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KRISLAI
Laikas paplanuoti.
Neturėtų būti nė kalbos.
Kvailių rojuje.
Prieš žmonių valią.
žodžiai ir politika.

Rašo A. BIMBA

Vasarą jau užbaigėme. Ji 
buvo- pusėtinai gera ten, 
kur' pažangiečiai nemiego
jo. Piknikai buvo skaitlin
gi ir naudingi.

Praeis ruduo ir ateis žie
ma. Kol kas labai mažai 
tesigirdi apie kolonijų pla
nus veikimui salėse, t) 
laukti nereikėtų. Svarbu 
iš anksto viską gerai su
planuoti.

Reikia stengtis, kad vi
sur būtų pilna parengimų. 
Ne visur galimi dideli pa
rengimai. Bet visur gali
ma turėti mažų parengimų 
geriems darbiniu kišk i e m s 
reikalams.

Gerai, kad Metelionis rū
pinasi išleidimu savo raš
tų. Žinau, jog daugelis no
rės užsiprenumeruoti. Aš 
savo dolerinę jau pasky
riau. Keletas šimtų prenu- 
meraUi būtų didelė para
ma*

Prie šių dienų brangumo 
knygos išleidimas brangiai 
atsieina. Turėkime tą min
tyje.

Plieno darbininkų unijos 
konvencijoje keliamas bal
sas už pasitraukimą iš CIO. 
Jei ši didžiulė unija taip 
pasielgtų, ji padarytų di
džiausią klaidą.

Amerikos darbininkus 
reikia ne skaldyti, bet vie
nyti. Puiku būtų, jeigu Fe
deracija ir CIO susivienytų. 
Gerai būtų, jeigu mainie- 
rių unija ir geležinkeliečių 
brolijos prisidėtų prie to
kios visuotinos organizuotų 
darbininkij konfederacijos.

*Nežinau, kas mums pri
siuntė pusantro šimto pus
lapių anglišką knygą “Eu
rope.” Ją išleido “Free Eu
rope Committee.” Ją para
šė “ekspertai iš Centralinės 
ir Plytinės Europos.”

Tais gi “ekspertais” pa
sirodo pabėgėliai.

Knygoje detališkai išdės
tyti jų planai, ką jie darys, 
kai Rytinės Europos šalis 
jie “išlaisvins.”

Daug, labai daug ką jie 
padarysią. Darbo jie turė
sią pilnutėlės rankas.

Jų programa ir ilga ir 
drūta: . Jie panaikins soci
alizmą ir sugrąžins kapita
lizmą. Jie mus užtikrina, 
kad jie “apsaugos kapitalą 
nuo konfiskavimo” ir “ga
rantuos išmokėjimą divi- 
dentų.”

Jų darbas labai apsisun
kinsiąs tuomi, kad jiems 
reikėsią “išlaisvintų” žmo
ni)? galvose sugrąžinti mei
lę kapitalizmui. Komunis
tai nūsią juos pusėtinai su
gadinę. Daugelis jų neno
rėsią pasiduoti įtikinimams. 
Tuo būdu per “pereinamą
jį laikotarpį” jie negalėsią 

S-čiaro,

Laikraštininkas 
John iVIcMumis 
ALP kandidatas

: New Yorkas. — Šį ket
virtadienį vakare turėjo 
įvykti Amerikos Darbo 
Partijos (ALP) valstijinė 
konvencija Manhattan 
Centre. Buvo numatyta, 
kad darbiečiai savo kandi
datu į gubernatorius pa
skirs John T. McManus, sa
vaitraščio “National Guar
dian” redaktorių.

1950 m. rinkimuose Mc
Manus, kandidatuo d a m a s 
ta.i pačiai vietai, gavo 225,- 
000 balsų.

Prieš suvažiavimui atsi
darant buvo skelbta, kad 
jame kalbės tarp kitų ir ži
nomas dain Įninkąs Paul 
Robesonas.

Kopenhaga. — 50 jaunų 
banginių įplaukė į Velje 
fiordą (siaurą įlanką) Jut
landijoje. Žvejai savo lai
vais atkirto įlanką nuo jū
ros ir laipsniškai stumdami 
banginius privertė juos iš
plaukti prie pat kranto, 
kur juos pagavo. Kiekvie
nas banginys vertas bent 
$2,000.

Pulk. Fleming 
surastas kaltu
Fort Sheridan, Ill.—Ka

rinis teismas, susidedantis 
iš 12 pulkininkų, rado kal
tu pulkininką Harry Fle- 
mingą, buvusi Korėjoje ka
ro belaisvi. Jis buvo kalti
namas “kolaboravime su 
priešu,” kuomet buvo karo 
belaisvis korėjiečių - kinų 
rankose Šiaurinėje Korėjo
je.

Pulkininkas Flemingas 
prisipažino, kad būdamas 
belaisviu jis per radiją kele
tą kartų sakė propagandi
nes prakalbas, kuriose kal
tino Amerikos kapitalistus 
už Korėjos karą. Taipgi 
buvo iškelta, kad stovykloje 
jis vadovavo ideologinėms 
pro-komunistinėms diskusi
joms.

Flemingas nepaneigė tų 
kaltinimų. Jis, betgi, nesa
kė, kad tai darė iš įsitiki
nimo, o vietoje to teisinosi, 
kad jo sakytos kalbos ir 
pareiškimai buvo “po/prie
varta” arba tik “kad ap
saugoti mano ir kitų belais
vių gyvybę.”

Kita panaši byla, korpo- 
ralo Bachelerio, vedama 
Tcxase, ir jau eina prie 
galo.

Tokyo.—Laikraštis “Asa
hi” sako, kad japonų moks
lininkai “beveik tikrai” nu
statė, kad Sovietai neseniai 
išsprogdino hydr o g e n i n ę 
bombą šiaurrytiniame Sibi
ro kampe, Vvangelio salo
je, apie 500 mylių nuo Alas- 
kos.

Londonas. — Maskvos ra
dijas praneša, kad Tarybų 
Sąjunga pastatė mikrofoną 
šiauriniame poliuje.

Unijų suvažiavimuose
Plieno darbininkai liks sti CIO;
JLF.L. aplodnoia vienybės šoki

Atlantic City. — Plieno 
darbininkų unija (United 

• Steelworkers of America, 
CIO), kaip matyti, liks CIO 
eilėse. Pranašavimai, kad 
tos unijos vadas McDonal- 
das ją išves iš CIO eilių, 
kol kas neišsipildė, nors 
yra aišku, kad, kaip anks
čiau, taip ateityje plieninin
kų unija liks šalta link 
Reutherio vadovybės.

Plojimai darbieč'iui
Plienininkų suvažiavime 

tarp kitų kalbėjo broliškas 
delegatas svečias iš Brita- 

; n i jos, plieno darbininkų 
unijos generalinis sekreto
rius Harry Douglas. Doug
las tarp kito savo kalboje 
apsistojo prie Attlee kelio
nės ir sakė, kad visi Brita
nijos darbo žmonės ta ke

Amerikos konsulatas 
Hanoi’e tęs veikimą
Saigonas—Sužinota, kad 

kuomet liaudiečiai perims 
Hanoi miestą šiauriniame 
Vietname, Amerikos kon
sulatas ten neužsidarys, o 
vietoje to tęs kaip anksčiau 
savo funkcijas. Nauju kon
sulu tapo paskirtas Tho
mas Corcorn. Jis tikisi, kad 
vietminai (Amerikos spau
doje vadinami r a u d o n al
siais) jam leis palaikyti 
konsulatą atvirą.

Pranešama, kad genero
las de Castries, kuris buvo 
nuvykęs Francūzijon ato
stogoms, grįžo į Vietnamą.

Policija areštavo vyriausią 
Čiango agentą Indonizijoje
Jakarta.—Indonezijos po

licija suėmė Tjing Hoen- 
nji, vyriausią Čiango agen
tą Indonezijoje gyvenančių 
kinų tarpe. Indonezijos val
džia buvo pakartotinai įspė
jusi Čiango agentus, kad 
jie nutrauktų savo konspi- 
ratyvį darbą, bet jie nesi
liovė.

Čiango agentai, sako In
donezijos spauda, nesiskai
to su Indonezijos įstaty
mais, bando t e r o r i z u oti 
tuos Indonezijoje gyvenan
čius kinus, kurie simpati
zuoja su Liaudies Kinija, 
ii’ panašiai.

Manoma, kad Indonezijos 
valdžia suims dar eilę ki
tų Čiango agentų, ir juos 
visus deportuos Formozon.

Londonas. — Britanijos 
parlamento rūsyse įvyko 
sprogimas ir keturi tarnau
tojai buvo lengvai sužeisti. 
Pats parlamentas dabar 
atostogauja.

Tokyo.— Japonijoje buvo 
formuota nauja konserva
torių partija, kuri kovos 
prieš dabartinę premjero 
vadovaujamą konservatorių 
partiją.

lione patenkinti.
Douglas sakė, kad Brita

nijos darbininkai virš viso 
nori taikos ir jie todėl At
tlee - Bevano kelionėje ma
tė gerą dalyką. Jo pareiš
kimas buvo sutiktas šiltais 
plojimais.

Tyla australiečiui
Britui baigus kalbėti žo- 

>dį gavo svečias iš Australi
jos, tenykščių plienininkų 
vadas Laurie Short. Tas 
kritikavo brito nuomonę ir 
smerkė Attlee kelionę kaip 
“užgerinimą.” Jo žodžiai 
suvažiavimo buvo sutikti 
labai šaltai. Tik maža de
legatų dalis jam plojo.

Los Angeles. — AFL su
važiavime buvo skaitytas 
CIO prezidento Walter 
Reutherio atsik r e i p i m a s

Jungtines Tautos gvildens 
eilę kolonialiy klausimų

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Ant Jungtinių Tautų gene
ralinės asamblėjos (seimo) 
agendos buvo padėta eilė 
k 1 a u s i m ų , prieš kurių 
sprendimą smarkiai prieši
nosi kolonialės jėgos, ypa
tingai Francūzija, Britani
ja. Tarybinis blokas ir 
Azijos šalys balsavo už, 
o Amerika bandė laikytis 
viduryje nebalsuodama.

Ypatingai svarbiu punktu 
buvo skaitomas Indonezijos 
skundas prieš Olandiją. In- 
donezai skundžiasi, kad 
olandai nepasitraukia iš 
Vakarinės Naujosios Gvi
nėjos, teritorijos, kuri yra 
Indonezijos salyno dalis, 
bet kur olandai iki šios die
nos laikosi.

