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“Daugintai:! i< miestas.”
į Rašo R. MIZARA

SENATAS PABEMSIįS WCARTHY'IO PASMERKIU Ao

sauMo dailininkų - piešėjų, 
be abejojimo, yra meksikie
tis Diego Rivera.

visame pa>

priklaux" komu-

buvo 1929

t

kizmu.
buvo iš

“netu-

glaudę savo namuose, rm 
nydamas, jog Trockis iš t 
krųju yra nuoširdus, gera

su T roc-

filosofiją, jo siekimus, Die
go Rivera surado, jog Troc
kis daugiau, 

avinėlio kaily
je? surado, kad Trockis yra

A. F. L. baigė suvažiavimą,
O <7

elektristai pradėjo savo
Komisija vienbalsiai 
jj - rado Ettisikalfimra

Los Angeles. — Amerikos 
Darbo Federacijos (AFL) 
suvažiavimas jau baigėsi. 
Nežiūrint prezidento Ei- 
senhowerio dramatiško pa
sirodymo suvažiavime ir 
pasakytos prakalbos, AFL 
priimtos rezoliucijos griež
tai smerkia dabartinę ad
ministraciją.

Viena rezoliucija sako, 
kad administracija slepia 
faktus nuo žmonių, kad

U 7 

ekonominė padėtis yra 
daug blogesnė, negu tai 
pripažįstama statistik oje. 
Kita rezoliucija sako, kad

1 Eisenhowerio administraci- 
į ja neištesėjo pažadų keisti 
I Tafto - Hartley įstatymą.
i Trečia rezoliucija smerkia 
f administraciją už nesirūpi- 
| nimą sustabdyti nedarbą.

(Joks prezidentas pir- į kuomet reakcija atakuoja 
miau taikos metu nekalbėjo [unijų pozicijas ant kiekvie- 
AFL suvažiavime. Eisen-

i howerio pasirodymas buvo 
tikslus manevras bent kiek 
atitaisyti padėtį, užgerinti 
unijistus.)

New Yorkas. — čia pra
sidėjo UE (United Electric
al, Radio and Machine 
Workers Union) suvažiavi
mas. 500 delegatų atsto
vauja 300,000 darbininkų, 
vyriausiai elektros pramo
nėje..

Ši unija yra nepriklauso
ma. Ji anksčiau priklausė 
prie CIO, bet vėliau dėl jos 
pažangios vadovybės buvo 
išmesta.

U E prezidentas Albert J. 
Fitzgerald atidarė suva
žiavimą ragindamas visą 
Amerikos darbininkų judė-
ii mn TrinnTTfin i oi 1 Oi If Q 1 vnfi 'įima vienytis ir susikaupti 

(šioje svarbioje valandoje, * i 1 • • • * a

no žingsnio.

ruom?'dai'iininkX nu-! Kinijos parlamentas patvirtino 
valdžią ir naują konstitucijąryšius

Kairi opozicija stipri 
darbiečių suvažiavime

Washingtonas. — Po to, 
kaip speciali trijų republi- 
konų ir trijų demokratų 
komisija rado senatorių 
McCarthy kaltu, komiteto 
siūlymas pereina visam se
natui. Sekantis senato po
sėdis bus laikytas lapkričio 
8 diena.

Senato komisija po sen. 
Arthur Watkinso vadovybe 
atrado McCarthy kaltu ant 
kelių punktų.

Parode panieką senatui
Komisija sako, kad, visų 

pirma, McCarthy parode 
panieką senatui, kai 1951 ir 
1952 metais atsisakė atvyk
ti ir liudyti komitetui, ku
ris tyrinėjo jo finansinius 
reikalus. McCarthy tuo lai
ku tik sakė, kad tyrinėji
mas yra “propaganda”, ir 
atsisakė atvykti, kaip buvo 
kviestas.

Jis taipgi, sako komisija, 
nusikalto šmeiždamas ir už- 
g a u 1 i o d a m a s 
Zwickerj, karo veteraną ir 
Kilmer stovyklos koman- raštininkai žinojo, kad Mc-

(Senatorius Lehmanas, 
demokratas iš New Yorko, 
pareiškė, kad neužtenka 
senatorių McCarthy pa
smerkti, bet iš jo reikia at
imti visokias aukštas parei
gas, kurias jis eina senati- 
nėse komisijose.

Konservatyvus
valstijų senatorius Walter 
George iš Georgijos sakė, tais pirmą dieną buvo įne- 
kad senatas tikriausiai pa-1 susi vienybės jausmą į su

Londonas. — Darbo Par
tijos suvažiavimas Scarbo- 
rough’e rodo, kad kairesnė 
opozicija šiuo kartu yra sti
presnė negu praeituose su
važiavimuose. Attlee kal
ba už Formozos grąžinimą 

pietinių Kinijai ir už sugyvenimą su 
komunistų valdomais kraš-

kingą sugyvenimą su ja, iš 
kitos pusės ragina ųžgirti 
paktą, kuris nukreiptas 
kaip tik prieš ją.

Buvo balsuota, ir nors 
Attlee pozicija laimėjo, opo
zicija buvo labai stipri. Už 
Manilos paktą balsavo dele
gatai, kurie atstovauja 3,- 
669,000 darbiečiu, už opo
ziciją 2,570,000. ‘ *

Paskui komunistų vado
vaujama ugniagesių unija 
pasiūlė pasisakyti už Azijos

važiavima, .bet sekančia 
dieną jau buvo rimtų su
sikirtimu. Pirmas susikir
timas įvyko dėl Pietrytinės 
Azijos (Manilos) pakto pa
tvirtinimo arba pasmerki
mo. Britanija yra prie to 

į pakto prisidėjusi. Attlee 
i vadovybė ragino paktą už- 
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kuomet I rieji darbiečiai

smerks McCarthy. Jo pa
sisakymas kaip ir užtikri
na, kad ii’ reakciniai demo
kratai balsuos už smerki
mą. Tik vienas demokra
tas, McCarranas, stoja gin
ti McCarthy.)

McCarthy žada “kovoti”
McCarthy nesirado namie j girti. Bevanas ir kiti kai- 

sakė, kad 
tai griežtai priešt a r a u j a 
taikingam sugyvenimui. Iš 
vienos pusės Attlee kalba, 
sakė Bevanas, už Formozos 
grąžinimą Kinijai ir už tai

pirmadienio rytą, 
komisijos nuosprendis buvo 
paskelbtas. .Spaudos atsto
vai, kurie atvyko į jo na
mus, buvo užtikrinti, kad 
“senatorius nelabai susirū-

generolą pinęs sprendimu ir eina sa- 
Bet laik-

Indiją ir kitas šalis. Šiuo 
kartu ir kairieji darbiečiai 
balsavo su dešiniais, bet 
ir ši labiau kraštutinė kairi 
rezoliucija gavo 1,527,000 
balsų (prieš 4,621,000.)

(Paskutinis pranešimas 
sako, kad suvažiavimas pa
sisakė už Vakarų Vokieti
jos ginklavimą, bet dar ne
praneša, kokia dauguma.)

vais reikalais.” Paskutiniai ^slbtigc,,NAT() maney_ai;Northland tapo nugalėta
Senne (Vakarų Vokieti- 

(ja). — Pasibaigė NATO 
manevrai, kuriuose dalyva
vo amerikiečių, britų, fran- 
cūzų ir kitos karinės jėgos. 
Teoretinis priešas buvo 
“Northland,” kuris įsiver
žia iš šiaurvakarių. Visi 
suprato, kad “Northland” 
simbolizuoja Sovietus.

Manevrai parodė, kad 
“Northlandui” būtų sunku 
persikelti per Lippės upę, 
bet “Northlando” aviacija 
pasiekė miestus toli užnu
garyje, kaip tai Rageną, įr 
bombardavimu sulaikė re
zervų siuntimą frontam

Vienok “Northland,” kaip 
praneša NATO štabas, bu
vo'nugalėta. •.

Carthy tuzinus kartų tą ry
ta telefonavo savo raštine, 
kad sužinoti, kokios spren
dimo detalės.

Dienos pabaigoje jis pa
skelbė, kad “kovos” viso
kiais būdais prieš senatinį 
pasmerkimą - cenzūravimą. 
Tame jam padės jo dabartii- 
nis advokatas Edward 
Bennett Williams.

Spauda sutiko palankiai
Didi dauguma spaudos 

senatinio komiteto nuo
sprendį prieš McCarthy su
tiko palankiai. Visur reiš
kiama nuomonė, kad Wat
kinso vadovaujamas komi
tetas išnešė net kiek griež
tesnį sprendimą, negu buvo 
laukta. Buvo manyta, kad 
komitetas McCarthy pa
peiks, bet nerekomenduos 
pasmerkimo .

danta. v
Ragina jį “cenzūruoti”
Komisija sako, kad šie du 

McCarthy nusikaltimai yra 
tokie, kad senatas turėtų jį 
už tai pasmerkti - papeikti 
arba, kaip tai išsireiškiamą 
legalistinėje kalboje, cenzū
ruoti (censure).

(Tik du kiti senatoriai 
visoje Amerikos istorijoje 
buvo taip viešai pasmerkti. 
Toks pasmerkimas - cenzū
ravimas leidžia senatoriui 
likti savo vietoje ir bendrai 
jo niekaip nebaudžia, apart 
to, kad jis moraliniai pa
peikiamas.)

Senatorių užgauliojimas
Kitas kaltinimas prieš 

McCarthy buvo, kad jis ra
gino federalius pareigūnus 
nesilaikyti slaptumo taisy
klių ir jam asmeniškai teik- 

Washingtonas.—Kongre-j ti informaciją. Nors ant to 
so narys Patrick J. Hillings 
(iš Kalifornijos), kuris ne
seniai lankėsi Lotynų Ame
rikoje, sako, kad Guatema- 
loje yra dideli slapti ginklų 
sandėliai. Jis sako, kad ko
munistai ir kiti kairiečiai 
tuoj po perversmo paslėpė 
bent 30,000 šautuvų, lengvų 
kulkosvaidžių ir pistoletų 
bei daug amunicijos.

