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KRISLAI
Pirmas išbandymas.
“Giants” ir “Indians.” 
Pralaimej i mas pe rgale j e. 
Kaliniai —žmonės.
Kūrinys apie mena.

Rašo A. BIMBA

Jersey valstijoj 
munistai savo partijos

bernatorius. Valstijos se
kretorius patvarkė, jog jų 
kandidatas (Bert Salwen) 
negali būti ant rinkimų ba- 
loto. Neseniai priimtas 
“Communist Control Act of 
1954” padaręs komunistu

komunistai
us trauks

teisman. Tai bus pirmas 
išbandymas naujojo įstaty
mo teisėtumo. Byla gali

siekti ir Aukščiausią Teis
mą.

Pažangioji visuomenė su- ■ 
sidomėjusiai seks šios bylos j 
eigą teismuose. i

New Yorko mieste mes I 
turime tris didžiulius, ga
lingus ir labai turtingus 
beizbolės tymus — “Dodg
ers,”^ “Giants” ir “Yan
ked? Grynai bizniškosj 
įstaigos. Bet jų veikla su- j 
sidomėjimas nesvietiš kai!

“Dodgers” ir “Giants” 
priklauso prie National 
League, o “Yankt 
American League.

Paskutiniuose persiėmi-
muose tarpe lygų dalyvaus 
“Giants” nuo National 
League, o “Cleveland Indi
ans” nuo American League.

Per penkeris metus Ame
rican League čampionais. 
buvo “Yankees.” šiemet 
juos sudorojo “Indians.”

l'Fradedailii kraštą Indija ir Indonezija šauks 
pasitarimai Londone Azijos-Afrikos pasitarimus
Dalies jau bando užgerinti francūzus; Mendes 
sutiktas Londone draugiškai, — Dulles šaltai
Londonas.—Šiandien (an-, Francūzijos ambasadoriaus 

tradienį) čia prasideda de-į surengti pasikalbėjimą su 
vvniu šalių atstovvbiu kon « t *- • v

galutinai padaryti nuo
sprendį apie Vakarų Vo-

a

ferencijų.
Pasitarimuos^ dalyvauja 

Amerikos J. V., Britanija, 
Kanada, Francūzija, Belgi-

Vakarų Vokietija. Visas tas 
šalis atstovauja jų užsienio 
reikalu ministrai.

Dulles atvykęs į Londoną 
tuojau susisiekė su Edenu 
ir laikė trijų valandų pasi
tarimą. Jis taipgi prašė

Mendes-France, kuris atvy
ko kelios valandos vėliau.

Londono spauda pabrėžia, 
kaip skirtingai britų žmo
nės sutiko Dullessa ir Men
des-France. Didelės minios 
radosi aerodrome. Kuomet 
Dulless išlipo iš orlaivio, 
šalta tyla viešpatavo ap
link, ir tik vienur kitur gir
dėjosi plojimai. Kuomet 
kiek vėliau atskrido Men
des-France, jis buvo sutik
tas audringais plojimais ir 
šūkiais “Vive la France!”

Pasitarimai i š k 1 a u s y s j 
Mendesą ir Edeną, kurie 
turi skirtingus planus dėl 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimo ir įtraukimo į NATO.

New Delhi.—Indijos prem
jeras Nehru ir Indonezijos 
premjeras Sastroamid j o j o 
pabaigė savo pasitarimus ir 
išleido bendrą pareiškimą, j 
Vyriausias punktas jų pa- i 
reiškime yra nutarimas 
šaukti Azijos ir Afrikos ša
lių konferenciją, kurioje 
būtų tartasi apie būdus 
tvirtinti pasaulinę taiką.

Nutarta, kad prieš šau
kiant tokią konferenciją, 
Indiją, Indonezija, Ceilo- 
nas, Pakistanas ir Burma 
laikytų prirengiamąją kon
ferencija Jakartoje, kur bū
tų nuspręsta, kur plates
nę konferenciją šaukti, ką 
į ją kviesti ir kuomet ją lai
kyti.

Flieno unija smerkė
priespaudos įstatą

Atlantic Citv. — Plieno v
I darbininkų unija (USW - 
’CIO) prieš baigiant savo 
i suvažiavimą priėmė rezo- 
| liuciją, kurioje smerkiamas 
! neseniai priimtas jstaty- 

i)lieĮmas, kuris gniaužia komu
nistų teises ir nukreiptas 
prieš kairiųjų vadovauja
mas unijas.

Plieno darbininkų suva
žiavimas taipgi pasmerkė 
Smitho istatyma. Taipgi pa
kartota/ kad USW - CIO 
smerkia McCarran - Walter

įstatymą.
Bet pati plieno darbinin

kų unija balsavo šalinti iš 
savo tarpo “komunistus, 
fašistus ir KKK narius.” 
Iki šiol unija laikėsi nuo
stato, neprileisti tokių prie 
pareigų lokaluose arba ki
tose įstaigose, bet dabarti
nė rezoliucija kalba apie 
visišką pašalinimą ir eili
niu nariu.

‘ USW-CIO- yra pirma 
Amerikos unija, kuri pri
ima toki nutarimą. € V

Wiesulas paskandino
Japonijoje virš 1OOO

Nehru n Indonezijos j Paskendo geležinkelinė barža; 1,127 asmenys, 
premjeras nepaskelbe, ko-1 °

tus jie planuoja 
Yra tikra, kad j

įvardintos šalys, 
nia, kokia būtų 
rolė.

Taipgi žinoma,

bet neži- 
Filipinų

kad būtų 
kviesti arabiškai kalbantie
ji Azijos kraštai, iš Afri
kos Agiptas ir Libija, o gal 
ir Ethiopija. Nežinia, ko-' 
kie kiti Afrikos ki 
galėtų būtų kviesti, 
daugiau nėra 
priklausomų, 
Afrikos Sąjungos, 
Indija tikriausiai nepagei
dautų.

oficialiai ne 
apart Pietų 

kurios

jų tarpe 58 amerikiečiai, žuvo jūros bangose

“Sugyven t i arba 
kartu mirti" - 
tvirtina Attlee

Londonas. — 1,200 dele
gatų dalyvauja Britanijos 
Darbo Partijos suvažiavi
me, kuris šį pirmadienį 
atsidarė Scarborough mies
telyje. Dar prieš atidarant 
suvažiavimą delegatų mi
tinge kalbėjo Edith Sum
merskill, kuri su Attlee, 
Bevanu i)’ kitais lankėsi 
Tarybų Sąjungoje ir Kini
joje.

Kuomet ji sakė, kad ji 
kvietė Malenkova ir Čou

Paskutiniai
pranešimai

Londonas. — Attlee sakė 
darbiečių suvažiavime, kad 
ne tik reikia priimti Liau
dies Kiniją j Jungtines 
Tautas, bet Formoza turė
tų būti grąžinta Kinijai.

Tokyo. — Nuo viesulo žu
vusiųjų skaičius, skaitant 
paskandintus jūroje ir žu
vusius sausžemyje, siekia 
1,500.

Pekingas.— Kinijos liau
dies parlamentas išrinko

i fūnas nusiaubė šiaurinę Ja- 
j poni jos dalį, ypatingai Hok
kaido salą. Sunaikinta 3,- 
000 namų ir žuvo daug 
žmonių, nors tikslus skai- 
čius kol kas nežinomas. Jau 
gauta žinių, kad nuskendo C f
virš 200 visokiu didžiu žve- 
jinių ir kitų laivų.

Bet didžiausia nelaimė
nes I įvyko Taugaru sąsiauryje 

tarp dviejų didžiausių Ja
ponijos salų, Hokkaido ir 
Honšu: viesulas apvertė 
baržą su ištisu geležinkeliu 
ant jos. Paskutiniais pra
nešimais 1,127 asmenys nu
skendo su vagonais, kurie 
momentaliai nugrimzdo į 
jūros gelmes. Tarp nusken
dusių randasi ir 58 ameri-

m ynos. */
Nuskendusius baržos 

(ferry) buvo vardas Do- 
ya Maru, ir ji buvo viena 
didžiausių Japonijoje.

(Pirmadienio rytą buvo 
pranešta, kad jau surasta 
442 lavonai ir 155 asmenys 
išgelbėti. Išsigelbėjo vy
riausiai tie, kurie radosi ne 
pačiuose ant baržos esan
čiuose geležinkelio vago
nuose, bet ant baržos denio.

Iš karto buvo pranešta, 
kad Doya Maru iš viso ve
žė 1,117 keleivių, nes tai 
jos maksimumas. Pasirodo, 
kad tų keleivių buvo žymiai 
daugiau, kitais žodžiais, ji 
buvo perkrauta.)

Šitos dvi komandos loš 
septynis “geimius.” Ketu
ris “geimius” laimėjusi ko
manda taps “pasauliniais 
čampionais.”

Nuo dabai* per keletą sa
vaičių visi kiti svieto rei
kalai pasidarys antraeiliais. 
Visur girdėsime tik apie 
“World Series” kalbant. 
Milijonai dolerių įvelta. La
žybose ne vienas gal, taip 
sakant, “paskutines kelines 
paliks.”

Dar kartą smarkiai lai
mėjo mūsų vyriausybės po
litika. Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje didelė daugu
ma ranku pakilo prieš pri
ėmimą Kinijos.

Bet istorijon šis mūsų lai
mėjimas įeis didžiausiu pra
laimėjimu. Pralaimej omo 
dviemis frontais: toliau nuo 
Amerikos atstūmėme tą 
milžinišką Tolimųjų Rytų 
tautą ir dar kiečiau užtren
kėme duris Azijon Ameri
kos produktams.

Per porą paskutinių me
tų!' kalėjimų fronte viešpa
tauto didžiausia ramybė. At
rodė, kad federalinių ir 
įvairių valsti jų kalėjimų ve
dėjai bus sužmoneję.

Bet štai kalinių sukilimas
(Tąsa 8-čiarcį p»>«l.)

