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KRISLAI
Nedarbas plečiasi.
St. Kairio-Kaminsko 

troškimai.
O jei jie neišsipildys?
Židikai darbo unijose.

Rašo R. MIZARA

pub/jĄonų šulai, nedarbas 
mūsų šalyje plečiasi.

Yra tarp 5-6 milijonų 
darbininkų, norinčių dirb
ti, bet nedirbančių dėl to. 
kad jiems niekas neduoda 
darbo.

Koks tai pažeminimas 
žmogaus, kuris, būdamas 
sveikas, nori dirbti, gali 

gauna!
Būsimų jų gadynių žmo

nės, kada nors skaitydami 
apie tai, negalės atsistebė

tu ringą.
O komercine spauda, ra

dijas ir televizija apie ne
darbą labiausiai vengia pri
siminti. Jiems tik rūpi ato
mo ir vandenilio bombos: 
jiems ant galo liežuvio —

“Mies nesislėpdami laukė
me naujo ginkluoto konflik- 

Li etuvosto,” sako buvęt 
social-demokratu v

Kaminskas.
Tenka pripažinti, kad p. 

Kairys-Kaminskas yra šiuo 

gaitį, už šimutį ir kitus sa
vo bendradarbius ir bičiu
lius. Anie vengia tai at
virai prisipažinti, o jis ima. 
ir išlieja savo troškimus: 
Aš noriu, aš laukiu karo!...

O jei karo nebus, tai ką 
jis darys?

Arba: o jei karas ir kil
tų, bet nepakryptų ton pu
sėn, kurion Kaminskas - 
Kairys mano pakryps, tai 
kas tada?

Ponas Kairys-Kaminskas 
laukė, kad Hitleris išlais
vintu Lietuva, o ko sulau
kė?

Buvo pas mus tokių, ku- 
rie įtikėjo, kad Kairys-Ka- 
minskai
už tokį Grigaiti bei Michel- 
soną. Dabar jie mato!...

Clevelandas. — Clevelan- 
do 1098 USW-CI0 lokalo 
nariai, 4,500 jų, pasisakė už 
pasilikimą CIO eilėse. Tai 
padaryta atsižvelgiant j 
skleidžiamus gandus, kad 
unijos galva McDonaldas 
norėtų išvesti plieno darbi- 

. ninkus iš CIO ir susidėti su 
s yra žmogiškesnis į Lewisu į naują federaciją.

Ryšium su tuo kyla klau
simas: Argi visi lietuviš
kieji socialdemokratai iš ti
krųjų samprotauja taip, 
kaip Kairys - Kaminskas? 
Argi ir jie visi jau atsisvei
kino su žmoniškumu, su do
ra?

Jeigu jie su 'Kairio - Ka
minsko troškimais nesutin
ka, tai kodėl jie jo neuja, 
kodėl nebara?

Anglijos socialistai prie
šingi karui. Vakarų Vo
kietijos social - demokratai 
priešingi karui. Francūzi- 
jos socialistai priešingi ka
rt^. O lietuviškųjų social
demokratų vadovas atvirai, 
begėdiškai rėkia už naująjį 
karą!

Koks prasiradimas!

Daugelis darbo unijų tu-

S3

Taipgi siūlo, kad valandinės 
algos minimumas liūtų $1.25

AFL su-
važiavimas, atsidaręs pir
madienį, tarp kito kelia rei
kalą sumažinti darbo sa
vaitę iki 35 valandų. AFL 
laikosi nuomonės, kad 
Amerikos darbo žmonės už- 

kad pakankamai gaminių 
būtų pagaminta ir sumaži
nus darbo savaitę ir, iš ki
tos pusės, toks žingsnis su
mažintų ir nedarbo pavojų.

Darbo Federacijos suva
žiavimas patiekia tą suma
nymą Kongresui.

Be to, AFL suvažiavimas 
pasisako ir už algos minimu
mo pakėlimą. Dabar lega- 
lis algos minimumas yra 75 
centai į valandą, tai yra, 

(nors vietomis, ypatingai 
pietinėse valstijose pramo
nės ir ypač žemės ūkio sa
vininkai randa būdus mo
kėti žymiai mažiau to lega
liu minimumo.)

AFL siūlo, kad minimu
mas būtų pakeltas iki dole
rio su 25 centais į valandą.

Kaltina administraciją
Suvažiavimui prasidedant 

AFL vadovybė išleido pa
reiškimą, kuriame Eisen
howerio administracija kal
tinama kaip be atsižvelgi
mo sulaužiusi visus svar
besnius darbo žmonėms pa
darytus pažadus.

Pareiškimas, raporto su
važiavimui formoje, sako, 
kad šalyje dabar yra bent 
5 milijonai bedarbių, tai 
yra 1,700,000 daugiau, ne-

Demokratai norėjo įsteigti 
socializmą, teigia Nixonas

Huron, S. D.—Vice-pre- 
zidentas Nixonas sako, kad 
demokratai jau beveik buvo 
pradėję steigti Amerikoje 
socializmą, bet republikonų 
laimėjimas li952-rais metais 
pakirto tam kelią ir “išgel
bėjo laisvos iniciatyvos sis
temą.”

Nixonas sakė, kad jeigu 
republikonai nebūtų atėję 
prie vairo, demokratai būtų 
įvedę nacionalizuotą medi
ciną, žemės ūkį, elektrinę 
energiją ir namų statybą.”

Vice-prezidentas sakė, 
kad “mes (republikonai) 
nedarome kompromisų su 
komunizmu ir nedarysime 
su socializmu. Abi šios li
gotos idėjos yra iš tos'pa
čios marksistinės bakteri
jos.”

v

je statistikoje valdžia.
Prieš Kinijos priėmimą
Užsienio politikos klausi

mais AFL raportas maž 
daug remia Eisenhowerio 
politiką į r taipgi ragina ne
leisti priimti Kiniją į Jung
tines Tautas.

AFL vadai savo raporte 
sako, kąd konferencija Že
nevoje lįuvo “antras Miun
chenas.”

Atsistatydino įveltasis j 
skandalą italų ministras

Romh. — Iš savo posto 
pasitraukė Italijos užsienio 
reikalu i ministras Attilio 
Piccioni. Jo sūnus Giampe- 
ro yra įveltas į vienos gra
žuolės merginos mistišką 
nužudymą. Ta gražuolė, 
Wilma Montesi, buvo rasta 
negyva pajūryje. Iš karto 
manyta, kad ji nuskendo, 
bet paskui rastos smaugi
mo žymės.

Sužinota, kad jaunasis 
Piccioni ii1 būrys kitų tur
tingų jaunuolių, tarp jų bu
vusios karališkos šeimos 
nariai, dalyvavo girtuoklia
vimo ir paleistuviavimo or
gijose viloje prie jūros, ir 
ten. dalyvavo ir ta mergai
tė.

Piccioni sako, kad jis re
zignuoja, “kad stovėti šalia 
savo sūnaus ir jį ginti.”

ORAS.—Debesuota, švelnu.

Vienas susivienijimas ar trys?

Meany sako, kad visos unijos 
susivienys trijų metų bėgyje

Los Angeles. — Amerikos 
Darbo Federacijos (AFL) 
prezidentas George Meany 
tos organizacijos suvažiavi
me pareiškė, kad viltys su
vienyti Amerikos unijinį 
judėjimą dabar yra švie
sesnės, negu bile kuomet 
praeityje.

Jis pranašavo, kad po 
trijų metų Amerikoje ne
bus nei CIO nei AFL, bet 
suvienytas unijinis judėji
mas, viena galinga unijų 
konfederacija, turinti 15 
milijonų narių.

(Greeno laikais? AFL va
dai kalbėdami apie susivie
nijimą pabrėždavo, kad 
klausimas yra ne susilieji
mo, bet CIO ’’grįžimo” į 
AFL. Jie teigdavo, kad 
AFL lieka “Amerikos dar
bininkų namai,” ir kad var
das susivienijant turi likti 
AFL. Iš Meany kalbos pa- 
aiški, kad AFL vadai dau
giau tokios nuomonės nesi
laiko.)

Meany numato, kad jis

Lodge primeta kinams [Francūzai išdirbo dar vieną i čekai sulaikė janki 
39 agresingus aktus [planą vokiečių ginklavimui

Jungtinės Tautos.—Ame-1 * *■ O
rikes delegatas Jungtinėse 
Tautose Lodge patieks kal
tinimą prieš Liaudies Kini
ją 39-iuose “agresijos ak
tuose.” Tas kaltinimas bus 
daromas, kad neprileisti 
Kinijos priėmimo į Jungti
nes Tautas šioje sesijoje.

Generalinės Asamblėjos 
posėdis prasideda antradie
nį.

Kaltinimai yra, kad kinų 
orlaiviai, laivai ar pakraš
čio patrankos apšaudė kitų 
šalių laivus, orlaivius. Pen
ki kaltinimai kalba apie 
aktus prieš Ameriką, 26 
prieš britus, du prieš Dani
ją, du prieš Panamą, ir po 
vieną prieš Norvegiją, 
Francūziją ir Portugaliją.

Savo kaltinime Lodge va
dina Kiniją “piratiška.” 
Nors dauguma kaltinimų 
yra apie aktus prieš britus, 
patys britai prie kaltinimo 
neprisidėjo.

Buenos Aires. — Argen
tinos komunistų partija pa
siuntė. telegramą Amerikos
J. V. komunistų partijai. 
Telegramoje argentiniečiai 
reiškia solidarumą ir žada 
padėti kovoje prieš pastan
gas užgniaužti Amerikos
K. P. ■

Damaskas. — Syrija ap
dovanojo medaliu danų ge
nerolą Bennike, kuris tar
navo kaip Jungtinių Tautų 
tarpininkas Izraelio - arabu 
konflikte. Sirija sako, kad 
Bennike buvo bešališkas ir 
teisus.

pats ir AFL sekretorius ■ 
iždininkas William Schnitz
ler derėsis su CIO atsto
vais. CIO greičiausiai at
stovaus tos 
prezidentas Reutheris 
sekretorius - 
James Carey.

CIO suvažiavimas prasi
tęs gruodžio mėnesio 4 d., 
irgi-' Los Angelese. Mano
ma, kad vienybės klausimas 
ten bus aptartas.

Tuo tarpu, kai AFL ir 
CIO vadovybės vėl gvilde
na vienybės klausimą, kai 
kurie kolumnistai sako, kad 
vietoje vieno sujungto susi
vienijimo, gali pasidaryti 
net trys. Tie kolumnistai 
sako, kad CIO plieno darbi
ninkų unijos (USWA-CI0) 
prezidentas McDon aidas, 
nepatenkintas Reu t h e r i o 
vadovybe, ištrauks tą uniją 
iš CIO. Taipgi pasitrauks 
kelios kitos unijos, ir kartu 
su Lewiso vadovaujamais 
angliakasiais (UMW) su
darys naują federaciją.

organizacijos 
ir 

iždininkas

Paryžius. — Premjeras 
Mendes-France ir jo kabi
netas išdirbo naują planą 
Vokietijos ginklavimui, ir 
ji persiuntė Washingtonui. 
Iš Washingtono jau praneš
ta, kad ten planas 
tas su 
jaučiama, kad francūzai 
padarė kai kuriuos nusilei
dimus, bet nepakankamus.

priim- 
maišytu jausmu: 

kad

V. Vokietija prisidės

Nušautas francūzų Laoso 
karo reikalą ministras

Saigonas.—Francūzų val
domo Laoso karo reikalų 
ministras Kou Voravong 
buvo nušautas. Jį nušovė 
nacionalistai, kuomet jis 
viešėjo pas vice-premjerą 
Sananikone.