Jis sakė, kad kairiečiai 
turi tuos ginklus paslėpę ei
lėje vietovių ir juos naudos, 
“kai ateis laikas.” Anot 
Hillingso, buvęs preziden
tas Arbenzas yra padėjęs į 
vieną Šveicarijos banką ne
mažą pinigų saują, apie še
šis milijonus dolerių, ir tie 
irgi bus naudojami, 
laikas ateis.”

pranešimai
Londonas. — Dulles, Ede

nas ir Mendes-France tarė
si prieš pradedant devynių 
saliu konferenciia. Numa
toma, kad ji gali tęstis nuo 
4 iki 10 dienų.

Kalkuta. — Hvdavabade 
(Indijoje) greitasis trauki
nys nusirito nuo bėgių ir 52 
asmenys buvo užmušti.

Viena. — Du jugoslavai 
lakūnai atskrido Austrijon 
ir prašė prieglaudos.

New Yorkas. — Popie
riaus darbininkų unija 
(AFL), turinti 150,000 na
rių, pasmerkė komunistų 
draudimo įstatymą.

Denver.—Prezidentas 
senhoweris konferavo
generalinio štabo viršinin
ku generolu Ridgeway.

atgal i komu-1 Pekingas. — Kinijos stei
giamojo liaudies parlamen
to pirma posėdžių sesija ar
tinasi prie galo. 1,200 de
putatų, kurie sudaro seimą, 
greitu laiku grįš į savo pro
vincijas, kad padaryti pra
nešimus.

Parlamentas, kaip jau 
buvo pranešta, patvirtino 
Mao Tse - tungą Kinijos 
Liaudies Respublikos pir
mininku. Vice-pirmininku 
buvo išrinktas generolas 
Ču-teh, karinių jėgų vadas 
ir senas revoliucinio 
veteranas.

Čou En-lajus buvo 
tvirtintas premjeru,

dienomis

komunistu€

metu
amžiaus sukaktį.

Kur i is ja švenčia?

Atlantos mieste, Georgia

Gates yra nuteistas pen- 
keriems metams kalėti, ei
nant Smitho įstatymu.

jaunas amžiumi vyras, bet 
di^iu gabumų žurnalistas 
ir veikėjas.

raštininkui, šia proga 
kiu John Gates’ui sv
tos, ilgiausio amžiaus ir 
greito laisves pamatymo!

tau, kad artimiausiu laiku 
Lietuvos sostinėje bus pra-

teatro, televizijos centro it’ 
kino studijos rūmai.

tai, — kultūros centras pil
noje to žodžio prasmėje.

Kadaise teko kalbėtis su 
žmogumi, kuris prieš porą 
metų buvo Vilniuje. Aš jo 
klausiau:

Kokia, jūsų nuomone, 
Vilniaus gyventojų tautinė 
sudėtis?

Jis atsakė:
—Daugiausia gyvena lie

tuvių, o po jų seka lenkai, 
rusai, baltarusiai ir kitų, 
mažesnių tautinių grupių 
žmonės.

karo

pa- 
Liu

šao-ši, komunistų partijos 
generalinis sekretorius, 
parlamento pastovios komi
sijos pirmininku. z

Į pastovią parlamento ko
misiją įeina Kinijos tauti
nio 
Sun 
Sun 
nos 
kairaus sparno veikėjas Li 
Či-šen, Demokratinės Ly
gos galva Čang Lan ir keli 
aukšti komunistų vadai.

Parlamentinė vadovybė 
tokiu būdu lieka visokių po
litinių grupių koalicija.

Parlamentas taipgi pa
tvirtino naują konstituciją.

atgimimo patriarcho 
Yat - seno našlė Mme 
Yat-sen (Čiango žmo- 
sesuo), Kuomintango

Sako, kad padėtis dabar 
labai sunki Jugoslavijoj

Belgradas. — New Yor- 
ko “Times” koresponden
tas čia praneša savo laik
raščiui, kad Jugoslavija 
pergyvena nepaprastai sun
kų laikotarpį. Kainos eina 
aukštyn, kviečių stoka atsi
liepė į duonos kokybę, ir 
taipgi taupoma elektra bei 
dujos.

Pačiame Belgrade vaka
rais žymiai mažiau šviesų 
gatvėse, ir gyve n t o j a m s 
taipgi įsakyta naudoti ma
žiau elektros.

įSako, Cuatemaloj randas 
slapti ginklų sandėliai

Ei-
su

Justas Paleckis, taigi, tei
singai andai apibūdino Vil
nių: “daugiatautis mestas.”

Pas mus jau ne kartą bu
vo rašyta, kap Vilniuje ku
riasi nauji fabrikai, kaip 
plečiasi pramonė.

Smagu pabrėžti, kad 
Vilniuje jau pradėjo ga
minti elektrines skalbimo 
mašinas, kurios ilgainiui 
pasiųs į muziejų kultuvę.

Manila. — 
džia pradėjo 
žangias kinų 
Filipinuose.

“kai

val-Filipinų 
gniaužti pa- 

organizacijas

punkto komisija nerado; Square D vis reikalauja 
McCarthy pakankamai kai- pašalinti Streiko vadus 
tu, kad reikalauti cenzūra
vimo, komisija vienok sakė, Detroitas.—Derybose tarp 
kad “toks jo elgesys nega
li būti užgirtas ir yra ne
tinkamas.”

Jis taipgi buvo papeiktas 
už Senatoriaus Flanderso ir 
eilėse kitų senatorių užga- 
vimą, Flandersą McCarthy 
vienu laiku vadino “suvai- 
kėjiusiu,” kitą senatorių 
“besmegeniu,” o dar trečią 
“bailiu.”

Senatas rems peikimą
Manoma, kad kuomet 

nauja senato sesija atsida
rys, joje rasis dauguma, ku
ri paklausys komiteto siūly
mo ir McCarthy pasmerks, 
cenzūruos'. Kai kas spėlio
ja, kad bent 15 republikonų 
senatorių balsuotų už pa
smerkimą, ir beveik visi de
mokratai, kas reikštų pato-

1 gią daugumą.

streikierių ir Square D fa
briko savininkų jau susi
tarta daugeliu klausimų, 
bet vienas svarbus punktas 
stoja streiko baigimo kely
je: savininkai neatsisako 
noro pašalinti iš. darbo 
streiko vadus.

Unijos atstovai derybose, 
UE veikėjai Charles Kelly 
ir John Gojack pareiškė, 
kad unija jokiu būdu su 
tuo negali sutikti, nes tai 
būtų lygu pasidavimui.

Streikas tuo tarpu eina 
ir unija sako, kad policija 
tebevartoja streiko laužy
mo taktiką. Kelios dienos 
atgal policija suėmė UE or
ganizatorių Phillip Saba. 
Jis buvo suimtas savo na
muose ir kaltinamas daly
vavime riaušėse.

Negrą kovotojas Patterson 
jau paleistas iš kalėjimo

New Yorkas. — Šiandien 
(antradienį) iš kalėjimo bu
vo paleistas William L. Pat- 
tersonas, Civilių Teisių 
Kongreso pirmininkas ir ži
nomas kovotojas už negrų 
teises.

Pąttersonas buvo įkalin
tas 90 dienų, nes atsisakė 
patiekti teismui tos organi
zacijos (CRC) aukotojų są
rašus. Jis tapo apkaltintas 
“paniekoje teisme” ir nu
teistas 90 dienu.

Kadangi jis buvo nuteis
tas vasaros pradžioje, kuo
met aukštesni teismai ima 
atostogas, jis negalėjo pa
duoti apeliacijos ir turėjo 
atsėdėti savo bausmę.

Atmetė Ryty Vokietijos RK 
paramą sprogimo paliestiem

Bitburgas. — Rytų Vo
kietijos Raudonasis Kry
žius buvo pasiūlęs 100,000 
markių paramos tiems, ku
rie nukentėjo nuo aviacijos 
benzino rezervuaro sprogi
mo Bitburge. Bet apygar
dos (Reinlando - Palatina- 
to) valdžia atsisakė priim
ti pagalbą, sakydama, kad 
ii duota politinės propagan
dos sumetimais.

Sprogęs rezervuaras pri
klausė amerikiečių aviacijai 
Vakarų Vokietijoje. Virš 
30 asmenų buvo užmušta. 
Rytų Vokietijos Raudona
sis Kryžius savo paramą 
vyriausiai taikė užmuštųjų 
šeimoms.

ORAS.— Vėsiau ir 
anas lietus.

gali-

Tunisas. — Prancūzai vėl 
įvedė nepaprastą stovį Ke- 
fo apylinkėje Tunisijoje. 
Žmonėms neleidžiama pasi
rodyti gatvėse po saulėly
džio. Prancūzai sako, kad 
tai padeda išvengti teroro.
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Praėjusioje šio skyriaus 
laidoje minėjau, kokios tos 
18 moterų, kurios sudaro 
Jungtinių Tau tų Mote r ų 
Padėties Komisiją. Čia no
riu pažymėti, ką jos svars
tė praėjusioje sesijoje.

* * *

Kartais komisijos susirin
kimuose dalyvaudavo ir vy
rai. Dauguma (Burmos,

KAIP TAI SUPRASTI?
PLIENO PRAMONĖS DARBININKŲ unijos su- 

važiavimas baigėsi. Jis tęsėsi ištisą savaitę Atlantic 
City, N. J.

Be kitko, suvažiavimas taisė unijos konstituciją ii’ <kalui pasitarti" ar patarti, 
pataisė taip, kad uni jos prezidentas David J. McDonald . geį du ponas Patrick 
gautų didesnę algą. Iki šiol jis gaudavo $25,000 per Attlee (Britanijos) ir Alek- 
metus; dabar oficialiai nutarta jam algą mokėti $40,000 sander Bozovic (Jugoslavi-

pagerbdavo moteris pasilik
dami nuošaliai, tiktai rei- 

t ar patarti.

reikalauti, kad valdžia veik
tų tą gyvenime vykdyti.