Rytinė Vokietija gelbsti 
sprogimo nukentėjusiems

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos Raudonasis Kryžius 
paaukojo 100,000 markių 
($23,000) nukentėju s lems 
nuo jet-skysčio rezervuaro 
sprogimo Bitburge, Vakarų 
Vokietijoje. Kaip yra žino
ma, sprogimas įvyko Ame
rikos aviacijos bazėje, fran- 
cūzų valdomoje zonoje.

Rytų Vokietijos laikraš
čiai pabrėžia, kad už spro
gimą atsakominga Ameri
ka, kuri nusagiojo Vokieti
jos žemę karinėmis bazė
mis, neatsižvelgiant į gy
ventojų gerovę arba saugu
mą.

Sprogime žuvo 30 žmo
nių, daug liko sužeista.

-----------r-------
Japonų deputatai Pekinge

Pekingas. — čia orlaiviu 
atvyko Japonijos parlamen
to deputatų delegacija. Ji 
susideda iš 21 nario ir jo
je atstovaujamos visos par
tijos. Delegaciją priims 
Mao Tse-tungas.

Du komunistai pirmu kartu 
įeina Sirijos parlamentai!

Damaskas. — Pirmu kar
tu Sirijos istorijoje jos par
lamente rasis komunistu 
deputatai. Du jų, vienas jų 
partijos vadas Khalid Bak- 
daš, tapo išrinkti šiuose 
rinkimuose. Socialistai lai
mėjo 12 vietų. Pirmoje vie
toje stovi nacionalistų par
tija, po jos seka liaudinin
kai ir nepriklausomieji.

Rinkimų metu buvo ir 
riaušių ir du asmenys žuvo.

Madison, S. D. — Senato
rius Morse, kalbėdamas 
masiniame mitinge, sakė, 
kad aplink prezidentų Ei
senhower! yra susispietusi 
karo pageidautoji! klika.

Chicago. — P rie mokslo 
muziejaus Jackson parke 
išstatytas karo metu iš na
cių paimtas submarinas U- 
505. Jis buvo paimtas 1944 
metų birželio menesį prie 
Šiaurės Afrikos,

Mine Pandit vyks Londonan
New Delhi. — Mme Viva- 

ja Lakšmi Pandit, kuri iki 
šiol buvo Jungt. Tautų ge 
neralinės asamblėjos pirmi
ninkė, jau gavo naują‘pos
tą: ji taps Indijos aukštoji 
komisionierė Londone. Ji 
taipgi yra buvusi Indijos 
ambasadore Maskvoje.

. New Yorkas. — Garsi fil
mų ir scenos artistė Au
drey Hepburn Šveicarijoje 
ištekėjo už artisto Mel Fer
rer*

ir kad anie kvietimą pri
me, darbiečiai ilgai ir karš
tai plojo. Summerskill sa
kė, kad Malenkovas pusiau 
juokaudamas klausė, ar 
jam bus duota viza, ii- britų 
ambasadorius, kuris radosi 
ten vietoje, tai tvirtai pa-

Attlee taipgi kalbėjo de
legatams . Jis sakė, kad tai
kingas sugyvenimas (koeg
zistencija) tarp įvairių po
litinių sistemų būtinas. Pa
sirinkimas toks, sakė At
tlee: koegzistencija arba

zidentu.
Meksikos Miestas.—Strei- 

kieriai laiko užblokadavę 
kelius prie Tampico, Made
ro ir Victoria miestų. Strei
kuojama prieš pakeltas 
benzino kainas.

Los Angeles. — Ameri
kos Darbo Federacijos 
(AFL) suvažiavimas man
dagiai išklausė prezidento | 
Eisenhowerio prakalbą, bet 
tuojau po to priėmė rezo
liuciją, kurioje smerkia Ei
senhowerio administraciją.

New Yorkas. — ADA, li
beralinė organizacija, re
mia Harrimaną, bet neda-

Senaiinė komisija 
pasmerkė

Washingtonas.—šiandien 
(pirmadienį) prieš pietus 
senato speciali komisija po 
Watkinso vadovybe turėjo 
paskelbti savo n u t a r i m ą 
apie McCarthy reikalą. 
Laikraščiui einant Į spaudą 
dar nebuvo gautas oficialus 
komisijos raporto tekstas, 
bet neoficialiai jau buvo 
pranešta, kad komisija iš
nešė smerkimo nuosprendį.

Komisija, kaip praneša, 
nepatarė senatui tiesiogi-

McCarthy 
niai kaip nors bausti Mc
Carthy, bet visvien nurodė, 
kad McCarthy nusikalto 
senatinei etikai, ypatingai 
niekindamas kitus senato
rius.

Buvo nutarta, kad sena
tas nebus specialiai sušauk
tas, kaip tai anksčiau pla
nuota, kad svarstyti komi
sijos nuosprendi. Vietoje 
to, bus laukta iki po rinki
mų, kuomet susirinks nau
jas senatas.

visų mirtis atominiame ka-1 ro pasirinkimo tarp Roose-
re. velto ir Javitso.

Patvirtino Dennis Chavezą, 
pasmerkė generolą Hurley

Alhaqueiv/ue. — Federa
linė prisaikdintų teisėjų ta
ryba (jury) nutarė, kad 
senatorius Dennis Chavez, 
demokratas iš. Naujosios 
Meksikos, buvo teisingai 
išrinktas 1952-rais metais. 
Prieš jį kandidatavęs repu- 
blikonas generolas Patrick 
J. Hurley buvo padavęs 
skundą, kad Chavezo nau
dai skaityta daug neteisė
tai paduotų balsų.

Prisaikdintieji teisėjai ne 
tiktai patvirtino Chavezo 
išrinkimą, bet dar pasmer
kė Hurley su 
kad didžiausia 
skundų neturėjo 
pamato ir buvo 
be reikalo*

kaltinimu, 
dalis jo 

mažiausio 
padaryta

Laikraštininkai suerzino 
Japonijos premjerą Jošidą

Tokyo.—Premjeras Joši- 
da labai supykęs apleido 
spaudos konferenciją, kuo
met laikraštininkai jį pra
dėjo smulkmeniškai klausi
nėti apie jo buvusių minis-, 
tru skandalus, kyšius ir pa
našius dalykus. Jo konfe
rencija buvo duota prieš 
pat jam išvykstant į Ame
rika ir Kanadą, ir tarp ki
to jis buvo klaustas, ar ne-į 
sijaučia nejaukiai vaižuo- 
damas užsienin, tuo tarpu, 
kai skandalo reikalas dar 
nebaigtas.

Vietoje atsakymo, Jošida 
atsikėlė ir apleido kambarį.

Tibeto Dalai Lama -- kinu 
liaudies parlamento narys

Pekingas. — Tibetas at
stovaujamas Kinijos liau
dies parlamente ištisos de
putatų delegacijos, ir jos 
tarpe randasi du aukščiau
si Tibeto valdovai: Dalai 
Lama ir Panchen Lama. 
Dalai Lama (“Gyvasis Bu- 
dha”) tikinčiųjų skaitomas 
beveik dievu. Panchen La
ma skaitomas budizmo 
aukščiausiu dvasininku Ti
bete.

Dabar šie du laiko užėmę 
savo vietas kitų tibetiečiu 
delegatų tarpe Kinijos par
lamente ir atydžiai klauso
si diskusijų. Tik puošnūs 
išsiuvinėti rūbai išskiria 
Dalai Lama ir Panchen La
ma iš likusių delegatų.

Francūzija turely apsieiti 
be pagalbos iš kitu kraštų

Paryžius. — Kalbėdamas 
Anneoy mieste prieš išvyk
damas į Londoną, premje
ras Mendes-France pareiš
kė, kad Francūzija turi 
stengtis apsieiti be užsienio 
pagalbos, kas reiškia, be 
pagalbos iš Amerikos.

Mendes-France sakė, kad 
pradedant 1955 metais, 
Francūzija turi pradėti sto
vėti ant nuosavų kojų. Jis 
sakė, kad Francūzija turi 
būtinai balansuoti savo biu
džetą. €

ORAS.—Vešu, giedra.

Dailininkas De Rivera 
priimtas į kompartiją
Meksikos Miestas.—Mek

sikos konlunistų partija pa
skelbė, kad ji į savo eiles 
priėmė garsų dailininką Di- 

i ego Rivera. Rivera buvo 
išmestas iš tos partijos 1928 
metais, kuomet jis tapo 
Trockio šalininku. Kuomet 
Trockis atvyko Meksikon, 
jis gyveno Riveros namuo
se. Po Trockio mirties Ri
vera paskelbė, kad atsisako 
trockizmo ir grįžta pas ko
munistus.

Japonija sumokės Burmai 
$200,000,000 per 10 metu

Tokyo.—Japonija ir Bur
ma pasirašė reparacijų su
tartį, pagal kurią Japonija 
sumokės per dešimt metų 
Burmai 200 milijonų dole
riu. Ta suma bus sumokė
ta ne grynais pinigais, o 
techniška pagalba, mašino
mis, metalais ir tt.

Japonija buvo okupavusi 
Burma Antro pasaulinio 
karo metu, ir burmiečiai 
kaltina, kad japonai išvežė 
daug turto iš to krašto ir 
daug jo gėrybių sunaikino.

Tokyo. — Kinai ištraukia 
savo tankus iš Šiaurinės 
Korėjos.
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NEDARBAS YRA 
NE TIK PAS MUS

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

“Klausantis darbininkų 
kalbų, šiandien galima gir
dėti juos kalbant daugiau 
apie atleidimus iš darbo, 
negu apie ką kitą. Ten at
leido kelius šimtus, ten ke
liolika šimtų ir tt. Atlei
džia ir atleidžia. Ir tas 
vyksta ne sezoniniuose dar
buose, o įmonėse, kurios 
neturi sezonų.

“Tas rodo, kad gaminių 
yra perteklius, kad įmonės 
.nebegali tęsti gamybos to
kiu tempu, kokiu jos gami
no iki šioliai. Prasideda 
mažinimas. Jis gali tęstis 
nekurį laiką. Žinoma, jei
gu neatsiras rinkų kur ki
tur.

