukak- 

; ties parsikviečia Anglijos bu
vusią karalienę Elzbietą daly- 
i vauti iškilmėse. Mūsų ponai 
! be karališkų laimintojų jau- 
i čiasi kaip viščiukai be vištos 
sparno.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

PIETOS-DAINOS-JUOKAI
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

----- 1 e------

Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio S October
Programa prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 

duodami tuojau po programos.

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Neklauskite pietą kainos, ateikite ir pietaukite, o mo
kėsite tiek kiek jūs patys matysite verta.

------1 e------

ši sueiga yra rengiama pradėjimui vajaus, gavimui 
Laisvei naują skaitytojų proga. Taipgi kartu ir ap- 
vaikščiojimas dienraščio Laisvės 35 metų sukakties.

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA

ši pramoga Įvyksta grybavimo sezonu, todėl rengiame 
sekmadienį, duodame progos grybininkam pagrybauti 

šeštadienį, o sekmadienį pasirūpinkite 'būti parengime.

Meno paroda ir kultūrinis 
popietis jau šį sekmadienį

ši sekmadieni (rugsėjo-Sept. j 
19-tą) lietuviu visuomenė rink
sis Į Kultūros Centrą, kur Įvyki 
Įdomus ir gyvas draugiška^, 
kultūrinis popietis. Tai bus 
kaip ir New Yorko ir apylin-

SIIATUSKY TWINS

kr “prieš-testivalinč’' sueiga, ta 
prasme, kad tai rengiantis 
prie nacionalio LMS festivalio, 
kuris spalio 12-17-tą Įvyks 
Chicago j e.

Vandalai sužalojo 
kongresmano raštinę

Newyorkietis kongresmanas 
Adam Clayton Powell rapor
tą v o policijai, kad jis atrado 
raštinė sužalota, žalojimas 
Įvykdytas kada nors sekma
dienio naktį. Rakandai suža
loti. Dokumentai išversti, su
trypti, sunaikinti.

Powell sakė, jis ir jo štabas 
mano, jog tai galėjęs būti po
litiniu priešų darbas.

Vilniai aukų
Paskutiniame r i č m on d i š k ė s 

kuopos susirinkime pasikalbė
jome apie spaudos reikalus ir 
nutarėme paremti dienraščio 
Vilnios finansinį vajų. Norime, 
kad vilniečiai pasibrėžtą tiks
ią pilnutiniai pasiektų. Iš kuo
pos iždo paaukojome $10.

Be to, Jo e White paaukojo 
$5, J. Jordan taip pat $5, ir 
Ch. Balčiūnas $2.

Ačiū jiems. Prašau ir kitus 
prisidėti.

(A. ip.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne. 
tai pasirūpink gauti.

kės pažangią lietuviu men in i n- 
Ko bus tame popietyje?
Visu pirma, Muzikos Kam

baryje atsidarys lietuvių daili
ninkų kūrinrų paroda. Bus iš
statyta geriausiai žinomu pa
žangiu lietuviu tapytoją ir ki
tu dailininku paskiausi darbai. 
*Be to bus ir rankdarbiu sky
rius.

Antra, tai Įdomi meninė pro
grama. Joje dalyvaus meni
ninkai, kurie planuoja vykti Į 
Chicago ir dalyvauti festivaly
je. Dalyvaus Suzana Kazoky- 
tė, Leonas Jonikas, Mildred 
Stensler, J. Juška ir kiti. Be 
to bus svečiai iš Tamaqua, Pa., 
jauni muzikai broliai Shatusky, 
kurie toje apylinkėje yra pa
garsėję. Jie griežia radijo ir 
televizijos programose ir yra 
plačiai žinomi kaip muzikai. 
Vienas ją smuikininkas, kitas 
armonistas.

Bus ir kitą numerių, be to 
draugiškas pasilinksminimas ir 
užkandžiai. Visi prašomi re
zervuoti Sekmadienio popietį 
praleisti su menininkais.

Z?.

Pastatė brolį liudyti 
prieš seserį

New Yorke dabar vykdo
mas masiniai areštuotu 13 
portorikiečių teismas. Jame 
įvyko kas tai primenančio 
Rosenbergų teismą. Prokura
tūrai pavyko paveikti Gonza
lo Lebron Sotomayer, kad jis 
prisipažintų kaltu ir liudytų 
prieš kitus.