Baltarusijos atstovė ir 
jos pasiūlymui pritarėjos 
sakė, jog būtina nustatyti, 
kad įstatymiškai būtų įsa
kyta tuos lygios mokesties 
tarimus vykdyti.

Diskusijose buvo parody
ta, kad jau anksčiau Tarp
tautinė Darbo Organizacija 
tokius pasiūlymus buvo pa
dariusi, tačiau be atitinka
mų atskirose vai s t y b ė s e 
įstatymų, be valdžios prie
žiūros tie geri lygybės pa
siūlymai nėra vykdomi.

per metus, pridedant “įvairias išlaidas.” Kitiems nacio
naliniams viršininkams algos taipgi buvo pakeltos.

Ir tai padaryta tuomet, kai, paties prezidento pra
nešimu, 400,000 unijos narių yra nedarbo lauke arba 
dirba tik dalį laiko.

Nors prezidentas McDonald savo pranešime buvo 
pasiūlęs “naują principą” darbininkų su samdytojais 
santykiams tvarkyti, tačiau nieko tuo reikalu oficialiai 
nebuvo nutarta. Viskas 
matyt, vadovausis tuo 
tarsis su samdytojais, 
interesų.

palikta unijos vadovybei, kuri, 
“nauju principu”: išmintingai 

nepamiršdami ir pastarųjų

jos) kartais užimdavo mo
terų vieta ir reikšdavo sa
vo pažiūras.

Ponas Attlee daugiausia 
buvo tame pastebimas. Jis 
ypačiai pasižymėjo aštria
me pasikalbėjime, kuris 
įvyko pirm mitingo užda
rymo. Tai tuomet, kai 
Mrs. Fomina, Mrs. Noviko
va ir Mrs. Dembinska kri
tikavo Ekonominės ir So
čia lės Tarybos nuosprendį 
atimti iš Tarptautinės De
mokratiniu Moterų Federa
cijos patarėjų stovį.

Ponia Hahn (Amerikos); 
ir ponas Attlee pertrauki- 
nėjo kalbas, sakė esant ne

uni

nai- 
kita 
mu-

SUVAŽIAVIMAS priėmė rezoliuciją civilinių laisvių 
klausimu Amerikoje.

Suvažiavimas atvirai pasakė, jog Smitho įstatymas 
būtinai turi būti peržiūrėtas ir pataisytas, išmetant iš 
jo skirsnius, pagal kuriuos nekaltai terorizuojami dar
bininkų veikėjai.

Suvažiavimas pasmerkė Walter-McCarrano įstaty
mą, vyliausiai nukreiptą prieš sveturgimius žmones.

Suvažiavimas pasmerkė naująjį “subversyviams 
kontroliuoti įstatymą,” pagreičiu iškeptą 83-čiajame 
Kongrese.

Visa tai gerai. Tačiau, tas pats suvažiavimas papil
dė konstituciją skirsniu, nukreiptu prieš komunistus. 
Jis pasisakė už tai, kad komunistai negalį būti tos 
jos nariais. •

Kaip visa tai suderinti? Mes nesuprantame.
Kaip darbo unija, pasmerkusi tai, kas laužo, 

kiną civilines Amerikos žmonių laisves, gali priimti 
nutarimą, kuris tas pačias civilines žmonių laisves
ša? Argi tai nėra pataikavimas makartistams, žiau
riausiems Amerikos žmonių civilinių laisvių priešams? 
O gal tai yra tas prezidento McDonaldo “naujasis prin
cipas,” apie kurį kalbėjo?

Vienas korespondentas, buvęs tame suvažiavime ir 
jį atidžiai stebėjęs, sako, kad šitam anti-komunistiniam 
konstitucijos “pataisymui” buvo nemaža suvažiavime 
priešų, bet jie neišdrįso imti balsą ir viešai prieš jį kal
bėti, nes bijojo, kad justicijos departmento agentai jų 
nesugrobtų, kaip subversyvių...

Kalbant apie plieno pramonės darbininkų uniją ir 
komunistus, tenka nepamiršti vieno įdomaus dalyko: 
Kai ši unija buvo pradėta organizuoti, jos vyriausias or
ganizatorius Ijau miręs) Philip Murray pirmiausiai 
kreipėsi pas komunistus, kad jie padėtų jam atlikti or
ganizacinį darbą. Jie jam, žinoma, mielai padėjo. CIO 
United Steelworkers of America unija buvo įkurta— 
didelė, galinga darbininkų unija. Na, o šiandien?!

Žinoma, konstitucija nėra amžina. Sekamame su
važiavime ji gali būti iš naujo pataisyta. Tačiau šis 
naujas skirsnis, įkergtas į konstituciją, nepadės nei plieno 
darbininkams nei bendrai Amerikos žmonėms.

Žymios amerikinės aktorės
Jane Cowl “milijonai” ,

mams ir Socialiams reika
lams tarybosna.

Ji taip pat pareiškė, jog 
negrės moterys (sykiu ir 
vyrai) nesitenkina vien rei
kalavimu lygios mokesties 
už lygų darbą moterims su 
vyrais, bet taip pat rei
kalauja lygios mokesties už 
lygų darbą su baltaisiais.

* * *
Kada nors ir tas klausi-' 

mas bus iškeltas ir išspręs
tas teisingai visur pasauly
je, įskaitant ir Jungtines 
Valstijas. Kai kur mote
rims ir negrėms lygios pro
gos dirbti ir lygiai uždirbti 
reikalavimus jau kelia pa
žangiosios unijos. Vienok 
dar tebesame toli iki visuo
tino laimėjimo. Kai dauge
lyje vietų principe apie tai 
kalbama, praktikoje mote
rys ir negrai atstumiami 
nuo lygios mokesties neda- 

apmo-
V-a

Tarybų Sąjungos delega-j vimu jiems geriau
cija, kuri reikalavo, kad 
esančios ir nesančios Jung
tinių Tautų nariais valsty
bės suteiktų moterims ly
gias progas į visas mokslo 
šakas, be skirtumo tauty
bės, rasės ar religijos. Taip
gi reikalavo suteikti pro
gas praktiškai to siekti.

Haiti ir Francijos delega
cijos pasiūlė dvi rezoliuci
jas, reikalaujančias ištekė
jusioms moterims teisės 
dirbti, pasilaikyti darbe pa
stoviai ir vartoti savo už-

vietoje, priešinosi būk dėl i leidimo, 
to, kad ne komisijos teisė i 
kritikuoti aukštesnės įstai-j Haiti 
gos nuosprendį.
ypačiai įerzinta pono Attlee : 
nėrtraukiojimu, Mrs. Novi- I 
kova pakėlė duobutėmis pa-1 

| žymėtą minkštą ranką, pra- j 
i šydama leisti kalbėti. Jinai! 
• žodžiais gražiai jį nuplakė 
i ir pasodino kaip vyrą, įsu 
! maišiusį moterų komisijom

Švelniai, šaltai ir ramiai, 
bet stipriai ji pareiškė, jog 

j nėra priežasties, dėl ko Ta- ’ 
I lybų Sąjungos ar Lenkijos ' 
I delegacija neturėtų pa-' 
reikšti apgailavimą, k a d 
nuo komisijos atimta de- i 
mokratiniu moterų 
nizacijos patarnavimas. Ta 
komisija yra . 
Tautų įstaiga, kurioje visi 
turi teisę laisvai reikšti sa
vo mintis; tai nėra Jungti
nių Valstijų klubas. Ji to
liau dadėjo, jog apgailėtina, | 
kad tas vienas komisijoje Į 
sėdintis vyras (ponas At- i

nuožiūrą, be gavimo vyro
* *

ir Ira’m atstovės 
rezoliucijoje pa-Pagaliau, į bendroje

reikalavo įsakyti v i s o m s 
valstybėms leisti laisvai pa
sirinkti vyrą... leisti naš
lėms likti globėjomis savo 
vaiku ir
naujo išeiti už vyro... už

teises laisvai iš,

karnų darbų.

Šeimininkėm
OBL’OLINIS DEZERTAS 
SU KITAIS VAISIAIS

4 vidutiniai obuoliai 
puoduko šviežių span-

2

iš-
su-

Dadek
Paduo-

Veik per pusšimtį metų 
ant garsiosios New Yorko 
Broadwes teatro žvaigždy
ne figūravo Jane Cowl. Ji 
mirė 1950 metais, nepaliku
si jokio testamento. Ją su
naikino vėžys, pagyvenusią 
tik 6.5 metus.

Kaip kas spėliojo, kad ji
nai turėjusi palikti daug 
turto. Bet, pradėjus jį ap- 
rokuoti, rado $11,341. Ta
čiau ir to žymi dalis tik 
skaitlinėmis ir pasiliko, ti
krojo turto radosi tiktai 
$8,133. O kada visi sunešė 
savo reikalavimus atmokes- 
ties už skolas ir nemokėtas 
bilas, jos turto būtų neuž
tekę. Viskas užsibaigė tuo. 
kad palikimų administrato
rius atmetė prašymus $12,- 
782 sumai, o $5,229 sumą 
bilų ir skolų pripažino at- 
mokėtina.

Daug žmonių stebisi, kaip 
tai galėjo atsitikti. Jie sa
ko: “jei aktorė būtų pagy
venusi iki senutės amžiaus, 
arba ir anksti mirdama pa
sirgusi metus kitus ilgiau, 
ji būtų baigusi gyvenimą 
elgetystėje.”

Tiesa, kad jos ir dauge
lio kitų buvusių garsių ak
torių gyvenimas galėjo 
baigtis elgetystėje. Tokia 
mūsų šalies santvarka, ji 
niekam neužtikrina ryto
jaus. Vienok tam, kas pa
žįsta aktorių gyvenimą, nė
ra ko stebėtis, jeigu tūlas 
ir daug uždirbęs mažai 
turi. Koks gi jų gyveni
mas ?

