
LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuviui kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Motam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ......   $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) .... 0.00
Kanadoje .............._.......    9.00
Kitur užsienyje _.............................  10.00

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

Richmond! Hill 19, N. Y., Ketvirtadienis, Rugsėjo (Sept.) 30,1954No. 190 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Nauja rugiapiūte.
Ko siekiame?
Išryškėjo.
Didžiules pastangos.
Veikia atbulai.
Rūstus apkabinimas.
Į Rašo A. BIMBA

T<C jau čia ir naujoji lais
vi et:ių rugiai liūtė. Su spa
lio 1 diena prasideda Lais
ves rudeninis vajus. Rei
kia talkos, reikia vajininkų. 
Reikia, kad kiekvienas Lais- 
ves skaitytojas pridėtu sa
vo petį prie bendru pa
stangų.

Ko gi mes vyriausiai šia
me vajuje sieksime?

Pirmoje vietoje stovi ieš
kojimas naujų skaitytojų. 
Visu i* užeisime lietuvių, ku
rie, pakalbinus ir paragi
nus, norėtų Laisvę užsipre
numeruoti. Tik reikia prie 
jų prieiti ir draugiškai pa
sikalbėti.

Lygiai svarbu atnaujini
mas prenumeratų. Gaila, 
kad ne kiekvienas skaity
tojas pats tuomi pasirūpi
na. Daugelis laukia vaji
ninkų, kad pas juos ateitų 
ir u* ‘prenumerata pinigus 
pMritų.

Reikia stengtis, kad kiek
vienas senas skaitytojas 
būtų gerame stovyje,—pil
nai užsimokėjęs už prenu
meratą.

Be to, žinoma, reikia iš
naudoti visas progas ir 
šiai]) suteikimui dienraš
čiui finansines paramos.

New Yorko komercinėje 
spaudojej pasirodė Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos notos iš derybų dėl 
atomines energijos vartoji
mo civiliniams reikalams. 
Įdomios jos tuomi, kad iš 
jų visas pasaulis pastebės 
skirtumus nuomonėse tarpe 
šių dviejų kraštų.

* Vienas dalykas dabar pil
nutinai išryškėjo. Tarybų 
Sąjunga savo notose griež
tai reikalauja ’pirmiausia 
ir greičiausia susitarti dėl 
visiško ir pilno uždraudi- 

vartoti atominius ir ki
tus masinio žmonių žudymo 
pabūklus.

Tai]) pat griežtai Amerika 
tokiam žygiui priešinasi.

Štai pamatinis skirtumas. 
Iš čia išplaukia visas nega
lėjimas susikalbėti.

O štai pavyzdys tikrai di
delių pastangų. New Yor
ke 24-tame kongresiniame 
distrikte surinkta virš ke
turi tūkstančiai piliečių pa
rašų uždėjimui Elizabeth 
Gurley Flynn ant baloto. 
Kiekvienam, iš kurio buvo 
parašo prašoma, buvo išpa
sakota visa istorija, kad 
Mrs. Flynn yra komuniste 
ir nuteista’ pagal Smitho 
Akta.
{Tačiau keturi tūkstančiai 

piliečių savo parašais pasa
kė Komunistė turi teisę 
kandidatuoti.

Keisti tie amerikiečiai. 
Keisti mes visi. Mūsų dra-

(Tęsą 3-čiant

Elekirishj unija reikalauja 
30 valandų darbo savaites

Attlee vos praspaude savo 
rezoliuciją apie Vokietiją

New Yorkas—UE (Elek
tros, radijo ir mašinų dar
bininkų unija) savo suva
žiavime priėmė rezoliuciją 
už 30 valandų darbo savai
tę su 40 valandų alga, tai 
yra, nenukertant dabarti
nių algų. Be to, UE ragino 
visas kitas unijas įsijungti 
i kovą už aukštesnes algas, 
kad tuo būdu pavyti vis ky
lantį kainų lygį.

(Praeitą savaitę Ameri
kos Darbo Federacija savo 
suvažiavime Los Angelėse 
priėmė rezoliuciją už 35 va
landų darbo savaitę.)

U E suvažiavime dalyvau
ja 500 delegatų. Jie atsto
vauja 300,000 organizuotų 
darbininkų.

U E ragina pradėti kam
paniją už Murray - Mat- 
calfe Dilių, kuris numato 35 
valandų darbo savaitę ir 50 
nuošimčiais aukštesnes al
gas už likusias (virš 35) 
k a i p v i r šv al an d ž i u s.

Suvažiavimas priėmė 9 
punktų programą prieš de
presiją. Vienas punktas sa
ko, kad savininkai naudoja 
nedarbą ir dar didesnio ne
darbo baimę kaip bizūną

Pietų Vietnamas sako: 

Atsiklauskite mūsų, 
kai deritės apie mus

Washingtonas. — Ameri
ka ir Prancūzija čia jau 
buvo beveik baigusios de
rybas apie Pietinį . Vietna
mą. Susitarta, kad francū- 
zai palaikys savo karines 
jėgas Pietiniame Vietname 
neribotam laikui, o ameri
kiečiai jiems, kaip ir pra
eityje, teiks pagalbą ^gin- 
klais, apranga ir eksper
tais - patarėjais.

Bet deryboms beveik pa
sibaigus komunikatas buvo 
gautas nuo Pietinio Viet
namo atstovybės Washing
tone. Jame sakyta: Mes 
reikalausme po dviejų me
tu, kad francūzai visai iš-; 
trauktų iš musų šalies savo 
karines jėgas. Be to, sako 
pietvietnamiečiai, mes la
bai pageidautume, kad at
eityje tariantis apie mūsų 
šalį, mūsų pačių bent būtų 
atsiklausta...

Londono derybose viskas 
einasi “harmoningiausiai”

Londonas. — Po pirmo 9 
valstybių atstovų pasitari
mo apie Vakarų Vokietijos 
ginklavimą oficialiai ne
skelbia, prie ko prieita. Tik 
britų diplomatas visų vardu 
nareiškė, kad darbas ėjo 
“pilnoje harmonijoje, gali
ma sakyti, harmoningiau
siai.”

Trečiadienio rytą derybos 
prasidėjo pavėluotai, nes 
Mendes - France ir Ade
nauer is ilgokai tarėsi asme
niškai prieš pradedant ben
drus pasitarimus.

Buenos Aires. — Argen
tina ir Vakarų Vokietija 
pasirašė prekybos paktą^ 

virš darbininkų galvų, ir 
net drįsta kirsti algas.

Daugelis delegatų kalbė
jo apie užpuolimus, kuriuos 
CIO elektristu ir kai kurios 
AFL unijos daro ant UE, 
bandant sugriauti UE loka
lus ir pasiimti narius. Vi
si pažymėjo, kad geriausias 
ginklas prieš užpuolikus ir 
skaldytojus yra įrodyti, 
kad UE. iškovoja aukštes
nes algas, geresnes darbo 
sąlygas ir ištikimiau gina 
darbininkų reikalus.

“Ir tą mes įrodėme,” sa
kė vienas delegatas.

Egipto laivynus 
sulaikė Izraelio 
prekybinį laivę

Kairas. — Egipto pakraš
čio sargybos karinis laivas 
sulaikė Izraelio prekybinį 
laivą Bat Galim ir visą lai
vą su įgula paėmė belais
vėm Egiptiečiai sako, kad 
šis Izraelio laivas atidarė 
ugnį į žvejybinius egiptie
čių laivus į pietus nuo Su- 
ezo, prie Tefwiko uosto.

Izraelis sako, kad Bat 
Galim, mažas 5,000 tonų 
laivas, yra visai neginkluo
tas ir negalėjo atidaryti 
ugnį. Jis plaukė iš Eritrė
jos į Haifa, Izraelį, vežda
mas Eritrėjoje (Afrikoje) 
pirktą mėsą.