Dalyką sprendė dieno
tvarkės komisija. Britani
ja, Francūzija ir Australi
ja balsavo už to punkto iš
metimą. Tarybų Sąjunga, 
Burma, Kuba, Ekvadoras, 
Thailandas, Sirija ir Čeko
slovakija balsavo patenkin

Darbiečių vadovai abejingi 
dėl Vokietijos ginklavimo

Londonas. — Britanijos 
Darbo Partijos pildomoji 
taryba, kas reiškia, aukš
čiausia vadovybė, suside
danti vyriausiai iš dešinių 
darbiečių, pakeitė savo nu
sistatymą link Vakarų Vo
kietijos ginklavimo. Iki šiol 
Attlee ir kiti dešini vadai 
besąlyginiai stojo už gin
klavimą. Dabar priimtas 
nutarimas “tartis su kito
mis socialistinėmis Europos 
partijomis ir išdirbti ben
drą stovį.”

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas gruodžio 
6 pradės spręsti dekretus, 
kaip pravesti įstatymą, ku
ris panaikina segregaciją 
valdiškose mokyklose^

apie vienybe. Reutheris 
tarp kito savo laiške sakė, 
kad tik vienybėje glūdi 
Amerikos unijinio judėjimo 
viltis.

Reutherio laišką skaitė 
suvažiavimui AFL sekreto
rius Schnitzler. Skaitymas 
buvo keletą kartų pertrauk
tas gausiais plojimais. Bu
vo aišku, kad sentimentas 
už unijinę vienybę suvažia
vime labai stiprus.

Suvažiavime kalbėjo keli 
Eisenhowerio administraci
jos šulai: Stassenas, vice- 
sekretorius R o c k efelleris. 
Šie du kalbėjo švelniai ir 
prisitaikančiai, ne taip, kaip 
darbo reikalu sekretorius 
Mitchell, kuris suvažiavi
mui grasino ir barėsi, ko
dėl neremia administraci
jos.

ti indonezu reikalavimą ir 
skundą spręsti. Amerika, 
Čiango atstovybė ir Kolom- 
bija susilaikė. Olandija, 
komisijos narė, ir susilaikė, 
nes reikalas liečia ją pa
čią, tai ji norėjo pasirodyti 
bešališka.

Ant dienotvarkės taipgi 
buvo uždėtas svarstymui 
Indijos skundas prieš Pietų 
Afriką. Indija skundžia, 
kad Pietų Afrikos rasinis 
persekiojimas laužo Jungti
nių Tautų čarterį. Indija 
ypatingai suint e r e s u o t a 
Pietų Afrikos reikalu, nes 
apart 10 milijonų negrų, 
kurie ten beveik beteisiai, 
ten gyvena arti pusė mili
jono indusų, kurie ir perse
kiojami rasiniai.

Dar laukiama kovos apie 
Kipro salos klausimą. Ki
pro gyventojai reikalauja 
iš Jungtinių Tautų paveik
ti į britus, kad jie paliktų 
salą. Kipriečiai nori prisi
jungti prie Graikijos.

Londone bus tartasi,--b et 
ten dar nebūsią susitarta

Londonas. — Britų diplo
matai pabrėžia, kad nerei
kia tikėtis, jog galutinas 
susitarimas apie Vakarų 
Vokietijos ginklavimą bus 
pasiektas 9 valstybių kon
ferencijoje. Ta konferenci
ja ateinančią savaitę prasi
deda Londone.

Paryžiuje vyriausias 
NATO komandierius ame
rikietis generolas Gruen- 
theris patarė Francūzijos 
valdžiai atidėti į šalį reika
lavimus dėl visokių garan
tijų prieš Vokietiją, ir pri
sidėti prie santarvės.

Castel Gondolfo. — Po
piežius pagerėjo ir jis jau 
priima pilgrimus.

I F. D. Roosevelt 
nominuojamas 
N.Y. prokuroru

New Yorkas.—New Yor- 
ko valstijos demokratų par
tijos suvažiavimas nomina
vo F. I). Roosevelta Jr. i I c *
valstijos generalinius pro
kurorus. George B. DeLu- 
ca buvo nominuotas į gu
bernatoriaus padėjėją ir 
Aaron L. Jacoby į kontro
lierių, u

Roosevelto nominavimas 
vra skaitomas kaip ir nuo
laida liberaliniam partijos 
sparnui ir unijoms. Kaip 
yra žinoma, CIO ir libera
lai norėjo matyti Roosevel
ta nominuotą į gubernato
rius, bet jo vieton nominuo- 

( tas Averell Harrimanas.
Rooseveltas anksčiau bu

vo pareiškęs, kad jis nepri
ims nominavimo į antraei
lę vietą. Matyti, kad tas 

į atsinešė į gubernatoriaus 
padėjėjus* o ne į generali
nius prokurorus, nes dabar
tinį nominavimą jis priima.

Demokratai už 
žemesnę nuomą

New Yorkas. — Valstijos 
demokratų partijos suva
žiavimas pasisakė už nuo
mų (rendų) sumažinimą, 
prieš McCarran - Walter 
Įstatymą, už civiles teises. 
Apie McCarrano įstatymą 
demokratų rezoliucija sako, 
kad jis žiaurus, anti-ameri- 
koniškas, kad jis diskrimi
nuoja ateivius iš Rytų Eu
ropos,’ ' Italijos, Graikijos. 
Tas įstatymas, sako demo
kratai, taipgi diskriminuo
ja įpilietintus ateivius.

Komunistai išstatys savo 
kandidatus Vakarą Berlyne

Berlynas. — Gruodžio 5 
dieną vakariniame Berlyno 
sektoriuje įvyks savivaldy- 
bos rinkimai. Suvienytoji 
Socialistų Partija (SĖD), 
i kurią įeina komunistai ir 
kairieji socialdemokratai, 
pareiškė, kad ji statys savo 
kandidatus.

Tai bus pirmas komunis
tų ir socialistų dalyvavimas 
Berlyno (Vakarų) rinki
muose nuo 1948 metų, kuo
met miesto administracija 
tapo suskaldyta.

Guatemalos Miestas. — 
Guatemaloje spalio 10 dieną 
vyks rinkimai. Juose ne
dalyvaus apie 70% žmonių, 
kurie beraščiai. Keturios 
liaudiškos partijos, kurios 
anksčiau stovėjo prie vairo, 
uždraustos ir negalės sta
tyti kandidatų. '

Roma. — Gaetamo Marti
no paskirtas nauju Italijos 
užsienio reikalų ministru.

ORAS.—Vėsu, giedra.

Paskutiniai 
pranešimai 
Tokyo. — Aikiči Kuboja- 

ma mirė. Tai tas žvejys, 
kuris kovo 1 dieną radosi 
apie 80 mylių nuo tos vie
tos prie Bikini salos, kur 
amerikiečiai išsprogdino 
vandenilinę (hydrogeninę) 
bombą. Jis sirgo pavojin
gai nuo to laiko, ir visa ša
lis su įtempimu stebėjo jo 
ligos eigą.

Kubojama, 40 metų am
žiaus, mirė nežiūrint, kad 
jam buvo duodama geriau
sia mediciniška pagalba.

Bombos sprogimo metu 
Kubojama kartu su 22 ki
tais žvejais radosi Bikini 
apylinkėje, ir juos apipylė 
nuodingos dulkės. Japoni
jos spauda paskui su pasi
piktinimu rašė, kad ameri
kiečiai nerado reikalo įspė
ti japonus žvejus apie ban
dymą.

Kuboj amos mirtis šian
dien visoje Japonijoje buvo 
pirmaeilė žinia. Visi laik
raščiai pažymėjo, kad da
bar Japonija turi pirmą pa- k 

šaulyje hydrogeninės bom
bos auką, taip, kaip japo
nai buvo pirmi nukęsti nuo 
atominės bombos.

Jefferson City, Mb. — 3 
kaliniai buvo užmušti ir 
apie 20 sužeista sukilime, 
kurį apie 1,000 Missouri 
State kalėjimo įnamių su
kėlė vakar. Prieš kalinius 
buvo iššaukta nacionalė 
gvardija ir policijos susti
prinimai. Kalėjimo admi
nistracija sako, kad kai ku
rie kaliniai sukilimui prasi
dėjus buvo ginkluoti, ir 
vienas kalinys net turėjo 
automatini šautuvą, v v

Kaliniai buvo paėmę kaip 
Įkaitus du sargu. Vienas 
iki šiol dar nerastas. Su
deginta keletas pastatų.

Abadanas (Iranas). — 
Suimta dar 40 asmenų, ku
rie kaltinami ‘ ‘ s a b o t a že 
prieš valdžią.” Jie visi yra 
Abadano žibalo apdirbtu- 
vių pareigūnai arba darbi
ninkai. Valdžia sako, kad 
jie yra komunistai ir kad 
jie rengėsi išsprogdinti 
įtaisus.

Tokyo. — Čiango radijas 
sako, kad smarkiausias su
sišaudymas tarp Amoy Ki-* 
nijos krante ir Quemoy sa
los (kurią Jaiko čianginin- 
kai), įvyko vakar. Pasi
keista dviem tūkstančiais 
šoviniu, v

(Manoma, kad čiangas 
tas operacijas paskelbė, kad 
jos supultų su Jungtinių 
Tautų sesijos atidarymu. 
Kai kur reiškiamos nuomo
nės, kad visas paskutinių 
keliu savaičių bombardavi
mo reikalas buvo Čiango 
žymiai išpūstas, kad pa
kenkti Kinijos priėmimui į 
Jungtines Tautas.)

Jungtinės Tautos. — Se
kretorius Dulles šiandien 
(ketvirtadienį) popietį kal
bėjo generalinėje asamblė
joje.
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KANDIDATAI Į NEW YORKO 
VALSTIJOS GUBERNATORIUS

TAI DEMOKRATŲ PARTIJOS vadovai New Yor- 
ke nepaklausė unijistų darbininkų balso ir darė visa, 
kad kongresmanas Rooseveltas nebūtų pastatytas kan
didatu gubernatoriaus vietai.

Suvažiavime, kuris įvyko šiomis dienomis, demo
kratai nominavo kandidatu Averell Harrimana, 62 me- 
tų amžiaus, buvusįjį ambasadorių Tarybų Sąjungoje.

Tai parodo, jog politinė mašina, veikianti Carmine , čius 
G. DeSapio vadovybėje, gali “pravesti savo,” nežiūrint 
organizuotų darbininkų balso. Antra: tai parodo, jog 
organizuoti darbininkai, darbo unijų veikėjai, neužten
kamai dėmesio kreipė į šį suvažiavimą, į visą rinkiminį 
reikalą. Tiesa, CIO suvažiavime, neseniai įvykusiame, 
šis gubernatoriaus kandidatūros klausimas buvo svars
tytas ir griežtai buvo pasisakyta už kongresmaną Roo- 
seveltą, bet jau buvo pervėlu; nebeliko užtenkamai lai
ko ryžtingesniam darbui pravesti demokratų partijos 
“apačiose.”