Aktorės (taip pat ir vy
rai), jeigu jos nėra kilusios 
iš milijonie-pų, pradeda sa-

uncijos išgliaudytų
dates
šaukštai klevinio syrupo 
puoduko suplaktos grie
tinės

kapotų riešutų.
Nuplauk obuolius ir 

imk šerdis. Mašinėle
malk sykiu su spanguolė
mis (cranberries), 
datules ir syrupą.
dant ant stalo a Į) d ė s t y k 
grietine ir užbark riešutų.
Bus 6-8 porcijukės.

Turintiems skilvio bėdų
i uogas vartok sugrūstas ir 

tikrinti, kad šeimai pasky-, persunktas ir obuolius be | vo karjerą alkanos. Jos su
ros, kur tokios yra, butu ! žievių. Nesukramtytos vai-' deda savo skatikus meno

žievės prilimpa prie ! mokslui ir važinėjimui iešteikiamos tokiu budu, kad 
jas gautų žmona ir vaikai...

Švedijos su Jugoslavija 
bendra rezoliucija siūlė,įkacl 
valdžios prašalintų įstaty
mišką diskriminaciją vedu- 

orga- i siu moterų nuosavybės sri- 
i į tyje... kad vyrai irjnote- 

Jungtinių rys turėtų lygias teises ir

šių
skilvio ir žarnų sienelių, er
zina, sukelia dujas ir skaus- 

• mus, o kartais ir aštru vi- 
I duriu sukrikimą.•. C-

atsakomybę apsivedant, po
riniame gyvenime ir išsi
skiriant.

tais tenka dirbti mažiau 
apmokamus darbus ir pa
būti be darbo. Tuo tarpu 
jų profesinė padėtis vis vie
na reikalauja išlaikyti gra
žias rezidencijas, brangiais 
rūbais rėdytis, iškaštinguo- 
se klubuose figūruoti. Pra
dėjusios karjerą be cento 
ar su skolomis, neturinčios 
šalutinių pajamų aktorės 
gyvena veik su ta diena. O 
ištikus nelaimėms, ligoms, 
ilgam nedarbui, atsiduria 
skurde.

Panašioje aktorėms padė
tyje gyvena tūkstantiniai 
skaičiai kitų meno šakų 
darbuotojų: tapytojų, mu
zikų, literatūros kūrėjų ir 

. kitos inteligentijos. Tik ma
žam skaičiui iš kožnos gru
pės pavyko p r a s i m usti į 
aukštumas finansiniak to 
siekiant vien tiktai savo 
darbu. N. T.

Šaltainės lašeliai
Prieš 150 metų šaltainės 

darymas vis dar tebereika- 
lavo daug ir sunkaus dar
bo. Dėl to buvo skaitomas 
daugiau liuksusiniu skanė
siu, negu maistu. Vadinda
vo grietinės ledais. Maž
daug tik tuo ir tebuvo. Be
veik atitiko saldainėms. 
Neturint būdo smarkiai su
plakti ir stipriai .sušaldyti, 
dėdavo daug cukraus. Tik 
taip pavykdavo standžiai 
sutirštinti. Kartais naudo
davo kur giliai užkasus iš
laikytą nuo žiemos sniegą.

Pagaliau, Nancy Johnson 
išrado ranka sukamąjį šal- 
tainei plaktuvą - šaldytuvą. 
Taip, tą išrado moterjs!

Washingtonas. — Po to, 
kaip senatorius Flanders 
pasisakė prieš Vakarų Vo
kietijos ginklavimą, dar ki
tas senatorius išreiškė pa
našią nuomonę: Tennessee 
demokratas Estes Kefauve- 
ris.

koti meniško darbo. O ieš
kojimo būna daug. Vienai 
rolei vaidinti, dainuoti ar 
groti į paša u k i m ė 1 į per 
laikraštį subėga šimtai, 
kartais tūkstančiai kandi
dačių. Kada iš minios pa
šauktų tiek mažai tebūna 
išrinktų, galima numanyti, 
kiek meninio darbo ieškan
čioj! turi prabėginėti laike 
ir iškaščių panešti iki, pa
galiau, kur nors įsiskver
bia — jeigu bent kada pa
vyksta įsiskverbti.

Laikas ir važinėjimo iš- 
kaštis, tai tik pradžia vis
ko. Ji turi nuvykti graži, 
puošni. Daugelis dar tiki, 
kad brangių namų srityje 
gyvenimas padės gauti dar
bą. Butas ir aprėdai suėda 
paskutinį kąsnį duonos. 
Prie to kožną traukia nuei
ti į teatrininkų laikomas 
brangias užeigas. Galvoja 
susitikti teatrininkus ir jų 
patronus. Gal dar gerą 
kontaktą ar. užtarėją ras. 
Kontaktų ir užtarėjų ieško
jimai ne vienai jaunai mer- • 
gaitei sužalojo visą gyveni-j 
mą nei nepamačius teatre 1 
užscenio. I

Iš daugelio tūkstančių pe 1 
teliškių viena pasiekia tea- i 
trą nenusvilusi sparnelių 1 
Bet ir toms daugeliui praei- < 
na keleri metai iki pasiekia 
žymesnę rolę ir geresnę! 
mokestį. Gi seniau, kol ne- ■ 
buvo unijų ir minimum mo
kesties, daug pradinių ak
torių dirbdavo eilinėse ro
lėse ilgą laiką tiktai-už lei
dimą vaidinti, nes tas tei
kė galimybę save išbandyti 
praktikuotis, mokytis.

Išėjusioms į pirmo laips
nio aktores taip pat kar

OBUOLIAI ŽIEMAI
Baigiasi obuolių sezonas. 

Paskutinis pasir i n k i m a s 
obuolių pasidėti žiemai. Tas 
apsimoka tiems, kurie ga
li pirkti tiesiog nuo farmų 
ar iš farmerių prekyvietės.

Sudėti sausoje, vėsioje 
vietoje obuoliai ilgai laiko
si, jeigu jie buvo rankomis 
skinti, nesudaužyti. Nuo iš
džiūvimo apsaugo įsukimu į 
vaškuotą popierių, sudėjus 
smėlyje, ir yra kiti būdai. 
Taipgi yra kenuojami, kaip 
ir visoki kiti vaisiai. Kė
liuoju čielus, pjaustytus, su
grūstus (applesauce).

Pamatinė kasdien i n i a m 
applesauce proporcija to
kia: dviem svarams obuolių 
.į puoduko vandens ir į 
puoduko cukraus: baltojo 
ar rudojo. Arba gali būti 
ir visai nesaldintas, kam 
cukrus neskanu ar uždraus

Viena. — Austrijos poli
cija suėmė amerikietį pir-

i klį Angelos Serafimides.

Today’s Pattern

9399 v i i4’/2—24’/< 
(nu

9 x Itlee tuo laiku užėmė Britą- rims teisės rinkti
nijos reguliarės delegatės 
vietą) turi tiek daug prie
šintis mūsų procedūrai.

Kambaryj suūžė kikeni
mas, ponas
sumišo, nurimo 
laiko nebesispyrė sukti 
terų darbą savaip.

Attlee biskelį 
ir nuo te 

nioTIE 4,000 PARAŠŲ
BRONKSAS YRA NEW YORKO miesto dalis, kur 

susidarė piliečių grupė, pasiryžusi pastatyti Elizabeth 
Gurley Flynn savo kandidate kongresmano vietai. Miss 
Flynn statoma kandidate 24-tajame kongresiniame dis- i matosi iš priimtų rezoliu- 
trikte.

Buvo suorganizuotas specialus komitetas—Citizens’ 
Committee for the Election of Elizabeth Gurley Flynn 
to Congress. Ir šis komitetas leidosi darban.

Norint šią ilgametę darbininkų vekėją įdėti į rin
kiminį sąrašą, turėjo būti surinkta nemažiau 4,000 pi
liečių parašų. Tai nemažas darbas, atsižiūrint į šian
dienines sąlygas.

Dalykas tokis: Elizabeth Gurley Flynn yra komu- 
komunistų vadovė. Tik pernai ji su kitais sa-

; Bėgiu trijų savaičių 
! misija nudirbo daug,

nistė
yo bičiuliais buvo nuteista kalėjiman, kaip pavojinga 
moteriškė. Dėl to, tie, kurie ėjo parašų rinkti, turėjo 
žmonėms pasakyti, kad jų siūlomoji kandidatė yra ko
munistė veikėja. Tuo reikalu parašų rinkėjai nešė žmo
nėms literatūros, — brošiūrų, parašytų pačios kandi
datės ir apie ją, rodant, kad ii yra komunistė.

Komercinėje spaudoje buvo paskelbta, kad surink
tieji piliečių parašai atsidurs į FBI rankas ir kad tie, 
kurie pasirašys, privalo “gerai pagalvoti.”

Rakeinė spauda galvojo taip: žmonės nusigąs ir 
ųesirašys.

Bet ji apsigavo.. Už Elizabeth Gurley Flynn parašų 
buvo surinkta daugiau, kaip 4,000!

. Šiuos žodžius rašant, peticijos yra įteikiamos ati
tinkamoms įstaigoms.

j rijų. Jas čia. paminėsime 
i tiktai trumpoje sutraukoje 
paduodant jų reikšmę:

Dvi rezoliucijos reikala
vo lygios mokesties už lygų 
darbą vyrams ir moterims.. 
Vieną tų pasiūlė bendrai 

i Švedija ir JAV. Kitą pa
siūlė Baltarusija. Tačiau 
diskusijose pasirodė, kad

Anksčiau moterų komisi
ja buvo priėmusi rezoliuci
ją, kuri reikalavo mote- 

ir būti 
renkamomis lygiomis sąly
gomis su vyrais į visas vi
suomeniškas valdžios ir va
dovybės pareigas. Šiame 
posėdyje su pasididžiavimu 
ir džiaugsmu buvo praneš
ta, jog ta rezoliucija jau 
įeina galion 1954 metų lie
pos 7-tą. Iki liepos mėnesio 
ją buvo užgyrusios 7' vals
tybės. Reikia 6 valstybių 
užgynimo, kad komisijos 
tarimas taptų įgalintas.