“Kada gamyba įmonėse 
pradeda mažėti, visur atsi
liepia. Tie darbininkai, ku-' 
rie nustoja darbo, virsta 
silpnais pirkėjais. Su tuo 
rinka dar labiau traukiasi. 
Prie to dedasi ir palinkimas 
mažinti algas. Krizis taip 
laipsniškai eina didyn ir di
dyn.”

Panašiai yra ir pas mus. 
Tiesa, prieš rinkimus Jung
tinėse Valstijose kai kur 
republikoniško nusistatymo 
samdytojai, norėdami, kad 
žmonės į Kongresą išrink
tų republikonų daugumą, 
bando laikinai neatleisdinė- 
ti darbininkų, bet po rinki
mų jie tai padarys. Konser- 
vatyviškiausiai s k a i č i uo- 
jant, pas mus yra apie 5,- 
900,000 bedarbių, o nemaža 
darbininku tedirba tik dali 
laiko.

Liaudies Balsas prideda: 
: “Tuo tarpu yra gali- 
i mybių išvengti didelio 
krizio. Bet tas reikalauja 

; prekiauti su tomis šalimis, 
kurios mūsų vyriausybės 
akimis žiūrint yra ‘pavojin
gos.’ Tiesa, uždraustų pre
kių sąrašai vis mažinami, 
bet neužtektinai. Tie kraš
tai nereikalingi minkštų gė
rimų ar panašių prekių. 
Jiems reikia industrinių 
mašinų ir įrankiu.” I C U V

Taip, jei Jungtinės Vals
tijos ir Kanada, kurias lie
čia nedarbas, pradėtų pla
čią prekybą, sakysime, su 
tokia didžiule Kinija, ji pa
dėtų pas mus išspręsti ne
darbo klausimą.

VIENAS MENUO IKI RINKIMŲ
IKI KONGRESINIŲ RINKIMŲ, kurie įvyks lap- 

kričio 2 d., tepasiliko vienas geras mėnuo.
(ievai dirbant, per sekamas penkias savaites galima 

daug gero pasiekti. 0 dirbti reikia. Rinkiminėje kam- Į 
panijoje privalo veikti kiekvienas, kuriam rūpi mūsų < 
šalies žmonių gerbūvis.

Koks gi vyriausias progresyvių žmonių šiuose rin
kimuose siekimas, koks tikslas?

Vyriausias tikslas, kad 84-tasis Kongresas būtų ge
resnis už 8$-jį, kad jame juo mažiau būtų makartis- ; 
tinių politikierių, kad Kongresas klausytų žmonių balso, 
kad jis netarnautų monopolistams, bet kreiptų dėmesio 
i liaudies reikalus.

Amerikos žmonės nori, kad mūsų šalyje nebūtų be
darbių, kad kiekvienas, kuris trokšta dirbti ir gali dirb
ti, gautų darbo. Jie trokšta, kad mūsų šalis gyventų 
taikoje, kad ji palaikytų politinius ir ekonominius ry
šius su visomis šalimis.

Republikonai jaučia ir žino tą žmonių troškimą, 
dėl to jie rinkiminėje kampanijoje savo šūkiais išstatė 
“gerbūvis ir taika.” Žinoma, tai veidmainiški jų šūkiai, 
išstatyti tam, kad pagauti piliečių balsus. Republiko- 
nų šeimininkavimas aiškiai parodė, kad jiems rūpi kas 
kita: jiems rūpi patenkinti turčių interesus, nes pati 
Eisenhowerio vyriausybė, jo kabinetas žmonių vadina
mas “Cadillac Cabinet.”

Kiekvienoje valstijoje, kiekviename kongresiniame 
distrikte, aišku, atsiras Įvairių kandidatų, gerų, blo
gų ir blogiausių.

Visur progresyvei visuomenei tenka budėti, nes kai 
kur jai gal teks paremti demokratus, kai kur gal teks 
pasisakyti už republikonus kandidatus. Visur balsuo
tojai privalo žiūrėti, kaip tas ar kitas kandidatas veikė 
praeityje, kaip jis nusistatęs linkui organizuotų darbi
ninkų, linkui taikos klausimo, linkui žmonių civilinių tei
sių gynimo klausimo, ir tt.

Kai kuriose valstijose bus renkami ir gubernatoriai 
ir kiti pareigūnai, čiadr vėl tenka tėmyti ir veikti, da
rant viską, kad būtų išrinkti pažangesnieji žmonės.

_  •_
NEW YORKO VALSTIJOJE, didžiausioje (gyven

tojų skaičiumi) mūsų šalyje, organizuotas darbininkų 
judėjimas ir visa progresyvė visuomenė juo labiau pri
valo budėti, kad iš gubernatoriaus sosto būtų išvestas 
republikonas, taipgi, kad iš šitos valstijos būtų pasiųsta 
Kongresan juo daugiau gerų atstovų.

Visos politinės partijos New Yorko valstijoje savo 
kandidatus jau išstatė. Demokratai turi savo, republiko
nai—savo, Amerikos Darbo Partija—savo, o Liebralų 
partija užgiria demokratų kandidatus.

New Yorke, kur organizuotų darbininkų skaičius 
yra didesnis negu kurioje kitoje valstijoje, jis suvaidins 
didžiulę rolę, jei tik bus pakreiptas gerojon pusėn.

Amerikos Darbo Partija savo kandidatu gubernato
riaus vietai išstatė John T. McManus, kuris 2950 mętais 
gavo 221 $96 balsus.

Lieutenant-gubernatoriaus vietai kandidatu išstaty
ta buvusioji žymi Hollywood žvaigždė, Karen Morley; 
George W. Fish nominuotas kandidatu prokuroro vietai, 
o Ralph Powe, negras veikėjas,—kandidatu kontrolie
riaus vietai. 4 g

ADP platforma reikalauja, kad bedarbiams būtų 
mokama’nedarbo pašalpa per 39 savaites per metus, kad 
toji pašalpa-apdrauda būtų pakelta (minimum) iki $40 
savaitei, kad Kongresas pravestų federalinį įstatymą, pa
gal kurį pagrindinė kiekvieno darbininko alga siektų 
$1.25 valandai.

Ši partija stoja už tai, kad mūsų šalis vestų prekybą 
su visomis šalimis, kad valdžia vestų taikos politiką, o 
ne šaltojo karo, kad būtų sumažinti taksai už pajamas, 
ir tt.

ADP yra griežtai anti-makartistinė partija.
Su tokia programa ši partija eis į žmones, ragin

dama juos paduoti savo balsus už jos kandidatus.
Tiesa, neturėdama užtenkamai finansų, ADP ne

pasieks publikos per radiją ir televiziją, gi komercinė 
spauda ją bandys ignoruoti, paneigti. O vistik jos kan
didatai, josios platforma žymiai pagyvins visą rinki
minę kampaniją ir vers demokratų kandidatus “pagal
voti.0 . ' ' i ‘

ŠIĄ SAVAITĘ New Yorko mieste prasidės piliečių 
registracija. Tas, kuris neužsiregistruos, negalės lap
kričio 2 dieną balsuoti.

Užsiregistravimo reikalas taip pat svarbus, kiek 
ir pats balsavimas. Dėl to tenka raginti visus, kad jie 
nebūtų apsileidėliai, kad jie registruotųsi.

Tenka veikti, tenka darbuotis. Neleistina sakyti, 
“ar aš balsuosiu ar nebalsuosiu, nieko gero nepasieksi
me, nes žmonės politiniai atsilikę...” Toks galvojimas, 
tokia laikysena yra neleistina. Tai nepasitikėjimas savi
mi ir liaudimi!

KUN. BALčuNAS 
APIE AUSTRALIJOS 
LIETUVIUS

Neseniai į Ameriką iš 
Australijos atvyko pran
ciškonas kun. V. Balčiūnas, 
dipukas. Su juo Brook- 
lyno pranciiškonų laikraš
čio korespondentas turėjo 
pasikalbėjimą.

Užklaustas, apie kiek Au-; 
btralijoje dabar yra lietu
viu, kun. Balčiūnas atsakė: 
apie 7,000. Jo žodžiais:

“Daugiausia gyvena Mel- Į 
bourne, Vic., Geelong, Vic., I 
Sydnėjuje. N. S. W., Ade
laidėje, Brisbane, Q., Perth, 
W. A., New Castle, Cam- 
beroje.

“Atskirų tirštesnių kolo
nijų nesudaro, nes valdžia Į. 
neleidžia. Visi gyvena iš-; 
si mėtę mieste, kur kam ge- ' 
riau, patogiau.

Naujoje Zelandijoje gy
vena dar apie 160 lietuvių, 
nasklidusių po kraštą. N. 
Gvinėjoje yra keletas lietu
vių gydytojų, nes Australi-

AR JUS, gerbiamas skaitytojau, žinote, kad su spa
lio mėnesio pradžia prasidės mūsų spaudos vajus? Ar 
jūs žinote, kad per šį vajų mes privalome gauti naujų 
Laisvei skaitytojų? Ar jūs žinote, kad dar yra daug 
žmonių, kurie Laisvę mielai užsisakytų, jei tik būtų prie 
jų tinkamai ir laiku prieita ir su jais pasikalbėta?

joje negavo darbo savo spe
cialybėje.”

Ar jie Australijos gyve
nimu pasitenkinę? Kun. 
Balčiūnas atsako: ne! Ko
dėl? štai kodėl:

“Australija šiuo metu yra 
kraštas be persp e k t y v ų. 
Klimatas karštas, sunkiai 
pakeliamas . Todėl visi ne
turi didesnio tikslo. Visi 
mielai norėtų išemigi'uoti.

“Daugumos viltis — emi
gracija. Australija yra pus
tuštis kraštas.”

Esą, labai ten bloga vien
gungiams, nes mažai mer
ginų, lietu vaičių : “maž
daug 100 vyrų atitenka 10 
lietuvaičių...”

O kiek Australijoje lietu
vių kunigų?

Kun. Balčiūnas sako: 
“Septyni. Jie daugiausia 
gyvena vyskupų namuose.” 