Vadinasi, dabar abidvi didžiosios partijos New Yor
ko gubernatoriaus vietai savo kandidatus jau turi: de
mokratai Harrimana, o republikonai—senatorių Irving 
M. įves.

Amerikos Darbo Partija, mums rodosi, išstatys sa
vo kandidatą gubernatoriaus vietai. ADP nesitiki jį 
šiemet išrinkti gubernatorium, bet šiai partijai svarbu, 
kad ji neprarastų savo teisės būti legale, pilnateise 
partija New Yorko valstijoje. O ji to nepraras, jei jos 
kandidatas gubernatoriaus vietai gaus nemažiau 50,000 
balsų. Be to, ADP kandidatas galės ryškiau iškelti aikš
tėn tuos dalykus, kurių nei demokratų nei republikonų 
partijų kandidatai neiškeis.

i

“ATIDĖTA”
KAIP IR BUVO TIKĖTASI, Jungtinių Tautų seime 

mūsų šalies diplomatija gavo daugumą balsų ir Kinijos 
Liaudies Respublikos priėmimą į tarptautinę organizaci
ją atmetė.

Visa tai padaryta labai mandagiu būdu. Nepasaky
ta, kad nepriimame Kinijos, o pasakyta: josios priėmi
mą atidedame iki sekamų metų.

Didžioji Britanija, kurios žmonės jau seniai reika
lavo Kiniją priimti į Jungtines Tautas, seime stojo už 
to klausimo “atidėjimą.”

Lotynų Amerikos šalys, kaip ir buvo tikėtasi, visos 
balsavo su Mr. Lodge. Kai kurie arabiški kraštai susi
laikė nuo balsavimo. Gerai, principiškai pasirodė Skan
dinavijos šalys: visos trys balsavo prieš “atidėjimą,”— 
balsavo, nepaisydamos, kad jos gali būti apšauktos Ta
rybų Sąjungos “satelitais.”

Indija, žinoma, kaip stojo, taip ir tebestovi už Ki
nijos priėmimą.

Kodėl gi nereikėjo Kinijos priėmimą į Jungtines 
Tautas atidėti iki sekamų metų? Todėl, kad taikos iš
laikymas Tolimuosiuose Rytuose, todėl, kad taikos iš
laikymas pasaulyje iš tikrųjų be Kinijos bendradarbia
vimo nėra galimas. Kinija—pasaulis savaime. Kinija— 
500 milijonų žmonių valstybė. Kinų tauta yra ketvirta
dalis visos žmonijos.

Na, bet jau padaryta. Mr. Lodge, veikiausia, jau
sis pasiekęs didžiulį laimėjimą. Jis, kaip ambicingas, 
jaunas diplomatas, gali būti tuo pasitenkinęs, bet Jung
tinės Tautos tuomi ne tik nieko nelaimėjo, o daug ką 
pralaimėjo.

$33,000 laidotuvės
Singapore (britų valdo

moje Malajoje) neseniai 
mirė vienas labai turtingas 
kinas. Jo laidytuvės buvo 
prabangiausios ir iškilmin
giausios, bet panašių vyks
ta gan dažnai Singapore, 
kur gyvena nemažai turtin
gų kinų pirklių. Panašios 
lėšingos laidotuvės būdavo 
surengiamos kinų turčiams 
ir pačioje Kinijoje, tik ten 
dabar, žinoma, to jau nėra.

Šios laidotuvės, kurias 
čia aprašysime, kainavo 
33,000 doleriu. Senas kinu 7 c 4,
prietaras sako, kad jeigu 
žmogus nori danguje turėti 
ką nors, tai jam mirus rei
kia sudeginti to daikto re
pliką, modeli. O šis tur- 

pageidavo sekamų da
lykų: keleto palocinių rū
mų, uniformuotų sargų 
prie vartų ir gražiuolių 
merginų viduje, daugybę 
puikių rūbų, keletą naujo
višku automobiliu ir net 
sprusminį (jet) orlaivį.

Viskas tas, jis įsakė prieš 
mirtį, jam reikalinga dan
guje.

Jo testamento vykdytojai 
pasiryžo tą ir pravesti. Ar
chitektai pastatė nemenko 
dydžio modelinius rūmus ir 
skulptoriai išdrožė unifor
muotų sargų ir gražiuolių 
merginų statulas. Mecha
nikai padarė modelinius au
tomobilius, ir aviacijos kon
struktorius iš kartono pa
darė komplikuotą sprusmi- 
nio orlaivio kopiją.

Ir kas tada? Tada šven
tikas kunigas tuos visus 
dalykus padegė, ir jie nuėjo 

j vėjais. Pastatyti visus tuos 
i dalykus kainavo dešimtis

Lietuviai natūralistai

žmonių buvo, kurie 
kad tai atskalūnų 
kad jų kalbos ir 
yra niekam verti.

Kodėl tarpe Amerikos lie
tuvių atsirado natūralistų 
arba, kitaip sakant, natu
rapatijos mikslo sekėjų? 
Pradžioje, kuomet; tas mok
slas buvo pradėjęs skleistis, 
daug 
sakė, 
grupė
mokslas 
ir taip panašiai.

Apie trisdešimt metų at
gal lietuvių tarpe, ypatin
gai Brooklyne, pradėjo vys
tytis tas supr atimąs, kad 
žmogui būtinai reikia gyve
nime susilaikyti nuo dau
gybės netinkamų komerci
nių .vaistų, prastai paga
mintų' produktų ir alkoho
lio, kuris žmogui taip nepa
lyginamai kenksmingas.

Kad tas mintis skleisti, 
kad plėsti darbuotę, buvo 
sutverta organizacija, ku
ri pavadinta “Sveikatos 
Kultūros Draugija.” Ta
čiau nereikia pamiršti, kad 
toji draugija suteikė lietu
viams labai daug žinojimo 
dėl sveikatos prisilaikymo. 
Sergantiems buvo nurodo
ma, kaip greičiausiai pasi- 
liuosuoti nuo varginančių 
skausmų.

Tos organizacijos tvėrėjai 
ir veikėjai nebuvo taip sau 
garbės ieškotojai, — toli 
ne. Buvo išvarginti ligos 
skausmu ir šeimos liūdesio, 
o nereikia pamiršti dar, 
kad darbo žmogus tais lai
kais turto negalėjo pasidė
ti, o medikalį alopatą ap
lankius turi apsimokėti. O 
liga kaip kankino, taip kar
kino.

BROOKLYN, N. Y.«
Brooklyno miestas, tai 

dalis Didžiojo New Yorko 
miesto. Mat, New Yorko 
miestą sudaro penki į daik
tą sujungti miestai (bo
roughs). Kiekvienas “bo
rough” turi savo atskirą 
miesto rotušę (City Hali), 
vietoje majoto — preziden
tą. Bet New Yorko mies 
tas turi ir dėl visų penkių 
dalių vieną majorą.

Brooklyno miestas yra 
viena iš didžiausiu New 
Yorko miesto dalių. Jis yra 
ant vakarinio galo Ilgosios 
Salos (LongIsland). Brook
lyno miestas turi veik 11

klausimui stovint, { 
priverstibuvome 

geresnės ir greitesnės išei-1

čio. Jis užima 81-nos ket
virtainės mylios plotą, turi 
apie 3,000,000 gyventojų.

Savo laiku čia gyveno ir 
apie 15,000 lietuvių, kurie 
turėjo virš šimto įvairiau
sių organizacijų. Lietuviai 
turėjo kelis savo laikraš
čius. “Laisvė” atsikėlė i 
Brooklyną iš Bostono ir čia 
virto dienraščiu. Ji Brook
lyne ėjo apie 30 metų, da
bar persikėlusi į Richmond 
Hill. Brooklyne išeina “Vie
nybė” ir “Darbininkas.”

Brooklynas yra prie At
lanto Vandenyno. Nuo 
Manhattano (centrinės 
New Yorko dalies) jį atida
lina East upė, per kurią 
yra Brooklyn, Manhattan 
ir Williamsburgh tiltai. 
Taipgi tarpe Brooklyno ir 
Manhattan žemutinės da
lies prakastas po vandeniu 
automobiliams ilgiau s i a s 
pasaulyje tunelis — Brook
lyn - Battery Tunnel, kuris 

! turi 9,117 pėdų ilgio. Šis 
ieškoti ■ tunelis atidarytas 1950 me- 

1 tais. Jo prakasimas irįren-tūkstančių dolerių. Už pa-' geresnes ir greitesnes isei-1 įaįs> j0 prakasimas irįren- 
degima kunigui ir mokėta, j ^es’ patapti sveikais.. gjmas atsiėjo $82,000,000.

Bet‘tai, žinoma, dar ne Juriu pripažinti _ tą tiesą, I Tarpe Brooklyno ir Man-
viskas. Turtuolis padegimu 
buvo“ užtikrintas,” kad dan
guje jis turės ir gražiuoles 
ir orlaivius, ir rūmus, ir 
sargus, bet kaip užtikrinti, 
kad jis iš viso pateks į dan
gų? Matyti, kad tas tur
čius nebuvo visai tikras, ar 
dangaus vartai jam atsida
rys. O kinietiškas praga
ras daug baisesnis už va
karietišką, ; ten ne tik sma
la deginama, bet nelaimingi 
patekusieji kankinami są
naris po sąnario baisių ar
klio galvos ir žmogaus kū
no sutvėrimų. ..

lis savo testamente nurodė, 
kaip užtikrinti, kad jis eis 
i dangų: duoti geroką sumą 
kunigui. Mat, senoje prie
taringoje kinų tikybos va
riacijoje yra nustatyta tam 
tikra skalė: užmoki tiek, 
ir žinai, kad greičiausiai 
nepateksi į blogiausią pra
garo dalį; užmoki kiek dau
giau, ir žinai, kad pateksi 
į švelniausią; užmoki dar 
daugiau, ir žinai, kad pa
teksi į dangaus menkesnį 
kampą, o jei užmoki visai 
gerai, žinai, kad pateksi į 
pačią geriausią dangaus 
dalį...

Šis turčius davė didžiau
sią sumą ir sau užtikrino 
dangaus karalystės pačią 
puikiausią dalį.

Vien karstas kainavo apie 
10,000 dolerių. Jis buvo pa
darytas iš seno senokai 
(prieš revoliuciją) iš Kini
jos atvežto brangaus me
džio. Daug kainavo ir liū
dėtoj ų vaišinimas.