Paskiausias moterį] ko
misijos pasiūlymas paragi
no, kad moterys būtų dau
giau statomos ir Jungtinių 
T a u tų atsa k ingo m s 
goms sekretoriate i

; parei- 
ir visur.

tos sesijos,
savuose

nėra vienodi:

iš principo sutikti ir lai ži
nosi sau: tai -yra, rezoliu
cijoje pasisakyti, kad mes 
pritariame lygybei, bet ne-

Eslanda Robeson, 
linkėjimuose Jungtinių Tau
tų Moterų Padėties Romi
ajai reiškia pageidavimą, 
kad moterys būtų įsileistos 
ir į vyriausius Jungtinėms 
Tautoms politikos nustaty
mo organus — Saugumo, 
Trustistų, taipgi Ekonomu

Ką visa tai rodo?
Visa tai pirmiausiai rodo, kad žmonės nenusigando 

ragangaudžių ir raudonbaubių, kad jie drąsiai pasirašė 
už nuteistą kalėjiman komunistę vadovę, idant ji rinki
minėje kampanijoje galėtų viešai dėstyti savo pažiūras 
visuomeniniais klausimais.

Nuplauk, n u š 1 u o s t y k 
obuolius. Perpiauk į 4 da- 
’is, išimk šerdis. Pavirk su 
vandeniu, uždengtame puo
de, iki duosis sugrūsti. Per
trauk per retą sietą ar per
leisk per m’ąšinėlę, varto
jant smulkiausią maltuvą. 
Sudėk ir įmaišyk cukrų.

Jei kenuosi, vėl užkaitink 
iki virimo. Supilk į karš
tas sterilizuotas stiklines 
(jars). Pridengk ar prisuk 
dangtelius. Sustatyk stikli
nes į verdantį vandenį ir 
pavirk 10 minučių. Van
dens turi būti bent colis 
virš dangtelio. Iškėlus, tuo
jau pritvirtink dangtelius.

Pattern (for shorter, fuller J 
figure?): L«.f Sizes 14%, 16%,/ 
18%, 1C%. 22%, 24%. Size 16% j 
Lakr-.i 2'44 vards .'ULincb !

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
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Philadelphia, Pa.
VISOKIOS NAUJIENOS
,^-tą dieną rugsėjo Įvyko 

LLI) 10 kp. susirinkimas. Su
sirinko nemažas, būrelis vei
klesnių narių. Apsvarstę svar
bius reikalus nutarė šį rudenį 
surengti gražią menišką pro
gramą ir palinksminti phila- 
delphiečius ir iš apylinkės sve
čius. Bet, kol kas, visiems rei
kės ilgokai kantriai palaukti, 
nes tas visas gražumėlis įvyks 
lapkričio (Nov.) 20 dieną, 
Ruba Hali, 411 Green St.

Susirinkime dalyvavo vie
nas svečias iš Laisvės redakci
jos štabo, kuris nuoširdžiai 
ragino visus draugus sukrusti 
prie veikimo. Gerbiamo svečio 
raginimai suteikė philadel- 
phiečiams daug- drąsos ir 
energijos dirbti visuomeniš
kus darbus.

DAUG YRA GRYBŲ
vasaros didelės sausros, 

artinantis rudeniui gauname 
dauj^ lietaus. Tadgi šį rudenį 
ir gnybai dygsta gerai, štai 
Laisvės reporteriui jau pasise
kė porą kaitų prisirinkti daug 
grybų.

Dabar daugiausiai randama 
raudonų ūmėdžių. Kiek ma
žiau melsvų, geltonų ir žals
vų ūmėdžių. Po biskį — lau- 
donikių, grūzdų ir baravykų.

ŽVĖRIŠKAS TĖVAS
Jau kelios savaitės atgal 

parėjęs iš saliūno namo gir
tas tėvas liepė savo mažam 
22 mėnesių sūneliui, kad jam, 
tėvui, numautų čeverykus nuo

kojų. Bet sūnelis tėvo nepa
klausė. Tuomet tėvas nusijuo
sęs diržą tiek kapojo mažylį 
sūnelį su sakčia, kol kūdikis 
visiškai apalpo ir nustojo ver
kęs.

Motina, isterijos apimta, ke
lis sykius bandė pridengti kū
dikį kūnu ir apginti nuo diržo 
kirčių. Bet kožną syk ir moti
na pajuto skaudžius kirčius 
ant savo nugaros ir tapo nu
stumta į šalį. Kuomet pasiu
tėlis tėvas jau daugiau nebe
girdėjo kūdikio kliksmo, tada 
jis numetęs diržą ant grindų, 
uždėjęs savo koją kūdikiui 
ant gerklės spaudė prie grin
dų. Gal numanydamas, kad 
kūdikis jau nebegyvas, žvėris 
tėvas parvirto ant arti esamos 
sofos ir greit užmigo.

Motina paėmusi kūdikį nuo 
grindų nunešė į artimiausią 
Mount Sinai ligoninę. Sutei
kus pirmutinę pagalbą, gydy
toja mano, kad kūdikis gy
vens.

Kuomet policija atvedė tė
vą pas teisėją, tai teisėjas pa
sakė: Tau kalėjimas per ge
ras! Ir jeigu įstatymai leistų, 
tai aš tave prie stulpo pririšęs 
tuom patim tavo diržu daug 
kartų tavo kailį išvanočiau!

Aš šią naujieną rašiau dėl 
to. kad šiomis dienomis susi
rinkę net trys teisėjai svarsto 
ir nebegali surasti tinkamo 
nuosprendžio dėl to sužvėrė
jusio tėvo.

PASTABA
Kaip žmonės sako: po au

dros visuomet saulė šviečia.

[Taip, draugai .laisviečiai. Aš 
turėjau keletą uruganų ant 
savo sveikatos: Edna, Mary, 
Anna, ir visos žalojo mano 
sveikatą. Bet dabar saulutė 
vėl sušvito ir į suvirs tris mė
nesius vėl paėmiau plunksną į 
ranką ir bandau rašyti.

Linkiu jums visiems geriau
sios sėkmės ir .sveikatos.

Laisves Reporteris

Rochester, N. Y.
LLD moterų ir vyrų kuopos 

rengia pažmonį spalio (Oct.) 9, 
šeštadienį. Vieta: Gedcmino 
svetainė, 575 Joseph A ve. Pra
sidės 6:30 vakaro.

Kadangi su pirma spalio pra
sidės Laisvės vajus, mes šir
dingai kviečiame visus lietu
vius ir Laisvės skaitytojus da
lyvauti šiame parengime ir ap
tarti vajaus reikalus.
. Nevalgykite vakarienės na
mie, nes bus labai skaniai pa
gaminta vakarienė: kepta jau
tiena, kugelis ir daugiau viso
kių skanėsių.

Brangūs draugai ir draugės, 
maloniai visus kviečiame daly
vauti ir paremti šią svarbią 
pramogą, širdingai prašome.

Rengėjai.

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- 

! ni žmonėms pranešti, — pasi- 
I skelbk ir nuolat skelbkis Lais- 
; veje!

r_———

Lietuvos Sūnus —Išeivis
į . —Rašo SUSNINKŲ JURGIS--------- —___-==±

(Tąsa)
Taip, jis patyrė, kad už pinigus ir ka

lėjime galima gauti ko tik norima. Bū
davo štai kaip: Jurgis kaip ir kiti eida
mas iš fabriko pasiimdavo savo porciją. 
O kittg; lygiai tokią, jis jau rasdavo lau
kiant ant narų, savo kameroje. Tai su 
ta jis jau pasidalindavo su draugais per 
sieną. Dviejų porcijų jis vis vi-en nepa
jėgdavo vienas sudoroti, o antra, jo ge
ra širdis jam neleido būti savanaudišku.

Jam buvo nejauku girdėti, kaip kiti 
kaliniai, tarp jų keli negrai, skusdavosi 
dėl maisto stokos. . Negrai ypatingai 
buvo blogai traktuojami ir dalintojai 
jiems duodavo mažiausias ir blogiausias 
porcijas. Jurgis matė, kad ir kalėjime 
žydi ta pati .diskriminacija kaip lauke.

Beje, Jurgis už tas visas privilegijas 
mokėjo nedaug: tik penkioliką centų Į 
savaitę kaliniui, kuris virtuvėje.

Prieš papuolimą kalėjiman . Jurgis 
vargiai žinojo tikrą rūstybę. Anaip
tol, jo širdis, jauna ir jautri, degė mei
le artimam, ir ne tik žmonėms, bet ir gy
vūnams. Jei jis eidamas šaligatviu pa
stebėdavo kad ir mažiausią vabalėlį mai
šantis po kojomis, būk tai skruzdėlė ar- 
dievo karvelė, tai, jei tik spėdavo, į šalį 
pakreipdavo koją, kad nesumindžioti.... 
Juk ir tas mažas sutvėrimėlis nori gy
venti, nori kvėpuoti, gyvenimu džiaug- 
tisT.

Bet kad yra žmonių, kurie gatavi ki
tus paskandinti jų pačių kraujo klane, 
to jis visai nežinojo.

Tik papuolęs į kalėjimą Jurgis supra
to, kad tikriausias Dievas, tai doleris. Ir 
už jįjį visi lygiai kaujasi, varžosi, prade
dant paprastu tvarkos prižiūrėtoju poli- 
cistu ir baigiant monarchais, karaliais. 
Jų suruošti kruviniausi karai, išlietos 
plačiausios kraujo jūros, sukrauti lavo
nų kalnai, jiems nieko nereiškia pi’ieš 
aukso maišą... Apart nuosavo sūnelio ar 
dukrytės, jiems nieko negaila.... Lai kiti 
braidžioja kraujuose iki juosmens, iki 
kaklo... tevaitoja sužeisti baisiausiuose 
skausmuose, tešaukiasi pagalbos, bet 
“išrinktieji” tų jų raudų neišgirsta.