Mat, lietuviškų parapijų 
negali steigti, — permažai 
lietuviškų dūšių ir jos išsi- 
barsčiusios po visą šalį. Be 
to, tarp tų 7,000 yra ne
maža bepoterių ir net be
dievių !

Balčiūnas bėdavoja, kad 
žmonės ten neskaito (dipu- 
kiškų) lietuviškų knygų ir 
laikraščių, importuotų dau
giausiai iš Jungt. Valstijų.

Tarp lietuvių dipukų esą 
“nemaža trynimosi, nesvei
kos ambicijos.”

Turbūt atsiranda tokių, 
kurie pradeda galvoti sa
vaip ir neklauso kunigėlių 
patarimų.

Jei galėtų, tai dauguma 
dipukų iš Australijos vyktų 
kitur, bet nėra lengva. Į 
Jungtines Valstijas priima
mi tik pagal kvotą, — lauk, 
iki tavo eilė ateis. Kai ku
rie mano vykti Kanadon.

Na, o kaip gi Australi
jos komunistai? Ar jų ten 
daug? Ar jie tvirti?

Kun. Balčiūnas atsako, 
jog komunistų tame krašte 
yra “tik 200,000, bet visi 
veiklūs.” Jis žinąs, kad ten 
yra ir lietuvių komunistų, 
vieną jų net pažįstąs,—tai 
žmogus, Australijoje apsi
gyvenęs jau prieš 35 metus. 
Dar daugiau: pasitaiko ir 
iš dipukų, skaitančių komu
nistinę spaudą, bet, pasak 
k u n . Balčiūno, valdžios 
agentai juos seką!...

Tokių naujienų pranciš
konas kun. Balčiūnas atve
žė iš tolimosios Australijos.

DIDELĖ STATYBA 
LIETUVOS KAIME

Vilniškė Tiesa rašo, kad 
visoje Lietuvoje “kolūkiuo
se statoma vis daugiau vi
suomeninės gyvulininkystės 
pastatų ir namų kolūkinė
se gyvenvietėse. Per dve- 
jus-trejus metus kolūkiuose 
iškilo erdvūs gyvulininkys
tės pastatai, tokie, kokių 
Lietuvoje iki šiol nebūdavo. 
Niekada Lietuvos kaime 
nebuvo tokios didelės staty
bos, kaip kad dabartiniu 
laiku.”

Bet laikraštis tuo dar ne
pasitenkinęs. Jis ragina 
daugiau gaminti plytų ir 
plėsti mūrine statybą viso
je Inetuvoje.

Islanhulas.— Keturi laik
raštininkai buvo nubausti 
kalėjimu nuo aštuonių iki 
28 mėnesių už premjero 
Įžeidimą spaudoje. Visi nu
baustieji redaguoja opozici
nius liberalinius laikraš
čius.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

METINIS ŠĖRININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
LAPKRIČIO 27

Lietuvių Namo Bendro
vės metinis šėrininkų suva
žiavimas įvyks šeštadienį,, 
lapkričio 27, Liberty Audi
torijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Pra
džia 1 vai. po pietų. Va
kare įvyks metinis bankie- 
tas.

Visiems šėrininkams bus 
išsiuntinėti suvažiavimo at
sišaukimai, proksės ir fi
nansinės atskaitos.

Todėl iš anksto prašome 
tų šėrininkų, kurie persi
kėlė į kitas vietas gyventi, 
pranešti savo naujus adre
sus.

Suvažiavimo sveikinimai
Kaip kasmet, taip ir šiais 

metais prašome šėrininkų 
ir kitų Lietuvių Kultūrinio 
Centro rėmėjų suvažiavi
mą pasveikinti su tam ti
kra auka. Geriausias bū
tų sveikinimas, jei šėrinin- 
kas ar kitas Centro rėmė
jas įsirašytų į garbės narių 
skyrių, pasi m o k ėdamas 
šimtinę.

Žinote, kad Lietuvių Na
mo Bendrovė sunkiai finan
siniai verčiasi. Džiaugia
mės, kad iš savo bizniškų

Medvėgalis
Žemaičiu aukštumos vi

duryje yra nemažas dubu
rys, kuriame telkšo keli di
doki ir daug mažų ežerų.
Senovėje tie j u n g ė s i į 
viena didžiuli ežerą. Ta
čiau vėUau, prasigraužus 

I Virvytės upei, šis didžiulis 
į ežeras nuseko ir suskilo at- 
I skirais ežerais.

Žemaičių aukštuma ir mi
nėtasis duburys susidarė 
nelygiai susiklosčius ledy
nu sąnašoms. Ta duburį 
supa patys aukštieji Žemai
čių kalnai — Medvėgalio, 
Šatrijos, Girgždutes, Lo- 
paičių ir kiti. Savo aukš
čiu juos visus pralenkia 
Medvėgalis, iškilęs nuo jū
ros lygio 234’metrus. Med
vėgalis stūkso už 14 kilome
trų nuo Varnių. Jį galima 
pasiekti važiuojant Varnių- 
Kaltinėnų keliu. Užkopus 
ant kalno, žiūrovui atsiveria 
nepaprastai gražus reginys. 
Netoli Medvėgalio stūkso 
Pilies, Auku ir Sumanu kai- 
nai. Giedrią dieną nuo jo 
matyti 13 miestelių bokštai, 
blizga tolimųjų ežerų pavir
šiai, driekiasi platūs kolū
kių laukai, kolūkiečių gy
venvietės, o tolumoje mė
lynuoja Šatrijos kalnas, ku- 

1 ris yra už 35 kilometrų į 
šiaurę nuo Medvėgalio ir 

Į už jį yra 7 metrais žemes
nis.

Medvėgalis ir jo apylin
kės garsios savo praeitimi. 
Visa apylinkė, Beržės var
du vadinama, senovėje pri
klausė Medininkų pavietui. 
Kai kas mano, kad Medi
ninkais buvę vadinami šių 
dienų Varniai. Tikrovėje 
Medininkai ir Varniai—dvi 
gretimos gyvenvietės, ku
rias skyrė Varnelės upelis. 
Tik XVI amžiaus pabaigo
je Medininkus nustelbė ben
dras vietos pavadinimas 
Varniai.

Senųjų Medininkų apylin
kė buvusi nemaža ir gana 
tankiai gyvenama, o patys 
Medininkai buvo žymus 
Žemaičiu centras,5‘labai su-, 
stiprintas. Pačiuose Medi
ninkuose būta ir pilies, su 
kuria buvo glaudžiai susi
jęs Medvėgalis. Treigių pi- 

įeigų dar galime šiaip-taip 
padengti būtiniausias išlai
das. Bet mes negalime iš 
bizniškų įplaukų atmokėti 
tas paskolas, kurių skolin
tojai būtinai reikalauja at
mokėti. Taigi, garbės na
rių sumokėtos šimtinės ir 
aukos kaip tik pagelbsti 
tas paskolas atmokėti.
Parėmė Kultūrini Centrą

Šiomis dienomis gavome 
aukų nuo sekamų mūsų rė
mėjų:

Harrisono senuke, Harri
son, N. J., aukojo paskolos 
nuošimtį $20.00.

Walter Barštis, Bayonne, 
N. J., aukojo paskolos nuo
šimtį $20.00.

V. ir O. Žilinskai, Ply
mouth, Pa., aukojo pasko
los nuošimtį $10.00.

A. Abromaitis, Brooklyn, 
N .Y., aukojo paskolos nuo
šimtį $2.00.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie paskolų mažinimo ar 
su kitokia parama.

Visais šios įstaigos rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

LNB Direktorių Valdyba 

lis, Burbiškės pilis (senovės 
raštuose Paršpiliu vadina
ma), Girgžduta, Tverai — 
tai vis gyvenamos ir susti
printos vietos senojoje Me
dininkų apylinkėje.

Apie tai, kad šių dienų 
Varniai senovėje buvo labai į šilta, kad Francuzij^je ji 
svarbus kultūrinis ir stra-įtapd žinoma kaip -. 2-’etO 
teginis centras, galimai Pourri”, — “supuvusi vasa

ra.”spręsti iš gausybės senovi
nių vieškelių: Varniai-Kal- 
tinėnai, Varniai - Pavande
nė, Varniai-Laukuva, Var- 
niai-Jonapilė, Varniai-Tve
rai, Varniai-Žarėnai.

Senovėje Medininkai bu
vo sunkių kovų su kry
žiuočiais vietą. Žemaičiams 
apsiginti nuo kryžiuočių 
padėdavo ne tik pilys, bet 
ir ežerai, ir pelkės, ir kal
nai.

Tarp Varnių ir Lauku
vos, prie Paršežerio, yra 
senų laikų pilis — Paršpi- 
lis, o tarp Paršežerio ir 
Lukšto ežero driekiasi pel
kė, per kurią teka Situvos 
upelis, jungiąs minėtuosius 
ežerus. Čia per tą pelkę ei
na senovės žemaičių povan
deninis karo kelias — kul- 
grindis (žemaitiškai kulys- 
akmuo). Apačioje į pelkes 
yra sukloti ąžuolai, o ant 
jų sukrauti akmens. Šis 
kulgrindis yra 2-3 metrų 
pločio. Tai buvo trumpiau
sias susisiekimas Paršpilic 
įgulai ir apylinkės gyven
tojams su Medvėgaliu. Kry
žiuočiai, įsibrovę, iš vakarų, 
pirma turėdavo užimti Me
dininkų nilį ir tik tada ga
lėdavo traukti į Medvėgalį. 
Tuo tarpu apylinkės gyven
tojai kulgrindžiu subėgda
vo į Medvėgalį ir čia pasi
ruošdavo sutikti priešą. C ; 
kai grėsė pavojus Medvė
galiui, gyventojai tuo pa
čiu keliu atbėgdavo į Parš- 
pilį ir Medininkus. Tarp 
šios apylinkės kalvų,“pei
kiu ir ežeru žemaičiai ne v t
kartą sutriuškino kryžiuo
čių pulkus. Tose senovės 
žemaičių kovose už laisvę 
su vokiečiais grobikais ne
mažą vaidmenį, kaip mato
me, suvaidino ir Medvėga-
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Pastabos
New Yorko komercinėje 

spaudoje giliai po skelbi
mais tilpo paslėpta 4 pui
kių eilučių žinutė, kad ‘^ko
munistinė Vengrija leidžia 
išeiti ant pensijos moteris 
suėjusias 55 metus, vyrus 
30 metų.”