Tarpe tų kitų, prieš kuriuos 
yra vykdomas teismas, randa
si paties Sotomayer sesuo Lo
lita Lebron. Lolita yra viena 
tą keturių, kurie buvo suimti 
laiko apšaudymo Kongreso ir 
jau yra nuteista ilgus motus 
kalėti. '

Prokuratūros advokato tar
domas, Sotomayer kalbėjo 
akis nuleidęs, vengdamas pa
žvelgti į tą šoną, kur sėdėjo 
teismabutyje jo sesuo. Tačiau 
sesuo dažnai ji stebėjo nesiju
dindama, kai jis pasakojo, 
kokius žmonos kur susitikęs, 
kam apie ką pranešinėjęs.

Atrodo, kad prokuratūra 
per jo liūdymą bandys teisia
muosius apkaltinti suokalbyje. 
Tačiau kada buvo teisiama jo 
sesuo liudijo, kad niekas 
ją nesiuntė, jokio suokalbio 
nebuvę. Ji■ prisipažino, kad ji 
dalyvavo apšaudyme Kongre
so, bet sakė, kad pati norėjo 
tuomi atkreipti visos Ameri-

■ i

kos ir pasaulio dėmesį į rei
kalą nepriklausomybės jos 
tėvynei.

Rejp;

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Teams t erių fondo bosai 
jį apskriaudę

New Yorke pradėjo tardy
ti AFL Teamster i ą Lokalu 
805 ir 804 gerovės fondą vir
šininkus. Liečia saldainiu ir 
tabako išvežiotoji] skyrius.

Tardymą vykdė valdinio 
Apdraudų Departmento spe
cials patarėjas Gelb. Jo klau
sinėjamas, Jack Kaplan liudi
jo prieš fondo viršininkus.

Įsteigus fondą 1950 metais, 
Abe Gordon buvęs paskirtas 
visam amžiui administratorių. 
Jo galioje buvę samdyti ir at
statyti tarnautojus, nustatyti 
algas ir kontroliuoti išmokes- 
čius.

Na. ir kontroliavęs! Sau nu
statęs algos 10 procentą visų 
pajamų ir dar 2 procentus iš- 
kaščiams. Pirmais metais jis 
jau “uždirbęs” virš $10,000.

Ir šiemet jis gausiąs 12 pro
centų nuo $250,000 fondo me
tinių pajamų. Kiti 4 fondo vir
šininkai iš unijos pusės ir du 
trustistai bosų paskirtiniai ne- 
trugdę administratoriui tokias 
algas gauti. žinoma, ne iš 
meilės, bet už ragaiši iš to pa
ties fondo.

Kaplanas sakė, kad jis pats 
gavo $3,800 metams algos. 
Tiek gavęs antrasis trustistas. 
Po $100 ir po $25 per savaitę 
“ekspensams” gavę sekreto
rius Irving Dowret ir kitas 
viršininkas Milton Holt. Tuo 
patimi laiku jie gavinėję iš 
unijos lokalo reguliarias savo 
algas greta tu gaunamųjų iš 
gerovės fondų. Lokalo 805 
viršininkai Albert Greenberg 
ir Sam Zwilling gavinėję po 
ekstra $50 kas savaitė iš ge
rovės fondo.

Numaskavimas' sukčių būtą 
naudingas, jeigu to būtų sie
kiama. Visas blogumas tame, 
jog dažnai tie tardymai su
kami taip, kad svietui atrody
tų, būk visos unijos ir pats 
unijizmas taikomas tik sukty
bei.

Ta r d y m ai. t e b e vy k d o m i.
Apie juos dar toks rašyti vė
liau.

Rep.

Jei Tamsta negali z gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parduodame mūrinį namą, 2-jų 
šeimų po 3 ir 4 kambarius. Yra du 
pilnai įruošti kambariai basemente. 
Garadžius, aliejum šiluma ir brasi- 
nis plumbing.

Turime greitai parduoti, nes sa
vininkui reikia išvykti į vakarus 
sveikatos reikalais. $17,500. Tuoj 
užimama. Kreipkitės pas: Mrs. A. 
Arlauskas, 59-44 71st St., Maspeth, 
N. Y. Galite skambinti nuo 4 vai. 
dieną iki 10 vai. vak.: III. 6-1018.

Susilaukė sūnelio
George ir Madeline Petkus 

neseniai susilaukė sūnelio. 
Jam vardą ddvė Douglas. Mo
tina ir sūnelis jau randasi na
mie. Jie gyvena Albertson, 
L. L

Anūko pribuvimu džiaugia
si jo “senutė,” daugeliui pa
žįstamoji, dar smarki brookly- 
nietė Sophie Petkus, šis jau 
yra antrasis jos anūkas. Jau
nųjų Petkų piianagimė dukre
lė Georgette jau gerokai pa
augėjusi. Taipgi džiaugiasi 
nauju anūku ir Jonas Vana
gas. Madelines tėvas.