Kalėjimo fabrike buvo toks pat reži
mas, kaip ir plačiame kalėjime. Visi 
farm a na i, kiek jų ten dirbo, dirbo už al- 
gvą. Jie kiekvieną dieną ateidavo iš lais
vi. Tame departmente, kur Jurgiui 
tėKO dirbti, formanas buvo dar visai jau
nas, gal kiek persiritęs per tris kryže
lius. Buvo airis, gana doras vyras. Pas 
jį kaliniai dirbo kiek kas galėjo. Jis 
nįeko neengė, nevari nėjo.

Tame departmente baldai buvo sukali- 
nėjami, suklijuojami ir iš ten išsiunčia
mi į kitus skyrius. Jurgis žinojo, kad 
nekurtuose departmentuose formaliai 
buvo gan žiaurūs ir kalinius bausdavo 
dar griežčiau, negu pačiame kalėjime.

Tuose skyriuose pradedant darbą' rytą 
formanas kiekvienam kaliniui paduoda
vo tiek kėdžių ar kitų dalykų, ir liepdavo 
tiek išpinti į astuonias valandas. Ir jei 
kuris nepajėgdavo, tai formanas padė
davo tokį kalinį į vienutę.

Užtekdavo formanui pašaukti per tele
foną baltakepurį sargą, ir tas vargšas 
nubaustą kalinį jau nusivesdavo su savi
mi.

Neva taisyklė, kad kalinio vienutėje 
negalima laikyti ilgiau kaip 24 valan
das. Bet kalėjimo ir fabriko viršininkai 
su ta taisykle visai nesiskaitydavo ir 
dažnai kalinius ten palikdavo net nuo 
dviejų iki septynių dienų. O iš vienutės 
paleisti kaliniai paskui būdavo nusilpę, 
kad tiesiog sudribdavo.

Tokį kalinį reikėjo nešte nešti į kame
rą, ir praeidavo kelios dienos, iki jis pil
nai atsipeikėdavo, sustiprėdavo, kad ga
lėtų vėl dirbti. 0 buvo atsitikimų, kad 
silpnesni ir mirtį ten sutikdavo. Vienu
tė buvo tamsi, tvanki, karšta, drėgna ir 
nieko daugiau kaip keturios sienos. Val
gyti ten duodavo tik du kartu i dieną, 
rytą ir vakare, ir tai tik šmotelį juodos 
duonos ir stiklą vandens.

Vieną rytą kaliniai, kaip paprastai, 
eilėmis atėjo į prausyklą. Tvarka buvo 
tokia, kad kiekvienas kalinys turėjo tei
sę praustis tik kokias tris ar keturias 
minutes, ir paskui pasitraukti, užleisda
mas vietą kitam. Kai visi pasitraukė, 
jie matė, kad žaliukas, naujas kalinys, 
dar stovi ir prausiasi kaip niekur nieko, 
nekreipdamas mažiausio dėmesio į tai, 
kas aplink jį dedasi.

Staiga prie jo prisiartino sargas, grie
bė už sprando, ir kad trenks smarkiai 
pakratęs, kad tas parpuolė kniūbsčias. 
Kalinys buvo staigiai užpultas, bet spėjo 
tuojau atsikelti, ir apsisukęs trenkė į 
sargo pasmakrį. Sargas liko ištiestas 
ant cementinės aslos.

J sargo pagalbos šauksmą atsiskubino 
keli kiti sargai, greit apsupę visus kali
nius, ir pradėjo klausinėti, kuris nusi
kaltėlis. Žaliukas įsimaišė tarp kitų, ir 
jo neišdavė niekas, apart to, kad jį išda
vė išvaizda: sargai pastebėjo jo sukru
vintą nosį. Ir tuo pačiu laiku atsikėlęs 
sargas į jį taipgi parodė pirštu.

Šis kalinys buvo italas, karštakraujis. 
Jis nenorėjo lengvai pasiduodi, ir tik ke
turi sargai įstengė jį nuvilkti į vienutę.

(Bus daugiau) /

MIRUS

Onai Depsienei
Reiškiame giliausią užuo

jautą velionės vyrui Kle
mensui Depsui, dukrai Al
binai ir jos šeimai.

A. ir O. Gaškauskas
IV. ir E. Brazauskas

Worcester, Mass.
A.L.D.L.D. kuopa rengia pasilinks

minimo vakarą, kuris jvyks penkta
dienį, 1 d. spalio (October), prasidės 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 29 Endictott St.

Pasižymėjusiems bus duodamos 
dovanos ir būsite gerai pavaišinti 
skaniais užkandžiais. Tai yra pir
mutinė sueiga rudeninio parengimo. 
Parengimas bus įvairus. Kviečiame 
visus ir visas. A. W.

((189-190)

Montello, Mass.
Rudeninis piknikas jvyks Lietuvių 

Tautiško Namo Parke, Keswick Rd., 
bus spalio (October) 3 d., 1 vai. po
piet, rengia L.D.S. 67 kuopa. Taipgi 
bus pradžia Laisvės vajaus. Katf 
atsinaujins Laisvę per Geo. Shimab 
tį, gaus vieną ant sveikatos. O kas 
naujai užsirašys Laisvę, tas gaus du 
mažiukus.

STATEMENT OF THE OWNER

SHIP, MANAGEMENT, AND CIR

CULATION REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF AUGUST
24, 1912, AS AMENDED BY THE 

ACTS OF MARCH 3, 1933, AND 

JULY .2, 1916 (Title 89, United 

States Code, Section 233)

HAWTHORNE, N. J.
Suprize pare ir parama 

Laisvei

šeštadienį, rugsėjo 25 d., 
čionai turėjome gražią ir sma
gią parę. Ji buvo surengta at- 
žymėjimui mūsų seno veikėjo 
Juozo Bimbos 65-to gimtadie-

MONTELLO, MASS.
Trijų miestų piknikas, paskutinis 

šiuom sezonu, jvyks sekmadienį, 10 
d. Spalio-Oct., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, pradžia 1 vai. dieną. 
Rengia Montello, Norwoodas ir So. 
Bostonas. Įžanga nemokamai.

Kviečia Rengėjai.
(189-191)

Karači.—Pakistano prem
jeras Mohamedas Ali išvy
ko į Londoną. Iš ten jis ke
liaus į Ameriką. Jis pla
nuoja būti Amerikoje tuo 
tarpu, kai Indijos Nehru 
bus Peking^.

Lietuviui Meno Sąjungos

NACIONALIS

FESTIVALIS
Ir Visuotinas Suvažiavimas

A

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. Inc.
8116 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

—-—------------------------
Naujiena Lietuviams

Of LAISVE, published daily except 
Sundays, Mondays and holidays, at 
Jamaica, N. Y., for October 1st, 
1954.

1. The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisvo, Inc., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Editor Roy Mizara, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Business manager Frank P. Buck, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a 
corporation, its name and address 
must be stated and also immediate
ly thereunder the names »and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual owners must 
be given.)

Laisve, Inc., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hill, N. Y.

Pres. John Grybas, 95-23 -114th 
St., Richmond Hill, N. Y.

Manager Frank P. Buck, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N.Y.

Secy-Trcas. Wm. Chapels, 442 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds, mortga
ges, or other securities arc:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

John Grybas, 95-23- 114th St., 
Richmond Hill, N. Y.

Constance Karpavich, 110 Wyona 
Street, Brooklyn, N. Y.

Michail Stakoff, 460 DeWitt Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Katherine Petrick, 221 So. 4th 
’ St., Brooklyn, N. Y.

William Kulik. 415 36th St.. 
Brooklyn, N. Y.

Chas. Milon, 6925 — 4th Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Anthony Mureika, 17 Fillmore PL, 
Brooklyn, N. Y.

i Geo. Wares, 136 McKibben St., 
‘ Brooklyn, N. Y.

John Rushinskas, 3730—74th St., 
Jackson Hts., N. Y.

Frank Reinhardt, 60-11 — 70th 
Ave., Brooklyn, N. Y.

William Kazei. 72-03 Austin St., 
Forest Hill, N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

■ 5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, ’ through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation is required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
newspapers only) 8,895.

FRANK P. BUCK. Bus Mgr. 
Sworn to and subscribed before

nio. Parę surengė jo šeima—• 
žmona Sarah, duktė Adelė, 
žentas ir anūkės Lillian ir Lin
da, jam visiškai nežinant, net 
gal nė nesapnuojant. Sukvies
ta buvo gražus būrelis gimi
nių, draugų, prietelių ir pažįs
tamų. Dauguma jų susidėjo 
iš čionai gimusių ir augusių 
jaunų žmonių. Svečių buvo 
net iš Philadelphijos, Eastono, 
Pattersono, Richmond Hill ir 
kitur.

Tai buvo labai linksma pa
re. Svečiai buvo gerai pavai
šinti skaniais valgiais ir įvai
riais gėrimais. Jie gi jubilie- 
jatui palinkėjo geriausios 
sveikatos ir dar ilgų metų. Jie 
taipgi, atminčiai ir pagerbi
mui, Juozui įteikė labai gra
žų riešinį laikrodėlį. Juozas 
pares dalyviams karštai padė
kojo už šaunią dovaną ir ap
sidžiaugė, kad jis turi tiek 
daug gerų draugų, ypač tarpe 
jaunosios kartos žmonių.

Kadangi pasirodė, kad pa
res dalyvių sudėtį ne visi do
leriai suėjo į laikrodėlį, tai li
kusius paskyrė dienraščio 
Laisvės paramai. Liko gi $15. 
Be to, dar penkinę pridėjo 
mūsų senas pažangiosios spau
dos patriotas Motiejus Klimas 
ir porą dolerių eastonietė Ann 
Šlapikienė.

Vardu dienraščio Laisvės, 
tariu širdingai ačiū už dien
raščiui paramą.

ši parė visuose dalyviuose 
paliko labai šiltą, draugišką 
įspūdį. Ypatingai Sarah daug 
darbo ir išlaidų įdėjo į tokios 
parės surengimą. Bet ji labai 
patenkinta, kad tiek daug ge
rų prietelių susirinko josios 
Juozui pagerbti.