Pakistano ambasadoriumi 
Holandijai atsiųsta Begum 
Liaquat Ali Khan. Sako
ma, kad ji esanti pirmoji 
moslemų moteris paskirta 
tokioms pareigoms.

Gražiuolių konteste iš- 
’’inktoji Miss Universe (p- 
lė pasaulis) Miriam Steven
son sugrįžo į Lander Kole
giją baigti mokslą. Ji atsi
sakė pasiūlyto 6 mėnesiams 
kontrakto Hollywoode, nes 
tas būtų sutrukdęs mokslą.

____________________ /

Portsmouth*?, Anglijoje, 
tūlas Charles Jonės ^buvo 
nubaustas vienu svaru, nes 
patraukdamas ali a r m i n ę 
vielą sulaikė greitąjį trau
kinį, kuriuo važiavo. Kuo
met į vagoną atsiskubino 
mašinistas ir konduktoriai 
klausti, kas atsitiko, Jones 
ramiai pareiškė:

“Vėjas pro langą nupūtė 
mano skrybėlę.”

Hitleris, kaip yra žinoma, 
savo jaunatvėje buvo daili
ninkas. 20 jo tapybos kū
rinių dabar randasi Italijos 
valdžios žinioje. Jis karo 
metu buvo nusiuntęs Itali
jon, kur manė, kad jie bus 
saugesni nuo bombardavi
mo.

Ši vasara Vakarų Euro
poje buvo tokia lietinga ir

APIE DIDĮJĮ 
POTVYNĮ INDIJOJE

Kaip žinia, š. m. rugpiū- 
čio mėnesio pradžioje In
dijoje įvyko baisių potvy- 

i nių, vandens išsiliejimų, 
l kurie padarė milijonams 
j žmonių daug nuostolių. 
Lietuvos žinių agentūra El
ta paduoda tokių žinių:

“Laikraščio ‘Amrita Ba
zar Patriką’ pra nešimu, 
ypatingai smarkus potvy
nis vyko rajone, kuris drie
kiasi nuo Purnea iki Kuč- 
Bicharo 4,500 kvadratinių 
mylių plote, šiaurinėje Ben
galijos dalyje nuo potvynio 
nukentėjo 300 tūkstančių 
žmonių.

“Laikraštis ‘Steitsman’ 
rašo, kad Tirchutos rajone 
nuo potvynio nukentėjo 7 
milijonai žmonių, o Marb- 
chango rajone — 600 tūks- 

' tančių žmonių. Singchios, 
Džalėjaus, Džandža r p u r o 
ir Bacheru rajonuose van
duo sunaikino 100 kaimų. 
400 tūkstančių žmonių nu
kentėjo Nirmalio, Pratap- 
gandžo, Bchimnagaro, Su- 
paulo, Kišnapuro, Sacharso, 
Bangaono, M a d c h i puros, 
Singešvaro, Astchano ir 
Sourbazaro rajonuose.”

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dag Ham- 
merskjold praneša, kad or
ganizacija dabar išleis du 
milijonus mažiau, dolerių 
oer metus. Tokia ekonomi
ja pasiekta sumažinant tar
nautojų skaičių.

lio kalnas.
Docentas St. Tarvydas
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Lietuvos Sūnų s —Iš ei vis
-----  Rašo SUSNINKŲ JURGIS --------

(Tąsa)
“Gerbiamieji: Prokuroras ir kompa

nijos advokatas kaltina Jurgį R., šitą 
jauną vaikiną, kad jis yra didelis krimi
nalistas, mušeika, vagis ir kitoks. Bet 
kur įrodymas? Kur faktai? Jokių įro
dymų jie nepatiekė ir dėl visai papras
tos priežasties: jie tokių neturi!

“Jokių įrodymų nėra, kad jis užpuolė 
formaną, jokių ženklų, jokių žymių, nei
gi gydytojo paliudijimo nėra! Šitas vai
kinas išėjo su šeimininkais visai nesusi- 
pykęs, o dabar jis kaltinamas, kad ban
dė prievartauti, plėšti... O kur čia įro
dymai? Ir čia jų nėra! šeimininkas 
nesako, kad Jurgis pinigus pavogė, o 
kad ‘jis išėjo ir pinigai pranyko’. Bet, ar 
tai galima skaityti įrodymais? Be to, 
Jurgis gali įrodyti per liudininkus, kam 
jis pinigus paskolino apie trys mėnesiai 
prieš areštą. Ne, gerbiami teisėjai, kal
tinimai prieš Jurgį migloti, neparemti. 
Jis vva kaltinamas blogos valios žmo
nių.* Aš raginu kaltinamąjį visad ištei
sinti, kadangi jį bausti remiantis ant to
kių tjfcparemtų kaltinimų būtų pasityčio
jimas iš teisingumo ir teismo. Taip, ger
biami teisėjai, aš dar kartą prašau jus 
jį išteisinti!”

Ir štai teismas buvo baigtas. Po to, 
prisaikdinti teisėjai išėjo ir neilgokai 
tarėsi, jie grįžo su išvada: Jurgis kal
tas! Ir teisėjas šaltu balsu perskaitė 
bausmę: vieni metai kalėjimo, šimtas 
dolerių miestui ir 70 dolerių teismo iš
laidoms apmokėti.

X-TAS SKYRIUS
JURGIS SĖDI KALĖJIME

Kalėjime Jurgiui ypatingai pirmos 
dienos buvo baisios. Jis ten pakliuvo ne
tikėtai, be jokio cento kišenėje, kadangi 
kiek pas jį rado laike kratos po
licijos nuovadoje, tai pasilaikė vir
šininkas kaip pavogtus. Jam neliko nei 
poros centų dėl pašto ženklelio nusipirk
ti. Jis pasėkoje net negalėjo parašyti 
laiško pažįstamiems arba giminėms.

Kita sunkenybė buvo, kad teismo raš
tininkas kažkodėl sumaišė vardus, vie- 
toje Jurgis pažymėjo Jonas. Todėl jei 
giminės ir buvo atvykę teirautis, jiems 
buvo atsakyta, kad čia jokio tokio Jur
gio nėra.

Ant rytojaus buvo sekmadienis, ir vi
si kaliniai buvo išleisti eiti į bažnyčią. 
Ėjo jie, žinoma, ne pavieniai, bet suri
kiuoti eilėse, vienas paskui kitą, abidvi 
rankas laikant aukštai ant krūtinės.

Jurgis nežinojo, kad reikia taip griež
tai laikytis eilėje, ir kai jis pusiaukelėje 
pastebėjo spiaudynę, tai pradėjo kiek 
pažengti link jos. Bet nespėjo jis vieną 
žingsnį padaryti, kaip pajuto ant savo 
čiuprynos sunkią sargo ranką, kad jau 
duos savo bato galu jam į sėdynę... Vie
ną kart, ir dar kart... Ir Jurgis girdėjo 
jo rustų riaumojimą: “Aš tau, prakeik
tas žaliuke, parodysiu, kaip išeiti iš ei
lės!”

Jurgis lyg perkūno pritrenktas visas 
pactyro iš piktumo. Ir jis norėjo čia 
pat griebti spiaudynę ir su viskuom vož
ti sargui per galvą. | Bet šaltas protas 
paėmė viršų ir mintis atėjo: “O gal čia 
toks režimas?”

Susivaldė. Bet jo gyslomis dar sku- 
be.]7x verdantis kraujas ilgai, ilgai...

Tvk daug vėliau suprato, kokią baisią 
klaidą būtų padaręs, jeigu būtų pakėlęs 
ranką prieš sargą. Ir pats sau dėkojo, 
kad taip žaibo greitumu pajėgė susio
rientuoti, ir taip išvengė baisios klaidos.

Kalinių ten dykų nelaikė,— jie turėjo 
dirbti. Prie pat kalėjimo radosi 5-kių 
aukštų fabrikas, kuriame išdirbo labai 
gražius namam puošti baldus, kaip tai 
kėdes, staliukus ir kitką. Visi tie baldai 
buvo pintiniai, iš nendrių. Ant vieno 
aukšto išlankstydavo, sukalinėdavo, su
klijuodavo, ant kito apipindavo, dar ant

kito nudažydavo, inspektuodavo ir iš
siųsdavo į miestus brangiai pardavinėti.

O kaliniai dirbo visai veltui. Pirma
dienį kalinius išleisdavo į darbą septin
tą valandą ryto. Dirbo iki pietų. Kai 
pareidavo pietų, tai turėjo eiti vėl tokia 
pat tvarka, kaip į bažnyčią,—drausmin
gai, eilėmis. Bet Jurgis nepastebėjo, 
kaip kiti kaliniai laikė rankas, ir ėjo jis 
sau laisvai jomis mosikuodamas.

Priėjo jis pagaliau prie sargo, kuris 
stovėjo ir atydžiai jį tėmijo, nors Jurgis 
nežinojo kodėl.* Tik staiga kad tas sar
gas jį griebs užu krutu, tai griebs, pa
purtė taip, kad Jurgio net dantys vos 
neišlėkė iš burnos. Paskui paleido, grie
bė jo abi rankas ir trenkė prie krūtinės 
sakydamas: “Tu kalės vaike, šitaip lai
kyk rankas!”

Valgis buvo toks menkas, kad Jurgis 
per keturias dienas beveik niekad nega
lėjo valgyti. Bet kada viduriai jau visai 
išsibadavo, tai kaip nors valgį pradėjo 
ragauti. Matė Jurgis, kad niekas čia 
juomi nesirūpins, kad jis turi kaip nors 
pasilaikyti, kad dagyventi laisvę, kad jis 
turi kaip nors apsisaugoti, sergėti savo 
jėgas... Žinojo jis, kad jis vienui vieni
šas, nors aplinkui šimtai žmonių, žinojo, 
kad neateis čia nei motutė nei seselė, nei 
brolelis nei dėdutės, ir jei nevalgysi ir 
kojas pakratysi, niekas nenusimins...