Pasikėsintojai buvo pasi
slėpę sode, ir per langą 
įmetė kelias granatas. Pas
kui jie atidarė ugnį iš pis
toletų. Ministrui Voravon- 
gui kulka pataikė į nugarą 
ir jis mirė po dviejų valan
dų. Vice-premjeras buvo 
lengvai sužeistas, ir viena 
moteris, aukšto pareigūno 
žmona, sunkiai sužeista. ,

Atentatoriams - naciona-

Washington's. — Demo
kratų partijos nacionalio 
komiteto p i r m i n i n k a s 
Mitchell mano, kad ateinan
čio Kongreso atstovų bu
te demokratai turės bent 
40 daugiau narių.

Tito irgi stoja 
už V. Vokietijos 
apsiginklavimą
jos prezidentas Tito kalbė
damas Slovėnijoje pasakė, 
kad Vakarų Vokietijai turi 
būti suteikta pilna nepri
klausomybė, kad n a u j a s 
Wehrmachtas (armija) bū
tinai reikalingas Vakarų 
Vokietijai.

Tito kalbėjo Celje mies
telyje, minint dešimtmetį 
kaip partizanai laimėjo ko
vą prieš nacius šiaurvaka
rinėje Juogslavijoje. J o 
klausytis susirinko 3^0,000 
žmonių, ip mitingui pasi
baigus apart Jugoslavijos 
himno buvo dainuotas ir In
ternacionalas.

Nepaisant pasisakymo už 
suskaldytos Vokietijos va
karinės dalies ^nklavimą, 
Tito, betgi, kalbėjo ir už 
skirtingų nacionalių siste
mų sugyvenimą. Jis taipgi 
sakė, kad Jugoslavija nepa
sirengusi įeiti į NATO, 
nors jos ryšiai su Graikija 
ir Turkija, NATO narėmis, 
ja padaro gan glaudžiai su 
NATO surišta.

prie Briuselio pakto ir prie ;

suteiktas suverenitetas, bet i 
ji pati turės savo suvere- ■ 
nitetą kiek aprėžti ir pasi
duoti talkininkų kontrolei;

3. V. Vokietijos armija ■ 
galės turėti nedaugiau 12 ;

4. V. Vokietijai nebus 
leista gaminti atominius į 
ginklus;

5. Amerikos ir Britanijos 
jėgos liks neribotam laikui

Iš Mendes-France plano 
aišku, kad Prancūzija, kaip 
tai nutarė jos parlamentas, 
lieka griežtai nusistačiusi 
prieš EDC atgaivinimą, tai 
yra, prieš bendrą Vakarų 
Europos anti - komunistinę 
armiją. Bet, nors Prancū
zija nenorėtų matyti NA
TO eilėse Vokietiją, ji ga
lutinai su tuo sutiks.
Rytų pasiuntinys Bonnoje

Vokieti jos Demokratinės 

tinys yra atvykęs į Bonną. 
Jo uždavinys yra derėtis su 
Vakaru Vokietijos Federa
linės Respublikos valdžia 
apie šalies suvienijimą.

Tas pasiuntinys yra Wil
helm Koenen, Rytų Vokie
tijos parlamento atstovų 
buto (Volksammer’io) se
kretoriato galva. Jis su sa
vimi atvežė atstovu buto 
pirmininko Johannes Dieck- 
mano laišku Vakaru Vokie
tijos atstovų buto galvai 
Ehleriui.

Tame laiške raginama su
daryti abiejų parlamentų 
jungtinę komisiją vienybės 
reikalams tarti. Rytiečiai 
taipgi ragina vakariečius 
nesi dėti į jokius karinius 
blokus su kitais, nes tas 
kenkia krašto vienybės rei
kalui.

Negrai nesiduoda bauginami, 
lieka gyventi savo namuose

Norfolk, Va. — 14 negrų 
šeimynų čia nusipirko na
mus Coronado srityje, ku
rioje iki šiol gyveno tik 
baltieji. Jau kelios savai
tės, kai]) rasistiniai elemen
tai puldinėja juos, kelius 
kartus bandė padegti na-> 
mus, meta bombas, siunčia 
grasinimus ir tt.

Policija, kaip pranešama, 
tai stebi ramiai ir nekliudo 
rasistams. Vienas policijos 
pareigūnas pareiškė, kad 
“jei negrai nori, ramybės, 
tegul jie išsikrausto.” Bet 
negrai nepasiduoda baugi
nimui ir nesikrausto. N. A. 
A. C. P. advokatai ragina 
juos kovoti už savo teisę 
likti vietose, kurias jie pa
sirinko.

Paskutiniai
pranešimai

US

Frankfurtas.— Amerikos 
kariniai pareigūnai Bavari
joje bando išgauti per de
rybas iš Čekoslovakijos du 
jankiu kariu, kurie buvo 
suimti, kai perėjo rubežių. 
Čekai sako, kad jie buvo 
suimti tolokai jų teritorijo
je. Vienas yra leitenantas, 
kitas grandinis kareivis.

McCarthy tyrinėjimas

veik užtikrinta, kad rapor
tas, kurį apie senatorių Mc
Carthy padarys senatinė 
komisija, bus vieningas, ne
bus susiskaldymo tarp tri
jų republikonų ir trijų de
mokratu, v

Taip sako tos komisijos 
narys republikonas Frank 
Carlsonas.

Už paliaubas Pacifike
New Yorkas. — 46 orga

nizacijos, kurios priklauso 
prie Amerikos Asociacijos 
už Jungtines Tautas, patie
kė visoms Jungtinių Tautų 
delegacijoms siūlymą šauk
ti paliaubas Fbrmozos są
siauryje. Pasiūlymas at- 

! skirai padarytas Amerikos 
delegacijai.

Siūlyme raginama reika
lauti iš Čiango ir iš Kini
jos nutraukti bet kokį bom
bardavimą ar apšaudymą.

Socialistų laimėjimas
Stokholmas.— Pirmi pra

nešimai iš Švedijos savival
dybių rinkimų rodo, kad so
cialdemokratai ir jų agra
riniai sąjungininkai laimi. 
Socialdemokratai gavo, kaip 
rodo pirmi pranešimai, 46.3 
nuoš. balsų, agrarai 20.3, 
taip v a d i n a m a liberaliai 
konservatyvė opozicija 13.9, 
komunistai 3.6.

Popiežius silpnėjąs
Roma. — Iš popiežiaus 

vasarvietės Castel Gandol- 
fo pranešama, kad jis eina 
vis .silpnyn. Vėl apsirgęs 
kelios dienos atgal; iš kar
to manyta, kad jam tik rei
kia kelių dienų poilsio, bet 
dabar daktarai mano, kad 
kelių dienų neužteks.

Jis šeštadienį dar priė
mė pilgrimus, bet atrodė la- 

šieji laikraštininkai sako, 
kad jis buvo labai susi jau

akių.

Beirutas (Libanas).—Li
banas dar be kabineto. Pre
zidentas Įgalino buvusius 
premjerus Pafi ir Eami ei 
Solh organizuoti kabinetus, 
bet jiems nepasisekė.

Berlynas. — Rytų Berly
ne kalėjiminėmis baismė- 
mis nuo dviejų su puse iki 
šešių metų buvo nuteisti 
penki vokiečiai. Jie buvo 
kaltinami šnipinėjime Ame
rikos naudai.
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300 METŲ!
1654 METŲ RUGSĖJO MĖNESI franeuzų burinio . 

(žeglinis) laivas “St. Charles” atplaukė Į Naujojo Am
sterdamo uostą ir iš jo išsėdo 23 žydų kilmės pasažieriai.

Prieš 300 metų Naujuoju Amsterdamu buvo vadi- į 
namas dabartinis New Yorkas, tuomet turėjęs 800 gy- ! 
ventojų ir priklausęs Hollandijai.

Šitie žydai pasažieriai atvyko iš Brazilijos,—atvyko 
ieškoti laisvės. Brazilijoje, kai portugalai ją užvaldė, 
jiems buvo pasakyta: priimkite katalikų tikybą, o jei 
ne—nešdinkitės!

Tai buvo pirmoji žydų grupė, atvykusi i šį kraštą 
nuolatiniam apsigyvenimui. Istorikai, tačiau, teigia, kad 
utie žydai nebuvo patys pirmieji, iškėlę koją Amerikos 
žemėje,—buvo žydų jūrininkų, atvykusių su pačiu Ko- 
lumbas’u, bet anie nemanė čia apsigyventi ir pasilikti, 
kaip to nemanė ir pats Kolumbas. Šitie 23 žydai buvo 
pirmieji, prieš 300 metų apsigyvenę teritorijoje, kuri 
šiandien vadinama Jungtinėmis Valstijomis.

i

Nebuvo šitie 23 žydai mielai sutikti ir Naujajame 
Amsterdame. Ypatingai i juos kreivakiavo to meto gu
bernatorius Peter Stuyvesant, kuris pats buvo fanati
kas, “užsigrūdinęs” kalvinistu tikybos žmogus. Tačiau 
ilgainiui naujieji imigrantai čia sutapo su vietos žmonė
mis, nugalėjo visus šiurkštumus ir pasiliko gyventi.

Dėl to šiemet, dabar, Jungtinių Valstijų žydų kil
mės amerikiečiai mini 300 metų sukaktį, kai žydai čia 
pradėjo apsigyventi.

Ruošiami mitingai, rašoma daug žydų spaudoje,— 
daroma visa, kad būtų gražiai atžymėta ši svarbi su
kaktis.

ŽYDŲ IMIGRACIJA J JUNGTINES VALSTIJAS 
daug maž daloma į tris laikotarpius. 1

Pirmieji žydai imigrantai daugiausiai buvo kilę iš 
Ispanijos'ir Portugalijos. Iki 1848 metų Jungtinėse 
Valstijose žydų, sakoma, buvo tik apie 20,000, o gy- į 
ventojų iš viso čia buvo 20,000,000.

Po 1848 metų revoliucijų Europoje žydų skaičius- i 
imigracija smarkiai augo; daug' jų vyko Amerikon iš; 
Vokietijos, Austrijos ir bendrai iš Vakarų Europos.

19-tojo šimtmečio pabaigoje, kai Rusijoje carinė 
valdžia pradėjo prieš žydus pogromus, žiaurius persekio
jimus, iš ten imigracija į Jungtines Valstijas smarkiai 
pakilo. Sakoma, jog per virš 20 metų (iki 1914 metų, iki 
Pirmojo pasaulinio karo) žydų i Ameriką atvyko apie 
2,000,000. ‘ '

Su jų čion atvykimu, pakilo žydų kultūra, prasiplė
tė žydų (yiddish) kalba ir literatūra, prasidėjo zionis- 
tinis judėjimas,—judėjimas už atgavimą senosios žydų 
žemės Palestinos.

Šiandien Jungtinėse Valstijose žydų kilmės žmonių 
gyvena daugiau, kaip 5,000,000. Tik viename New Yor- 
ko mieste jų yra virš 2,250,000, vadinasi, kur kas dau
giau negu Izraelyje.

ŽYDAI TEISĖTAI didžiuojasi, kad jų protėviai su 
ginklu rankoje kariavo Revoliuciniame Kare, padėdami 
Washingtonui išlaisvinti iš britų šią šalį.