Izraeliečiai dar sako, kad 
Egiptas buvo davęs leidi
mą tam laivui perplaukti 
per Suezo kanalą.

Abi šalys, Egiptas ir Iz
raelis, padavė protestus 
Jungtinėms Tautoms, pro
testuodamos iš skirtingų 
taškaregių.

Sek. Ch. Wilsonas kritikuoja 
francūzus už “apsileidimą”

Washingtonas. — Karo 
reikalų sekretorius Charles 
E. Wilsonas kalbėdamas 
spaudos konferencijoje sa
kė, kad Amerika negali pa
dėti Vakarų Europos žmo
nėms gintis, jeigu jie patys 
neryžtingi ir apsileidę. 
Nors jis neminėjo krašto 
vardu, bet visi suprato, kad 
jo žodžiai nukreipti prieš 
francūzus.

Wilsono anti-francūziški 
pareiškimai, manoma, pa
daryti su valstybės depart- 
mento pritarimu. Pats vals
tybės sekretorius Dulles 
dabar prie kiekvienos pro
gos įgnybia francūzams ir 
kelia Vokietijos rolę.

Spaustuvininkų streikas 
sulaikė Urugvajaus spaudą

Montevideo. — Visuoti
nas Urugvajaus spaustuvi
ninkų streikas sulaikė visus 
šalies laikraščius. Nė vie
nas dienraštis neišėjo sosti
nėje. Spaustuvių darbinin
kai reikalauja aukštesnių 
algų.

ORAS.—Tvanku, galimas 
lietus^

iisif Didysis Darbas
Jau šią savaitę pradedame vajų gavimui Laisvei 

naujų skaitytojų. Tai yra didelis ir sunkus darbas. Bet 
dalykas, kuriam visi apšvietę branginanti žmonės turi 
pasidarbuoti.

Mirė McCarthy sėbras McCarran *■

šiemet sukanka 35 metai, kai Laisve leidžiama dien
raščiu. Puikiausiais atžymoj imas tos ilgų metų sukak
ties bus, jei gavimui Laisvei naujų skaitytojų konteste 
dalyvaus daug kontestantų. Prie dabartinių aplinky
bių tik didele talka tegali duoti geras pasekmes.

Be ilgų išvedžiojimų eikime prie dalyko.
Kviečiame ir prašome visus buvusius vajininkus pa

dirbėti šiame vajuje. Laukiame naujų vajininkų ir pra
šome visus skaitytojus pasirūpinti gauti nors po vieną 
naują prenumeratorių.

Visose kolonijose reikia ruošti pramogas biudžeto 
sukėlimui dienraščio išlaikymui sekančiais metais. La
bai rimtai reikia rūpintis aukų rinkimu biudžeto: sukė
limui.

Rimtai veikdami aukščiau suminėtais būdais mes 
galime sukelti finansų dienraščio išlaikymui 1955 me
tais. Tinkamo biudžeto sukėlimas būtų puikiausias at- 
žymėjimas 35 metų sukakties.

Paaukojimas finansų yra būtinai reikalingas daly
kas. Ypač tie, kurie negali pasidarbuoti naujų skaityto
jų gavimui, turėtų stambesne auka paremti savo dien
raštį. Prašome su spalio pirma diena stoti į tą svarbų 
darbą ir darbuotis iki pat naujų metų.

Laukiame greito visuomenės atsiliepimo į šį mūsų 
pakvietimą ir turime vilties susilaukti labai pagęidauja- 
mois talkos.

Laisvės Administracija

Hawthorne, Nev. — Čia 
staiga nuo širdies smūgio 
mirė senatorius Pat Mc
Carran. Jis buvo demokra
tas, turėjo 78 metus am
žiaus. Mirė staiga, po to, 
kaip baigė sakyti prakalbą 
vietiniame priešrinkiminia
me mitinge.

Nors demokratų partijos 
žmogus, McCarranas buvo 
skaitomas karštu McCar
thy’io rėmėju ir jo sąjun
gininku. Jis taipgi liūdnai 
pagarsėjo kaip McCarrano- 
Walterio įstatymo autorius, 
įstatymo, kuris ypatingai 
buvo nukreiptas prieš sve- 
turgimius. Tą įstatymą pa-

McCarthy pasmerkimo atgarsiai
Washingtonas. — Sena- 

tinės komisijos nutarimas 
pasmerkti McCarthy ir siū
lyti, kad taip padarytų ir 
pilnas senatas, iššaukė dau
gybę komentarų. Republi- 
konų partijos vadovybė tei
gia, kad tas jos neliečia ir 
nežaloja republikonų šan
sams rinkimuose. Republi
konų nacionalio komiteto 
pirmininkas Leonard Hall 
gyrė senatorių Watkinsą, 
senatinės komisijos pirmi
ninką, sakydamas, kad jis 
gerai atliko savo pareigas.

Hali tokiu būdu bandė 
atrubežiuoti savo partiją 

Jungt. Tautos. — Į New 
Yorką atvyko Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo ko
misijos narys francūzas Ju
les Moch, socialistas. Moch 
vienu tarpu buvo Francūzi- 
jos karo ir vidaus reikalų 
ministras.

Moch dabar yra griežtas 
EDC priešas ir buvo išmes
tas iš socialistų partijos.

i smerkė visos unijos ir libe- j 
ralinis judėjimas.

Patrick McCarran gimė 
Reno mieste 78 metai atgal. 
Jis pirmu kartu buvo iš
rinktas i senatą 1932 me
tais ir perrinktas keturius 
kartus. Šiuose rinkimuose 
jis nefigūravo, nes jo ter
minas tęsėsi iki 1956 metų. 
Bet tik kelios dienos atgal 
spauda rašė, kad jis jau 
pradėjo savo priešrinkimi
nę kampaniją, nes bijojo, 
kad 1956 metais nebus per
rinktas.

McCarranas buvo artimai 
surištas su Nevados sidabro 
kasyklų savininkais ir se
nate gynė jų interesus. T"< 

nuo skęstančio McCąrthy’io 
laivo. Bet ne visi republic 
konai laikėsi tos pačios tak
tikos. Senatorius Jenneris' 
pareiškė, kad komįsija ig
noravo daug faktų' ir išne
šė. neteisėtą sprendimą.

Demokratai veik vienu 
balsu pažymi, kad nutari
mas smerkti McCarthy yra 
smūgis repub 1 i k o n a m s. 
New Yorke ALP (Ameri
kos Darbo Partijos) kandi
datas į gubernatorius Mc
Manus pareiškė, kad “vie-t 
šoji nuomone širdingai su-j 
tiks su Watkinso komiteto 
nutarimu.”

Jordanas grąžins avis
Jeruzalė. — Jordano par

eigūnai pranešė Jungti
nėms Tautoms, kad jie grą
žins pasienio Izraelio sody
bai 480 avių bandą. Izrae
liečiai sakė, kad tą avių 
bandą nusivarė ginkluotą' 
jordaniečiai. Jordaniečiąi 
sako, kad avelės pačios per
ėjo r ūbe žiu...

Scarborough. — Britani
jos Darbo Partija čia vyks
tančiame suvažiavime paro
dė, kad ji suskaldyta be- 

j veik pusiau Vokietijos gin- 
| klavimo klausimu. Attlee 
■ patiekta rezoliucija už Va- 
I karų Vokietijos ginklavimą 
gavo 3,270,000 balsų, o prieš 
balsavo 3,022,000.

(Darbo Partijos suvažia
vimuose balsai skaitomi pa
gal tai, kiek narių atsto
vauja delegatai. Delegatų 
iš viso yra 1,296 ir jie at
stovauja virš 6 milijonų 
darbiečių.)