Kaip žinia, Juozas Bimba 
ifėJabai seniai turėjo gana 
sunkią operaciją ir per tūlą 
laiką negalavo. Dabar, kiek 
man teko pastebėti, jis jau ge
rai išrodo ir'reikia tikėtis, 
kad jo sveikata greitoje atei
tyje pilnai pasitaisys.

Dalyvis

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25 *
Pus galioms $2.50

me this 23rd day of Sept., 1954.
LILLIAN BELTE, 

Notary Public, State of New York 
No. 24-0235050

Qualified in Kings County 
Certs, tiled with Kings Co. Clk.& 

Reg. Certs, filed with Queens Co. 
Clk. & Reg. Commission Expires 

Mach 30, 1955.

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
Autorius jau turi sutartį su Laisvės spaustuve knygos | 
atspausdinimui. Knyga bus laisvamaniško turinio, su I 
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
2550} Darthmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

— - r_—:------ — — — »"■ ———— --------——

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 Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo, 

praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 • 
$27.50 
922.00

Puikiausias

One
One
One

Room
Room
Room

Day
- two double bods ----- $7.00
- one double bed, one single bed - $5.50
- double bed ------- $4.00

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugsėjo (Sept.) 29, 1954
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UŽ Flynn surinko virš 
4,000 parašu

Piliečiu Komitetas praneša, 
jog jo siekis surinkti virš 4,- 
000 parašu uždėjimui Eliza
beth Gurley Flynn ant balo
to jau įvykdytas. Ketvirtą 
tūkstantį parašu perviršijo 
rugsėjo 26-tą, priešpaskutinę 
parašams rinkti dieną. Tačiau 
būrys parašu rinkėju tebesi
darbavo ir pirmadienį. Jie sa
ko: “daugiau, geriau.“

Kandidato į Kongresą už
dėjimui ant baloto reikia su
rinkti 3,000 parašu. Jie rinko 
daugiau, kad “liktu su pervir
šiu ir po visu atmetimu.’’

Flynn. darbininku vadovė, 
komunistė. statoma 24-me 
kongresiniame distrikte, Bron- 
xe. Nominacijoms parašą gali 
duoti ne bile kas. bet tiktai 
registruotas balsavimui pilie
tis. Jis pasirašo ne tiktai pil
ną vardą ir pavardę, bet ir 
savo antrašą, taipgi, v ra pil
nai atsakingas už savo para
šą. O parašai buvo imami tik
tai išaiškinus, kuo yra Flynn.

Komitetas. kuris stato 
Flynn, tą didvyriškos drąsos 
piliečiu aktą išaiškina jų susi
pratimu ir pasiryžimu neleisti 
ragangaudžiams sunaikinti 
Amerikos žmonių pilietines 
laisves patiems rinkti savo 
atstovus ir būti renkamais be 
diktavimo.

ADA konvencija tarė 
remti Harrimaną

Americans for Demokratic 
Action per tris dienas vykdė 
savo konvenciją Hotel Diplo
mat, New Yorke. Greta kitko, 
svarstė, kokius kandidatus, 
kurias partijų platformas jie 
rems šiuose rinkimuose.

ADA be kliūčių surinko 
daugumą balsų už pažadą 
remti Harrimaną į New Yor- 
ko gubernatorių. Bet kada 
priėjo prie kandidato į proku
rorą, užkliuvo. Mat, reptibli- 
konų kandidatu yra Javits, o 
demokratų, Roose veltas. ADA 
santykiai su abiemis buvo 
draugingi.

Visomis trimis konvencijos 
dienomis buvo tuo klausimu 
diskusijų. Sakoma, kad pri- 
vatiškai dauguma delegatų 
buvo nusistatę už Rooseveltą. 
Bet iš viršaus juto spaudimą 
remti Javitsą. Balsai pasidali
no lygiai. Ginčas baigėsi pri
ėmimu rezoliucijos, kad kon
vencija oficialiai nepasirenka 
nei vieno iš tų dviejų. Pareiš
kė, kad abiejų rekordas yra 
geras ir kad iš jų galima ti
kėtis geros ateities.

Konvencija priėmė 102 
punktų programą. Greta kitų, 
yra šie reikalavimai:

Atšaukti Wilson - Pakula 
jstatymą.

Iš arklių lenktynėse “betų“ 
-lažybų gautus taksus sugrą
žinti toms sritims, iš kurių tie 
taksai surenkami. Iš to gautų 
daug pajamų ir New Yorko 
miestas.

Pakelti miestams pagalvinį 
davinį. Tas taip pat padėtų 
New Yorko miestui, nes čia 
valstija surenka taksų dau
giau, negu bile kur kitur vi
soje valstijoje. Tačiau valsti
jos valdžia sugrąžina miestui 
po mažiau per asmenį, negu 
daugeliui kitų miestų. Tuo 
verčia miestą skursti.

Alkoholikams patarė
New Yorko policija praė

jusią savaitę paskleidė 20,000 
kopijų brošiūraitės, taikomos 
informuoti, kur alkoholikai 
galėtų kreiptis pradėti ieškoti 
pagalbos. Brošiūraitėje šis tas 
pasakoma apie Alkoholies 
Anonymous, taipgi apie Brid
ge House, vyrams alkoholi
kams įstaigą, kuri randasi 912 
Bronx Park South, Bronxe.

(Brooklyno Public Library 
išstatyti parodai originaliai 
piešiniai, iš kurių gaminama 
sveikinimų atvirėlės. Jas sklei
džia UN vaikafcns pagalbos 
fondas,

Sakoma, jog prisideda daug 
tų, kurių nedarbo apdrauda 
išsibaigė, taipgi ir tie. kur’e 
dirbdami po 2-3 dienas neiš- : 
gali išlaikyti šeimą.

Kviečiame, prašome būti su 
mumis šį sekmadienį

šis sekmadienis, spalio 3- 
čia, yra skirtas visiems dien
raščio Laisvės prieteliams su
sitikti ir sykiu pasilinksminti 
pirm darbo.

Sakome: VISIEMS ir tai 
reiškia, kad VISIEMS. Tuomi 
suprantame, kad nežiūrint, ar 
jūs galėsite ar negalėsite pri
sidėti darbu vajuje, esate pra
šomas atvykti. Dalyvavimu 
jūs parodysite, kad jūs nors 
pritariate tam darbui. Tas 
suteiks daugiau stiprybės 
tiems, kurie dirbs, kuomet ma
tys, kad jūs jų darbu Įdomau
jate, jį Įvertinate. O draugų

Šaukiami aiškintis už 
nelegali pelną

New Yorke dar 18 asmenų 
šaukiami į kongresinės komi
sijos posėdi. Jie vis dar klau
sinėjami apie milžiniškus pel
nus, susižertus gaunant iš fe- 
deralės valdžios statyboms pa
skolas.

Milijoniniai pelnai gauti iš 
to, kad paskolos gauta dides
nės, negu tų statybų vertė. 
Perviršytą sumą tie ponai tuo
jau pasiėmė sau, kaip pelną. 
Tuo pat sykiu remias tiems 
namams nustatė pagal padi
dintą vertybę ir iš to tuojau 
pradėjo ateiti, daug didesni 
pelnai, negu normaliai būtų 
gavę rendomis.

Vienas iš tų Įvesdinęs $5.- 
000 ir pelnęs milijoną suvirs 
dolerių.

Patarė atmesti 
neapykantą

Demokratų kandidatas j 
gubernatorių Avoid 1 Harri
man buvo pakviestas kalbėti 
Interfaith Day (tarpreliginės 
dienos) apeigose Central Par
ke praėjusį sekmadienį. Jis 
ten pasakė, jog visi ameriko
nai turėtų “atmesti neapykan
tą, nuožiūras ir žvelgti atei
ti n su pasitikėjimu.“

Ten pat kalbėjo ir majo
ras Wagneris. Jo kalbos su
trauka taipgi buvo panaši. Jis 
sakė:

“Kai tvėrėjas sutvėrė žmo
gų, jis neskyrė pagal rasę, ti
kybą ar spalvą. Kuomet mū
sų protėviai rašė nemirštamąjį 
Nepriklausomybės Pareiškimą, 
jie kalbėjo apie laisvę visai 
žmonijai—ne kuriai nors vie
nai sektai, ar grupei, ar spal
vai.“

BRANGI LINKSMYBĖ
Newyorkietis James H. Blo

unt sumanęs pralinksmėti po 
gavimo algos, keletą stipriųjų 
išgėręs. Jsigėrus, pradėjo atei
ti saldžios mintys, panoro ieš
koti laimės, bet pragemble- 
i iavo likusius pinigus.

Parėjus namo, žmona pasi
sakė esanti nėščia, reikalinga 
pinigų. Turinčiam ant drąsos 
ii- tas atrodė taip paprasta. 
Sugrįžęs į savo darbavietę 
subway kasininko stotelėje, 
prisipylęs maišą tokenų ir 
pradėjęs pardavinėti nupigin
tomis kainomis.

Kai išsipagiriojo, Blount iš
sigando savo žaislo. ^Nešinąs 
likusiais tokinais jis nuėjo 
policijon ir pats pasidavė. O 
su tuo baigėsi ir kasininko 
darbas, kuri jis dirbo per tre
jetą mėnesių, pasamdytas iš
bandymui.

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

.juokų, | Yorker,

Į Įvertinimas juk visiems malo-
I nu,

Meno ir įvairumų progra- 
■ moję girdėsime dainų 
; muzikos. Programa 3 valan- 
idą. Po programos geros vai- 
I sės prie bufeto. Įėjimas nemo- 
, karnas. Atpildas pagal kiek- 
Ivieno išgalę ii- nuožiūrą. Nėra 
: nustatytos inokcst.ies mažiau
sios nė didžiausios. Rengia ir 
(kviečia Laisvės direktoriai.

Visa tai Įvyks jau ši sek
madienį, spalio 3-čią. Liberty 
Auditorijoje. Ji randasi prie 
Atlantic Avė. ir IlOth St., 

I Richmond Hill.