Žydų buvo žymių abolicionistų, — kovojančių už 
vergijos panaikinimą; daug ju kariavo Civiliniame Kare 
už vergijos panaikinimą, už šalies vieningumą.

Žydai pilnai suaugo su Amerikos žmonėmis, ekono
miniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, su kitų 
šalių ir kitų tautų imigrantais ir šiandien yra nedaloma 
mūsų šalies žmonių dalis.

Kaip kiekvienoje tautinėje grupėje, taip ir pas žy
dus, yra gerų žmonių, yra blogų žmonių, yra ryžtingų 
kovotojų už laisvę, yra žmonijos laisvės priešų.

Yra daug žydų žymių mokslininkų; yra žydu žymių 
gydytojų, žymių advokatų, žymių švietėjų. Yra žydų žy
mių rašytojų, literatų, žurnalistų.

Darbininkų judėjime žydų kilmės žmonės nuo se
niai pasižymėjo drąsa, sumanumu ir energija organi
zaciniame darbe,—kovos už darbininku reikalus fronte.

Suminėtieji yra labai daug kuo prisidėję prie pa
darymo Amerikos galinga, turtinga šalimi.

Žydų masės ir šiandien, eidamos išvien su pažan
giąja visuomene, kovoja prieš rasizmą, prieš anti-semi- 
tizmą, prieš persekiojimą sveturgimių, prieš makartiz- 
mą. Jos žino, kad tik gyvenant su lyg Jeffersono, Paine, 
Lincolno, Dėbso ir Franklin Delano Roosevelto pareikš
tais principais, Amerikoje gali viešpatauti demokratija, 
gali išlikti žmonių laisvės, gali Amerika apsisaugoti nuo 
fašizmo, kuris, be kitko, praryjo milijonus žydų gy
vybių. 1

Paryžiuje' gyvenantis tū
las D r. (gal kunigas) F. Ju
cevičius rašo pranciškonų 
Darbininke straipsnį apie 
lietuviškų dipukų išbedie- 
vėjimą.

Straipsnio autorius pir
miausiai primena tai, kad 
Lietuva ilgai buvo žinoma, 
kaip “kryžių šalis,” kad 
žmonės neatsistebėdavo “lie
tuvių pamaldumu,” kad 
“lietuvių tauta yra religin
go.”

Atsieit, Dr. Jucevičius no
rėtų, kad taip būtų ir lietu
viškoje dipukijoje. Bet ne: 
dipukai jau išbedievėja.

Ka gi Dr. Jucevičius ma
to? "

Leiskime jam pasakyti: 
“Šiandien daug yra lietu

vių, kurie nebekalba ryto 
bei vakaro maldas; prieš 
valgį ir pavalgius retas kas 
besižegnoja. Sakramentų 
praktika menka. Nekal
bant jau apie šv. Mišių iš
klausymo priedermę sek
madieniais ir šventadie
niais, didelis nuošimtis ne- 
beatlieka bent vieną kartą 
metuose išpažinties. De
šimtis Dievo įsakymų yra 
laužomi su gąsdinančiu 
lengvapėdiškumu, o neretai 
ir išdidžiu įžūlumu, šešto 
įsakymo atžvilgiu yra nuei
ta taip toli, kad daugelis 
dalykų jau n e b e 1 a i koma 
nuodėme. Dar blogiau yra 
su moterystės sakramentu. 
Jis yra arba vengiamas, ar
ba Usnie k i n a m a s. Mūsų 
tremtinių gyvenime pasi
taiko tokių dalykų, kurie 
paprastai yra sutinkami 
pagoniškose arba visai nu- 
krikščioniškėj u s i o s e ben
druomenėse.

“Tai turint'prieš akis, ga
lima drąsiai tvirtinti, kad 
lietuvių religinis gyvenimas 
tremtyje, nors ir turi išlai
kęs kai kurias tradicines 
formas, pakrikimo ir mora
linio nedrausmingumo žen
kle.

“Iš to seka, kad lietuviai 
tremtyje yra jau smarkiai 
nutolę nuo Dievo, ar ma
žiausiai — yra didelė dalis 
religiškai nesąmoningi. Ta
čiau šiuo atveju religinis 
nesąmoningumas praktiš
kai reiškia tą patį, ką ir at
kritimą nuo Dievo.”

Toliau:
“Bet atitolimas nuo Die

vo ar religinis nesąmonin
gumas nėra vienintelės mū
sų religinio gyvenimo nege
rovės. Mūsų bendruomenė
je yra jaučiamas ir aiškus 
antireliginis nusiteikimas. 
Šiandien 'nemažai sutinka
me tokiu piliečių, kurie ne 
tik gyvena be Dievo ir ti
kėjimo, bet atvirai išeina 
kovoti prieš Dievą ir reli
giją. Taigi, šalia religiškai 
nesąmoningo yra taip pat 
ir antireligiškai sąmonin
gas elementas.

“Pas mus sutinkamas at
eizmas, kaip ir vakarų Eu
ropoje, remiasi dažniausiai 
ne ' antireligine filosofija, 
bet antireligine ir anti- 
krikščioniška laikysena. Di
desnė dalis mūsų bedievių, 
paklausti, kodėl jie netiki, 
daug nefilosofuodami atsa
ko: ‘Kam man. reikia ti
kėti, kad aš ir be tikėjimo 
galiu gyventi ir naudotis 
visu tuo, ką man gyveni
mas teikia. Dievas yra 
man nereikalingas.’ Ši lai-

LAI BŪVA LEISTA i r mums, šia 300 metų sukak
tas proga, pasveikinti žydų bendruomenę Amerikoje ir 
palinkėti, kad ii visuomet ir visur ryžtingai bendradar
biautų su visa pažangiąja Amerikos liaudimi kovai už 
apgynimą šalies konstitucijos, žmonių civilinių laisvių 
ir taikos!

kysena yra visai gimininga 
grynajam humanizmui, ku
ris prasidėjo renesanso, lai
kais ir 18-19 a. įsišaknyje 

į Prancūzijoje, Italijoje ir 
• skandinavų kraštuose.” 
į Visa tai gal ir būtų pa-

kenčiama, nurodo Dr. Juce
vičius, bet blogiausia yra 
tas, kad “mūsų intelektua
liniuose sluoksniuose yra 
labiausiai paplitęs raciona
listinis ateizmas.” Kitais 
žodžiais, yra žmonių, kurie 
pradeda protauti. Jie, tie
sa, neprotauja marksistiš
kai, jie nėra materialistai, 
bet jie atsisako tikėti tuo, 
kas neprotinga!

Dr. Jucevičiaus žolžiais:

ŠITAIP KELEIVIS 
INFORMUOJA SAVO 
SKAITYTOJUS

Menševikų Keleivyje skai
tome: “Giriasi ir šuns bū
dą pastatę.” Tai antraštė. 
Na, o pati “žinia” šitaip 
skamba:

“Rugpiūčio 30 d. Vilniaus 
radijas džiaugsmingai pra
nešė, kad Molėtų kolūkis 
pastatė arklidę. Tai rodo, 
kokia ‘didelė’ ten yra sta
tyba, jei jau kiekvieną nau
ją atklydę pastačius reikia 
skelbti per radiją!”

Kaip matome, antgalvis 
plepa apie šuns būdą, o pa
ti žinia — apie arklidę! At
rodo, kad Keleivio redakto
rių galvose gaidukai gieda.

Kodėl pastatymas naujos 
arklidės kolūkyje nėra įdo
mi žinia? Turime atsimin
ti, jog kolūkiai arklides sta
to ne vienam ar porai ar
kliu, bet kokiam šimtui ar 
porai šimtų. Ir tos arkli
dės yra moderniškos, nau
jos rūšies. Tas pats su kar- 
vidėmis ir kitokiomis gyvu
lių patalpomis, kur telpa 
šimtai gyvulių.

Bet menševikų laikraščio 
redaktoriai iš to bando juo
kus krėsti. Well, kai kurie 
sutvėrimai nesusilaiko ne
sijuokę ir pažiūrėję į veid
rodį, ir tu jiems nieko ne
padarysi.

Chicagos Žinios
LLD 19 kp. gyvuoja gerai

Rugsėjo 10 dieną turėjome 
9-tą iš eilės šių metų susirin
kimą. Nors vasaros karščiuose 
.susirinkimai buvo silpnesni, 
bet šis pastarasis buvo geras 
visapusiškai. /

Kuopa jau turėjo šiais me
tais du parengimus, būtent, 
žaislų vakarėlį gegužės 15 d. 
ir pikniką rugpiūčio 15 dieną. 
Abu parengimai sudarė kuo
pai viršaus šimto dolerių 
Įplaukų, iš kurių paskyrėme 
$25 į “Vilnies“ $10,000 Fon
dą, $20 į Literatūros Apsigy
nimo Fondą ir $5 LMS festi
valio garsinimui, kitą penki
nę sumetė patys nariai ir su
darėm garsinimą $10.

Susirinkimas buvo draugiš
kas ir smagus. Prie užbaigos 
J. Jokubka aiškiai ir smulk
meniškai išaiškino Brazilijos 
politinius klausimus nuo 1939- 
tų metų ligi šių laikų, Getu- 
lio Vargas o nusižudymo.

Būtų gerai, kad dažnai su
sirinkimuose rastųsi, kas ga
lėtų pakalbėti vienokiu ar ki
tokiu klausimu. O tų klausimų 
yra daug ir visokių.

K. M.

Ciceros Motery Choras
Šio mėnesio 8 dieną, trečia

dienio vakare, besi važinėdami 
.su Mrs. ir Dr. Ą. K. Butkum 
užsukom į Cicero Li uosy b ės 
salę,- kurioje Ciceros Moterų 
Choras trečiadieniais turi pra
timus. Cicerietės choristės su 
savo mokytoja stropiai ruošia
si prie festivalio. Jos nors ir 
neskaitlingas būrys, bet kada 
dainuoja, klausytojui dingsta 
mintis. Ir kaip tas choras tur
tingas' įvairiomis gerai išmo
kintomis dainomis ir puikiais 
balsais.

Gyvenimas ir mokslas ant 
ledo lyties Arktikoje 

(Tąsa) į
f

Sudėtinga ir įtempta okea
no logų programa. Štai tik ne
pilnas. sąrašas, to, ką jie turi 
daryti. Kasdien matuoti gylį, 
imti grunto pavyzdžius, su 
termometrais matuoti vandens 
temperatūrą įvairiame gylyje, 
rinkti su tralų pagalba ben- 
tosą (gyvūnai, gyvenantieji 
okeano dugne), rinkti plank
toną, matuoti srovės greitį ir 
kryptį, kas yra daroma puikiu 
aparatu, kuris ant juostos 
pats spausdina duomenis, ir 
1.1, ir pan. Be to, programa 
apima ledo matavimo darbus, 
cheminę vandens, grunto ana
lizę... žodžiu, darbų marios. 
Jeigu nebūtų pilnutinai me
chanizuotas okeanologų dar
bas, tai įvykdyti visą šią pro
gramą būtų tiesiog neįmano
ma.