Kai kurie kinai turčiai 
Singapore prieš mirdami 
įsako jų kūną laikyti bal
zamuotą namuose bent mė- 

£ nesį, ir kiekvieną dieną lan- 
Jos stovėjimas šitos organizacijos priešakyje į kosi apie 500 svečių “atsi- 

į sveikinti” su mirusiu, o

kad pirmas, kuris buvo la- i hattan del požeminių trau- 
biausiai prasilavinęs natų- j kinįu traukiniu yra atskiri 
valiame gydyme, tai Povi- j tuneliai.
las B-nas. Tas^ veikėjas i Brooklyno tiltas pradėtas 
nuoširdžiai kiek žinodamas į statyt 1870 m., vadovystėje 
davė sergantiems ^patari-1 inžinieriaus John Roebling, 

; ir atidarytas susisiekimui 
11883 metais. Jo pastatymas 
kainavo $18,000,000. Tai 
ant stulpų pakabintas til
tas, turįs 5,989 pėdas ilgio, 
86 pėdas pločio ir jo cen
tras yra 135 pėdų virš van
dens. Jo įrengimas buvo 
didelis atsiekimas tiltu sri
tyje. Didžiausi laivai gali 
laisvai pro apačią tilto plau
kioti. 1903 metais buvo ati
darytas Williamsburgo til
tas, o 19Q9 metais — Man- 
hattano.

Kadangi Brooklynas yra 
prie Atlanto Didjūrio, gi
liosios East upės ir Jamai
ca Bay (užlajos), tai jo 
prievandeninė siena turi iki

Naujas Jungtinių Tautų prezidentas
9-TOJI METINĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ asamblėja 

(seimas )išrinko savo naujuoju prezidentu - pirmininku 
hollandą Dr. Eelco N. van Kleffens.

Jungtinių Tautų prezidentas renkamas vieneriems 
metams. Sakysime, dr. van Kleffens bus šitos organi
zacijos pirmininku iki 20-tojo metinio seimo, kuris įvyks 
1955 metų rugsėjo mėnesį.

Jungtinių Tautų prezidento pareigos nėra perdide- 
lės. Toji vieta yra daugiau-mažiau garbės vieta. O vis
gi tos vietos daugelis nori ir dabartinis prezidentas už 
savęs išrinkimą pradėjo propagandą jau senokai.

Jungtinių Tautų prezidentas pirmininkauja seimo 
visuotinei sesijai. Jis yra visų Jungtinių Tautų komite
tų narys. Tarp seimų jis, jei iškyla reikalas, gali šauk
ti specialų seimą ir jam pirmininkauti. Vyriausia Jung
tinėse Tautose vieta yra generalinio sekretoriaus. Jis, 
galima sakyti, yra tikras tos organizacijos “bosas.”

Šiemet, kaip matome, Jungtinių Tautų pačioje vir
šūnėje stovės dviejų nedidelių europiniu valstybių at
stovai: prezidentas Kleffens—Hollandijos, o generalinis 
sekretorius Hammerskjold—Švedijos.

Spalvingiausias Jungtinių Tautų prezidentas, mūsų 
nuomone, buvo Vijaya Lakshmi Pandit, Indijos ministrų 
pirmininko Nehru sesuo, kuri perleido tą vietą Klef- 
fens’ui.
buvo reikšmingas ir tuo, kad ji moteris.

mus, taipgi Jonas V. J.
Nors dabar toji draugija 

jau neveikia, bet jos geri 
darbai nebus pamiršti, ir 
daug žmonių jai iki šios 
dienos yra dėkingi.

Pas amerikiečius natura- 
patijos mokslas yra naudo
jamas per daugiau kaip še
šiasdešimt metų.

Steigėjas buvo Father 
Kneipp, kuris pradėjo skelb
ti naturapatijos supratimą, 
kad vanduo ir kitos nątura- 
lės priemonės yra geriausia 
priemone sveikatos patai
symui, kad nat u r a l ė m i s 
priemonėmis galima grei
čiausiai ir geriausiai svei
katą pataisyti, tiktai rei
kia mokytis ir pažinti save 
ir ko sistemai .reikalinga.

Be abejo, būna gyvenime 
daug sunkenybių, kurioms 
išrišti reikia pagalbos, bet. 
didesniame ar mažesniame 
susirgime suprasi kaip ori
entuotis be baimės ar išsi- 
gandimo, rimtai, šaltai, ži
nodamas, ką darai, ir taip 
nugalėsi nelabąją ligą.

Ant galo sakau, meskite 
iš galvos tą mintį, kad lie
tuviški natūralistai atsira
do dėl biznio. Ne. Visi tos 
veiklos vadai gyvenime sir
gimais patyrė sunkumus, ir 
tik natūraliai gyvendami 
suprato gyvenimą ir svei-1 
katos palaikymo vertę il
gesnio amžiaus labui.

K. Depsas

faktinai pavalgyti gerai, 
nes visi atvykusieji penimi.

Tas vėl kainuoja tūkstan
čius ir tūkstančius dolerių.

M. .

daug prieklaukų, į kurias 
vienu kartu gali priimti iki 
500 didelių laivų. Brookly
ne, prie East- upės, nuo 1801 
metų yra vienas iš didžiau
sių karo laivų statymo ir 
taisymo “fabrikų” (Navy 
Yard). Šie įrengimai uži
ma 144-rių akrų plotą, 
[taisyta 1 a i v ų įvedimui 
gurbai (Dry Docks). Vie
nas iš jų turi 694 pėdas 
ilgio, tai gali priimti di
džiausius šių laikų laivus.

Aukščiausia vieta yra 
Prospect Kalnas, kurio vir
šus 195 pėdos virš Jūrų ly
gumos. Miestas turi .tris 
pagarsėjusias jūrines mau
dynes — Coney Island, 
Brighton ir Manhattan 
“byčius.”

Iki 1898 metų Brooklynas 
buvo atskiras miestas, nuo 
to laiko jis tapo New Yor
ko dalimis. 1790 metais jis 
turėjo tik 4,500 gyventojų;

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

1900 metais — 1, 166,500, o 
dabar apie tris milijonus. 
Brooklyne yra įvairiausių 
gamybos fabrikų ir dirbtu
vių, kurių kiekis viršija 
5,000. Alginių darbininkų 
yra virš 200,000. Aukščiau
sias namas, tai Williams
burg Savings banko, kuris 
turi 42 aukštus, arba 512 
bėdų aukščio. Požeminiai 
ir viršutiniai traukiniai su
daro 236 mylias kelio, gat- 
vekariai 20 mylių; troley - 
busai 30 mylių ir busai ap
tarnauja 530 mylių ilgio 
gatves. Tai tiek apie ben
dras informacijas.

Kultūros įstaigos
Brooklyne parkų yra virš 

30. Didžiausias iš jų — 
Prospect Parkas, kuris už
ima 526 ketvirtainius akrus 
žemės. Visi parkai užima 
1,126 akrų plotą. Mieste 
yra virš 30 ligoninių ir 874

mą vadintis miestu. Is
1799 metais Brooklyne 

pasirodė pirmas laikraštis; 
tai buvo garsinimų ir vie
tos žinių laikraštis. Jis va
dinosi “Courier and New 
York and Long Island Ad
vertiser.”

Laike .Amerikos Revoliu
cijos didelių mūšių buvo 
Long Islande, New Yorko 
ir Brooklyno srityje. 1776 
metais, 27 dieną rugpjūčio 
anglai iškėlė Brooklyne sa
vo jėgas ir jį užvaldė. Jie 
laikėsi net iki 1783 metų. 
Bet apie tai parašysime ki
tą kartą.

MARGUMYNAI
Tokyo policija šį mėnesį 

pirmu kartu pradėjo Rau
doti susisiekimo dirigavi
mui elektrines lemputes. Iki 
šiol ji naudoja popierinius

įvairiausių tikėjimų bažny- lanternus, kurie, ten buvo 
čių.

Brooklyno^ cen tralinis 
knygynas įsteigtas 1897 m. 
Jis turi 1,685,000 įvairiau
sių knygų. Taipgi turi dar 
40 savo skyrių įvairiausio
se miesto dalyse.

Iš žymesnių aukštų moks
lo įstaigų yra Long Islan
do, Brooklyno, St. Mary, 
St. John, St. Peters, Inži
nerijos kolegijos. Žymią 
vietą užima Pratt Institu
tas,, kurio knygyne yra 
virš 100,000 iva iriausiu 
knygų. Brooklyno Dailės ir 
Mokslo Institutai, taipgi 
Botanikos Daržas, kuris už
ima 42 akrus žemės.

Biskis iš istorijos
Senovėje antjJmg Island 

(Ilgosios Salos) gyveno 
daug indijonų genčių. Mat, 
sala yra apie"120 mylių il
gio, vietomis iki 20 mylių 
pločio. Iš visų pusių ap- j giantiems šalmams seniai 
supta vandens. Patogu van- ; išnykus, kariai tebevartoja

madoje per paskutinius 70 
metu. A-

Yra vieta pasaulyje, kur 
kiaulės gauna ne tik kas
dieninę vonią, bet yra at
sargiai šukuojamos ir net 
pudru apibarstomos. Tos 
kiaulės yra 8 jų šeimynėlė, 
išstatyta parodoje Cbicagos 
Mokslo ir Industrijos mu
ziejuje.

Karinio saliutavimo įpro
tis taip atsirado: senovės 
kariai, kurie dėvėjo šarvus, 
pridėdavo savo dešinę ran
ką prie’ šalmo dalies, kuri 
dengė kaktą, sutikus drau
gą. Pakėlus tą uždangą, 
kariai galėjo vienas kitą 
pažinti, ir tas buvo skaito
ma draugiško 
ženklu/.1

Šarvams ir

sveikinimo

veidą den-

deniu palaikyti susisiekimą. 
Jūros, užlajos ir upės visa
da buvo turtingos žuvimis. 
Miškuose veisėsi įvairių 
laukinių galvijų. Elnių ir 
stirnų dar ir dabar rytinia
me salos gale yra.

Vieta, kur Brooklynas 
įsteigtas, priklausė Canar- 
sie indijonų giminėms. Ho- 
landietis W. Adriaense 
“nupirko” plotą nuo indijo
nų už įvairius blizgančius 
dalykėlius. 1636 metais Jan 
Eversen Bont įsteigė pirmą 
kaimelį, kuris buvo pava
dintas Breuckelen, vardu 
vieno Hollandijoje esančio 
miesto. Nuo šio pavadini
mo vėliau tapo Brooklyno 
vardas.

tą pati judėsi, — prideda 
dešinę ranką prie kepurės, 
vietoje šalmo.

Suomiai, netolimi Lietu
vos kaimynai, skaitomi 
skandinavams artimais, ir 
giminingais švedams, nor
vegams. Bet rasiniai suo
miai giminingesni kinams, 
japonams, mongolams, nes 
suomiai yra geltonosios, o 
ne baltosios rasės tauta. 
Panašiai estai, kurie pabal- 
tiečiai, artimesni mongo
lams, negu latviams ir Įtė
viams, nes ir jie geltonosios 
rasės tauta... ,

Italijos srities Lombardi
jos vardas pareina iš gotiš
ko 
kas reiškia ilgabarzdžiai.