Kinija jau gali 
pati pasigamini 
karo orlaivius

Pekingas. — Kinijos radi
jas skelbia, kad liepos 26 d. 
buvo išbandyti pirmi Kini
joje pagaminti orlaiviai. 
Tuomi pamatas buvo padė
tas savo karo ir civilinei 
aviacijai.

Iki šiol Liaudies Kinija 
sau orlaivius pirko dau
giausia iš Tarybų Sąjungos. 
Be to Kinijos aviacija dar 
turi nemažai amerikiečiu 
orlaivių, kuriuos paveldėjo 
nuo Čiango režimo . Bet di
džiausia dalis tu orlaiviu 
negali būti naudojami, nes 
jiems trūksta dalių, o jas 
gauti kinams sunku.

Kinijoje jau egzistuoja 
kelios orinio susisiekimo li
nijos, bet jose naudojami 
keleiviniai orlaiviai kol kas 
dar visi užsienyje gaminti.

Kinijoje sudarytas liaudies 
kabinetas iš 35-iu ministeriu

Pekingas. — Liaudies sei
mas nominavo ir patvirtino 
naują Kinijos valdžią, kabi
nėta iš 35 ministru. Krašto 
apsaugos ministru paskelb
tas generolas Pengas, kuris 
vadovavo kinams savano
riams Korėjos kare.

(Kinijos kabinetas yra 
vienas didžiausių pasaulyje, 
bet nurodoma, kad toks rei
kalingas milžiniškai šaliai, 
kuri dabar pereina pagrin
dines pakaitas.)

) Jungtinės Tautos. — Au
strija vėl padavė prašymą 
būti priimtai į Jungtines 
Tautas. Austrija jau seno
kai' turi oficialų stebėtoją 
J ujrt g t i n ę s e Tautose, H. 
Haymarle,, bet jis nesiskai
to atstovu.

Haymarle sako, kad jis 
buvo užtikrintas, jog ir Ta
rybų Sąjunga rems Austri
jos prašymą.

Ottawa. — Paviešėjęs 30 
valandų Kanadoje, Japoni
jos premjeras Jošida trau
kiniu išvyko į New Yorką, 
iš kur jis šiandien (tre
čiadienį) išplaukia Euro
pon.

Prieš balsuojant tą rezo-
liuciją Attlee pažymėjo, 
kad tai yra svarbiausia, 
pagrindinė suvažiavimo re
zoliucija. Diskusijos buvo 
labai karštos ir vienu metu 
prieita beveik prie susirė
mimo kumštimis tarp Be- 
vano ir vieno dešinio dar- 
biečio, kuris jį užgauliojo. 
Kaip prezidiumo narys, Be- 
vanas pats negalėjo atsaky
ti kritikui.

Spauda nurodo, kad tai 
pirmu kartu darbiečių su
važiavimuose Bevano opo
zicija pagrindiniu klausimu 
gauna beveik tiek pat bal
sų, kiek Attlee sekėjai.

Suvažiavimas taipgi iš
rinko pildomąją tarybą. Į 
ją įeina tik du dešinieji ir 
penki Bevano sekėjai. Mat, 
pildomąją tarybą renka ne 
visi delegatai, o tik atsto
vaujantieji lokalinius Dar
bo Partijos skyrius (ne uni
jas arba kooperatyvus).

Guatemalos Miestas. — 
Prezidentas generolas Ar
mas susitiko su EI Salvado- 
do prezidentu Oscar Osorio. ,

Gen. Armas skelbia:■ ■■■.........................7
Jo režimas laiko “tik” 
2,000 politinių kalintų

Guatemalos Miestas. — 
Diktatorius Castillo Armas 
paskelbė, kad jo valdžia su
ėmė tik 2,000 politinių “nu
sikaltėlių.” Iš karto, jis sa
ko, 4,000 buvo suimta, bet 
vienas tūkstantis buvo pa
leistas, o kitas tūkstantis 
pabėgo maišatyje. Daugu
ma tų išsigelbėjo pereidami 
rūbežius į užsienį arba gau
dami prieglaudą užsienio 
ambasadose ir paskui išn 
vykdami.

2,000, sakė Armas, dabar 
sėdi kalėjimuose. Nei vie
nas nebuvo nuteistas mir
timi, sako jis. (Lotynų 
Amerikos Unijų Konfede
racija, kuri turi savo cen
trą Meksikoje, yra paskel
busi sąrašą unijų ir vals
tiečių vadų, kuriuos Arma- 
so fašistai sušaudė be jokio 
teismo.)

Italija ir Jugoslavija jau 
susitarė Triesto klausimu

Washingtonas. — Ameri
kos specialiam pasiuntiniui 
Murphy tarpininkaujant, 
Italija ir Jugoslavija jau 
pasiekė susitarimą Triesto 
ginče. Paskutinis ginčo 
punktas buvo Lazzaretto 
miestelis, kuris dominuoja 
rodantį kelią į Triesto uos
to švyturį.

Susitarta, kaip praneša
ma, tą mažą teritoriją pa
dalinti pusiau, vietoje per
duoti Jugoslavijai, kaip ji 
reikalavo.

Kopenhaga.— Danija nu
tarė sumažinti savo karines 
jėgas.
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VYTI LAUKAN DEMAGOGĄ!
AMERIKOS ŽMONĖS lengviau atsiduso, sužinoję, 

kad specialus senato komitetas, tyrinėjęs McCarthy’o 
šelmystes, padarė vienbalsų nutarimą: pasmerkti J. Mc
Carthy’! Komitetas tokį siūlymą padarė Jungtinių Vals- . 
tijų senatui, kuris lapkričio 8 d. susirinks šiam siūlymui ; Amerika turėtų 
svarstyti.

Senatiniam komitetui pirmininkavo republikonas se
natorius (iš Utah valstijos) Arthur Watkins. Komite
tą sudarė trys republikonai ir trys demokratai senato
riai. Komitetas posėdžiavo devynias dienas ir, visapu
siškai dalykus ištyręs, priėjo bendros nuomonės.

Ką senatas, su šiuo siūlymu padarys, liekasi pa
laukti ir pamatyti, čia daug reikš ir žmonių nusistaty
mas. Jei žmonės griežtai ragins savo senatorius, kad 
jie balsuotų* už šį nutarimą, tai jie, be abejojimo, ir tu
rės tai daryti. Tik patys aiškiausieji makartistai atsi
sakys savo vadovą smerkti. Tenka žiūrėti, kad juo di
desnis skaičius senatorių pasisakytų už McCarthy’o pa
smerkimą. Daugiau: reikia, kad McCarthy būtų paša
lintas iš visokių senatinių komitetų, jei ne iš paties 
senato.

Šis sen. Watkins’o vadovaujamas komitetas, turime 
pripažinti, dirbo kukliai, dirbo gerai, ne taip, kaip Mund- 
to vadovaujamas komitetas, suruošęs didžiulį spektaklį.

BUDENZAS IR 
KLERIKALŲ '
DRAUGAS

L. Budenz aną dieną au- 
toritetiškai pasakė, jog ko
munizmas yra “labiausiai 
pajėgi politinė jėga šian
dien Jungtinėse Valstijo
se.” Girdi, komunistai sa
vo metodais daro įtakos j 
atsakomingus Amerikos 
vyrus. . . Jie yra nusistatę 
panaikinti kongresinius ty
rinėjimo komitetus ir at
šaukti reakcinius įstaty
mus. Komunistai norį “pa
čiupinėti” kiekvieną Kon
greso narį, kuris pritariąs! 
sen. McCarthy.

Dėl to, kad taip esą, tai 
j nutraukti 

diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga ir Amerika 
niekad neturėtų sutikti su 
ko-egzistencija, t. y., kad 
kapitalizmas ir komuniz
mas gyventų taikoje.

Kas yra L. Budeųz? Tai 
persivertėlis ir melagis. Ir 
jis maišo teisybę su melu; 
jis nori, kad Amerika ka
riautų su Tarybų Sąjunga, 
todėl visaip kirši j a Ameri
kos žmones prieš tą šalį.