Užeiname pas aerologus. Jų 
taip pat 3. Kadriniai poliari- 
ninkai—trijų aukštųjų platu- 
mų ekspedicijų dalyvis Vasili
jus Gavrilovičius Kanaki ir 
Platonas Platonovičius Poslav- 
skis, ir* pats jauniausas stoties 
dalyvis — Igoris Cigelnickis. 
Aerologai turi savo rūpesčių, 
kaip sakoma, iki kaklo. Kiek
vienas iš jų turi budėti 12 va
landų per parą—tai teoriškai, 
o praktiškai tenka dirbti ir vi
sas 15—16 valandų. Jie lei
džia radijo zondus, kruopš
čiai užrašinėdami jų parody
mus. Be to, reikia paruošti 
mažą pririšamą aerostatą...

Ir taip čia įtemptai dirba 
kiekvienas kolektyvo narys, 
įskaitant ii- 2 radistus— Kons
tantiną Kurko, dreifuojantį 
ant lyties antrą kartą, ir Leo
nidą Rozbašą. čia vienintelis 
žmogus, kuris kol kas pagal 
savo specialybę dar ničnieko 
; tedirbo,—tai stoties gydyto
jas Vitalijus Volovičius. Bet 
jis pripratęs eiti kitas antri
nes pareigas. Somovo dreifuo
jančioje stotyje jis pavadavo 
virėją, ir atrodo, per visą 13 

i menesių dreifą jam taip ir 
nepavyko nė kartą pritaikyti 
savo medicines žinias. Čia 
jam iki kaklo ūkiškų darbų.

Susitvarkėme

Skubūs darbai pasibaigė. 
Visi kroviniai pristatyti į sto
vyklą, sudėti kaip reikia. Su
rinkti nameliai ant pavažų— 
jaukūs, šilti, su gariniu šildy
mu. Dabar čia niekas nemie
ga miegamajame maiše. Vėl 
lovose, ant švarios patalynės. 
Valgomajame atsirado piani
nas. Jevgenijui Jacunui vado
vaujant pastatėme ledinį na
mą su baltųjų lokių figūro
mis prie įėjimo. Susitvarkėme, 
gyvenimas įėjo į normalias 
vėžes.

Atskrido Michailas Mieliai- 
lovičius Somovas—buvęs drei
fuojančios stoties “Šiaurės po- 
lius-2“ viršininkas. Čia kele
tas žmonių, su kuriais jis 1949 
—50 m. m. beveik 13 mėne
sių dreifavo ant lyties. Ap
žiūrėjęs stovyklą, Somovas 
sako:

—Na, ir turtingai jūs gyve
nate !

—-Skųstis negalima,—sako 
Trešnikovas.

J oficialų mokslinės stoties 
atidarymą į stovyklą atskrido 
Šiaurės jūrų kelio vyriausio
sios valdybos viršininkas Vasi
lijus Fedotovicius Burchano- 
vas, akademikas Dmitrijus 
Ivanovičius Ščerbakovas... Po 
vėliavos pakėlimo ceremonijos 
įvyko šventiniai pietūs.

II.
“ŠUOLIS” ANT LYTIES
Čeliuskino iškišulyje — to

liausiai į šiaurę esantis Euro
pos—Azijos žemyno taškas. 
Jis pavadintas pavarde žmo
gaus, kuris pirmasis iš žmonių 
įžengė čia, ištyrė ir pažymėjo 
žemėlapyje ši uosi dykuminius 
ir atšiaurius krantus—drąsaus 
rusų poliarinio tyrinėtojo Se
miono Čeliuskino vardu.

Dar maždaug prieš 20 me

tų nuvykti iki čeliuskino iš
kyšulio lėktuvu buvo laikoma 
labai drąsiu, ir didvyrišku dar
bu. Dabar lakūnai poliariniai 
atskrenda čia “paprastai.” Če
liuskino iškyšulys— apgyven
tas kampelis, kur naktį net 
“gatvėje“ įsižiebia elektros ži
buriai. čia—gerai įrengta po
liarinė stotis, yra savas klu
bas, biblioteka, puiki pirtis.

čeliuskino iškyšulyje dabar 
gan daug žmonių. Susirinko 
daug svečių—IIjos Spiridono- 
vičiaus Kotovo ir Piotro Pav- 
lovičiaus Moskalenkos lėktuvų 
įgulos, keli žmonės iš Trešni- 
kovo grupės, korespondentai. 
Iš čia Kotovas ir Moskalenko 
turi atlikti “šuolį“ ant lyties, 
kuri bus tarpinis punktas iš
laipinant mokslinę stotį “šiau
rės polips-3.”

Kam reikalingas tarpinis 
punktas. Juk kai, sakysime, 
išlaipino papaniniečius, tai iš
sivertė be tokio punkto?

Reikalas tas, kad papani
niečius, kaip žinoma, išlaipino 
į poliaus rajoną iš Rudolfo sa
los—900 kilometrų nuotolyje. 
Bendras šios stoties svoris, 
įskaitant ir jos asmenines su
dėties svorį, buvo tik 9 tonos. 
Gi čia reikia permesti keletą 
kartų didesnius negu papani- 
niečių, krovinius ir maždaug 
pusantro karto didesniu nuo
toliu. Pats, gyvenimas parodė, 
1 ad ekspedicijos vadovybė, 
sudariusi tarpinį punktą, su
rado vienintelį teisingą klau
simo išsprendimą

... Kotovas ir Moskalenko 
išskrido, pasiėmę su savimi 
Trešnikovą, du foto korespon
dentus ir kinooperatorių Jev
genijų Jacuną, kuris jau d f ci
tavo Somovo mokslinėje sto
tyje “šiaurės polius-3.“ Kele
tas valandų varginančio lauki
mo, ir pagaliau gauta pirmoji 
žinia—nutūpė laimingai. Da
bar eilė skristi mums šatrovo 
lėktuvu, bet sugedo oras. Ryš
ki saulėta diena pavirto pūga 
per kokias tris-keturias va
landas.

Po paros gautas pranešimas 
iš Kotovo—lytis, ant kurios jis 
nusileido, jam nepatiko, ir jis 
maždaug: už 15 kilometrų su
rado kitą\ labiau patikimą ly
tį, kur su Moskalcnka ir per
sigabeno.

Laukdami oro susipažįsta
me-su iškyšuliu, štai pačiame 
jo gale didelis stulpas, kurį 
Įkasė dar Nordenšeldas. Gre
ta—Amuidseno sudėtas iš ak
menų ženklas. Priešais matyti 
panašus į varpinę vadinamo
sios rūkų stoties pastatas. Ne
toli nuo čia du žuvusių Ark
tikos įsisavinimo didvyrių ka
pai. Ant paminklo skaitome: 
“Brangiesiems draugams — 
Svarbiausiojo šiaurės jūrų ke
lio lakūnui R. T. Vorobjovui ir 
bortmechanikui G. V. Šipovui. 
žuvusiems atliekant tarnybini 
skridimą 1934 metų spalio 4 
d. šlovinga mirtimi už Šiaurės 
įsisavinimą.“

Na štai pagaliau oras page
rėjo. Atskrido šatrovas. Įgu
la greitai supila degalus, ir 
mes skrendame pas Kotovą.

Ant tarpinės lyties

Apačioj lėktuvo — ledai 
ir vietomis tarp jų mato
si žydros vandens linijos. 
Vaizdas didingas, bet vargi
nantis, vienodas. Ir kaip šia
me ledų vandenyne lėktuvo 
įgula suras Kotovą?

—Kotovą surasti—ne prob- 
į loma. Mes su juo palaikome 
radijo ryšį,—sako mūsų štur
manas Fiodoras Andriejevi- 
čius Burluckis. —štai, vienos 
aukštųjų platumų ekspedicijos 
metu mums teko sunkesnis už
davinys. Mes buvome poliaus 
rajone, ir reikėjo surasti maž
daug per 500 kilometrų lytį, 
ant kurios anksčiau buvo nusi
leidžiama. Vienintelis požymis 
—viena tuščia benzino statinė, 
kuri ten liko. Ir nieko—sura
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dome savo senąjį pažįstamą, 
iš statinės pažinome.

Puikius poliarinius aviato
rius išugdė partija. Aukštos 
kultūros ir labai valinei žmo
nės, drąsūs ir narsūs, etery b o 
žmonės, kurių niekas negali 
pralenkti. Kartais jie po kele
tą parų nesumerkia akių, 
dirbdami sunkiausiomis sąly
gomis. Vieną kartą Šatrovo 
bortmechanikai — daug matę 
poliarininkai Diomidas Pavlo- 
vičius Šekurovas ir Michailas 
Ivanovičius čaginas dvi paras 
dirbo mašinoje. O buvo pūga, 
verčianti nuo kojų žmogų, ir 
maždaug 30 laipsnių šalčio. 
Taip pat pasiaukojančiai dir
ba patys pilotai—lėktuvo va
das Fiodoras Anisimovičius 
šatrovas ir Konstantinas Fo- 
mičius Michailenko—abir Ta
rybų Sąjungos Didvyriai. Nuo 
jų savo darbo entuziazmu ne- 
atslieka ir Fiodoras Andrieje- 
vičius Burluckis—šturmanas, 
ir bortradistas Sergi ėjus Alek- 
sandrovičius čaliejevas, ku
liam jau daugiau kaįp 50 
metų, \

...štai iš kairės pagal kuisą 
pasirodė neaukšti kalnJJB, ap
sidengę ledo kepurėmis,—tai 
“Bolševikas,“ viena iš šiauri
nės žemes salyno salų. Lėktu
vas skrenda toliau, laikyda
mas kursą į šiaurę.

—Na ką, draugai, ar ne 
laikas užkąsti? — sako Čagi
nas. Jis Įjungia elektrines 
plyteles, uždeda keptuvę ii' 
pradeda kepinti dešrą ir vir
ti arbatą. Netrukus visi ima 
užkandžiauti. Sėdint šilumoje 
(temperatūra lėktuve maž
daug plius 20), prie kvapnios 
arbatos stiklo tiesiog nesitiki, 
kad skrendi viršum Ledinuo
tojo vandenyno netoli nuo 
Šiaurės poliaus.

(Bus daugiau)

Washington, D. C.
Mūsų sostinė Washingtonas 

atsidūrė keblioje finansinėje 
padėtyje. <

Prezidentas paskifi&y tris 
komisionierius miestui valdyti. 
Vienas jų vadovauja civilinius 
įeikalus. Antras valdo polici
ją. o trečias yra inžinierius. 
Tie trys komisionieriai sudaro 
miesto valdybą.

Kiekvienais metais jie išdir
ba planą, kiek reikia išlaidų 
išlaikymui miesto valdybos. 
Budžetas yra pristatomas 
Kongresui, kad jis jį užgirtų,. 
Dabartinį biudžetą Kongresas 
peržiūrėjo ir apsvarstė, bet 
nedavė tiek pinigų, kiek Dis
trict of Columbia valdyba 
prašė,—nukirto beveik treč
dalį to biudžeto, sakydamas: 
duodame tiek, o jei neužteks, 
tai lai jūsų galvos išgalvoja, 
iš kur gauti daugiau. Girdi, 
Kongresas negali perdaug eik
voti taksaisįnirinktus pinigus. 
Išėjo taip, kad miesto valdy
bai tenka ieškoti daugiau pi
nigų išlaidoms padengti.

Washingtonieciai iki galvos 
apkrauti visokiais mokesčiais. 
Pirkdami visokius daiktus, jie 
moka sales taksų po 4 Sentus 
nuo dolerio. Bet iki Šiol jie 
dar nemokėjo taksų už per
kamus maisto produktus.