žodžio “longobardai,”
vadinama West India Co. 
“nupirko” nuo i n d i j o n ų i 
Wallabout Bay (užlajoj) Akių ligos^rachomos\*ar- 
krantą ir įsteigė savo kai-' do kilmė arabiška, reiškian- 
melį, kurį pavadino Boswi-i ti šiurkštumas.
jek. 1642 metais buvo ar- į 
timai įsteigtas “Ferry” 
(perkėlas) per East upę i 
Manhattaną. Netrukus an
glai įsteigė kitą koloniją, 
kurią pavadino Yorkshire 
vardu, o visą apylinke — 
King’s County (Karaliaus 
apskritis). Brooklynas ir 
dabar Kings County, nors 
nuo Anglijos karaliau s 
jau seniai laisvas. Netru
kus buvo įsteigti nauji kai
meliai — Wilha, m s b u r g , I 
Greenpoint, New Lots, East 
New York ir kiti. Tos vie
tos Brooklyno miesto ir da
bar turi tuos pavadinimus, 
kaipo miesto dalys.

1816 metais Brooklynas 
buvo inkorporuotas (įregis
truotas) kaip sodžius. Gi 
1834 metais jis gavo leidi-

Vienoje Bostono labora
torijoje buvo baigta kon- 
struktuoti taip vadinamą 
aritthomometerį, kraujo 
raudonu ir baltu rutuliukų 
skaičiavimo mašiną. Iki 
šiol tas skaičiavimas buvo 
darytas žmogaus akimi,— 
mašina tai darys mechaniš
kai ir penkius kartus grei
čiau.

Sao Paulo (Brazilijos) 
miesto taryba išleido tokį 
patvarkymą: “Miesto ta
ryboje dirbančios rašti
ninkės - stenografistės turi 
dėvėti uniformas, nes .^te- 
nografistės. kurios dtvi 
lengvas sukneles, išbluko 
tarybos narių mintis ir ken
kia jų darbui...”

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penkt., Rugsėjo (Sept.) 24, 1954



Scranton, Pa.
Po ilgos, net keletą metų 

besitęsiančios sunkios ligos, 
rugsėju 8 d., State Ligoninėje 
mirė VJomicelė Petroškaitė— 
Šlekaitienė, dagyvenusi 63 
metus amžiaus, žmona žino
mo veikėjo ir Laisves vajinin- 
ko Petro Šlekaičio, gimusi ža
gariu kaime, Ūdrijos Valsčiu
je. Atvykus į S. V. 1906 m.

Domicėlę pažinojau1 < per 
daugelį metų. Buvo pažangi, 
malonaus būdo moteris. Svei
ka būdama daug kuo prisidė
jo prie veikimo, bet ir besirgi- 
nėdama veikė kiek tik jai spė
kos leido, paremdama kiek
vieną naudingą darbą. Su kai
mynais ir pažįstamais gražiai 
sugyveno, už tai jie visi, pas
kutinį kartą jai patarnavo su 
daugybe gėlių, gausiai buvo 
lankoma W. Pėstininko šer
meninėje, o palydėti į amžiną 
poilsio vietą, susirinko nepa
prastai daug žmonių. Palai
dota l>A'vo 11 d. rugsėjo Ab
ington nills kapinėse.

Šermeninėje ii- ant 
Laisvės®-edaktorius Rojus Mi- 
;:ara pasakė po tinkamą kal
bą. Įvertino velionės pastan
gas, kad darbavosi dėl geres
nės ateities visai žmonijai. 
Kalbėtojas žymėjo, kad tie, 
kurie vien tik savo naudai vei
kia, neatlieka tinkamai savo 
pareigas: Kiekvienas žmogus 
turi prisidėti prie to didelio 
darbo, kuris pagerins visuo
menės būvį. Tik tuomet jo 
gyvenimas būna pilnai gyven
tas, Apie mirtį, kalbėtojas iš
sireiškė, kad laisvas žmogus 
nebijo mirties taip kaip tikin
tysis. Tikintysis įgazdihtas 
pragaru ii' velniais, jis viso to 
bijo. Gi laisvas žmogus žino, 
kad mirtis tai amžinas poilsis. 
Tačiau, sakė jis, 
yra brangus 
daryti viską, 
tume.

Domicėlės

žiam kalnelyje, nuo kurio vie
noje pusėje regisi gražus eže
ras, o iš visų kitų pusių iškilę 
dar didesni kalnai. Dabartiniu 
laiku labai gražiai pasipuošę 
žalumu, tik kur-nekur jau ma
tosi po truputėli pasirodan
čios artėjančio rudens spal
vos.

Lydėtojai buvo pakviesti i 
Domicėlės buvusius namus, 
kur jos vyras Petras visus pa
vaišino užkandžiais.

Tegul jai būna lengva šios 
šalies žemelė, o jos vyrui, du
krai ir sūnams giliausia užuo
jauta ■

Worcester^ Žinios
Rugsėjo (Sept.) 7 d. įvyko 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų D- 
;os mėnasinis susirinkimas. 
Valdyba ir įvairios biznio ko
misijos išdavė raportus iš per
eito menesio veiklos. Viskas 
tvarkoje vedama.

Prisirašė nauja narė prie 
L.S.D. draugijos, Mrs. Jane 
W aite lis.

Dalyvis.

kapo,

gyvenimas 
ir mes privalome 
kad ilgai gyve n-

kūnas ilsisi g ra-

Montello, Mass.
SKUBŪS PRANEŠIMAI
Jau seniai serga Laisvės 

skaitytojai:
July Blujienė, Jono žmo

na, sunkiai serga, gyvena 
po num. 88 Vine St.

Antanas Čarkasas vis dar 
nesijaučia gerai, sirguliuo
ja nuo seniai; šiuo metu 
dar labiau sunegalavo. Jis 
gyvena po num. 87 Waldo 
Street.

Buvo rašyta, kad J. Mas- 
teika, buvęs 
kuris dabar 
ton, Mass., 
stogo; nors
tokio aukšto, kaip buvo ra
šyta, bet jis sunkiai susi
žeidė. Kojos kaulai dratais 
suvarstyti. Jis randasi Nor
wood, Mass., ligoninėje.

Serga K. Grukauskas, gy
venąs po num. 26 Payton 
Court.
BLYNŲ PARĖS piknikas 

yra rengiamas rugsėjo 26 
d. Lietuvių Tautiško Namo 
Parke spaudos reikalams.

Geo. Shimaitis

Mirė du nariai. J. Traupys 
pamirė rugp. 22 d., o palai
dotas 25-tą. Traupys visą lai
ką buvo laisvii minčių ir mylė
jo progresyvišką veikimą. J. 
Traupys kadaise prisidėjo 
stambiai prie sutvėrimo tauti
nės parapijos

Vienok tapo palaidotas su 
k ata 1 i k išk o m is pam a 1 d o mis, 
Šv. Jono kapinėse.

Martynas Benkiavičius mirė 
rugp. 
28-tą. 
laisvų 
minės
tinėmis pamaldomis. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija su- 

patarn avimą 
draugams1— 

gėlių vainiką

24-tą d., o palaidotas 
Martynas taip pat buvo 
minčių žmogus, bet gi- 
palaidojo ji su bažny-

dorčesterietis, 
gyvena Can- 
nukrito nuo 

nukrito ne iš

mirusioms savo 
davė po gražų 
ir grab nėšius.

Draugija pareiškė susirinki
me nuoširdžią užuojautą bu
vusių draugų giminėms ir 
draugams.

Lai jums, brangūs draugai, 
būna lengva šios šalies žeme-

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 5 d. 7:30 vai. vak., 29 
Endicott St. salėje.

Rep.

Lewiston-Auburn, Me.
Mirtis ir audra

čion lietuvių randasi apie 
2 šimtai. Dauguma iš jų tiki 
būk po mirties galės vėl gy
venti. Bet yra gražus būrelis 
lietuvių apsišvietusių ir mylin
čių laisvai gyventi šiame pa
saulyje. Beje, keliolikos metų 
bėgyje, keletas lietuvių atėmė 
sau gyvybę,—tai buvo nusivy
lę vargingu gyvenimu žmo
nės !

'Rugsėjo 5 d. Petras žar- 
kauskas savo obelyje pasiko
rė. Jis buvo 61 metų amžiaus. 
Kadaise buvęs audėjas—jau 
keletas metų kaip nedirbo. 
Mylėjo žuvauti ir medžioti. 
Buvo narys šv. Baltramiejaus 
ir Gedimino draugysčių; pri
klausė ir prie lietuvių klubo. 
Paliko dvi dukteris, vedusias, 
Boger Dumais, Sea Bright, N. 
J. ; ir Roland Fortin, Auburn, 
Me.; ir sūnų Petrą, Salem, 
Mass.; ir 7 anūkus. Ant kapo 
buvo daug gėlių. Palaidotas 
Mt. Hope kapinėse.

šv. Baltramiejaus draugys
tės prezidentas Kazys Bu- 
kis, 62 metų amžiaus, po ope
racijos mirė. Paliko brolį Pe
trą Bukį ir seserėčias D. Bu- 
kis, Patriciją Rojez ir J. R. 
Brunelag, kurie gyvena Fran
klin, Mass. Brolis Antanas ii 
4 seserys: Salomėja, Amylia, 
Adėlia, ir Uršulė, kurie gyve
na Lietuvoje. Seserėčia P. Kiš
kų nas gyvena Lewistone.

Iš amato velionis buvo au
dėjas. Bažnyčion lydėjo 23 
automobiliai. Ant kapo buvo 
daug gėlių.

ir didelė

trijų lubų 
kalno—čia 
šiaurių ir

Naujokienės gražus budin- 
kas apgultas lapuotais me
džiais. Skanių grūšių vaisme
dis paguldytas 
pušis išrauta.

Steponavičiaus 
bakūžė tūno ant 
sveika gyventi. J
vakarų pusių obelys ir slyvos 
auga. Gėlynas dabina žalią 
pievą.

Kzio Martin kaus du budi ti
kai tūkso vaizbos vietoje. 
Frunte gėlės žydi. Kazys jau 
susveiko ir išrodo gerai. Jau 
galės batus, taisyti. Jo mote
ris yra mitri stubos ruošoje 
ir gera virėja.

P. Yvirkštąs gyvena atstu! 
Auburn miesto. Verčiasi iš 
pieno ir kiaušinių. Užlaiko 
gražių pezinų. Jo daržas ge
rai užderėjęs.

Atsibuvo Lietuvos Dukterų 
piknikas. Nedeldienis buvo 
gražus, todėl ir publikos buvo 
gražios, žmonės linksminosi, 
tyrui oru pakviepavo ir užsiga
nėdinę išsiskirstė. Pavyzdingai 
ve i k ė p a ta i • n a u toj os—ve i tos 
pagyrimo. pelno

' A. iJeti*ov

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Padėkite savo vajininkams
gauti Laisvei naujų skaitytojų, vei naują skaitytoją? Jei ne, 
Laisvės kaina $8.00 metams

3

Ar Tamsta jau gavai Lais-

tai pasirūpink gauti.