Įdomiausia tai, kad kleri
kalų Draugas šitą Budenzo 
“filosofiją” išspausdino pir
majame p u s 1 a p y j e, kaip 
svarbiausią žinią.

Klerikalams patinka Bu
denz dėl to, kad jis, pata
pęs šniukštinėtoju, “atsi
vertė į katalikų tikėjimą.”

Argi gali apdairus žmo
gus sakyti, kad šiandien 
komunizmas esąs “labiau
siai pajėgi politinė jėga” 
Jungt. Valstijose? O jeigu 
taip ir būtų, tai, vadinasi, 
Budenzo visas /pastangas 
kovoje prieš komunizmą

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SENATORIUS yra it 
koks neliečiamasis dievaitis. Jis gali kalbėti senato tri
būnoje, ką tik jis r^ori, ir nieks negali jo už tai traukti 
teisman. Demagogas McCarthy tą progą puikiai išnau
dojo: jis daug’žmonių iš senato tribūnos apšmeižė ir tie 
žmonės negalėjo jį sučiupti ir reikalauti, kad jis priro
dytų faktais jiems primestu kaltinimų teisingumą.

Tačiau, kai senatorius perdaug “įsisiūbuoja” ir pra
deda kitus senatorius, savo kolegas, pulti; kai jis pra
deda senato vardu už senato rūmų sienų kitus valdžios
pareigūnus žiauriai niekinti, tuomet senatas, paprastai, rudis nusineš ant savo uo- 
jį pasmerkia. ;

Ligi šiol buvo pasmerkti tik trys iš viso senatoriai, i 
1902 metais buvo pasmerkti South Carolina senatoriai ! 
Tillman ir John McLaurin už neleistinų žodžių vartoji
mą senate ir už muštynes; 1929 metais buvo pasmerktas 
Connecticut valstijos senatorius Bingham už neetišką 
pasielgimą senato finansų komitete.

Joe McCarthy praneša tuos visus tris senatorius 
savo laikysena. Jis turi didelę gerklę, aštrų liežuvį ir 
daug drąsos. Visa tai jis naudo jo sau keliui prasiskinti 
“j viršūnes.” J; g fcf '

Kaip prasiskinti?
Jis pradėjo niekinti kiekvieną pažangesnį žmogų, 

apskelbdamas jį komunistu arba subversyviu. Žinoda
mas, kad tuo būdu jis laimės reakcingiausius valdančio
sios klasės sluogsnius savo pusėn; jausdamas, kad su 
juo stovės reakcinės katalikų dvasiškijos hierarchija, jis 
pasirinko raudonbaubizmą savo mėgiamiausiu užsiėmi
mu. Jis bjauriojo prezidentą Rooseveltą ir jo adminis
traciją; jie bjauriojo generolą Marshallą; jis puolė kiek
vieną, kuris kada nors buvo Naujosios Dalybos šalinin
kas. Paskiausia jo auka buvo užsitarnavęs generolas 
Zwicker,—jis jį viešai išbjauriojo taip, kaip tik jis 
norėjo. . t * iM'

McCarthy nesiskaitė nei su pačiu senatu. Jis nie
kino kiekvieną senatorių, kuris jį pakritikavo.

Prieš porą metų senatinis komitetas ryžosi ištirti 
McCarthy’o finansus ir kvietė jį pasiaiškinti. McCarthy 
atsisakė!

O, kiek šis plačiagerklis senatorius išniekino darbi
ninkų veikėjų ir intelektualų!

To jam neužteko.
McCarthy viešai atsišaukė į valdžios tarnautojus, 

kad jie vogtų iš archyvų slaptus dokumentus ir jam 
juos duotų!

Visa tai erzino padoresnius senatorius, stojančius už 
išlaikymą amerikinės sistemos.

Pirmuoju buvo republikonas senatorius Flanders 
(iš Vermont valstijos), pareikalavęs, kad McCarthy bū
tų suvaldytas. Vėliau atsirado ir daugiau senatorių rei
kalaujančių to paties. Visa tai privertė senatą paskirti 
specialų komitetą, kad jis ištirtų visus kaltinimūs ir, pa
daręs raportą, įteiktų jį senatui. (Vyriausieji McCar- 
thy’ui kaltinimai tilpo vakar dienos Laisvėje.)

Šis komiteto raportas nugąsdino makartistus sena
torius. Senato vadovai republikonai (su sen. Kn'owlan- 
du priešakyje), bijodami, kad šis raportas lapkričio 2 d. 
gali užduoti jų partijai didžiulį smūgį, atsisakė sušaukti 
senato specialę sesiją prieš rinkimus; nutarė ją šaukti 
tik lapkričio 8 d.

Šis senatinio komiteto raportas duoda smūgį vi
siems makartistams, jų tąrpe ir lietuviškiesiems iš Nau
jienų ir Draugo pastogės.

Bet jis teikia vilčių Amerikos žmonėms, kurie sto
ja už taiką ir už išlaikymą šalies konstitucijos.

Gal gi šitam demagogui ir liaudies neprieteliui ir 
bus pakirpti sparnai.

Tai būtinai turėtų būti padaryta!

Tiesa, komunistai yra prie
šingi kongresiniams komi
tetams (tokiems, kaip Mc
Carthy’o ir pan.), bet jiems 
priešingi visi galvojantieji 
amerikiečiai; jiems priešin
gi ir organizuoti darbinin

Laisvoji Sakykla
GYDYTOJAI 
IR APGAVIKAI

Tikiu aš į gydytojus, 
karštai tikiu. Tikiu, kad 
be jų šiais laikais negalima 
apsieiti. Tikiu, kad jie daug 
kame gali žmogui pagelbė
ti. Daug sykių esu pas juos 
buvęs ir, be abejo, teks dar 
nekartą nueiti, jeigu tuo 
tarpu kojų nepakratysiu.

Bet perskaitęs Dr. Jono 
į Adomačiaus straipsnį kuni- 
I gų Drauge (rugsėjo 24 d.), 
I nebeiškenčia neprabilęs. Ko 
perdaug, tai jau perdaug. 
Dr. Adomavičius rašo taip, 
jog atrodo, kad paprastas, 
griešnas žmogelis nė kojos 
niekur neturėtum kelti, ne
pasitaręs su gydytoju. Bū
tų nieko, jeigu toks pasita
riamas nieko nekaštuotų. 
Bet, kol kas, šioje gadynė
je, kaip žinia, kiekvienas 
vizitas pas gydytoją tau 
kaštuoja tarpe trijų ir pen
kių doleriniu. Dr. Adoma- t V
vičius gi įkalbinėja, kad ne
reikia nustoti kantrybės ir 
nepamesti gydytoju pasiti
kėjimo, nors tau keletą šim
tų sykių prisieitų pas jį nu
eiti sveikatos pataisymui 
bei atgavimui.

i Šis gydytojas tiesos daug 
turi, kai jis reikalauja ne
reikalauti iš gydytojo ste
buklų, nereikalauti, kad jis 
su vienu tavęs apžiūrėjimu 
visus tavo negalavimus su
rastų, ištirtų ir teisingą di
agnozę nustatytų. Reikia, 
žinoma, gydytojui duoti 
daugiau progų tavo sveika-

| tą pažinti ir tau pagelbėti 
| iš bėdų išeiti. Bet negalima 
turėti nė beribės kantrybės. 
Ypatingai žmogų išveda iš 
kantrybės tavo kišenės tuš
tėjimas. Palaikė tave pen
ketą minučių, išrašė recep
tu ką ir mokėk penkinę. Už 
keleto dienų vėl ateik ir vėl 
tos pačios ceremonijos. Ta
vo gydytojas nesistengia 
nuodugniai su tavo sveika
ta susipažinti, gerai ją iš
studijuoti ir tik tada išpiš- 
kinti receptą.