Iš ryto duodavo kokio svaro riekę ru
ginės duonos ir puoduką juodos nesaldy
tos kavos, pietums,—avižinės košės su 
šiek tiek pieno, o vakarienei grikinę ko
šę su tiek pat pieno. Kai kuriomis die
nomis kiek pamainydavo maistą, duoda
vo juodos stiprios nesaldytos arbatos vie
toje kavos, arba kelius labai plonus šmo
telius pardavimui netinkamo rūkyto 
kumpio vietoje ko kito, ir kartais vieną 
kitą bulvę su lupyna.

Tik sekmadieniais pietūs buvo ne vi
sai blogi: duodavo pilnoką blokinę rie
bios kruopų sriubos, į kurią būdavo į- 
maišyti šmoteliai jautienos ir dvi ar trys 
bulvės. Rodosi blokinė buvo nevisai ma
žytė, bet ji tapdavo taip greitai sudoro
ta, kad tartum dar dvi ar trys tokios ne
prisotintų. O kai kaliniai dirbdavo ir 
dirbdavo gerai, tai kalėjimo vadovybė 
vieną kartą per savaitę duodavo jiems 
po pakelį tabako,— kramtomo tabako. 
Negaudavo jos tik tie, kurie buvo kaip 
nors prasikaltę.

Tos dienos kaliniai laukdavo kaip dan
gaus. Duodavo šeštadieniais. Ir, lai
mei, formanas paskyrė Jurgį jį dalinti. 
Gal todėl paskyrė, kad pastebėjo, jog 
Jurgis to tabako nevalgo ir su pašaipa 
žiūri i tuos, kurie dėl kiekvienos tabako C 7
kruopelės pešasi, ginčijasi. Jie taip 
sparčiai valgydavo, kad antradienį iš 
pakelio jau nieko nelikdavo. O Jurgis 
savo atiduodavo kitiems.

Kartą vienas kalinys pastebėjęs. Jurgį 
duodanti tabaka kitam, klausė:

— O kiek jis tau užmokėjo?
— Nieko. Aš taip sau jam daviau...
— Nieko? Aš tau duosiu dešimt cen

tų.
Iš pasalų tai išgirdęs kitas kalinys įsi

maišė:
— Aš duosiu dvidešimt!
Ir trečias:
— Aš duosiu dvidešimt penki us!
Jurgis atsakė, kad jis neplanuoja ka

lėjime turtėti, ir atiduos tam kaliniui, 
kuris pirmas pasiūlė dešimt centų. Ki
ti nukorę nosis nuėjo prie darbo.

Kai Jurgis sekančią dieną gavo dešimt 
centų už savo tabaką, jis nusipirko pašto 
ženklų. Popieriaus kartą savaitėje duo
davo veltui. Ir jis parašė laiškus į drau
gus ir gimines, kurie paskui jį pradėjo 
lankyti. Už dviejų mėnesių atvažiavo 
pas jį geriausias draugas net iš kitos 
valstijos ir jam paliko net penkiasde
šimt dolerių. Ir Jurgis tada patyrė, kad 
turčiui ir kalėjimas ne kalėjimas.

(Bus daugiau)

Lewiston-Auburn, Me.
40 metų jubiliejus

Rugs. 5, 1954 m., Petras ir 
Minna Wildneriai šventė savo 
40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, kuri išpuolė per La
bor Day. Kiek pirmiau būre
lis draugų buvo surengę ta 
proga Petrui ir Minnai pa
gerbti pokylį. Atminčiai drau
gai jiems įteikė mažą dova
nėlę. Kaipo padėką mums, 
draugai Wildneriai iškėlė pui
kius pietus savo kempėje prie 
gražaus Sabattus ežero. Gar
džiai ligi soties prisivaišino- 
me. Buvo labai malonu Kazi
miero Kalvelio valtyje ant 
ežero plaukioti.

P. M. Wildneriai yra latvių 
tautos, bet kalba lietuviškai 
labai gerai. Taipgi yra ap- 
švietą mylinti ir draugiški 
žmonės. Prenumeruoja pa
žangius laikraščius. Yra na
riais L.D.S. 45 kp. ir A.L.D.- 
L.D. 31 kp. Mes visi velija
me Petrui ir Minnai ilgiau
sių metų.

Petras Žarkauskas

Rugs. 6, 1954 m., Petras, 
rastas prie savo namų sode
lyje pasikoręs. Kas pastūmėjo 
jį prie saužudystės? Velionis 
gimęs Lietuvoje sausio 1, 18- 
93 metais. Į Jung. Valstijas 
atvyko dar jaunas vaikinas. 
Petras buvo draugiškas ty
kaus būdo, mažai kalbantis, 
mylėjo stirnų medžioklę ir 
žuvauti. Taipgi buvo ilgame
tis Laisvės skaitytojas ir šė- 
rininkas. Ilgus metus buvo 
nariu A.L.D.L.I). 31 kp. žo
džiu sakant, buvo laisvų pa
žiūrų žmogus. Bet, suirus jo 
gyvenimui, iš kuopos išsibrau- 
kė, nes nebeišgalėjo duoklių 
pasimokėti. Velionis buvo na
rys D.L.K. Gedimino D-tės ir 
Baltramiejaus D-tės. Tiesa, 
per paskutinius kelis metus 
buvo paskendęs alkoholyje. 
Daug metų išdirbęs Bates 
Manufacturing Co. kaipo 
staklių taisytojas, dėl nepa
stovumo darbe, tapo paleistas.

Sakoma, kad po mirties Pe
tro žmonos, kuri mirė gegu
žės 12, 195 1 m. 'Augusta Sta
te Hospital. Augusta, Me.,- li
kęs vienas be draugų bei už
tarėjų, įpuolė desperacijon ir 
atėmė sau gyvybę. Paliko liū
desyje dvi dukteris ir sūnų.

Velionies karstas skendėjo 
gėlių vainikuose. Palaidotas 
Mt. Hope kapinėse.

Kazimieras Bukis

Rugs. 6, 1951 m., mirė Ka
zimieras Bukis, 62 metų am
žiaus. Mirė netikėtai St. Ma
rys General Hospital, pasir
gęs tik keletą savaičių. Gimęs

Lietuvoje rugs. 28, 1892 me
tais. Į Jungt. Valstijas atvyko 
1911 m. Dirbo kaipo audėjas 
Bates Co. audinyčioje, buvo 
nevedęs. Priklausė prie Bal
tramiejaus pašaipinės d-tės ir 
D.L.K, Gedimino pašaipiuos 
d-tės. Velionis per daug mo
tų buvo Baltramiejaus d-tės 
pirmininku, išskyrus šiuos mo
tus. Buvo naivus laisviečių 
priešas. Abelnai imant, velio
nis gyveno sutemoje...

Paliko brolį Petrą Bukį, 
Franklin, Mass., ir sūnėną 
Petrą Kiškiūną, Lewiston, 
Me. ir kitus giminaičius. Lie
tuvoje paliko kitą brolį, An
taną Bukį, ir keturias seseris: 
Salomėją Kiškiūnas, Amelia 
Didelis, Adelę Šarmu oi is ir 
Ursula Malcas. Palaidotas su 
bažnyčios patarnavimais ant 
Mt. Hope kapinių.

Sophie Buivyd

Rugs. 1 3, 195 4 m., m irę 
Sophie Buivydienė, 63 metų, 
St. Marys Hospital. Gimė Lie
tuvoje sausio 4 d.. 1891 m. 
Visa laika išdirbo Bates Co. 
Audinyčioje. Veliones tarti 
žodžiai dukterims prieš mirtį: 
Neverkite manęs, nes aš savo 
atgyvenau...

Buvo narė Lietuvos Dukte
rų pašaipinės d-tčs. Jos gy
venimo draugas, Walter Bui
vydas, mirė sausio 11, 1941
m.

Paliko nuliūdime tris duk
teris: Mrs. Blanche Ham
mond, Mrs. Robert (Sue) Ar- 
neault, Lewiston, Me., ir Mrs. j 
Earl (Anne) Pratt, Portland, 
Me.; brolį Joną Keršį, Chica
go 111. ir sese)\i Mrs. Gus 
Quoss, Royalton, Ill. Palaido
ta su bažnyčios apeigomis Mt. j 
Hope kapinėse

I
Lietuvos Dukterų pašaipi- i 

n ės d-tės delegacija palydėjo I 
velionę paskutinėje kelionė-j 
je... D.L.K. Gedimino d-tė , 
davė grabo nešėjus

Giminėms reiškiame gilios; 
užuojautos. O įnirusiems ra- : 
miai ilsėtis po sunkių dienos I 
darbų'

Koresp.

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

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- i 
nį žmonėms pranešti, — pasi- ’ 
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

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

Naujiena Lietuviams

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

viename Missouri kalėjime. 
Iškilo aikštėn visi mūsų ka
lėjimų sistemos žvėrišku- 
mifi ir nežmoniškumai. Ka
linai nelaikomi žmonėmis. 
Jie' ne taisomi, bet naikina
mi.

Kol šitaip bus kaliniai 
.traktuojami, jų Sukilimai

neišvengiami, šiandien 
Missouri, rytoj eksploduos 
kur nors kitur.

_  •___
•

Įžymusis menininkas Sid
ney Finkelstein parašė nau
ją kūrinį apie meną. Kny
ga vadinsis “Realism in 
Art.” Iš spaudos išeisianti 
šio mėnesio pabaigoje.

Sidney Finkelstein pui
kiai pažįstamas ir mums 
lietuviams. Richmond Hill

Kultūriniame Centre jis 
yra davęs keletą paskaitų.

Netenka abejoti, jog ne
mažai lietuvių menininkų 
norės įsigyti šį jo kūrinį. 
Knygos kaina tik $1.50.