LAISVĖS KONCERTAS
Iš anksto kviečiame visus į Laisvės koncertą. Kvie
čiame visą didžiojo New Yorko visuomenę ir kviečia
me iš tolimesnių kolonijų. Koncertas yra rengiamas 
anksti iš rudens todėl, kad patogiau būtų atvažiuoti 
iš tolimesnių kolonijų. Koncerto programa šiemet 
bus labai įdomi, nes yra numatoma žymių talentų pro
gramos pildymui. Greit bus paskelbta ištisa progra
ma.

Koncertas įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 November
Prašome pasižymėti ant savo kalendoriaus dieną kada 
koncertas įvyks ir iš anksto ruoštis jį išgirsti ir pa
matyti. Sulig šių dienų brangenybių koncertui įžanga 
labai žema — tik $1.50 asmeniui. Būtume dėkingi, 
kad iš anksto įsigytume įžangos bilietą. Būtų pato
giau jums ir rengėjams.

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

Pittsburgh, Pa.
Man per ilgą laiką ser

gant—nuo liepos 2 iki rug
sėjo 13 d. — užsiliko daug 
darbu neatliktu ir suvėluo
tas pasiruošimas Laisvės ir 
Vilnies vajui.

Dabar jau pasveikau, 
pradėjau dirbti, gal sutvir- 
tėsiu. Labai dėkoju drau
gams, kurie mane lankėte 
ligoninėje. Smagiau, kuo
met kas ateina pasikalbėti 
apie įvairius dalykus. Mr. j 
ir' Mrs. Umbrasai atnešė | 
gražių gėlių bukietą, kurį; 
aš išlaikiau iki išėjau iš Ii-; 
goninės, kurioje teko būti 3 i 
savaites.

Labai gaila, kad Pitts- Į 
burghe ir apylinkėje pažan- Į 
gesnis veikimas mažai ju- ’ 
da. Mes dar neperseni, ga
lėtume dirbti. Turėtume 
susitarti ir tuojau ką nors 
pradėti veikti.

Šaltesnis sezonas jau čia I 
pat, jau laikas pradėti!

Jonas Urbonas i

Koncertas prasidės 3:30 vai. popiet. Po programos 
bus šokiai, šokiams gros George Kazakevičiaus or
kestrą. Vien tik, šokiams įžanga 75c. Visi rūpinki
mės, ir darbuokimės, kad koncertas pavyktų. Kvies- 
kime į koncertą visus dailę mylinčius žmones, visus 
apšvietą ir dienraštį Laisvę branginančius žmones.

u J_ ___________ _ ■ . . ■ ■ -.
munm tirminin numinu niiionninnuūnnumnuamnniinnu nn

Naujiena LietuviamsSofija Buivydienė, 63 metų 
amžiaus, išgulėjus dvi savai
tes ligoninėje, mirė. Buvo An
tano ir Rožės Keršių duktė. 
Atvažiavo šion šalin 20 metų 
jaunuolė, čia išgyveno 43 me 
tu s. Jos vyras mirė 1941 m. 
Buvo narė Lietuvos Dukterų 
Draugystės Amerikoje. Pali
ko 3 dukteris: Blanche Ham
mond ir Robert (Sue) Arnea- 
ult, Lewistone, ir Anne Pratt. 
Portland, Me. Brolis John 
Keršis gyvena Chicago, Ill. 
Sesuo Gus Quoss, vedus, Ro- Į 
yalton, 111. Taipgi paliko 4 

Ir kaip jis ga- , anūkus ir kelias seserėčias.

Frankfurtas.— Amerikos 
karo jėgos Vakarų Euro
poje praves didžiausius iki 
šiol atominius manevrus. 
Kartu su amerikiečiais da
lyvaus ir francūzų daliniai.

žymus laisvamanybės skelbėjas

Antanas M. Metelionis \

Lietuvos Sūn u s -- Iš e i vis
-Rašo SUSNINKŲ JURGIS= ......

Ruošia spaudai knygą, kuri bus iš
256 Puslapių, Gražiais Apdarais

(Tąsa)
Sekančią dieną, gerajai šeimininkėlei 

padedant, jis sudėjo viską į valizukę ir 
laukė vakaro. Kuomet visi vyrai jau 
grįžo ir susėdo prie stalo, Jurgis pareiš
kė:

“Aš jau kraustausi pas kitus šeimi
ninkus. Tai todėl ir nedirbau šiandien.”

Po vakarienės dar gražiai su visais 
pasikalbėjo, atsisveikino ir dviejų drau
gų lydimas išėjo. Jaunąją gaspadihėlę 
paliko net’raustančią.

Bet naujoje vietoje neteko ilgai gy
venti, nes už trejeto dienų Jurgis gavo 
laišką nuo savo advokato, kad pirmadie
nį turės stoti teisman, ir liepė jam gerai 
prisiruošti. O čia jau šeštadienis buvo, 
ii* laiko liko taip mažai.

SKUNDIKAI
Jurgio šeimininkai buvo įsitikinę, kad 

policija pas jį ras revolverį ir pinigų. 
Mat, jie pas jį buvo matę netoli šimto 
dolerių. Dalykas buvo tame: pas Jur
gį buyp atvažiavęs iš mainų draugas Po
vilas, jo artimas bičiulis. Bet Povilui 
darbai šiame mieste nepatiko. Ir taip 
Ieškodamas geresnio darbo, jis net ne-

* pajuto, kaip susibankrutino, taip, kad 
net neturėjo pakankamai pinigų 
parvažiuoti.

Tad, jis kreipėsi į Jurgį:
“Štai naujas revolveris, kuris 

kainavo septynius dolerius, ir štai
skustuvas, taipgi naujutė valizukė. Imk 
viską ir duok man septynius dolerius, 
kad aš galėčiau parvažiuoti namo. Mam 
čia darbai nepatinka. Padirbėsiu ilgiau 
mainose, o paskui bandysiu pirkti 
mą.”

Jurgis sutiko, sumokėjo Povilui 
tas prašė, ir ans išvažiavo. Bet,

namo

man 
geras

far-

kiek 
kad 

Jurgis vėliau revolverį pardavė, o pini
gus, apie 150 dolerių, paskolino patiki
mam draugui, šeimininkai nežinojo. Jei 
kas iš anksto būtų pasakęs Jurgiui, kad 
jo buvusieji šeimininkai, kuriuos jis lai
kė padoriais žmonėmis, jį taip apskųs, 
jis bWtų tik nusijuokęs.

Ir štai jis galvojo, krimtosi, kaip rei
kia apsiginti nuo kompanijos kaltinimo, 
ir visai nežinojo, kad buvusieji šeimi
ninkai turi iškepę prieš jį kaltinimus,

kurie dar pavojingesni.
Įėjo tikėti, kad jo buvusioji gaspadinėlė 
jam taip padarys? Juk, ji buvo jam ne 
tik meili ir lipšni, bet ir gerutė visais 
atžvilgiais: puikius valgius priruošdavo, 
skalbinius išskalbdavo, išprosydavo, 
taip, kad šeštadieniais jam viskas buvo 
gražiai prirengta, tik pasiimk ir apsi
vilkęs eik sau.

Pamatydavo ji skylutę jo kojinėse, tai 
kitą dieną paduoda jau sutaisytą, iš
skalbtą, kaip naujutėlę. Ir gerbė jis ją 
kaip motiną, kaip sesutę ir dar geriau.

TEISMAS
Teismabūtis pilnutėlis publikos, ypa

tingai moterų. Jurgio advokatas atėjęs 
dar gerokai anksčiau, ir pakvietė Jurgį 
su draugu į atskirą kambarį, ir ten jam 
atidengė baisią žinią:

“Nors to visai nežinojau, bet jūs kal
tinamas dvejopai, ne tik, kad norėjote 
nudėti R. N. fabriko formaną, bet ir ki
tas kaltinimas yra, buvusių šeimininkų, 
— kad revolveriu grąžindamas nuo šei
mininkės atėmėte 160 dolerių ir ją iš
prievartavote...”

Advokato žodžiai Jurgį trenkė kaip 
perkūnas iš giedro dangaus. Jurgis va
landėlei buvo taip pritrenktas, kad nie
ko sakyti negalėjo. Pagaliau kiek susi
valdė ir išstenėjo:

“... Bet, kad aš išėjau su šeimininkais 
visai nesusipykęs... Ir kodėl jie ant ma
nęs taip jau užsipuolė?”

Bet jau buvo laikas eiti teismo salėn, 
ir netrukus Jurgis jau sėdėjo kaltina
mųjų suole.

Nepoilgo pasigirdo ir teisėjo kūjelis ir 
pranešimas “teismas prasideda”. Pro- 
kuroras-valstybės gynėjas perskaitė kal
tinimo aktą ir pradėjo tikinti prisaik
dintus teisėjus, koks baisus kriminalis
tas Jurgis yra.

Paskui teisėjas klausė Jurgio:
“Ką tu turi pasakyti apie norėjimą 

nudėti formaną?”
Jurgis atsakė, kad jo užmušti nenorė

jo, kad jokios geležies neturėjo, ir kad 
tai jį formanas užpuolė ir bandė jėga 
pašalinti iš fabriko,—tai viskas.

(Bus daugiau)

Tegu buna lengva šios 
lės žemelė dėl jų.

Meškienė serga ligoninėje, 
ii Levonaučienė sunkiai susir
go.

žo narni' po operacijos 
m ingai sveiksta.

teko aplankyti 
skaitytojus. Todėl ne

bus pro šalį ir prisiminti apie 
jų gyvenimo išvaizdą.

J. Va i svylos graži reziden- 
cija-pieva aplink, net 7 spal
vų—rožės

Man
Laisvės

talus

(Tąsa iš pirmo pusi.)
būti pilnai laisvais.

Supraskite: sugrįžę 
bėgėliai juos turės kontro
liuoti ir mokinti meilės ka
pitalizmui !

Tas tik parodo, kad ne tik 
lietuviškieji raketieriai iš 
VLIKo, bet ir visi kiti pa
našūs sutvėrimai gyvena 
kvailių rojuje, tikėdami, 
kad jiems dar teks proga 
Lietuvą, Lenkiją, Čechoslo- 
vakiją ir kitus kraštus val
dyti.

pa

*•

Išleidimo kaštų padengimui autorius prašo visuomenės 
lengvos paramos. Jis prašo iš anksto užsisakyti tą kny
gą. Iš anksto užsisakantiems kaina tik $1.00. Užsisa
kiusiųjų vardai bus išspausdinti knygoje.