Dalykas, mat, tame, kad 
mes turime gydytojus ir 
gydytojus. Gerų, nuošir
džių gydytojų vardą ir biz
nį gadina nepadorūs ir ne
sąžiningi gydytojai.

Štai jums tik vienas pa
vyzdėlis, ant mano paties 
kūno ir kišenės patirtas.

Labai seniai, gal prieš 
trejetą desėtkų metų, man 
pradėjo viena ausis karsti. 
Beveik kasdien ji man,vis 
prasčiau ir prasčiau' pradė
ti* patarnauti. Susirūpinau, 
išsigandau. Ieškau išeities, 
pagalbos. Gaunu patarimą, 
kad ten ir ten randasi au
sų specialistas. Eik pas jį,' 
ieškok jo pagalbos.

Nuvažiuoju pas specialis
tą. Didelis jis vyras, ilga 
juoda barzda. Jo kabinetas 
pilnas vėliausių mašinų. 
Impresija didelė. Aš nu
džiungu. Šis gydytojas iš
gelbės mano ausį!

Specialistas išegzaminuo- 
ja mano ausį ir užtikrina 
pagalbą. Atsiveža “maši

kai, ADF ir CIO. Tas pats 
dėl reakcinių — Smitho, 
Walter-McCarrano ir kt. — 
įstatymų. Ar tai reikštų, 
kad visas organizuotas dar
bininkų judėjimas yra ko
munistų įtakoje? Žinoma, 
ne!

Dėl ko-egzistencijos ga
lima tiek pasakyti: Buden- 
zas ir kiti jo tipo sutvėri
mai yra jai priešingi. Prie
šingi tam Wall stryto bili- 
jonieriai. Priešingi ko-eg- 
zistencijai lietuviškieji men
ševikai ir klerikalai. Jie 
mat nori karo, ką nelabai 
seniai St. Kairys - Kamins
kas viešai per savo žioplu
mą išsiplepėjo. Bet Ameri
kos žmonių masės karo ne
nori, nežiūrint to, kiek ma
rijonai ir pranciškonai už jį 
meldžiasi.

BAISUS DAIKTAS!
J. Kardelio laikraštis pa

duoda tokią1 “žinią”:
“Kalbama, kad arti

miausias VLIKo posėdis 
gali būti gana įdomus. Vi
sas reikalas sukasi apie 
laicistinių grupių nusista
tymą tvirtinant pereito 
VLIKo posėdžio protokolą.

“Laicistai prieš kurį laiką 
buvo suėję pasitarti, bet 
vieningos nuomonės nepriė
jo. S. Migliną VLIKe pa
keitus Bataičiu (nuo lais
vės Kovotojų) situacija pa
sikeičia. Naujasis L. Ko
votojų atstovas balsuosiąs 
už pereito VLIKo posėdžio 
protokolo nepatvirtinimą, o 
kartu ir socialdemokratai. 
Pridėjus dar tautininkus ir 
Ūkininkų Partiją, prieš 
protokolą balsuosią 4, o už 
6. Nors protokolui patvir-
tinti tokios; balsų dąugumos j Reikia tuojau operuoti, — 
pakanka ir padarytieji nu- tą pertvarą ištiesinti. Vie- 
tarimai turės galios, bet ga
li būti dar ir kitokiu kom
binacijų.”

Na, tai kas!
jei Vlikas savo
nepatvirtintų?
nei kiek nedidesnis nonsen
sas už patį Vliką.

Kas būtų, 
protokolo 

Tai būtų 

ną” su kokių ten dujų tan
ku. Mano ausin įstato “pai- 
pą” ir paleidžia mašiną 
darban. Ausis atsileidžia,— 
net miela, net malonu, pui
kiai girdisi!

Buvau taip ir be išeinąs 
iš specialisto kabineto, pa
miršęs, jog už tas mašinas 
ir už tą barzdą reikia užsi
mokėti. Gydytojas susigrą
žina mane ir sako: “Ten 
dollars, please!”

Gerai, tiek to, bile tik 
pagalbą gausiu. Bet už ke
lių valandų mano ausis vėl 
tokia pat nepaklusni. Einu 
vėl, kitą savaitę. Jis vėl 
man pumpuoja ausin gazus. 
Vėl geriau. Bet už kelių 
valandų ir vėl tas pats. Ei
nu ir einu, ir vis ta pati 
istorija. Kiekvienas vizitas 
dešimt dolerių! Pavargau 
aš, ištuštėjo man kišenė. 
Pradėjau nervuotis, pykti, 
bartis, net smarkiai gydy
toją pakeikti. Pritrūkau, 
kitaip pasakius, kantrybės.

Nueinu į Post Graduate 
ligoninę New Yorke. Sa
kau, viena mano ausis kurs
tą.

Ateina jaunutis vyrukas, 
gal dar tik baigęs gydytojo 
mokslą, bepraktikuojąs li
goninėje ant tokių, kaip 
aš, — išvargusių, netekusių 
kantrybės tuščiomis kišenė
mis žmonelių. Vyrukas jis 
malonus, draugiškas, švel
nus. Pasisodina mane ir 
pradeda egzaminuoti. Pa
žiūri į ausį. Nieko nesu
randa. Pažiūri į nosį, ir 
beveik surinka: Ve kur ta
vo nelaimė! Ausies pertva
ras (“septum”) nukrypęs 
vienon pusėn. Oras toje 
pusėje necirkuliuoja, kaip 
reikia. Nuo to tau toji au
sis nefunkcionuoja, negali 
funkcionuoti, kaip reikia.

nintelė išeitis!
Pasidaviau operacijai. Tą 

nelaimingą mano nosies 
pertvarą man ištiesino. Pa
sitaisė visa muzika. Ir po 
šiai dienai ta mano ausis 
taip gera, taip sveika, kaip 
nauja!

O jeigu aš nebūčiau pri
trūkęs kantrybės, arba jei
gu mano kišenė būtų manęs 
neprivertusi atsisveikinti su 
tuo skaitlingomis mašino
mis apsistačiusiu barzdotu 
specialistu, kas būtų atsiti
kę su mano ausimi? Neno
riu apie tai nė pagalvoti!

Kantrybe

Klaidos pataisymas
Rugsėjo 28 dienos laidoje 

(Liet. Kultūrinio Centro 
reikaluose) įvyko klaida.

Ten, kur pasokyta, kad 
Harrisono Senukė aukojo 
paskolos nuošimtį $20.00, 
turėjo būti: aukojo pinigais 
$26.00 (ne paskolos nuo
šimtį).

Skaitytojo Balsai
GERAS SUMANYMAS

»
Protingas yra sumany

mas išleisti A. Metelionio 
raštus knygoje. Aš jau se
niai galvojau, kad būtų 
naudinga tai padaryti. Kny
ga patarnautų daugeliui 
žmonių praregėti.

Springfieldo farmery s

Redakcijos Atsakymai
Mikučiui, Detroit, Mich.— 

Ačiuojame už prisiųstas at
karpas.

Maskva. — čia vieši eko
nominė delegacija iš Japo
nijos . Jai vadovauja Japo
nijos užsienio reikalų mi
nisterijos aukštas pareigū
nas Nobuhiko Ušiba.

Persergsti Brazilijos 
lietuvius <

“gedulo dienos” minėjimą, 
kuriame, anot “žinių”, tebu
vę tik keliolika “gedėtojų,” 
įdėjo toki dalykėli, paties 
“antikomunistinio vado” M. 
Laupinaicjio iškeptą.

M. Ladpinnaitis rašo: “Mi-

S. PAULAS. — Prieš metus 
laiko vietos lietuvių laikrašt- 
palaikiai pranešė apie įsteigi
mą naujos ‘Meldutis & Me
čislovas’ bendrovės, kurios 
tikslas: importuoti Vokietijo
je išdirbamus ‘Hot-Air-Stere- 
lizing-Case’ firmos gaminius 
—mediciniškus sterilizatorius.