Miesto vald. svarstė, ką da- 
i ryti, kur gauti daugiau pinigų. 
Ii ką gi jūs manote? Uždėjo 
naujus taksus—taksus ant 
valgomųjų produktų; perkant 
juos turi mokėti vieną centą 
nuo dolerio. Pirkdamas maisto 

: produktų ne daugiau, kaip už 
128 centus, pilietis taksų ne- 
moka, bet jei už daugiau 
perka, tai jis turi mokėti po 

■vieną centą nuo dolerio.
Visa tai labiausiai muša į 

kišenę biodniesiems. Turtin
gas nepaiso. Jis. turėdamas 
automobilį, gali nuvažiuoti už 
miesto rūbežiaus,— į Virginią 
arba Marylandą.—ir ten pirk- 
lis. Parsiveža valgomųjų pro
duktų visai savaitei. BetJ|ied- 
niokas, sunkiai dūsaudamas, 
turi mokėti taksus ir už jnais- 
tą.

Steponas Joniškietis.



Hartford, Conn.
Rugsėjo 11 dieną čia mi

rė Marijona Stasiūnaitė - 
Gir^tienė. Per suvirs ke
turias dešimtis metų gyve
no Hartforde, ir buvo ilgą 
laiką Lietuvos Sūnų ir Duk
terį] Draugystės narė, veik 
nuo pat draugijos įsisteigi- 
mo. Marijona buvo drūto 
kūno ir būdo moteris, gera 
darbininkė, tad Giraičiai 
buvo gerai pasiturinti žmo
nės ir Hartforde turėjo nu
sipirkę keletą gyvenamų 
namų.

Artinantis senatvei, iš
vargę nuo darbų, Giraičiai 
pradėjo jaustis jau netaip 
gerai, kaip pirmiau. Tai 
nusitarė važiuoti i Florida 
gyventi, nes šiltame klima
te jautėsi geriau. Nuva
žiavę į Miami nusipirko 
stubą. Bet ir ten Marijo
nos sveikata nėjo geryn. 
Lanlįįe daktarus, bet svei
kata vis ėjo prastyn. Tad 
vėl ę^:įžo Į Connecticut, pas 
sūnų Jurgį Į Newingtona. 
Po keleto savaičių sveika
ta dar daugiau pablogėjo, 
tad išvežė ją į St. Francis 
Hospital]. Ten po apie dvie
jų mėnesių galutinai vėžys 
užsmaugė jos gyvybę.

'Marijona buvo 69 metų 
amžiaus. Kiek giminių tu
rėjo iš. savo pusės, neteko 
sužinoti. Paliko vyrą Juo
zą Giraiti, 69 metu am- 4. V Z V
žiaus; dukterį Frances 
Bate, Hartforde; sūnų Jur
gį Giraitį Newingtone ir 3 
anūkus.

Rep.

Padėkite savo vajininkams
gauti Laisvei naujų skaitytojų.1 sekė. Kiek pastebėjau, visi bu- 
Laisvės kaina $8.00 metams. | vo patenkinti. Visi gražiai

(Tąsa)
Ponas Bronts nieko nesakęs paėmė 

laikraštį, nuėjęs jį ištiesė ant baro ir 
atydžiai tėmijo paveikslą bei skaitė apie 
suėmimą. Ten aprašyta buvo savotiš
kai: kad fabrike buvo suimtas Jurgis 
R., kuris su didele geležimi kėsinosi už
mušti vyriausį formaną, kad tas Jurgis 
R. yra biaurus riaušių kėlėjas ir t.t.

Viešbučio savininkas grįžo prie vaiki
nų staliuko, dar kartą pasižiūrėjo į nuo
trauką, nusibraukė suprakaitavusį vei- 
-dą ir sako:

— Taip, aš jį pažįstu. Bet, už ką jis 
buvo suimtas? Juk jis pavyzdingiausias 
jaunuolis, vienas geriausių tarp visų, 
kokius man teko matyti! Ne, jis negalėjo 
pasielgti taip, kaip čia rašo! Ne, tai 

tikriausiai provokacija, jis sufrėmuo- 
ta®!

— Taip, taip, pritarė visi trys- drau
gai,— tai provokacija buvo, ir mes žino
me, kad jis nekaltas. Jis tik pasiryžu
siai organizavo ir buvo vienas streiko va
dų.

fįfrontsui viskas buvo aišku. Urnai at
sistojęs jis sakė:

— Eikime, aš noriu jį pamatyti.
Nuėjimas truko tik kokias kelias mi

nutes. Kai jie jau artinosi prie vietos, 
ponas vėl prabilo:

— Pirmiausia turėsiu pamatyti poli
cijos viršininką.

Ir štai jie jau prie prokuroro rašti
nės, o tame pačiame pastate radosi x ir 
kalėjimas.

Brontsas įėjęs pasisveikino paspaus
damas policijos viršininkui ranką. Jis 
sakė:

— Mes norime pamatyti Jurgį R.
Ir jis tuoj sargo buvo nuvestas link 

vienutės. Ten jiems pasikalbėjus, Jur
giui jam pažadėjus, kad nebėgs išleistas 
po kaucija, Brontsas grįžo pas policijos 
viršininką. Pirmiausia jis užprotestavo, 
kad kaucija tokia aukšta:
y— Tai neleistinai aukštas užstatas!

Brontso žodis, kaip vieno turtingiau
si^ miestelio žmonių, daug reiškė, ir be
matant policijos viršininkas patelefona
vo, ir į raštinę pribuvo prokuroras ir 
dar kiti pareigūnai. Su jais visais 
Brontsas ilgokai pasikalbėjo, pasiginči

Lietuvos Sūnus —Išeivis 
v * --P98? SUSNINKŲ JURGIS-----

jo, ir savo atsiekė: kaucija buvo suma
žinta iki penkių tūkstančių.

Kai visi keturi sugrįžo viešbutin, jau 
buvo vėlyvas vakaras. Brontsas prašė 
vaikinų atsisėsti ir pradėjo jų klausinė
ti :

— Kaip ilgai Jurgis gyvena šiame 
mieste? Kaip seniai dirbo R. H. fabri
ke? Ar jūs jį gerai pažįstate? Kur jis 
pirmiau gyveno?

Kai jam viskas buvo išaiškinta, jis 
pa tvirtino:

— Gerai. Aš rytoj prieš pietus nuei
siu ir uždėsiu užstatą už jį. Nėra nei 
trijų metų, kaip jis gyvena šiame mieste 
ir laikraštis rašo, kad jis baisus maišti
ninkas, bet tai melas, aš tam tikėti ne
galiu.

Jurgio draugai viešbutį apleido did
žiai pasitenkinę. Jie gerai žinojo, kad 
Brontsas savo žodį ištesės. Jie žinojo, 
kad šis rausvų plaukų puikaus sudėjimo 
protestantas, kuris turčius, betgi, yra 
geros valios žmogus, galima sakyti, — 
progresyvis. Ir sekančią dieną Jurgis 
kartu su draugais tame pačiame viešbu
tyje valgė pietus.

IX-TAS SKYRIUS
ROMANSAS

Kai Jurgis išėjo iš kalėjimo po užsta
tu, jis pasilsėjo keletą dienų kaip pilie
tis ir gavo darbą kitame plieno fabrike, 
liejykloje. Bet ten jau turėjo dirbti nak
timis, o dienomis iki kokių dviejų, trijų 
valandų laikrodžio turėjo miegoti. Šei
mininkai, pas kuriuos gyveno kvartiro- 
je, gyveno visai netoli fabriko. Tai buvo 
trumputė nuošalinė gatvelė, turinti 
kiekvienoje pusėje tik kokį tuziną namų.

Beveik visi, išskiriant kelias šeimas, 
buvo lietuviai. Iš jų keletas jau buvo 
įsigiję savus namelius, nes gyventi ten 
buvo tikrai patogi vietelė, ypatingai dar
bo žmogui, nes buvo netoli nei į ,darbo 
vietą, nei į krautuves, kurių aplink bu
vo daug. Nepertoli buvo ir vi du r mieš
tis su jo centrine gatve, Main street. 
Pats šeimininkas jau buvo senyvas žmo
gus, bet jo Žmona, šeimininkė, dar visai 
jaunutė, vos 28 metų? Jie nuomavo ke- 
turius kambarius antrame aukšte, kur 
apart- Jurgio turėjo dar du įnamiu.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Iš PIKNIKO, JVYKUSIO 

RUGSĖJO 12 D.
Po didelės audros nedėldienį 

pasitaikė gražus oras, .saulutė 
švietė visą dieną. Tik buvo vė
su. Publikos buvo nemažai, 
bet būtų buvę daug daugiau, 
jeigu ne ta audra, kuri siautė 
per visą šeštadienį.

Piknike nesimatė geru laiš
viečių iš Lowellio, Haverhillio, 
Lawrence ir Nashua. Negalėjo 
atvažiuoti, nes keliai buvo už
lieti. Su kuriais tik piknike 
teko kalbėtis, tai visi nusiskun
dė, . kad turėjo daug nuostolių 
nuo audros. Tai kaminą nu
pūtė, tai medį išvertė, tai lan
gą išpūtė, tai tvorą išvertė.

Worcester is šiuo tarpu dide
lių nuostolių neturėjo. Tik ke
letą medžių išvertė, keletą lan
gų išpūtė. Daugiausia blėdies 
pridarė tai lietus. Vanduo ap
sėmė gatves, namų skiepus.

žodis apie programą. Pro
grama prasidėjo 5 vai. Lais
vės Choras iš Hartfordo susto
jo dainuoti. Kaip choro moky
toja, taip visi choristai gerai 
nusiteikę. Gal užtai jiems ir 
pasisekė gražiai sudainuoti. 
Dainavo daug dainų. Publika 
labai įvertino .jų dainavimą, 
daug plodama po kiekvienos 
dainos.

Visuomet choristams dainuo
jant reikia būti linksmiems, 
reikia dainuoti su šypsą ant 
veido. Tas padaro didesnį įs
pūdį į publiką.

Labai dėkavoju Laisvės Cho
rui ir jo mokytojai už atvažia
vimą ir tokį gražų padainavi- 
mą.

Nors buvo garsinta, kad dai
nuos Jonas Grybas ir Krau- 

[čiūnas, bet nedainavo, nes 
I Kraučiūnas negalėjo pribūti.

Visas piknikas gražiai nusi- 

linksminosi. Moterys turėjo 
skaniu valgiu, už ką joms di
delis ačiū. Aš manau, kad bus 
ir pelno.

J. Skliutas.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ri įsikūrę fondus, iš kurių 
jų nariams būtų teikiama 
parama, kai jie suserga bei 
nusensta ir nebegali dirbti.

Kai kur unijų “veikėjai” 
tuos fondus sudoroja savo 
asmeniniams reikalėliams.

Štai New Yorko depart- 
mentiniu krautuvių darbi
ninkų unijoje net šeši “vei
kėjai” buvo sugauti eikvo
jant unijos pinigus.

Tiesa, jie tuojau buvo su
spenduoti. Bet ką tai rodo?

Tai rodo, kad Kongresas 
pradės tyrinėti visų unijų 
fondus ir tai gali privesti 
prie to, kad tie fondai bus 
paimti valdžios kontrolėm

Žinant, kaip republikonų 
valdžia nusistačiusi prieš 
organizuotus darbininkus, 
galima suprasti, prie ko vi
sa tai prives.

Japonijos premjeras Yo- 
šida žada atvykti į Jungti
nes Valstijas “paviešėti.”

Bet Japonijoje garsiai 
kuždama, kad Yošida turi 
įkišęs savo nagus į kažin 
kokias skandališkas finan
sines avantiūras.