Knyga Tikrai Bus Išleista fl
"t

Autorius jau turi sutartį su Laisvės spaustuve knygos 
atspausdinimui. Knyga bus laisvamaniško turinio, su 
daug tyrų faktų prieš prietarus, su mokslinėmis išvado
mis apie žmogaus išsivystymą, jo galvojimą ir kovas už 
egz'istenciją, laisvę ir šviesesnį gyvenimą. Knyga tikrai 
verta visuomenės paramos.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai: W

Mr. T. Metelonis
25504 Darthmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

žiemių ' pusių apsupa 
sodnas, pilnas slyvų, 

ir abuolių bei p.V’čių. 
puošia maloniai kve- 
kvietkynas. Duktė Mil- 
vyru ir mažą vaikelį

marguoja—ir kito- 
mirgantis gėlynas 

Diena tyku, lapuoti medeliai 
snaudžia. O viduje įvairūs pa
togumai dėl gražaus gyveni
mo.

A. Stuko rezidenciją iš ry
tų ii*
jaunas 
grūšių 
Kiemą 
piantis 
d ra su
atsivežė iš Floridos ir su tė
vukais ir brolio šeima pralei
do vakacijas. Mat, jos vyras 
ta rnau j a k a r i u omen ė j e.

Čia siautė vėtra su lietum, 
tad ir St u k am daug žalos pri
darė. Nuvertė vaismedžius ir 
iškrėtė dar žalius produktus.

Silemonienės kieme obelis 
nudaužta. Tolydžio Seklyčios 
didelis daržas: kopūstų, bul
vių, burokų, kukurūzų, agur
kų ir pamydorų palšai žaliuo
ja. Tik stirnos atsilanko ant 
vakarienės daržan... Liau- 
danskienės irgi turtingas dar
želis daržovėmis. Altanka ap
gaubta vynagradais—taip ii' 
kaba kekės uogų. Viduje ma
lonu pasėdėti. Anelia dar bū
dama jaunesnė pasodino py- 
čių ir dabar jau auga dideli 
pyčiai. Vienok žiauri audra 
nukrėtė dar jauną vaisių ir 
vaismedį nugriovė. Duktė Le
ya na aplankė motiną ir išva
žiavo atgal į Bostoną.

New Yorko valstijos de
mokratai neišklausė eilinių 
žmonių balso, nominuodami 4- 7

Harrimaną, vietoje Roose- 
velto. Partijos vadai neį
rodė didelės išminties.

Su savo Harrimanu jie 
labai daug darbo žmonių 
nustums pas gana populia
rų republikonų kandidatą 
senatorių įves. Roosevel- 
tas turėjo labai 'daug įta
kos darbo unijose. Tuo ne
gali pasigirti Mr. Harri
man.

“Nepalankios 
kurios reiškiasi 
tarpe McCarthy 
yra sveikas reiškinys,” rašo

1

nuotaikos, 
balsuotojų

Bet tai yra Grigaičio 
džiaugsmas tiktai plikais 
žodžiais. Visoje politikoje 
Grigaitis yra gryniausio 
kraujo makartistas. Jis re
mia kiekvieną reakcijos žy
gį prieš Amerikos žmonių 
demokratines teises ir civi
lines laisves.

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

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

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias

One
One
One

Room
Room
Room

praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week

$30.00
$27.50
$22.00

Day
- two double beds ----- $17.00
- one double bed, one single bed - $5.50
- double bed -..................................$4.00

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.
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Aido Choras dar kartą 
prašo talkos

Aido Choro trečioji painoka

tos vakarą. Liberty Auditori
jos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi lu vai. 
Būtinai reikalingi visi praėju
sį sezoną buvusieji daininin
kai. Ir prašomi atvvkti bile ka
da buvusieji choristai arba ir 
niekad nedainavusieji, b»'t no
rintieji dainuoti.

jo 17-tą atsilankė trys praėju
si sezoną nedainavę choristai. 
Tačiau su dabartiniu skaičiu
mi vos tik galima laikytis, ka- 

\ykti. Choras privalo būti di- 

pildyti ir pasitaikius kam nors

Prašome visus susirūpinti iš
laikymu turtingo nariais cho
ro ir lietuvių liaudies dainos 
Amerikoje. Juk tiktai tam

Būtinai ateikite šį penkta
dienį ar bent artimiausią po 
šio. Choras mokinasi 
kurias turės dainuoti 
metiniame koncerte ir 
išstojimuose. Būsite 
gesni sau ir chorui atėję pra
džioje sezono. Choro pamokos 
visuomet Įvyksta penktadie
niais, toje pat vietoje.

C-ė

dainų, 
Laisvės 
kituose 
naudin-

Roosevelta stato

dieną 
pasiūlė 

kandidatu

Antrą konvencijos 
demokratų lyderiai 
Rooseveltui būti 
prokuroro pareigoms. Iš kar
to jis nenorėjęs tos kandida-’ 
tūros priimti. Tačiau lyde
riams vienbalsiai jį pasiūlius, 
sutiko.

Kalbama, kad ir Lehmanas 
laginęs jį kandidatūrą 
imti.

pi i-

Binguos iki rinkimų

Miesto Taryba 21 balsu 
prieš 1 nutarė prašyti Albany 
valdžios nebausti lošėjus bin- 
go.

Tą pačią dieną State Coun
cil of Churches kreipėsi į Al
bany paraginant griežtai už
drausti bingo kaip ‘‘moralini 
ir socialinį blogą.”

Harrisono senukei
Brangi drauge,

Džiugu skaityti 15 d. rug
sėjo Laisvėje apie jūsų 74 me
tų amžiaus sukaktį ir tokį pa
reiškimą bei nusistatymą, ku
ris yra labai rotai sutinka
mas.

Tai pavyzdys mūsų senstan
tiems draugams ir draugėms, 
žinoma, jog yra daugelis ge
rokai pasiturinčių senstančių 
mūsų žmonių, bet kapitalo, 
be niekur nieko, be jokio pa
tvarkymo, įsikibusiai laikosi 
iki paskutinės gyvenimo minu
tės. Be patvarkymo laikytas 
turtas taip ir pasilieka visiš
kai nepageidaujamai

Taip pat žinome 
kurie atkakliai taupė 
Nors ir progresyviai
bet prie visuomeninio judėji
mo bei jo Įstaigų, beveik ne
prisidėjo finansiniai, — išski
riant, susiraukę užsimokėjo už 
laikraščio prenumeratą me
tams. Tiesa, sutaupė dešimtį 
tūkstančių ar daugiau ir ma
nė sau : paliksiu vaikams, o jei 
jų nėra, tai liks artimiesiems 
giminėms. Na, taip ir buvo,— 
numirė ir paliko tokiems, ku
rie neužilgo tuos pinigus pra
leido ir baigta.

Dar kitų nesutvarkytas tur
tas teko darbo žmonių 
šams bei jų įstaigoms, 
finansiniai sutvirtėję ir 
gali skleisti temdinimo
naudojimo propagandą...

Tau mieloji drauge, senute 
Onute, ir senam Jonui, linki
me tvirtos sveikatos, ištver
mės ir ilgo, ilgo amžiaus su
laukti!!

Vincas ir Ona Žilinskai

įstaigai.

pinigus, 
būdami,

prie- 
kuric 

toliau 
ir iš-

Kritikavo republikonų į Spalio 3-čių dieną gražiai ii 
smagi ai pabal i a vos i m enesirūpinimą darbo 

žmonių reikalais
Demokratų konvencijos pir

mą dieną New Yorko miesto 
majoras Wagner buvo pa-

jaučią ją 
kartinei 
svarbių

vadovam

mūsų ša 
kaltinimu

“Kai administracija atsisa- 
i ko pripažinti, jog yra žmonių 
be darbo; jog daug išl. 
siu nedarbo apdraudos 
uitis taip pat tebėra be 

; bo... ji (ta administracija) 
I šia pagrindą didesniam 
Į darbui, padidina biznio 
I saugumą.” 

gavi- 
dar- 
tie-
ne-
ne-

; režimas “sukėlė -pieno indus- 
' trijoje suirutę.’’ Sake, jog rc- 
publikonai pakeldino remias 
ir fėrus New Yorko mieste ir 
kad suokalbiauja “atiduoti” 
būsimą St. Lawrence ir Nia-

■ gara pajėgą privatinėms pa
jėgos tiekimo firmoms.

Republikonų administraci • 
ia, sakė majoras, “nekeričia i" .

• paprastojo žmogaus, ncken- 
'č>a jo gerovės, jo ateities, jo 
' išminties.”

Jis užtikrino, kad demokra- 
' tai esą pasižadėję saugoti
■ darbininkų teisę “kolektyvėse 
derybose” ginti savo reikalus 
privatinėje industrijoje ir val
diniuose darbuose.

Rep.

Persekioja kitą civili!’ 
teisių darbuotoją

Civiliu, Teisių Kongresas 
lareiške , jog yra ženklų, 
:ad prokuroro Brownellio

i agentai bandys toliau vykdyti 
persekiojimą tos organizaci
jos ir jos darbuotojų. Tą Į ma
to tame, kad dar nesulaukus 
iš kalėjimo Pattersono, pa
smilktas Samuel Barron, kuris 
darbavosi su Patterson u.

turėtų sugrįž- 
ša ti
ru p?

Pattersonas
t i rugsėjo 28-tą, Barroną 
kia į Foley Square 27-tą 
sėjo, 2:30 po pietų.

jau mik us
suvaldyti. Tą patyrė Vaikų 
Kaimo viršininkai. Ten paduo
ti kaip nepataisomi du 13 me
tų berniukai ištrūko. Bėgiu 
18 valandų jie apvogė porą

Juos sugavo bandančius ne
mokamai įsibriauti Į teatrą.

Tyrinėtojai užmuštos ant 
kelio Eleanor Mollier nustatė, 
kad dar 1 ar du auto turėjo 
ką bendra su jos užmušimu. 
Taipgi nustatė, kad jos 
dovas Masterson buvęs 
čiai įsigėręs.

(lik

Vincent Flynn, 23 m., 
užmuštas New Haven trauki
nio netoli Astorijos.

tapo

Taipei. — Septinto Ame
rikos laivyno komandantas 
vice-admirolas Alfred M.- 
Pride atvyko Formozon ir 
konferuoja su Čiangu. 1

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už 
skelbimą kaina žema.

pa-

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.
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į Numažino policistams 
ūgio mierą

Pastangose paakstinti jau-

pobūvių salėje bus rengiama- 

kviečiam i O kad butu

dėsime kai ką daugiau.

Geros vaišės taipgi jau 
tikrintos. Jas garnius 
tęs šeimininkės: Ona 
uė, Stephanie iti< ■!)(".

vai

rektoriai joms pagelbės tuo. | 
ką jie išgali pagaminti. Balius j 
bus vaišingas.