Tuo pačiu laiku buvo rašo
ma ir apie Meldučio Laupinai- 
čio pasistatytus (Vila Prima
vera, Rua Princesa nr. 35) ir 
“pašventintus” namus. Pats 
M. Laupinaitis yra dipukas, 
paskutiniais laikais atvykęs j 
Braziliją ir čia visiems gerai 
žinomas, kaipo hitlerininkas.

Prabėgo metai laiko ir, ge
gužės 30 d. įvykusiame “Lie
tuvių Sąjungos Brazilijoje” 
susirinkime, ponas Polišaitis 
(smetoninis konsulas) atiden
gia tokį dalykėlį: buktai, 
prieš keletą dienų, atvykęs 
pas jį M. Laupinaitis su tiks
lu, kad jis rekomenduotų ke
letą patikimų asmenų kovai 
su komunizmu, kurią Laupi
naitis pradedąs vesti Brazili
joje. Į tą Laupinaičio “organi
zaciją” ponas Polišaitis pasiū
lęs porą buvusių Lietuvos ka
riuomenės kapitonų, vieną čia 
buvusio laikraščio redaktorių 
ir t. t.

Per minėtą LSB susirinkimą 
mažai kas kreipė dėmesį į to
kį Polišaičio pašnekesį. Bet, 
kad Brazilijoje yra keletas 
lietuvių, kurie gauna atlygini
mą už tam tikras žinias, su
teiktas tam tikrų valstybių 
agentams, tai ne paslaptis. 
Tačiau; kad kas taip viešai 
organizuotų kokį “antikomu
nistinį,”, ar kitikį šnipinėjimo 
“organizmą,” tai dar nebuvo 
žinoma. Pagaliau tie pono Po- 
bšaičio tvirtinimai pildosi.

Birželio 19 d. “žinios” (S. 
Paulyje leidžiamos neva so
cialistų laikraštis), rašydamos 
apie birželio 13 d. suruoštą

Rockford, Ill.
Šis tas iš Ro c for do kolonijos

Graži vasara pas mus buvo. 
Kurie regė piknikus, ypatin
gai progresyviai laimėjo. Su 
kitokių grupių lietuvių reng
tais piknikais, tai sužinome iš 
jų pačių aprašymo.

“N.” num. 212 sako: “Ap
sileidimo* pasekmės.” Rengė 
pikniką gelbėjimui pabėgėlių, 
tai ir apsileidimas pasekmin
gas. Labai mažai pribuvo, 
reiškia, tie pinigai pasekmin
gi, kurie nebuvo praleisti be 
reikalo. Kaltę duoda tiems, 
kurie čia daug pribuvę iš Lie
tuvos nenori aukoti.

žvalgas, rašydamas apie to
kį apsileidimą, sako: “Vėliau 
paaiškėjo štai kas: Daugelis 
tų, kurie gegužinėje nedaly
vavo, nesėdėjo namie. Vieni 
išėjo į kinus, antri išvažiavo 
savo odos pakaitinti vieške
liuose, o treti susispietė į bū- 
relus ir alutį maukė.”

Išrodo, .yra perdėtas tokis 
pakeitimas. Bet jeigu taip, tai 
reiškia tie žmonės už savo pi
nigus patys sau palėbauja, pa
važinėja ir alučio išsimaukia. 
Kokis gali būti gerumas, kada 
kiti važinėja ir maukia?

Yra Remtinų Dalykų

Progresyviai žmonės kitaip 
dalykus svarsto. Sąlygos ver
čia progresyviškai svarstyti 
ir tuos, kurie nenori jokio 
svarstymo, liečia tuos, kurie 
dirbtuvėse dirba, o labiau 
tuos, kurie paleisti iš darbo.

Remti tokius parengimus, 
kurie steliuoja mulkinimą, nė
ra sąmoninga, nes yra lemti
nų parengimų, čia įvyko trys 
pažangių draugijų pai engi
mai vasariniai ir jie buvo sėk
mingi. Paskiausias buvo LDS 
95-tos kuopos. Kuopa dalį 
pelno aukavo vėžio-polio fon
dui. Taipgi geros valios lietu
viai, girdėjau, pasižadėjo pa
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nėjime buvo prašyta žodžio 
asmens, kuris atstovauja An
tikomunistinį Tarptautinį Są
jūdį (kuris, sulig “Žinių” pra
nešimu, esąs Prancūzijoje— 
B. S.), bet jam, matyt pagal 
“tarybų” direktyvas nebuvo 
leista prabilti, kad ir į tuos 
kelis susirinkusius mūsų tau
tiečius.” čia tas Laupinaitis 
asmenų “tarybą”, kurios veik
la nelabai aiški.

Tenka pažymėti, kad tame 
susirinkime ilgesnę kalbą pa
sakė Dr. Eliziejus. Draugelis, 
apverkdamas “gedinčiųjų” li
kimą, bei koliodamas dabar
tinius mūsų tėvynės va du. s, 
per kuriuos tokie ponai kaip 
ir pats daktaras Draugėms, 
nebegali engti Lietuvos liau
dies, nebegali tukti jos pra
kaitu. Beje, tas pats Drauge
lis anuomet Lietuvoje skuto 
antspaudas nuo pagarsėjusių 
amerikoniškų lašinių, norėda
mas geriau jais pelnyti.'

Kaip matyti iš jų pačių 
skelbiamų žinių, M. Laupinai
čio bendrovė “veikia”. Tik 
vietoje “mediciniškų steriliza
torių,” tas ponas importuoja 
(via Paris) gestapo “steriliza
torius,” riebiais doleriais ap
mokamus.

Lietuviai, turintieji antikry- 
žeiviškus nusistatymus, su 
Laupinaičiu ir panašiais, turi 
būti labai atsargūs. Jie smau
gė mūsų brolius hitlerinės 
okupacijos laikais, jie tebetę
sia tą patį judošišką darbą ir 
čia, jšeivijoje; jie už pinigą 
gatavi parduot ir savo tikrą 
motiną.

B. Svilaitis.
“Darbas’(

remti “Vilnies” dienraščio 
$10,000 fondą.

Kas Bus Žiemos Metu
Lietuviai išbudavojo gražų 

namą, klubruimis ir dvi ne
mažos svetainės apačioje. An
tram aukšte didelė svetainė 
dėl visokių parengimų.

Gerame stovyje išlaikyti to
kis namas, reikia geros vie
nybės. Kaip žinoma, yra žmo
nių visaip įsitikinusių, politi
koje. Vienybė gali būti tada, 
kuomet vienam name gvildens 
darniai politiškus ir šiaip 
smulkius klausimus. Pas kai 
kuriuos draugus kyla svarsty
mas, žiemos metu mokytis riš
ti gyvenimo esančias proble
mas ir kaip atsakyti į netin
kamus užmėtinėji mus. v

Apie Nedarbą

Apie nedarbą ne visi laik
raščiai paduoda žinias. “La
bor News” kai kada pasako, 
kad pabaigoj šių metų ir pra
džioj kitų bus apie 7 mitoįo- 
nai bedarbių. Vietinių yra M,- 
500.

Padavimas priežasties ne
darbo būtent negalėjimas par
duoti, kiek pridirba. Tas bū
tų tiesa. Ale kaip padaryti, 
kad visi dirbtų. Sako: Reikia 
daugiau vietos (rinkų) parda
vėjams.

Kai kurie sako: Tokis spar
tus gaminimas, negali būti vi
siems darbo, dirbant 8 valan
das į dieną. Turi būti, jeigu 
prigamina perdaug, mažinti 
skaičių valandų iki tiek, kiek 
reikia. Paleidinėt iš darbo 
darbininkus turi būti drau
džiama, o dienos uždarbis tu
ri būti nustatytas pagal pra
gyvenimą.