Ką planuojate rengti sį ru« 

denį? Laisvės spaustuvė pigiai 

ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

žynius laisvamanybes skelbėjas

Antanas M. Metelionis
Ruošia spaudai knygą, kuri bus iš

256 Puslapių, Gražiais Apdarais

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
I

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 
egzistenciją, laisvę ir šviesesnį gyvenimą. Knyga tikrai 
verta visuomenės paramos.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Mr. T, Metelonis
25504 Darthmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

3 psi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Rugsėjo (Sept.) 28, 1954

Montello, Mass.
Kaip mes išleidom Aldoną 

Wallen į meno festivalį I
Rugsėjo 18, Liet. Taut. 

Namo Parke, Montello, at
sibuvo, nežinau kaip čia pa
sakyti, išleistuvių bankie- 
tas. Kai pusė po septynių 
įėjau į svetainę, tai visi 
stalai jau buvo apsėsti ir 
svečiai skaniai vaišinosi; jų 
buvo arti dviejų šimtų. 
Naujai atėjusiems šeimi
ninkės surasdavo vietas ir 
skubiai juos aprūpino mais
tu.

Vėliau atėjusieji nespėjo
me suvalgyti, kaip prasidė
jo pokilio programa. Be
niulis aiškino apie progra
mą, bet kadangi buvo nu
sisukęs į priešingą pusę, tai 
neteko nugirsti, ką jis kal
bėjo, tik vėliau sužinojome, 
kad laukiama pianisto. Be
niuliui pabaigus kalbėti, jo 
vietą užėmė Šimaitis; buvo 
tas pat—nesigirdėjo. Iš ei
lės perstatė vietinę veikėją

Stygienę pakalbėti. Tuo ir 
baigėsi programa.

Prieina prie manęs Aldo
na ir paačiuoja, kad aš pa
vaizdavau Laisvėje ją ir 
mokyklą, kurioje ji moki
nosi. Aš buvau priverstas 
suvaidinti tėvišką rolę. Pa
linkėjau jai didžiausios lai
mės ir prašiau jos, kad lai
kytųsi lygsvaros, kad ne
padarytų klaidos, kaip yra 
padarę kiti menininkai. Gy
venimo kelias labai slidus, 
o ypatingai profesijonalo. 
Ji prižadėjo...

Mes su Aldona tik bai
gėme pokalbį, ogi žiūriu, 
kad viduryje salės south- 
bbstonie.čiai “laiko mitin
gą.” Būdamas jų kuopos 
nariu, ir aš prisidėjau.

Jaunutis

Medus Sveikatai --
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės Įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

Lietuvių Meno Sąjungos

NACIONALIS

ESTIVALIS
Ir Visuotinas Suvažiavimas

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

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

Dailininkai-Piešėjai, Meniškų Rankdarbių 
Artistai-Artistės

LMS Visuotiname Suvažiavime dalyvauja delegatai 
nuo visų LMS priklausančių vienetų.

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

Norintieji patalpinti savo skelbimą ar sveikinimą 
LMS Festivalio programos knygoje, privalo tuojau pri
duoti parašytą tekstą.

Visais Festivalio ir abelnai LMS reikalais kreipdamie
si adresuokite:

LITHUANIAN FINE ARTS LEAGUE, hie.
3116 S. Halstcd St., Chicago 8, Ill.

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

Dinners

Short Orders

Sandwiches

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

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

Puikiausias

One
One
One

Day
- two double beds ----- $7.00
- one double bed, one single bed - $5.50

$4.00

Room
Room
Room - double bed

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

f



Moterys prašo tą dieną 
pasilaikyti joms

Moterų Klubas nori vienu 
veiksmų atlikti du naudingus 
darbus, kuriems būtina ir jū
sų visu talka. Narės nutarė:

Pagerbti sumanią ir laba1 
darbščią valdyba, kad atėjus 
linkimams pasiliktų ji vėl 
valdyboje ir dar daugiau 
dirbtų.

Sykiu nori pagerbti visas, 
nares ir klubo rėmėjas. Nori 
jas paliuosuoti nuo gaminimo 
pietų bent vieną dieną.

Moterys tam tikslui rengia 
pietus pietų* laiku. Įvyks spa
lio 17, 1 vai. Liberty Audito
rijoje. Kainuos tik $2. Duos 
tokius, kokius moterys suren
gė praėjusį sezoną. Dalyviai 
buvo jais patenkinti. Tikimės, 
kad ir šiemet jie ateis ir kitus 
paragins ateiti.

Pietūs bus pirmos rūšies— 
kepta mėsos banda, 3 virtos 
ir viena žalia daržovė, kava ir 
pyragas. Prie to viena jauna 
narė, to (laibo ekspertas, ža
dėjo pagaminti apetito aks
tį ntoją (appetizer). Ką jinai 
ten įdės, tai jau ekspertų se
kretas. Taigi. ruoškitės visi 
būti su moterimis tą dieną.

Miesto prekybininkai 
pavaišins UN delegatus
Komerci jos departmento vir

šininkas Petterson Jr. skelbia, 
jog susitarta su prekybinin
kais suruošti United Nations 
delegatams pietus. Patys da- 
1 y va usi a n t i e j i prekybiniu k a i 
mokės po $25 už bufeto pie
tus, o UN delegatai būsią pa
vaišinti už dyką.

Vaišės rengiamos tok jos pir
mos bėgiu trejų metų kai UN 
čionai p os ė (1 ž i a u j a.

Republikonų kandidatai
Re pu bl i k on ų vy r i a u s i a i s 

kandidatais į New Yorko vals
tijos valdininkus yra:

Irving M. įves, dabartinis 
senatorius, į gubernatorių.

J. Raymond McGovern, da
bartinis iždininkas, į guberna
toriaus podėjčj’ą.

Jacob K. Javits, dabartinis 
kongresmanas, į prokurorą.

Frank Del Vecchio, dabar
tinis veikiantysis prokuroras, 
iždininku.

Sidney Foster į apeliacijų 
teismo vyriausią teisėją.

Nominuojamoje kalboje gu
bernatorius Dewey tikrino,jog 
republikonų kandidatas Įves 
tikrai laimėsiąs, nes kandida
to Harrimano daugelis demo
kratų nenorėjo.

Patsai įves priimdamas no
minaciją gyrė republikonų 
valdžią, kad ji daug gero pa
dariusi : pakėlusi algas, pa
dauginusi darbus ir biznio 
veiklą. Sakė, kad “republiko
nų administracija kooperavo 
su* farmeriais, su krautuvių 
savininkais ir su visa industri
ja.”

Nežiūrint tų pasigyrimų, 
veik visi kalbėtojai pripaži
no, kad rinkimai dar nėra žu
vis maiše. Reikėsią daug dirb
ti, kad ją pagauti.

Rep.

Motinos sustabdė 
pavojingą trafiką

Apie 200 moterų, vežinos 
vaikų vežimėliais ir vedinos 
vyresniais vaikais, susirinko 
prie 8th Avė. ir 158th St. ties 
Polo Grounds. Jos išsirikiavo 
skersai gatvę ir sustabdė visą 
važiuotę. Reikalavo trafiko 
lempos, sakydamos, kad be 
to skersavimas gatvės yra pa
vojingas mokyklon einantiems 
vaikams ir joms pačioms.

Ant greitųjų pribuvo 15 
policistų pasukti trafiką kitais 
keliais iki priprašė moteris 
atliuosuoti kelią.

NewYorko^zW^/ZiZlnloi
Laivakroviai atmetė 

bosų pašildymą
I nterna-

ation deryboms su bosais ko
mitetas atmetė paskiausią bo

Vyriausias 
nuomonių tarp 
\ra dėl to, 
jungti pried;
ką su unijos 
nauju 
<i ve jiems

pasidalinimas 
osų ir unijos 
d bosai nori 

i už praėjusį lai- 
norimu gauti

kontraktu sekamiem.*' 
metams. Unija uo- 
pildą už praėjusius

ištisus metus, kada laivakro
viai buvo priversti dirbti be 
kontrakto. O tik tada baigti 

naują kontraktą, 
atitinkamomis sa-šiam laikui 

lygomis.
Paskiausi pranešimai sakė, 

jau sutiko pridėti 
po 10 centų (bendrai algoms 
ir gerovės fondams) už praš
iusį laiką ii' po tiek pat vie- 
nei’iems metams pirmyn iki 
1955 spalio 1-mos. Lilija su
tinka po tiek priimti tik už 
praeitį. O ateičiai turi naums

ĮSPŪDINGAME mitinge AlP 
PRISTATĖ kandidatus

Federaliai agentai Staten 
Island kaime Charleston rado 
3 kubilus, kurių 
tilpti po 8,000 
gos.'Iš to galima 

I $16,00() vertės
SKELBKITES LAISVĖJE ' dieną.

NEW YORK

i ug-
!se|o 2»-ci<i ivvkde konvtmcim
Į ‘
' pastalvmui savo kandidatę 
'šiuose rinkimuose. Tuojau |>e 
konvencijos Manhattan Ceii-

■ hm Ainiit orijo jo kandidatai
, ouvo pristatyt i visuomenei
' masiniame mitinge.

; .jepavi ko sugaudyii visų 
pins, tačiau jau žinoma.

John T. McManus i 
i i atariu.

' gan i z a tore.

(i eorge

AI i t i ngą

Valdžios agentas buvęs i ši'i"' 
portorikonų mitinge
Teisiamųjų 13-kos portori

konu nacionalistų apgynėjas 
advokatas Conrad J. Lynn vėl 
perklausinėjo Ramon Sanchez j(J
Sorrel, kuris tapo šnipeliu 
prieš kitus savo tautiečius. 
Sorrel prisipažino, kad jis bu
vo įsigavęs į nacionalistų klu
bus bei susirinkimus. Juose 
landžiojo iki pat teismo.