Ar išdrįs Japonijos par
lamentas Yošida “patyrinė
ti”?

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

Plymouth, Pa.
[spūdžiai iš atostogų Kana

doj su draugais Bunkais
Liepos 16 d. išvažiavome 

iš Plymouth o į Newarka, 
N. J., pas dd. Bunkus, kur 
ir nakvojome. Ant ryto
jaus, liepos 17 d., anksti ry
tą po pusryčių paskubomis 
viską pasiruošėme kelionei. 
Mūsų karą palikę Bunkų 
garadžiuje, susėdę į jų dar 
beveik naują Oldsmobilą, ir 
latatai į svetimą šalį, į Ka
nadą.

Į Niagara Falls važiavo
me aplinkiniais keliais, kad 
daugiau ko pamačius, tad 
padarėme daug daugiau 
mylių.

Pavažiavus apie 5 valan
das, privažiavome ežerą 
Canandaigųe, N. Y., kuris 
turi 40 mylių ilgio, kurio 
vietomis krašto nesimatė ir 
išrodė kaip jūra; bet jame 
salų ir salelių yra daug, ir 
kai kuriose matyt žmonės 
gyvena ir nedideles farmu- 
kes apdirbinėja. Dar pava
žiavę kelias valandas, pri
važiavome kitą ežerą, Dib
bles Lake, prie kurio ir nak
vojome.

Ant rytojaus anksti ry
tą važiavome linkui Niaga
ra Falls, N. Y. Į Niagara 
Falls pribuvome apie 1-mą 
vai. dieną. Čionai susirado
me kambarį nakvynei, pa
pietavome ir ėjome apžiū
rėti Niagara upės vanden- 
puolį, parką ir saliukes, ku
rios jungiasi, tilteliais, po 
kuriais vanduo baisiai krio
kia. Reikia pasakyti, kad 
tai iš gamtiško atžvilgio 
įdomūs reginiai, apie ku
riuos tik poetai tegali tin
kamai aprašyti bei apdai
nuoti. Pats Niagara Falls 
miestelis nėra didelis, gal 
dar mažesnis už Wilkes- 
Barre, Pa., bet krautuvių 
yra daug ir gana didelių; 
daugumoj vsokie nieknie
kiai suvenirai, kuriuos per
ka iš visur suvažiavę žmo
nes, kurių čia labai daug 

| vaikštinėja.
Ant rytojaus, liepos 19 

anksti rytą atsikėlę, savo 
reikmenis susiėmę, marš 
skersai Niagara ‘upę į Ka
nadą. Amerikos pusėje til
to ir rubežiaus dabotojai 
pareikalavo atitinkamų do
kumentų ir dar šio to pa- 
klausinėję paėmė 25 centus 
už tiltą, išdavė pasą ir va
žiuok sau i Kanada. Ka
nados pusėj dar mažesnės 
ceremonijos, nes čia tik au
to vairuotojas bei jo savi
ninkas Bunkus turėjo užei
ti į kontorą dėl paso.

Visas ceremonijas atlikę, 
važiuojame jau Kanados 
žemele linkui didmiesčio 
Toronto. Čia kelias tiesus, 
platus ir mažai važiuotojų, 
tad Frankis, tuomi pasi
naudodamas, kad jau spus
telėjo, tai nė nepajutome, 
kai mūsų keturratis jau le
kia 80 mylių. ^Bet Onai ap
sižiūrėjus, tik gnybt į au
sį Frankiui, ir kaip bema
tant, žiūriu, jau tik 60 my
lių važiuojame. Ot, dabar 
jau kas kita, ypatingai mo
terys džiūgauja \ ir giria 
vairuotoją, kad dabar ga
lime dairytis ir stebėti Ka
nados laukus.

Bet turėjome imti kitą 
kelią, kuris, stačiai pasa
kius, buvo blogas, kuriuomi 
aukščiausias greitis buvo 
45 mylios. Apie dešimt 
mylių iki Toronto ir vėl ke
lias pagerėjo, kuriuomi va
žiuojame palei ežerą, kurio 
nei galo nei krašto nesima
to.

Torontą pasiekus, paste
bėjau, kad tai yra didelis ir 
industringas miestas, nes 
labai didelių dirbtuvių ma
tėsi. Nors tik pakraščiu 

miesto teko važiuoti, bet 
stebint fabrikus, gatves ir 
gyvennamius, nesimato 
skirtumo nuo Amerikos.

Dar turėjome nakvoti pa
kelėje į Montrealą; o liepos 
20 d., apie 1-mą vai. die
ną, jau buvome Montreale.
Montrealas dar didesnis 

ir taip pat industringas 
miestas: tik'skirtumas ta
me, kadk čionai dauguma 
žmonių kalba francūziškai, 
nes paklausus kelio ar kitų 
informacijų, jie tau aiškina 
francūziškai, tik su poli- 
cistais galima susikalbėti 
angliškai. Montreale aps
čiai ir lietuvių gyvena, ku
rie beveik visi tris kalbas 
vartoja: lietuvių, anglų ir 
francūzu. Po Montreale 
miestą kiek pasidairę, pa
traukėme į farmas, pas F, 
Bunkaus sesutę ir švogerį 
Milevičius, už 60 mylių ana
pus Montrealo. Rodos, apie 
7 vai. vakaro mes jau bu
vome Milevičių f ar moję.

Čionai Bunkai mus per
statė ir supažindino su Mi- 
levičiais, kur užsimezgė 
draugiški ir linksmi pokal
biai, vaišės ir abelnai sma
gus vakaro praleidimas. Po 
ilgos keliones gerai pasil
sėjome, nes čia oras, ypa
tingai nakties laiku, gana 
vėsus; Amerikoj tuo pačiu 
laiku žmonės negalėjo mie
goti; o čia ir dienos lai
ku šilumos buvo 80 laips
nių. Milevičių farmukė gra
ži ir jauki, stuba didelė, 
graži ir su daug kambarių. 
Turi, rodos, 5 galvijus ir 
viena arkli, kelias vištas ir V V r
žąsis. Paaiškėjo, kad iš tų 
gyvulių ir paukščių jie biz
nio nedaro. Likusį perviršį 
jie su svečiais beveik sudo
roja.

Bičių turi 25 avilius, su 
kuriomis draugas Milevi
čius moka gražiai sugyven
ti; už tai ir medaus gero
ką perviršį gauna, kurio 
apsčiai ir parduoda. Mile
vičių medus yra tikrai na
tūralus, be jokių priemaišų 
ir labai skanus. Aš pats 
ne tik mačiau, bet dar mu
du su Bunkum padėjome 
Milevičiui medų sukuopti; 
nes, Milevičius iškilių ko
rius su medum ėmė, o mu
du juos nešėme į stubą ir 
statėme į eilę prie tam ti
kros statinės, kurioje yra 
tam tikra mašina, į kurią 
deda po du korius ir tam 
tikra rankena sukant me
dus subėga žemyn, o čia 
yra kranelis, kurį atsukus 
leidi medų tiesiai į tam ti
kras dėžes. Taigi esu ti
kras, kad Milevičių medus 
yra be jokių priemaišų.

Staigmena
Liepos 23 d., daugiausiai 

O. Bunkienės pastangomis, 
geri pietūs buvo pagamin
ti, ir ji specialiai patvarkė, 
kur kam susėsti aplink sta
lą. Iš mano pusės buvo nuo- 
žiūra, kad čia kas nors ne
paprasto yra, bet maniau 
geriau tylėti ir laukti, kas 
čia bus. Tik pradėjus val
gyti, Bunkienė nuo stalo 
pasitraukė; bet už apie mi
nutės laiko grįžo nešina ką 
tai panašaus į didelį voką, 
kurį padavė Milevičiui, sa
kydama: Proga 25 metų 
judviejų vedybinio gyveni
mo, prašome priimti nuo 
mūsų šia dovana. Milevi
čius paėmė, susijaudinęs 
žiūri i dovana ir klausia: 
kas čia galėtų būti? Gal 
albumas su paveikslais?

Atidaręs tą voką-albumą, 
su nuostaba žiūri ir sako: 
nagi, žiūrėkite, aš čia. ma
tau amerikoniškus sidabri
nius dolerius! Taip ii1 bu
vo, suskaitė 25 sidabrinius, 
kurie gražiai buvo sudėsty
ti tame voke-albume. Aukš
čiau tame voke didelėmis 
auksinėmis raidėmis at

spausdinta pareiškimai bei 
linkėjimai: “Mes linkime, 
kad šie 25 sidabriniai pa
virstų į auksinius; kad svei
ki sulauktumėte kitų 25 me
tų vedybinio gyvenimo su
kakties.”

Milevičius, apžiūrėjęs do
vaną, perdavė ją savo my
limai žmonai, apkabino ją 
kietai, pabučiavo saldžiai 
ir apsiverkė abu... O jų, 
džiaugsmo ir susijaudinimo 
ašaros, rodos, ir mus visus 
palietė.

Prie tvarkos atėję, visi 
palinkėjome draugams Mi- 
levičiams sveikatos ir geros 
kloties jų ateities gyveni
me. Po susijaudinimų, bai
gėme pietus ii’ smagiai pra
leidome popietį. Reikia pri
durti, kad Frano ir ‘Onos 
Bunkų buvo labai gražus 
sumanyams pagerbimui Mi
levičių 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties.

Liepos 25 d., apie 5 vai. 
ryte, apleidome Milevičių 
farmą, o 7 vai. vakare jau 
buvome Newarke, N. J. 
Pernakvoję pas M. Pakštie
nę, ant rytojaus grįžome į 
Plymouth ą.

Reikia priminti dar-ir tai, 
kad Amerikos doleris tri
mis centais mažesnis už Ka
nados dolerį, ir bet ką per
kant Kanadoje reikia mo
kėti brangiau. Ypatingai 
gasolinas Kanadoj branges
nis daugiau negu 10 centų 
už galioną.

Esame labai dėkingi dd. 
Bunkams už pakvietimą 
mūs važiuoti i Kanada, nes 
teko šiek tiek pasinaudoti 
įvairumais, nors ir labai 
trumpai teko ten pabuvoti.

Taip pat širdingai dėko
jame dd. Milevičiams už 

WORCESTER, MASS. -—------
SVARBUS PRANEŠIMAS

DAINOS—MENO—MYLĖTOJAMS
Į Gerbiami Kultūros—grožio mylėtojai!
i ■ ,Tai baigiasi mūsą visą taip mylima, šiltoji, gra

žioji vasara. Su ja reikalinga tinkamai atsisveikinti, 
nors laikinai. Ir dar kiek galint pasišildyti, pasigro
žėti jos teikiamais spinduliais. Tą gražią progą su- H
teiks mums Menininku Antroji Apskritis, kuri rengia 
šauną pikniką sekmadienį, rugsėjo (September) 26 d., 
Olympia Parke,

Bus graži dainą programa, kurią išpildys Hartfor
do, Montello ir Worcesterio dainininkai. Tai bus jau
paskutinis šio sezono piknikas. Todėl prašome ir ra
ginamo meną ir dainą mylinčiąją visuomenę atsilan
kyti i šį pikniką. Visi ruoškitės būti Olympia Parke, 
26-tą rugsėjo. Visi būsite svetingai pavaišinti ii' pa
linksminti muzika ir dainomis.