Rep.

Hong Kongas. — Čia te
vyko 27 Japonijos parla
mento nariai ir 10 laikraš
tininkų. Jie vyksta Kinijon.
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Brockton 
mokslo už- 
17 laidoje

Montello, Mass.
Dešimtis studenčių baigė 

slaugytu (nursių) mokslą, ku
rio įmokėsi per trejus metus. 
Lietuvaitė Dolores Lois Navic
kas gavo pirmutinį diplomą, su 
aukščiausiais pažymiais. Ji yra 
duktė čia mums gerai žinomos 
veikėjos B. Navickienės. Tai 
yra jos antroji duktė užbaigu
si slaugės mokslą.

Vietos laikraštis 
Enterprise apie tas 
baigtuves rugsėjo 
įdėjo žinią:

“Ten student nurses received 
their diplomas in an impressive 
graduation ceremony Friday 
evening, in the Rossa Field 
nursing residence at Brockton 
Hospital.

“Daniel S. Tarlow, President 
of the Board of Trustees, pre
sided at the ceremony which 
marked the end of a three 
years training period for the 
nurses. Special recognition 
went one graduate, Dolores 
Lois Navickas, of 14 Cleveland 
Ave., J^vockton, Mass., who re
ceived 'the Samuel Weiner a- 
ward, presented to the out
standing student in the class.”

Paskui sekė kitų diplomo ga
vėjų vardai, pavardės.

Garbė Navickaitei ir jos mo
tinai, kad duktė pirmutinė ga
vo diplomą, su aukščiausiu pa
žymiu.

WORCESTER, MASS
MŪSŲ NAUJIENOS

Laisvės rudeninis piknikas 
Olympia Parke, kaipo Naujo
sios Anglijos lietuvių tradicinis 
piknikas, buvo gražus, čia su
važiavę iš visų kolonijų Lais
vės rėmėjai smagiai praleido 
gražią saulėtą dieną. O dar 
smagiau, kad ir Laisvei liko 
gražios paramos. Tai buvo gra
ži vasaros pabaiga. Ačiū vi
siems ir visoms už gražią koo
peraciją.

čia varde Laisvės noriu nuo
širdžiai paačiuoti už aukautą 
piknikui maistą ūkininkams J. 
ir B. Jakaičiams ir Mrs. Gri
nevičienei, taipgi Mrs. Skral- 
skienei, kuri aukojo daržovių 
ir dar buvo viena iš gaspadi- 
nių. E. Turskienė, kaip visada, 
taip ir šį kartą apdovanojo 
mūsų pikniką. Turint tokių 
nuoširdžių ūkininkų yra smagu 
visiems ir padirbėti.

sakau: mūsų virtuves štabas 
yra n e p a v a d u o j a m a s.

Ačiū Mulerankai iš Harford, 
Conn., nes jo graži kooperacija 
padėjo, kad Laisvės Choras iš 
Hartfordo galėjo atvykti. Cho
ras mums gražiai padainavo. 
Labai ačiū chorui. Didelė pa
dėka priklauso mūsų gražiai 
publikai už tokį skaitlingą atsi
lankymą.

* * *
Pas mus nedarbas vis ple

čiasi. Kas dieną yra žinių, kad 
paleidžia darbininkus iš darbo. 
Bet vietinis laikraštis apie tai 
nieko nerašo, 
nėms bus 
sezoną.

Ačiū ir jums, draugės gas- 
padinės, kurios nesiskundžiate 
nuovargiu per visą dieną be- 
gamindamos virtuvėje gardžius - 
pietus ir taip šauniai svečius 
privaišinot. Labai yra malonu 
dirbti su jumis draugės E. Pil
kauskienė, M. šiupėnienė, 
Stonkienė, O. Vosilienė, E
linskienė, Mrs. Skralskienė, J. 
Jusienė, J. Senkus, D. G. Ju- 
siuš. Ir kiti taipgi padėjo. O 
kuomet svečiai giria pietus, tai

A.

Be darbo žmo- 
stinku sutikti žiemos

* * *
naujiena: 2 1 d. apaČia dar

lio (October) įvyks Aido Choro 
banketas pasitikimui sugrįžtant 
mūsų dueto — O. Dirveliene ir 
J. Sabaliauska — iš LMS Fes
tivalio, iš Chicagos. Todėl visi 
esate prašomi dalyvauti sve
tainėje 29 Endicott St. žinote, 
kad choras banketo be dainų 
nerengia.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

New Jersey Naujienos
“Draugo” rešeivom suskau

do galva, kad 42 Elizabeth’o 
lietuviai sava liuosa valia au
kavo dienraščiui Laisvei. 
Taip, .jiems nesmagu. Bet tie 
42 lietuviai, aukaudami pa
laikymui dienraščio Laisvės, 
yra tikri Laisves patrijotai ir 
jos skaitytojai. Jie taipgi ži
no, kad palaikymas pažangios 
spaudos tai yra garbingas ir 
nuoširdus jų darbas. Jie auka
vo dabar ir galima “Draugą” 
užtikrinti, kad jie neatsisakys 
ir suteiks savo paramą pagal 
išgalę ir toliau.

Tačiau tie 42 aukavusieji 
neklausia ir nesirūpina, kiek 
“Draugo” skaitytojai esą su
aukoję parapijon ir jūsų ki
toms įstaigoms. Tai jų valia 
ir jų kišenės tai atsako! Esu 
įsitikinęs, kad jūsų klebonas, 
gyvendamas Elizabeth, sulau
kia daug ir skaitlingesnių 
aukų.

Visi žino, kad mūsų klebo
nas, gyvendamas kaimynystė
je, pirmiau, negu atsikėlė j 
Elizabeth’ą, iš daug mažesnės 
lietuvių kolonijos (taip tikri 
pavapi jonai sako) per metus 
laiko sukėlė apie $28,000.Bet 
tie 42 nieko niekam nesako. 
Jie pripažįsta, kad tai pinigus 
davusiųjų valios darbas. Ir iš 
“Draugo” špaltų rašeivoms 
neturėtų galvos skaudėti.

madienio linksmiausias užsiė
mimas būna žuivauti ir gry
bauti. Parėjus nuo ežero ar 
iš girios pavargusiam reika
lingas poilsis. Daugelis nusi
skundžia nesveikata, ne to k is 
esąs. rangus prie skaitymo. 
Vėl kita proga liuoso laiko 
praleidimui—klubai, kurie už
laiko gėrimus. Daug mano 
gerų pažįstamų ir draugų jau 
mirė. Kiti, kurie kitur gyve
na, jaui nepažįstami. Daugelio 
čia augusiųjų tėvų jau nėra 
pasaulyje.

Elizabethietis

New Haven, Conn
MŪSŲ NAUJIENOS

Keturi vaikėzai, kurių am
žius 7-8-9 ir 10 metų, pagavę 
keturis mažesnius pririšo prie 
medžių ir padegė lapus. Išsi
gandę ugnies, vaikai pradėjo 
šaukti visu balsu. Vieno vaikų 
motina pribuvusi paliuosavo 
pririštuosius. Dabar motinos 
reikalauja, kad teismas baustų 
vaikus ir tėvus.

* * *
Gražiai prirengta mokslainė 

laukė vaikų, kad parodyti, kaip 
šių dienu mokslainės turi būti C- €■
visu kuo prirengtos, 
nakties rasta veik 
Dabar 
darosi 
vaikų.

vai kams 
šilta

Bet po 
be langų, 

i tėvams 
už nesu valdymą

G. Sh ima if is.

Rašo SUSNINKŲ JURGIS L

(Tąsa)
Niekas jo paskui kalėjime nematė.