:D-ė

Magsaysay lankys J. A. V.
Manila. — Filipinų spau

da sako, kad šalies prezi
dentas Magsaysay planuoja 
aplankyti Jungtines Vals
tybes. Jis atvyksią^Ameri- 
kon lapkričio mėnesį.

Apšaudyti švedų laivai Į
Stockholmas. — Du švedų 

žvejybiniai laivukai buvo 
kažkieno apšaudyti Botni- 
jos Įlankoje tarp Švedijos 
ir Suomijos jūroje. Kas 
juos apšaudė, neteko suži- j 
noti.

New Yorkas. — Imigraci
jos ir natūralizacijos biu
ras nusprendė deportuoti Į 
Britaniją Mrs. Mary Bea
trice Belfrage, “National 
Guardian” redak t o r i a u s 
Belfrage žmoną.

MEDŪS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau Įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

Bitininko Končiaus Medus 

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

Už PUSĘ GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

Dr. A. Petriką’
i 

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Ve r green 7-6868

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

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas ’ 1

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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. 7-6288
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKl J
Gražus sode apart men t as. sų ^brgu. 
Darbas del našlės motinos. <Vakarai 
4-12), gyvenimas vietoje, vienas vai
kas 3 metų amžiaus, pilnai priežiū
rai.

Telefonuokite ar rašykite:
OL. 7-0844 — 9-12 A. M. vien tik.
Rašymui: Box G 14A, Room 83(1,

11 West 42nd St., N. Y. C'.
(180-186)

MOTERIŠKE
Pasitikima, 4 vaikai, pagelbėjimui 
abelnam namų darbui. Yra kiti dar- 
bihinkai. Privatinis kambarys, gera 
mokestis.

Mrs. M. SCHNEIDER 
213-03 35th Avė., 

Bayside, Queens 
Tel. BA. 9-1413

(179-185)

AUKLĖTOJA 
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA

Viduramžė. Guolis nuosavam kam
baryje. Pora biznieriai. Pasitikima. 
Yra du vaikai. Pageidaujama, kad 
kalbėtų biskutį angliškai ar vokiš
kai. $175 j mėnesį. Tol nuo 9:30 vai. 
ryto iki 6 v. v.—EN. 9-3680. Vaka
rais 7:30 vai. LO. 6-8392.

(178-180)

PLAUKŲ DABINTOJA

Turi būti patyrusi.

Pilnai Išsilavinusi Operatorė.

5 dienos, Gera Alga.

Te). FO. 5-8450 
(178-180)

HELP WANTED MALE

FRA MIN G CA R PE N T E R S

GRUPES
1 Metų darbas — Aukšto Algos

Fireside Terrace

York, Pa., 8-1031 —2-4214

(180-184)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

KEPYKLA PARDAVIMUI

Su gražiu 6 Rūmų Apartmentu. 

Cypress Hills sekcijoje, Brooklyne. 
Žema randa, puikausią pradiniams. 

Prieinama kaina greitam pirkėjui.

Šaukite: GL. 6-9339

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS <

BENDIX-TH0R
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080
(180-186)

Hartford, Conn.
Lietuvių moterų kliubo susirinki

mas įvyks rugsėjo-Sept. 20 d., po 
numeriu 158 Hungerford St. Po va
saros vakacijų visas nares kviečia
me atsilankyti j šį susirinkimą. Nes 
jau senokai nesimatėme ir nepasi
kalbėjome. Šis susirinkimas bus 
mūsų draugiško pobūdžio sueiga. 
Nepamirškite dienos. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

V. K. Cekr.
(180-181)

Montello, Mass.
Piknikas Liet. Taut. Namo Par

ke, Winter St. ir Keswick Rd. jVyks 
rugs. Sept. 19 d., prasidės 1 vai. die
ną. Rengia Lietuvių Tautiško namo 
knygynas. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame pasilinks
minime. Prašome būti piknike.

Knygyno Komisija.
(180-181)

Siuvimo Įmonėje

UKMERGĖ. — “Siuvėjo” 
Įmonėje neseniai buvo gauta 
iš Maskvos srities Podolskio 
gamyklos 17 elektriniu siuva
mųjų mašinų. Siūdami naujo
mis mašinomis, masinio siuvi
mo cecho meistrai V. Kava
liauskaitė, A. Kavaliauskaitė 
savo pamainos užduotis kas
dien Įvykdo 210-200 procentų.

Tarybų Lietuvos 14-ųjų me
tinių garbei artelės kolekty
vas įsipareigojo 8 mėnesių 
darbo planą įvykdyti iki lie
pos 21-osios.

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyj’e 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats 
ką darai, bet niekas kita^ to 
nežino . . . Nori apie savt/biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!