Jau surinkę 2,317 
parašą už Flyim

People's Pugiits Party dar- 
jbuotojai pirmadienio vakaru

to < larbu turėjo

Komitetas pareiškė, kad 
laimėjimas yra užmatomas, 

sias dienas. taip masiniai išeis 
pra-

ėjusios savaitės ir pirmadieni. 
Parašams gauti ir priruoš- 
paskutinė diena yra riigsė- 
27-ta. Kandidatui i Kongre- 
pastatyfi reikia mažiausia

000 užtikrintai gerų parašų, 
ų kuris 
politikie- 

|O

valdančios

čiau statant darbininkų vado
vę, komitetas tikisi, kad gali 
daug parašų atmesti. Dėl to 
stengsis surinkti 4,000 iki 5 
tūkstančių, kad užtektų atme
timui tų, kuriuose 
kių n ('tiks luinų, 

ko- 
už- 
ant

ir likti
PI vnn

baloto.

Parašu rin k ėjai visur pirma

bin in ku komuniste,

kad ji yra persekiojama už. 
pažangias mintis, nes tokias 
:nintis'uždraudžia nedemokra
tinis Smith Aktas. Tiktai po 
tokio išaiškinimo prašo para
šo. Taigi, neturėtų būti daug 
atmestinų parašų. Tačiau vi
suomet randasi vienas kitan 
pilietis, kuris pasirašė užmir- 

vo balsuoti. Tūlas bus raidę 
perdaug ar permažai savo pa
vardėje įrašęs. O šiais laikais 
ir tokių, kuriems jau po pasi
rašymo kas nors bus pakei
tęs minti. Tą viską aprokavus, 
komitetas ir nusprendė surink- 
ti parašų daug daugiau, negu 
būtina turėti.

i no tarpu visa salia ir pa
saulis žiūri i Bronxe esanti 2 1- 
tą kongresini d iškriktą. Visi 
pripažįsta, jog gavimas užten
kamai parašų pastatyti komu
nistę ant baloto 
laikais parodys, 
kos didmiestyje 
milžinų. Sa 
pat parodys, 
ja Amerikoje dar gyva, nežiū
rint makartistų siautėjimo.

šios isterijos 
kad Ameri- 

esama darbo 
jog tas taip

kad demokraci-

I MATTHEW A- ‘ 
BUVUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

įėjimas nemokamas. Vaišes 
kiekvienas’ pasirinks tinka
mas savo apetitui, atpildą su
teiks pa.gal Įvertinimą.

Tas smagus pobūvis Įvyks 

United Culinary, Bar 
Employes Lokalo 932 

rugsėjo 20-tą buvo su- 
i speciali susirinkimą. 

(Suėjo apie 1,000 narių. Tar- 
! pe supykusių narių vyi-avo 

Auditorijoje. Pro-ia',lringa 1>tmosrc‘,’a-
grama prasidės 3 vai., vai-1 
šes po 
dienraščio Laisvės direkto
riai 
raščio 35 metu sukakti ir 
pradėti vajų gavimui min

programos.

iai tikslu paminėti dien- su-spenduoti

mui senu. Kviečia visus 
dienraščio prietelius.

■=3

; Priejauta Rooseveltui, 
i balsai Harrimanui

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog demokratai pastatė Har- 
aimaną kandidatu j New Yor-

I komercinė spauda, kuri ar
šiausia puola viską, kas pana
šu Naujajai Dalybai, nomina
cijų išdava pasitiko su di-
džiausiu džiaugsmu.

parody-
ti.

Spaudoje bandoma
būk tai koki pašaliniai už 

loseveltą toki entuziazmą 
rodę konvencijoje. Ten buvu
si gauja (mob). Tuomi bando
ma užglostyti ta lakta, kad 
lik dideliu spaudimu viršinin
kai sueiliavo daugumą balsų 
už llarrimaną.

Kas liečia “gaują,” buvu
sieji tokiose konvencijose ži
ro, kad be tam, skirto ženklo 
i konvenciją niekas neįeina. 
Kooseveltiniai net protestavo, 
kad konvencijos rengėjai ša
liškai elgėsi, jiems mažiau tų 
konvencijon Įeiti pasų davę. 
Kadangi rengimo vadelės bu
vo llarrimano šalininkų ran
kose, tad galima sutikti, kad 
jeigu jie nebuvo šališki, tai 
nebuvo nei savųjų ,skriaudė

jo igu ten buvo 
priklausė abie-‘ gauja,” ji 

jiems.

Jaunuolis Wurtzberger pa
bėgęs iš Bellevue ligoninės, 
kur jį norėjo patalpinti kaip 
sergantį nervų pakrikimu. Gi 
mergšė, su kuria jis buvo pa
bėgęs apsivesti, irgi dingusi 
sekama diena. V k

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

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

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS ’

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
v

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

Nariai pareikalavo 
suspenduoti lokalo 
sukčius viršininkus

CIO

nariai 
šaukti 
C; - •

Nariai pareikalavo suspen- 
oti ne tiktai 3 centrinės 

unijos atstovo reikalaujamus 
i viršininkus, ku- 

j rie išnaudojo unijos fondus. 
Nariai pareikalavo suspen
duoti visą lokalo vykdančiąja

i tiems trims išnaudoti uniją 
arba buvo taip spangi, ar ne- 
paiseliai, jog nematė, kad ji 
išnaudojama. Taryboje yra 
12 narių.

Centrales unijos atstovas 
Max Greenberg išpildė Įoka- 
lo valią, paskelbė visus 14 as
menų suspenduotais. Prižadėjo 
nuodugnų ištyrimą padėties 
unijoje ir pateikti nariams ra
portą. Sakė, jog patys na-

Dainy - Juokų - Programa

Po Programos Vakariene
Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienio Popieti

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

duodami tuojau po programos.

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

Neklauskite vakarienės kainos, ateikite ir vakarieniau
kite, o mokėsite 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 dalyvaukit.

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N.'Y.

Te). EVergreen 7-6868 

nūs vyrus stoti policijon, vir
šininkai sutiko priimti biskį 
mažesnius. Lig šiol buvo rei
kalaujama ne mažesnių 5 pė
dų ir 8 colių, dabar priims 5 
pėdų ir 7'/j colių aukščio.

Jauni vyrai nesiskubina sto
ti. Reikalavimai fizinės svei
katos ir prasilavinimo yra ne
maži, o algos nedidelės. Blo
gėjant laikams tūli bijo stoti 
dėl to, kad gali būti siunčia
mi prieš savo žmones, reika
laujančius darbų, geresnių 
uždarbių ar nedarbe apdrau- 
dos.

Kandidatavęs i kongresma- 
nus 18-!me distrikte Caspar 
Ii. Citron reikalauja naujų 
perbalsavimų. Sako, jog Do- 
novanas padarytas nominaci
jos laimėtoju per suktybę.

riai vėl svarstys ir spręs ra
portą.

Vyriausiais kaltinamais šia
me lokale yra jo preziden
tas Samuel Rosensweig ir Ma
ry Gelliece. Jie per abu susi- 
glemžė sau virš $100,000 uni
jos pinigų.

Rep.

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel BV. 7-«2M

—— .............. ............ - ......l
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NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

NAMŲ DARBIXIXrtįfc
Prie pusiau invalido, pagedaujama 
viduramže. Atskiras kambarys, guo
lis vietoje. Puikūs fcamai, puikiau
sia alga. Nėra sunkaus namų darbo, 
nėra vaikų. Turi kalbėti angliškai.

Te). BA. 9-6520
(183-186

NAMŲ DARBININKfc—VIRĖJA 
Atskiras kambarys ir maudynė. Al
ga $45 i savaitę, kiti darbininkai. 
Turi kalbėti angliškai ir būti mylin
ti vaikus. Viduramžė priimtina. Rei- 
kalingi paliudijimai.

Te). SA. 2-8244
(184-186)

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.

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

(183-187)

HELP WANTED MALE

MALIAVOTOJAS
Patyrę mechanikai *

Iš vidaus ir lauko darbas 
Great Neck srityyM

Te). FL. 8-5368

SUPERINTENDENTAS
VYRAS GALI DIRBTI KITUR

Turi atlikti mažus pataisymus, 30 
J šeimų, 4 rūmų apartmentas ant pir- 
; mų lubų, pridedant algą.

RITHOLS
160 So. 3rd St., Brooklyn 

Te). EV. 7-4681
(184-190)

OIL BURNER

SERVICE MEN

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

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Te). MAin 5-8800

(183-189)

FRAMING CARPENTERS
GRUPĖS

1 Metų darbas — Aukštos Algos

FIRESIDE TERRACE
York, Pa. 8-1031—2-4214

šaukite Dabar. 5

(184-188)

REAL ESTATE

FLUSHING
Vieno Fėro Zonoje—15c. -6 rūmų na
mas, semi-attached, 3 metų senumo, 
1¥2 maudynių, ištaisytas skiepas, di
delis patio, arti visos transportacijos 
ii’ mokyklų. Su kiemu, Venetian, alu
minum screens—storms. Virtuvė pil
nai įrengta. Split bamboo draw
drapes gyvenamajame rūme. Dideli 
langai. $15,990. G. I. 4% mortgage 
ant $12,000.

Tel. FL. 8-5363
(186-187)

PEARL RIVER, N. Y.
4 miegrūmiai, ranch namas, 21 pė
dų gyvenamasis kambarys, Vene
tian blinds, beveik naujas, gas 
range, auto, washer, macadam drive, 
comb., storms ir screens, langai, pil
nai insulated, att., garadžius. 96x154 
kiemas. Plotas gražioje rezidencijo
je. Patogu del visko, švariose sąly
gose. Tuojau užimama. Parduodama 
su nuostoliu — $14,500. >

Pearl River 5-5805
(185-187)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROCERY—DELICATESSEN
Alus, cold cuts, frozen focC£. Pilnai 
tavoro—puikiausias didelis projek
tas yra statomas toje apylinkėje. 
Geras lunch biznis. $1,100 jeigu j sa
vaitę. Su nuolaida $6,500 už viską.

G)eninore 5-4028
(186-187)

Demokratai neparodė 
nominacijų

Demokratai buvo sutarę pa
rodyti televizijoje nominaciją 
kandidato į gubernatorių. Net 
kandidato nominacijos laikas 
buvo pritaikytas prie televi
zijoje tinkamo laiko, 11:15 
vakaro. Tačiau ' netransliavo.

žmonės kalba, jog translia
vimas būtų perdaug jau sti
priai parodęs, jog eiliniai pa
geidavo Roosevelto, bet nomi
navo Harrimaną, vykdydami 
savo viršininkų valią.

East Bronxe pradėjo dar
bus įvesti naturalį gasą į 100,- 
000 namų.