Rengėjai
I
k ,
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t* ——-----------—  -------------------------------------------------— *
Į 
į Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

i Peter A. Valiūnas
J Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

i THE LAWRENCE HOUSE
■
1 Cairo - Saugerties Highway 32 -
i y " R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
I Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.
J Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:
I Day Week
| One Room - two double beds ----- $7.00 $30.00
I One Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27.50
| One Room - double bed ------- $4.00 922.00
Į — - • ---- --- ---------- ---------- r---*
• Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
| Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas. '
į----------------------------------- ----- ----------------------- ------

3 psi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Rugsėjo (Sept.) 21, 1954
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vaišes, nakvynes ir drau
giškumą!

V. ir O. Žilinskai

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. V.

Gedemino Draugystė rengia ska
nią vakarienę spalio (Oct.) 2 dieną, 
šeštadieni, Gedemino svetainėje. 575 
Joseph Ave, 6:30 vakaro. Tikietas 
§11.00. Visi lietuviai prašomi daly
vauti ir savo prietelius svetimtau
čius kviesti. Visi turėsite gerus lai
kus, nes Gedemino Draugystė visa
da parengia geras vakarienes.

Komisija.
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietos Kliubas rengia 
bulvinių blynų parę. Liet. Taut, na
mo parke, įvyks rugsė jo-Sept. 26 d., 
11 vai. dieną. Bus ir kitų įvairių 
valgių gėrimų. Kviečiame visus iš 
arti ir toli atsilankyti.

Rengimo Komitetas..
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugsėjo-Sept. 26 įvyks 
menininkų piknikas, Olympia Parke. 
Baigiasi vasara ii' vakacijų laikas. 
Tačiau daugelis iš dainininkų nega
lėjo turėti ramių vakacijų, nes jiem 
reikėjo parengimuose dainuoti. Ap
art vasarinių pramogų, jie turėjo 
rūpintis pasiruošimui žiemos sezo
nui. Šiame paskutiniame šios vasa
ros piknike Hartfordo, Worcesterio 
ir Montello dainininkai palinksmins 
mūsų publiką savo gražiomis daino
mis, o mos palinkėsime savo meni
ninkams laimingos kelionės į Chica- 
gą ir ten jiems gražiai atsižymėti ir 
atstovauti Mass, valstiją Liet. Me
nininkų Festivalyje ir nacionaliamc 
suvažiavime.

Kviečiame visus j šį pikniką.
LMS 2-ras Apskritys.

i MATTHEW A. Į 
; BUYUS :
• (BUKAUSKAS) <» 4
I LAIDOTUVIŲ J
; DIREKTORIUS J

> «

5 426 Lafayette St. J 
i Newark, 5, N. J. J 
J MArket 2-5172 J 

i> <

cin:

-



Oakland, Cal.
Rugsėjo 11 d. turėjome su

eigą pas Yankauskus, gražio
je vietoje. Surengė Oaklando 
kuopa. Tai buvo išleistuvės 
Jon ir Mary Radę. Per ilgus 
metus jie čionai gyveno ir sy
kiu su mumis veikė. Labai ap- I 
gailestaujam, kad apleidžia * 
Oaklandą. Jie išvažiuoja i Yu- Į 
caipa, netoli prie Los .Augt'-1 
les.

I 
Susirinko daug žmonių pa- į 

linkėti jiems laimingai ten gy- • 
vent i. Įteikėm gražią dovanė
lę: radio ir laikrodis sykiu— 
labai dailus. To vakaro gas- 
padinės surengė skanią vaka
rienę. Turėjom ir gėrimu. > 
Ačiū gaspadinėms. Paskui vie
ni lošė pinakli. kitos gražiai 
dainavo. Taip laikas buvo 
linksmas!

Pirmiau turėjom svečiu iš : 
toli ii' arti. Ziksai iš Chicagos ! 
lankėsi pas (lukteri. Buvo su- ' 
stoję Oaklande ir norėjo ap
sistoti čia gyventi, bet vis ati
dėlioja tolimesniam laikui.

Paskiau lankėsi Yuriai iš i 
Chicagos. Labai buvo malonu 
pasikalbėti su jais.

Vėliausiai turėjome svečius 
iš Los Angeles, lankėsi PovL Į 
las ir Mary Krikščiai ir jų sū
nus Paul. Svečiavosi pas Shle- 
gerius ir Lapėmis. Nesimačius 
per 10 metų buvo smagu su
eiti ir pasikalbėti apie praei
ties laikus ir kitką.

Dabar oras pas mus palan
kus. Lietaus nėra ištisai per 
visą vasarą, nei šilta, nei šal
ta, kaip tik gerai. Turėjome 
išvažiavimą Redwood miš
kuose ir taip dažnai turim pa- 
žmonį Oaklandas, San Lean
dro ir San Francisco bendrai. 
Alvinai turi gražią mašiną, tai 
prisėda pilna ir jau Oaklande, 
pas Yankauskus. Ačiū Yan- 
kauskams už suteikimą gra
žios vietos.

/j
Taipgi neatsiliekame su pa-» 

rama spaudos ir kitiems ge
riems tikslams. Būtų galima 
daug aprašyti, bet šiam sykiui 
užteks...

Linkime viso gero visiems.
G. ir E. Lapenai

Embalmeriai 
paskelbė streiką

Apie 700 iš esamų mieste 
800 embalmerių išėjo i streiką. 
Reikalauja 40 valandų savai
tės, dabar yra 48 vai.

Per embalmerių (balsamuo- 
tojų) rankas turi pereiti visi 
tie mirusieji, kurių laidojimas 
nutęsiamas j antrą ar trečią 
dieną. Laidojamus tą pačią 
dieną po mirties įstatymai lei
džia laidoti ir nebalsamuotus.

Pirmosios anglies 
dujų aukos

Rugsėjo 15 atšalo oras. 
Daugelis užkūrė pečių, bet 
ne visi apžiūrėjo kaminus ir 
kitką pečiuje. Tą dieną 
Brooklyne (prie 462 Carroll 
St.) iš skiepo į butą priduja- 
vus, pavojingai susirgo 6 me
tų mergaitė ir jos senukai.

Gyvybę išgelbėjo netikėtai 
atvykę kitur gyvenantieji 
mergaitės tėvai, kuriems tarsi 
kokia priejauta sakė, kad 
orui pakitus reikia nuvykti 
pažiūrėti saviškių.

Pagrąsino streiku
Sheepshead-Nostrand Hou

ses gyventojai, tėvai apie 50 
vaikų, pagrasino mokinių 
streiku. Jie reikalauja busu 
nuvežti vaikus 206-ton moky
klon, esančion už mylios. Vai
kai neseniai tapo perkelti iš 
62-sios mokyklos, esančios pa
togiau pasiekiamos.

So. Brooklyne motorciklis 
sužeidė 5 metų berniuką, stai
ga užbėgusi ant kelio.

Patys įsipainiojo į
Smith Akto miglas

New Yorke vykdomame 
svarstyme Abrahamo Lin- 
kolno Brigados Veteranų 
bylos pakartotinai iškilo ir 
klausimas, kaip Smith Ak
tas paliečia veteranus. Ta
me net patys Tcisdarystes 
Departmento advokatai įsi
painiojo. Vienas aiškino 
vienaip, kitas kitaip.

Kartą {irioje prie to, jog 
nė vienas negalėjo išaiškin
ti, už ką iš tikro yra Įka
lintas tos brigados žymus 
vadas Robert Thompsonas. 
Tas'įvyko kai Robert Pur’ 
ir Thomas Dalv tardė Craw
ford Morganą, b r i g a d a i 
draugingą liudytoją. Abu 
tie advokatai yra skaitomi 
Subversyviu Veiksmu Kon
trolės (SACB) smegenimis.

Morganas buvo sakęs, jog 
Thompsonas tapo nuteistas 
už politines pažiūras ir kad 
už pažiūras teisimas žmo
nių vra “fašistine tendenci
ja” Amerikoje.

Daly visaip perklausinė- 
damas spyrėsi parodyti, būk 
Morganas nežinąs, ką jis 
kalba. Bet Morganas ir vėl 
atsakė, jog Thompsonas ta
po nuteistas už peržengimų 
Smith Akto. Kad tai buvo 
nuteisimas “ne už ką nors 
papildytą, bet už tai, ką tū
las manė, kad jis galėjęs tu
rėti savo mintyse.”

Daly vėl spyrėsi klausti, 
ar Thompsonas buvęs nu
teistas už “suokalbį spėka 
ir prievarta nuversti J. V. 
valdžią?” Brigados apgy
nėjas advokatas Homer 
Clay pasipriešino tokiam 
tardymui. Jis pareiškė, jog 
nėra parodymo, kad Thomp
sonas būtų buvęs nuteistas 
už tokį prasikaltimą, Daly 
šoko ginčyti, kad buvęs. Ta
čiau posėdžiui pirmininka
vusi Dr. Kathryn McHale 
parėmė Clay’aus protestą.

Prakišęs šiame punkte, 
Daly susibėgo su Puri tar
tis. Tačiau ir abu negalėjo 
atrasti to tikrojo buvusio 
Thompsonui kaltinimo, čia 
pat veteranai parodė, jog 
kaltinimas buvo būk “suo- 
kalbiavęs mokyti ir skleisti 
mintį,” kad galima spėka ir 
prievarta nuversti valdžią 
Ir išaiškino, jog yra didelis 
skirtumas tarp “suokalbio 
skleisti minti” ir “suokal
bio nuversti.”

Po. to visko Daly atsipra
šė ir daugiau to neklausi
nėjo.

Morganas, Ispanijos ir 
Antrojo Pasaulinio Karo 
veteranas, baigė liudymą. 
Tačiau posėdžiai tebevyk
domi kambaryje 36, U. S. 
Court House, Foley Square.

Rp.

Išsiaiškina liudytojo 
dviveidė rolė

Portorikonų teisme val
džios liudytojas G o n z a 1 o 
Lebron Sotomayor jau 5- 
ta diena buvo liudytojo kė
dėje. Jis ir vėl susipainio
jo. Kartą buvo sakęs, būk 
jis iš sesers Lolitos Lebron 
kalbos supratęs, kad Kon
gresas bus apšaudomas, ta
čiau sakėsi jokiai-, valdinei 
įstaigai apie tai nieko ne
sakęs. Gi perkvotime jis 
jau sakė, kad “gal” susiti
kęs su valdininkais po to 
apšaudymo.

Išsiaiškino, kad jis tuo 
laikotarpiu kelis kart važi
nėjo tarp New Yorko ir 
Chicagos.
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Macy darbininkų unija I Daug organizacijų 
ragina atšaukti , dalyvavo demokratų

i ragangaudišką akta j platformos posėdyje
("10 United Department 

j Store Workers Macy Lokalo 
; 1-S šapos steuardų susirinki- 
i inas nutarė reikalauti atšauki- 
I m o ra ga nga u diskų Įstatymų.
Tarimą jie tuojau parėmė 

■ veiksmu. Stewardu susirink i- 
i max klaupėsi Į New Yorko 
i valstijos senatorius Lehman ir 
i Įves ir i visus kongres.manus. 
j’’rašė, kad jie tuojau pateiktu 
! kilius, reikalaujančius atšauk
ti Hum ph rey-Butler-Dies 'sta
tymą.

Lokalo vadovybės konferen
cija tą Humph fey-Butler-Dies' 
Įstatymą pasmerkė kaip nea- 

įmerikinį. Stewardai tame susi- 
I rinkime atstovavo 8,000 lo- 
! kalo nariu.