Laikraštis atsišaukė 
finansinės paramos

Angliškas • darbininkų dien
raštis Daily Worker atsišaukė 

;Į visus savo skaitytojus, romė- 
! jus ir prietelius. Prašo skubios 
; pagalbos rudeniniam fondui, 
i Sako, jog skubus reikalas su- 
isidarė iš to, kad pavasarinis 
j'vajus užsibaigė-užsitęsė il- 
jgiau, negu buvo planuota. Del 
to šis pradedamas vėliau.

Laikraščiui padėtis pasun- 
I k’ėj'o ir dėl to, kad pikniko 
i dieną li jo. Jeigu ne lietus, pik- 
• nike būtų turėję ne 600, Let 
Į tūkstančius svečių ir tūkstan- 
jčius dolerių pelno.

D i (m rasė i o ir savaitraščio 
| antrašas yra 35 E. 12th St., 
i New York 3, N. Y.

Skaitytojas

Demokratai savo rinkiminė
je programoje pažadėjo rei- 

I kalanti Įstatymo, kuris leistų 
j kožnai sričiai nusibalsuoti ar 
Į ji nori ar nenori bingo.
I _________ __ ________________________________

Moterys prašo tą dienią 
pasilaikyti joms «

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

Pagerbti sumanią ir labai 
darbščią valdybą, kad atėjus 
linkimams pasiliktų ji vėl 
\aldybojo 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 pietų1 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. Tikimos, 
kad ir šiemet jie ateis ir kitus 
paragins ateiti.

Pietūs bus pirmos rūšies—• 
kepta mėsos banda, 3 virtos 
ir viena žalia daržove, kava ir 
pyragas. Prie to viena jauna 
narė, to darbo, ekspertas, ža
dėjo pagaminti apetito aks- 
tintoją (appetizer). Ką jinai 
ten įdės, tai jau ekspertų se
kretas. Taigi, ruoškitės visi 
būti su moterimis ta diena, v v

1 MATTHEW A. j
: buvus :t <
» (BUYAUSKAS) I
e i
1 LAIDOTUVIŲ 1
J DIREKTORIUS J

• 426 Lafayette St. ;
; Newark, 5, N. J. J
; MArket 2-5172 J
» <

United Electrical 
pradėjo konvenciją

United Electrical, Radio 
and Machine (UE), nepri
klausoma, pradėjo savo 19-tą 
metinę konvenciją Hotel Nov.-

New Yorke. Atsto
vauja apie 300,000 minėtų 
a,matų darbininkų.

Tarpe svarbiausių punktų 
d arlpotvarkyje yra kova prieš 
didėjanti nedarbą; pastangos 
sulaikyti nuo pabėgimo šapas; 

: atsilaikyti prieš persekiojimą 
unijų. Unijistai numato, kad 
taip pat yra reikalinga aiški 

■ir stipri programa apsaugai 
unijos nuo naujai priimtųjų 
Brownell-Butler priešdarbi- 
ninkiškų įstatymų.

Tikimasi, kad unija kreips 
• daug dėmesio ir šiems rinki
niams, pagelbėti geriesiems 
{ kandidatams patekti i Kon
gresą ir i valdvietes.

Moteris pavojingai 
sužeidė savo vyrą

Brooklynietė Mrs. Cathe
rine Petro.zza, 25 metų, per
smeigė savo vyrui pečius pei
liu. Paskui pašaukė ambulan- 
są. Kai jie pribuvo, rado ją 
prie sukniubusio ant aslos vy
ro sėdint su vaikais i)* ver
kiant. Tragediją mačiusieji 
vaikučiai vienas yra 6 metų, 
kitas 18 mėnesių. O trečiasis, 
5 metų, radosi ligoninėje, lau
kiant operacijos.

Moteris iš karto sakiusi, 
būk nepažįstamas vyriškis vy
rą perdaręs. Bet paskiau pri
sipažinusi, kad ji pati tai pa
darė. Teisinosi, būk vyras bu
vęs užvydus, įtardinėjęs nebū
tuose dalykuose, ją mušdavęs.

Nuvežtas ligoninėn Mario 
Petrozza atgavo sąmonę, bet 
jo padėtis tebebuvo kritiška.

Mokinė dingo kelyje 
į mokyklą

Queens gyventojų Gianakos 
dukrelė Margaret, 14 metų, 
rugsėjo 21-mos rytą buvo iš
siųsta važiuoti i St. Helena’s 
High School. Bronxe. Mergšė 
ten nenuvažiavo nei namo su
grįžo. Susirūpinę tėvai iš kar
to dukrelės ieškojo tylomis. 
Tačiau per keletą dienų ne
sulaukdami žinios, paskelbė 
paieškojimą ir spaudoje.

Dėl jos dingimo yra viso
kių spėliojimų. Jos draugė 
sakiusi, kad ji žadėjo važiuo
ti Chicagon. Tėvai mano, kad 
gal ji .susirgusi praradimu at
minties, nes taip kartą seniau 
sirgusi. Dar spėlioja, kad ji 
nenorėjo mokytis. Paskiausiu 
laiku ji trečiu kartu keitusi 
mokyklą.

Norintieji pirkti biznį, n«- 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS ] 

Užlaiko Puikiai Įrengtų

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

A

Telephone: E Vergreen 4-8174

Daugėja reikalingi 
biedną pašalpos

New Yorko miestinės lab
darybės viršininkas Henry 
McCarthy savo raporte majo
rui Wagneriui pažymėjo, kad 
reikalingų pašalpos skaičius 
vis daugėja.

Bėgiu vieno rugpiūčio mė
nesio prisidėjo 1,098 asmenys. 
Tą mėnesį visų pašaipgavių 
buvo 269,874 asmenys. Ben
droje sumoje tam tikslui m les
tas išmokėjo $11,922,095.

Paprasta kaimietė gražuolė, kuri užaugo ištekėti už grafo.

* "J* O' WORLD PREMIERE!įfrį/JlJyĄį rfua
BOGART-GARDNER

efootGfittessa'
^STEREOPWMC SOUND r TECH NIC O LO

Jau Šį Sekmatlienį
Dainy - Juokų - Programa

Kurią išpildys Aido Choras, Vyrų Grupe ir pa
sižymėję duotis tai Jonas Grybas ir

Kazys Kraučiunas

Po Programos Vakariene
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienio Popietį

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

duodami tuojau po programos.

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

Neklauskite 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 dalyvauki!.

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

New Yorkas. — Atlante 
formuojasi naujas viesulas 
“Gildą.” Jis dabar prie Bri
tų Hondūro, ir, kaip mano
ma, nepasieks A m e r i k o s 
Jungtinių Valstybių.

Seoulas. — Aštuntos JAV 
armijos komandierius Tay- 
loris vyksta į For m ozą, 
kur viešes pas Čiangą tris 
savaites.

SKELBKITeS laisvėje

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

X" ’ TONY’Š ’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis , 
’i * ■ ■ ~ rrr ii]

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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.
Tek EV. 7-6288
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

SLAUGES—UN’S — n. 7^

Taipgi Pracljcals

Pilno Laiko Dalbas

PAR/Uirs NURSING HOME

J 571 Paramus Rd., Paramus, N. J.

t (189-191)

VIRfcJA
I

; Dirbti Nursing namuose. G< ra 

mokestis, Nuolatinis darbas. Turi 
kiek nors kalbėti angliškai.

PARAMUS NURSING HOME
571 Paramus Rd., Paramus, N. .1.

(189-191)

INSTRUMENT 
MODEL MAKER

Nun 15 ik 20 metų patyrimo su Min- 
nature Bearings, pivots, su pilnu ži
nojimu visu rūšių mašinerijos. Su 

į kiek nors plokščiu metalo patyrimu 
i pageidaujama. Gera mokestis, au* 
' gani i proga. I

Saukite del Pasimatymo
Tel. YE. 2-4600 Ext. 21Q

• (lt 8-190)

SIŪTI ANT MASINI 

MENA ADATA

Taipgi su specialėm mašinom. Ga-
rantuojamas nuolatinis darbas. La
bai gera mokėsi is. Ideališkos darbo 
sąlygos.

Taipgi merginos abolnam darbui 
reikalingos dienom ar naktim.

MODELLA MFG.
181 Westchester Ave. 

Portchesler, N. V.
Tel. West more 9-0277

(188-190)

HELP WANTED MALE

OIL BURNER

SERVICE MEN

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

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Te!. M A in 5-3800

(183-189)

BROOKLYN-QUEENS 
AUTO LIABILITY 

INSURANCE SPECIALISTAI 
VISI KARAI -VISI VAIRUOTOJAI 

APDRAUDŽIAMI. 
Mėnesiniai Išmokėjo /lai 
Nerokuojama Nuošinirią^

Iki 15% Taupo 
Tel. TR. 5-1888 

(188-194)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

CANDY STORE

Ilgam laikui lysas, 3 rūmų apart- 
mentas iš užpakalio. Turime par
duoti su nuostoliu. Jokio tinkamo 
pasiūlymo neatmesime.

Telefonas EV. 4-8928
(189-1911

Prasideda piliečių 
registraiija

Pirmoji piliečių registraci
jos (balsavimams) diena yra 
šį ketvirtadienį, rugsėjo 30-tą.

Kitą savaitę registraciją 
vykdys spalio 1,4,5,8, Jr 9.

Visame mieste ii* Westches
ter apskrityje valandos yra 
nu.o 3:30 iki 10:30. Kituose 
miestuose (virš 5,000 gyven
tojų) valandos nuo 1G {ryto 
lig 10 vakaro.

Paskutinę dieną, spalio 9, 
New Yorko visame mieste va
landos 7 ryto iki 10 vakaro. 
Pilietinės organizacijos ragina 
registruotis anksti, nelaukti 
paskutinės dienos.

Brooklyn, N. Y.
Sekmadieni, Spalio-Oct. 3 

d., Įvyks vakarienė sir dailia 
dainą programa. Tai bus pra
dėjimas vajaus gavimui Lais
vei naujų skaitytojų. Vieta 
Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
New York.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOlf 
Įdedamos, Taisomos, Naujos4 ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080