Sorreliui prisipažinus, kad 
jis lindėjo net ta.Tne mitinge, 
kuriame buvo planuojamas 
areštuotų nacionalistų apsigy
nimas, teisiamųjų advokatas 
kreipėsi į teisėją, kad bylą

gynimas turi būti iš naujo per
planuotas dėl to, kad šnipas, 
teisiamųjų priešas, dalyvavo 
mitinge kaip jų draugas ir 
tuomi prisidėjo planuoti ap-. 
gynimą. Lynu tikrino, kad to
kiose sąlygose apgynimas ne
begali būti pilnutinu apgyni
mu.

Teisėjas Walsh atmetė ap
gynėjo prašymą. Jis taipgi už
draudė kitam advokatui Un
ger šnipą vadinti šnipu, turis 
surasti jam kitą vardą. Adro

tačiau dadėjo: 
galvoti švaraus 
riam daiktui.”

Rep.

Artistų, profesijonaių 
rengiami apšvietos 

vakarai sekmadieniais

sek madienį 
prelegentas, 
grynai ame- 
at ir pasau- 
ir posūkius,

Arts, Sciences and Profes
sions ne wyork ietis skyrius 
praneša, kad jis visus 5 spalio 
mėnesio sekmadienių vakarus 
vykdys prelekcijas, su meno 
programa. Kas 
bus kitas žymus

Temos apima 
r i kinius, o taip ] 
linius įvykius
kiek jie liečia ryšius su Ame- 
lika. Pavyzdžiui, rugsėjo 26- 
tos vakarą buvo pakviestas 
advokatas John Abt aiškinti, 
ką ištikrųjų reiškia naujasis 
įstatymas.

Pradžia visuomet 8 .:>(). 
įžanga $1. Vieta: 35 W. tilth 
St.., New Yorke.

New Yorko Budžeto Tary
ba įsakiusi Transit Autorite
tui, kad jis negali mažinti pa
tarnavimo be viešo posėdžio, 
kur gyventojai galėtų reikšti 
protesltus ir pasiūlymus.

New Yorke suimtos dvi 
jaunos moterys kaip skleidė
jos narkotikų.

'?’•>) j (■ i

pareigoms (t'omp

himno, kuriam 
istas Leon l

jis sudainavo 
i’o himno, tūl

’sueigai paruoštą maldą.
Dalis programos buvo 

į transliuojama per radiją. Tuo 
tarpu trumpas kalbas pasakė 
McManus, Morley, Powe ii' 

to \akaro
pirminiu kas Paul L. Boss.
Radio programa vykdyta nuo

Liberali! partija rems 
demokratų kandidatus

konvenciją rugsėjo 23- 
igus val- 
konvenci-

i'ios vakarą, irž.sil 
dančiųju partijų 
joms. Jie pasisiūlė
mokratų kandidatą llarrima- 
iią. Ilarrimamis sutiko para-

para-

kožname gall

pagaminti po 
degtinės per

HELP WANTED-FEMALE

Paprasta kaimietė

B’WAY at 51st ST

gražuolė, kuri užaugo ištekėti už grafo

INSTRUMENT 
MODEL MAKER|

Nuo 15 ik 20 melų patyrimo Min
nature Bearings, pivots, su pilnu ži
nojimu visų rūšių mašinerijos. Su 
kiek nors plokščių metalo patyrimu 

Gera mokestis, au-

9:30, ne l(i :30 (I 
siųstame* pranešime

gal stotis

b aitu).
A kt oriu

nuo

klaidingai, ar 
rengė jai pasku-

Lionel Stander 
rinkliava. Tūlas ki-

Paskiausia kalbėjo artistas 
mil Robeson. Kaip i]- visuo- 
et. jis pasakė jaudinančiai 
ažią ir reikšmingą kalbą, 
aila, kad jis turėjo skubėti.

jo atbalsis
darosi sun-

nes programą

Pradžioje programos tapo 
prisimintas ir momentu tylos

vadas, didis kovotojas už tai
ką ii' darbo žmppių gerovę, 
\ idiom's Vito Marcantonio. 
Daugelis braukė ašaras. Ta
čiau, jei Marcantonijus būtų 
galėjęs pažvelgti, jis būtų

dėl tų ašarų, bet tuo, kad mi
tingas turtingas masėmis dar
bo žmonių, kurie toliau

žmonių.

veda 
šiuos 
išpū

Rep.

Nutarė atimti 62
semtoms namus

vienbalsiai nutarė vartoti ap
gyventą plotą statybai 62- 
sios Junior High mokyklos

Sekant priėmimą to.; 
mos, liberalų partija 
remti ir visus kitus demokra
tų kandidatus, kurio statomi 
visos valstijos skali*. Tik pa-
darė vieną išimtį: atsisakė 
remti demokratų sykiu su re- 
publikoiiais statomąjį repub- 
bkoną John Vau Voorhees į 
apeliacijų teismo teisėjus.

Dar nebuvo aišku, ar libe-

tai vietai.
Liberalams taipgi 

nauja problema, ka

tu i prokurorą. Jie visuomet 
remdavo Javitsą i kongresma-

lytas prieš Rooseveltą, libera-

Taipgi tebesvarsto, kas bus 
su Javits’o vieta, jeigu didžio-

priimtino kandidato. Jie įspė- 
I jo demokratus ir republiko- 
nus, kad jie nepriimsiu bile 
ko.

Demokratams sutikus pri
valų partijos paramą, 
kad dauguma dcmo-

vyriausių kandidatų bus
reišk ia, 
kratų 
ir ant

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

’ MATTHEW A
BUVUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

past angas neprileisti, kad jų 
namukai būtų nugriauti. Jie 
buvo apžiūrėję ii- apylinkėje 
rado neapgyventus plotus. Gy
ventoją raportai tikrino, jog 
tie neapgyventieji plotai pa

'Tačiau valdininkai jų nepa
klausė.

Paakinusiame posėdyje 
riame nutarta
namų, namukų savininkai de
monstratyviai ujo valdininkus

it li
pios šalinti iš

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

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR 
įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

r. 4-0777 ST. 6-4080

WORLD PREMIERE!

f Humphrey BOGART 
u Ava GARDNER ^BAREFOOT 
CONTESSA*

* pageidaujama, 
gan t i proga.

Šaukite
Te). YE.

de) Pasimatymo
2-4600 Ext. 210

(188-190)

Jūs pamylėsite ją šioje naujoje skirtingoje rolėje

CRITERION 45thyst

3 GREAT ACADEMY AWARD WINNERS!

HUMPHREY
BOGART

AUDREY
HEPBURN

WILLIAM
HOLDEN

Jau Šį Sekmadienį

Dainy - Juokų - Programa
Kurią išpildys Aido Choras, Vyrų Grupė ir pa

sižymėję duotis tai Jonas Grybas ir
Kazys KrauČiunas

Po Programos Vakariene
Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio 5 October
Programa prasidės 3-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, 
vaikščiojimas dienraščio

Taipgi kartu ir ap- 
Laisvės 35 metų sukakties.

Pasižymėkite ant kalendoriaus dieną ir tikrai dalyvaukit.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PETRAS KAPICKAS jVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

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

TONY’S
*^~*J UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

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, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7*6288

SICTI ANT MAŠ1NV 

VIENA ADATA

Taipgi su speciali’m mašinom. Ga
rantuojamas nuolatinis darbas. La
bai gera mokestis. Ideališkos darbo 
sąlygos.

Taipgi merginos abelnam darbui 
reikalingos dienom ar naktim.

MODELLA MFC.
181 Westchester Ave. 

Portchester, N. Y.
Tel. Westrnore 9-0277

(188-190)

HELP WANTED MALE

OIL BURNER

Del
SERVICE MEN

No. 2 Oil ar No. 6 Oil burners. 
Reikalaujama patyrusių.

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Tel. MAIn 5-3800

(183-189)

FRAMING CARPENTERS
GRUPĖS

1 Metą darbas — Aukštos Algos

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

šaukite Dabar.

(184-188)

BROOKLYN-QUEENS 
AUTO LIABILITY

INSURANCE SPECIALISTAI
VISI KARAI—VISI VAIRUOTOJAI 

APDRAUDŽIAMI 
Mėnesiniai Išfnokėjimai 
Nerokuojama Nuošimčių

Tel. TR. 5-1888
(188-194)

y 
Narkotikai užmušė jų 

vartotoją
Eugene Santos, jaunas Ja

maica gyventojas, mirė ar
šiuose skausmuose nuo paim
tos didelės dozos narkotikų.

Iš karto šeima nesuprato, 
kame dalykas. Jauna jo žmo
na tikėjusi, kad jis daugiau 
nebevartoja, nes jis jai buvęs 
tą užtikrinęs. Pati viso jo gy
venimo matyti negalėjo, nes 
dėl nebuvimo ištekliaus pasi
samdyti butą, jinai su kūdi
kiu gyveno pas savo tėvus, o 
jis eidavo nakvoti pas savo.

Gali įvykti trukmanų 
streikas

Rugsėjo 30-tą baigsis Di
džiojo New Yorko ir apylin
kės sunkvežimių vairuotojų, 
prikrovėjų ir pagelbininkų 
kontraktas su firmomis. Anot 
savininkų atstovo Adelei pa
reiškimo, streikas esąv “be
veik neišvengiamas.”

Jeigu streikas kiltų, jis pa
liestų apie 30,000 darbininkų 
didmiesčio srityje tiesioginiai, 
o netiesioginiai paliestų daug 
tūkstančių uosto, sandėlių ir 
kitokių darbininkų. Trukma- 
nai reikalauja mokesties prie
dų, tūli siekia iki 60c. per vai.

Jauna, graži porelė apiplė
šusi savininkus delicatesseno 
1142 Nostrand Avė., Brook- 
lyne. Patekę į užkampį ir du 
tiro laiku atėję kostumeriai.

Brooklyno Kolegijoje 
Ūkuojantis simfoniškas 
t ras žada imti daugiau 
kantų. Prašo kreiptis raštu į
kolegijos community service 
diviziją. 'W

prak- 
orkes- 
muzi-

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

1.. > ..................
4 pusi. Laisvi (Liberty) Antrad., Rugsėjo (Sept.) 28, 1954

r