Greta prašymų senatoriams 
Į ii kongresmanams, šis susirin
kimas nutarė atsišaukti i visus 
CIO lokalus ir i nacionalę va- 

| dovybę, kad pradėtu smarkiau

pilnutinai suprato, jog abu bi- 
; kai—Butler Bill ir Brownell

■ darbuotis paremti CIO
[ gramą, kurios šūkis yr;

pro-
i “už

Į gerovę taikoje.’’
i Rezoliucijoje, greta kitko,
■ saTo :

“Dauguma Gongre.'-o narių

, Bill—buvo suplanuoti kontro- 
' liuoti ir sunaikinti bile kurią 
j ir visas darbo unijas Jungti- 
! nūse Valstijose.”

Bolininkams ■
Vyru Bolininkų lyga pra- 

I dės balinimą Liberty Audito
rijos alėse šį antradieni, rug
sėjo 21-mą. Kviečia visus pri
sidėti ir ateiti i šį pirmą pra
timą. Galima ir nebolinan- 
tiems užeiti pažiūrėti, paban- 

i dyti vieną ar keletą žaismių 
ir persitikrinti ar jums patiks 
Šis sportas.

Mažina patarnavimą 
bosais Brooklyne

Miestinis Transit Autorite
tas nutarė dar daugiau prare
tinti patarnavimą basais 
Brooklyne. Tūlas linijas visai 
panaikins. Kitur basus leis tik 
dienomis. Apskaičiuota, kad 
apie 679 darbininkai neteks 
darbo. Valdininkai tikrina, 
kad apie pusę tų gales būti 
pervesti j kitus transportaci- 
jos skyrius.

Visai panaikins paskutines 
tris trolley linijas: Coney 
Island, Church ir McDonald 
Avės. Pirmąsias dvi pava
duos basai. O į McDonald 
tūlas dalis užsuks kitų linijų 
basai.

Sekamu 5 linijų basai tar
naus tik lig 7 vakaro: B-15, 
nuo Manhattan tilto: B-25, 
Fulton St.; B-37, Third Ave.; 
B-54, Myrtle Ave.; B-49, 
Giaind St.

Daug pakeis; kursavimą ki
tu 5 linijų. Visa tai reiškia, jog 
ateinančią žiemą vieniems 
teks ilgiau šalti baso laukiant. 
Kiti turės daugiau gatvių ap- 
vingiuoti, ilgiau sugaišuoti Re
tyje. Gi negalintieji toli eiti 
ar ilgai stovėti liksis ir visai 
nevažiavę.

Howell nuteistas 
40 mėty kalėti

William Howell, 36 m., ta
po nuteistas 40 metų iki gy
vos galvos kalėti kaip dalyvis 
nužudymo Yonkers Raceway 
unijos viršininko Tommy Lew
is. Howell buvo įtartas, kad 
jis dalyvavo kaip vairuotojas 
auto, kuriuomi žmogžudys no
rėjo pabūgti, žmogžudys Ed
ward Ryan nepabėgo, buvo 
ten pat nušautas.

Rugsėjo 16-tą, viešbutyje 
Biltmore. Įvyko demokratų 
partijos Didžiojo New Yorko 
srities susirinkimas aptarti 
rinkiminę platformą. Į posėdį 
buvo kviestos ir savo atstovus 
atsiuntė įvairiausios organiza
cijos.

Ypatinga, kad didelės dau
gumos pasiūlymai buvo drau
gingi darbininkams, taipgi už 
atsteigimą laisvių, prieš dis
kriminaciją, už pagerintą ne
darbo apdiaudą, prieš depor
tavimus.

Tarpe dalyvavusių diskusi
joje buvo atstovai nuo kelių 
skirtingu rendauninkų ir var
totojų organizacijų, Ameri
cans for Demokratic Action, 
Emergency Civil Liberties Ko
miteto, Sveturgimiams Apgin- 
t i Komiteto, Piliečių 
Advokatu Gildijos, 
Balsuotojų Lygos, 
Darbo Unijų Lygos, Mokytojų
Unijos, ('10 transportininkų 
ir eilės kitu unijų,

Moterų
Moterų

Bažnyčių

trumpas, 
pateikė

Komiteto teik- 
liaudies atstovų 

rodė, jog jie

Daugelis į 
reikšmingas 
pasiūlymus.

Platformos 
tas d ė mosis 
pasiūly m am s 
įvertina pateiktus faktus.

Komitete radosi assembly- 
manas Eugeno F. Bannigan, 
senatorius Francis J. Maho
ney, Manhattan prezidentas 
llulan Jack, brooklynietis 
kongresmanas Emanuel Cel- 
ler ir įstatymdavystės reika
lais patarėjai Saul Kaplan ir 
Bernard Nadell. Taipgi į ko
mitetą pakviesti, jame daly
vauja AFL ir CIO valstijos fi
na ilsu sekretoriai Hanover ir 
Garno. Sakoma, jog gal pirmu 
kartu šioje valstijoje toks įvy
kis, kad darbo unijų atstovai 
pakviesti į valdančiosios parti
jos platformos komitetą.

Rep.

Siūlą Rooseveltui
antrąją vietą

Politikos žinovai sako, kad 
demokratų partijos viršininkai 
jau mato, jog su kongresma- 
nu Rooseveltu negali nesiskai
tyti. Dėl to deda pastangas, 
kad jis priimtų nominaciją į 
gu be rn atoriaus pa vad uoto j ą. 
Pagina, kad pirmą vietą, kan
didato į gubernatorių, užleis
tų Harrimanui.

DaK nežinoma, ar jis sutiks 
ir ką jis darytų, jeigu demo
kratai jį atstumtų nuo kandi
datūros į gubernatorių. Kalba
ma, kad jis sakęs, jog jis rem
tų tą, kurį jo partijos konven
cija pastatys.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAP1CKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Darbo partijos vadai 
bus radio programoje

American Labor Party kan
didatai į New Yorko valsti
jos pareigūnus ir kiti bus gir- 
dimi-matomi radio ir televizi
jos programoje rugsėjo 23- 
čios vakarą.

Programa transliuos tiesiai 
iš ALP konvencijos ir masinio 
mitingo Manhattan Center sa
lėse, New Yorke. Ji girdėsis- 
matysis iš stočių WOR ir 
WPIX. Tęsis per pusvalandį, 
10:30 iki 11 vai. vakaro.

Vyriausia tema: “Save 
America’s Freedom 1”

Programai pirmininkaus 
John J. McManus, progresy
vių savaitraščio National

Svečiai

Jackson Heights gyvento
jai šimkai turėjo svečių. 
Juos atlankė Antanas ir Pau
lina Katinas, jų vaikai Wil
liam ir Loretta sū dukryte 
Linda.

Rep

£ PIETUS
Dainy - Juoky - Programa

Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienio Popietį

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

duodami tuojau po programos.

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

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

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

Pasižymėkite ant kalendoriaus dieną ir tikrai dalyvauki!.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

Išvengė saužudystės
Now Yorke jauna moteris 

staiposi šokti nuo 10-to ankš
to. Visaip ją atkalbinėjo, bet '
jų kožnu kieno nors artėjimu 
ji grasino nesid įlosianti sugau
nama. Tačiau policistui atėjo 
auksinė mintis. Mirktelėjęs 
jos vyrui, jis pradėjo jį barti: 
“Tu kaltas. Tai už tave ta visa 
tragedija. Tuojau būsi kalė
jime.” Moteris bematant už 
miršo saužudystę, atbėgo gin 
ti vyrą nuo arešto ir tapo su 
imta. Ją nuvežė į ligoninę, ty 
rinėti.

Vilniai paramos
Vėl šiek tiek atėjo Chica

gos dienraščiui Vilniai finan
sinės paramos. Kaip žinia, či- 
kagiečiai turi vajų dėl susirin
kimo dešimties tūkstančių do
lerių savo dienraščio susitipri- 
nimui. Mes stengiamiesi jiems 
padėti.

tarpu aukojo: Moterų 
$15, Brooklyno Muzi- 
$2, K. Saulėnas $1,

šiuo
Klubas 
kantas 
Brooklynietis $1, K. Briedis
$1 ir Mrs. Mažylis $1. Ačiū 
jiems. Kitų pažangiosios spau
dos. patrijotų pasirodant dar 
laukiame.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.z

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.
TftL EV. 7-6288

4 pusi. Laisvi (Liberty) AntračL, Rugsėjo (Sept.) 21, 1954

NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

AUKLĖTOJA Y 
NAMŲ PRIZU RETt^A

Viduramžė. Guolis nuosavan? kam
baryje. Pora biznieriai. Pasitikima, 
Yra du vaikai. Pageidaujama, kad 
kalbėtu biskutj angliškai ar vokiš
kai. $175 j mėnesi. Tol nuo 9:30 vai. 
ryto iki 6 v. v.—EN. 9-8680. Vaka
rais 7:30 vai. LO. 6-8892.

(178-180)

NAMU DARBININKE
Gražus sode apartmentas, su sargu. 
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 830,

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

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

Mrs. M. SCHNEIDER
213-03 35th Avė., 
Bayside, Queens 
Tel. BA. 9-1413

(179-185)

NAMŲ DARBININKĖJ
ADIRONDACK NAMUOSE

Valgių gaminimas, abeln«U namų 
darbas, turi mylėti vaikus, vuri kal
bėti angliškai. Atskiras kambarys. 
Puikiausia alga, gražūs namai.

Tel. REpublic 9-2082
(183-184)

NAMŲ DARBININKE ir VIRĖJA
Nuolatinis darbas tinkamai ypatai, 

: kuri myli vaikus. Guolis vietoje, 
kambarys ir maudynė. Geri namai. 
Gera alga.

Apt. 6 G. Te). EN. 9-0700 
520 E. 90th St., N. Yė C.

(183-185)

VIDURAMŽE MOTERIŠKE
Priežiūrai 3-jų mažų vaikų. Lengvas 
valgių gaminimas, nėra namų valy
mo darbo. Gyvenimas vietoje, geri 
namai, maža mokestis, pridedant iš
laidas. Angliškai kalbanti.

Saukite Mrs. Revis
Freeport 9-3931, Po 7 P. M.

(183-187)

HELP WANTED MALE

OIL BURNER
SERVICE MEN

Del No. 2 Oil ar No. 6 Oil Burners. 
Reikalaujama patyrusių.

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Tel. MAln 5-38rt)

' (1^3-189)

FRAMING CARPENTERS
GRUPES

1 Metų darbas — Aukšto Algos
Fireside. Terrace

York, Pa., 8-1031 — 2-4214
(180-184)

PATYRŲ

Woolen Card Room
Finishers—Tenders

Kreipkitės Asmeniškai 
MATSON MILLS, INC. 

South Glastonbury, Conn.
(182-184)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

DELICATESSEN—GROCERY 
Įsteigta 23 metai, alaus laisniai, šal
dyta mėsa, vaisiai, daržovės, cold 
cuts. 1% rūmų užpakalyje. Pilnai 
tavoro, puikiausia kaimynystė — 
5900 savaitinių jeigu. Lysas perlei
džiamas, randa $85 j mėnesj. Ant 
Išmokėjimų.

Tel. Jamaica 9-1216
(182-183)

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors \Aznyje 

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

Ant Henry Hudson Park
way apsivertė auto, bandant 
išvengti susidūrimo su kitu. 
Vairuotojas išlipo sveikas.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujoj ir

Naudotos. <
IDEAL REPAIR, Me.

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