Jurgis kalėjime nemažai išmoko. Jis 
net jautė, kad pabūti trumpą laiką ka
lėjime yi’a geras dalykas, nes nėra tokios 
vietos, kur tiek galima išmokti apie žmo
gaus būdą. Kalėjime žmogus lyg nuo
gas, jis numeta visus manieras, jis atvi
ras, šiurkštus, jis rodo savo tikrą dvasi
nį veitįą. Ir Jurgis jautė, kad kalėjime 
jam^r^tai gyvenimo mokykla — univer
sitetas.

Iš pradžios Jurgis, vadovaudamasis 
savo įgimta meile žmogui, jautė, kad vi
si kalėjime nekalti, kad jie nuskriausti. 
Paskui jis laipsniškai suprato, kad dau
gelis kalinių, jei nuskriausti, tai pačios 
kapitalistinės santvarkos, kuri juos su
gadino, kuri pasuko jų gyvenimą krimi- 
nalizmo keliais.

Jis sutiko kalinius, kurie pirmu kartu 
ten buvo patekę ir jie jautė, kad buvi
mas kalėjime yra lyg smūgis prieš jų 
žmonišką savigarbą. Bet jis sutiko ir 
kalinius, kurie į kalėjimą pateko po ke
liolika kartų, kurie turėjo net tam tikrą 
pasididžiavimo jausmą tuom, kad visuo
menė turi juos išskirti, kad jie kitokie, 
kad jie nepalaužiami, nepalenkiami, kie
ti....

XI-TAS SKYRIUS
'VARGŠO NIEKAS NEKLAUSO
Atlikęs kalėjimo bausmę ir parvykęs 

į savo miestą, Jurgis pirmiausia nuėjo 
pas policijos viršininką, kad atgauti sa
vo pinigus, 38 dolerius. Pinigai radosi 
nuo to laiko, kai Jurgis buvo policininko 
iš ’fįbriko išvestas, iškrėstas, apiplėštas 
ir uždarytas vienutėje.

Kuomet Jurgis paaiškino, kokiu reika
lu atėjo, policijos viršininkas atidarė di
delę knygą ir ilgai žiūrėjo. Paskui jis 
atidarė vieną stalčių ir išėmė Jurgio pi
niginę, kuri, kaip matyti, per visą laiką 
nuo jo arešto dienos ten gulėjo.

uČia yra tik 36 doleriai ir centai, o ne 
38,” sakė policijos viršininkas, “ir tie 
dar ne tavo, nes juos pavogei!”

“Ne, aš jų nevogiau. Tai mano pini
gai, aš juos uždirbau ant Washington 
gatvės dirbant prie geležinkelio tęsimo 
gatvekariui,” aiškino Jurgis.

Bet viršininkas nesutiko ir pakabtojo, 
kad pinigai greičiausiai pavogti ir Jur
giui jų neduos iki paaiškės, kam jie pri- 

■ klauso.
Jurgis nuėjo pas žinomą advokatą ir 

į jam išaiškino reikalą. Išklausęs, advo- 
’ kates klausė:

’"Jaunuoli, tai tu nori bylinėtis su mie
stu^ O kaip tavo kišenė stovi?

Jurgis atsakė, kad visi jo pinigai ran
dasi pas policijos viršininką, kad pas sa- 

( ve turi tik penkius dolerius.
Advokatas nusišypsojo ironiškai:
“Nieko, jaunuoli, nič nieko su tiek pi-

nigų negali padaryti, tai net ne pra
džia...”

Jurgis išėjo iš advokato raštinės nusi
vylęs ir galvojo: Šitas senis, kurio galva 
jau baltutėlė, ii' kuris jau sulinkęs, ma
tė geresnių bylų, o tokios kaip Jurgio jo 
visai nedomina. Ir Jurgis nutarė eit 
pas kitą advokatą, jaunesnį. *

Šis visai neklausė apie pinigus ir tik 
sakė, kad eis į policiją patikrinti knygo
se, už ką Jurgis buvo suimtas. Jis sakė:

— Aš rytoj nueisiu ir patikrinsiu, ir 
paklausiu viršininko, kodėl tau pinigai 
negrąžinami. Ateikite pirmadienį, tai 
pasakysiu, ką turėsim daryti.

O kai Jurgis su draugu nuėjo, tai ad
vokatas juos pasitiko labai mandagus, 
gerai nusiteikęs ir juokaudamas sakė:

— Nevisą aš dar patyriau, ateikite 
ketvirtadienį, tai jau mes žinosime, ką 
reikės daryti.

Ir kai jis atvyko minėtą dieną, jis sa
kė:

— Nieko neišeis... Matyti, kad mes 
turėsime traukti teisman policijos virši
ninką. Rytoj nueisiu ir išimsiu va^an- 
tą. O kai ateis teismo laikas, aš laišku 
jums pranešiu. Be teismo jis pinigų ne
duos...

Jurgis su draugu džiaugėsi:
— Ot, gerą advokatą pataikėm! Da

bar tai mes juos pamokysime teisingu
mo!

Ir užmokėję paskutinę penkinę abu 
draugai apleido advokato raštinę, o 
prieš tai advokatas smarkiai abiems pa
spaudė rankas.

Jurgis laukė savaitę, laukė dvi, tris, 
laukė mėnesį, antrą, o čia jau ir trečias 
mėnuo baigiasi... Dar savaitė, ir neliks 
nei cento, o gyventi reikia.

Kaip paprastai, kai žmogus pradedi 
rūpintis, krimstis, atsiranda ir visokių 
prietelių, “geradėjų”, kurie į tave kalba 
kaip kokie angelai sargai. Jie tau duo
da visokius patarimus, kalba nuošird
žiai, linki ko geriausio, bet jų širdyje lyg 
velnias sau lizdą susisukęs.

Ne visuomet lengva tokių asmenų tik
slus ir siekius sužinoti! Tokie “geradė- 
jai” tik tykoja, kad iš kito nelaimės ga
lėtų patys pasinaudoti pirmai progai pa
sitaikius. Jie iš nelaimingo išlups kad 
ir paskutinį centą, jei ne kitaip, tai bent 
alaus stiklo pavidale.

Jei jie patys būtų kokie vargšai, tai 
būtų kiek kitaip, bet ne, jie dažniausiai 
tokie, kurių piniginės dešimtinėmis ir 
dvidešimtinėmis prikimštos. O prie ne
laimingo toks dažnai išstovės visą dieną, 
kad išvylioti penkius centus.

Juozas M. buvo kaip tik toks žmogus. 
Jis buvo turtingas ir toks “geras”. Jo 
nuosavybė buvo nemenka: šešių šeimų 
namas ir smuklė, saliūnas.

(Bus daugiau)

/

5 *

>•

t 
t

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
nesvietiška, Netikite?

Štai įrodymas.
Paskutiniais keliais mė-! 

nesiais plačiausiai buvo kai-| 
bama ir rašoma, kad rūky- , 
mas ir tabakas yra vėžio Ii-j 
gos gimdytojai.

Ai* mes išsigandome ir tą 
cholerą metėme vartoję?

Nieko panašaus. Ar žino
te, kad kaip tiktai šiais ke
liais paskutiniais mėnesiais 
Amerika su rūkymu suplie
kė visus rekordus?

Niekados pirmiau ameri
kiečiai taip smarkiai nerū
kydavo ir niekados pirmiau 
jie tiek daug nikotino ne
suvartodavo !

būti po Ii ę;.ios

Laike paskutinio uragano 
teko laiką praleisti prie jūrų. 
Mat, pasitaikė vakacijų lai
kas. Penktadienį visą dieną ir 
naktį radijas teikė liūdnas ži
nias, gandinančias žinias. Lija 
visu smarkumu. Vėjas kaukia 
ir stogų dangčius lupa. Jūrų 
vilnis kalnus verčia ii- gyve
nant arti jūrų matosi per lan
gą baisus vaizdas. Jūros arti
nasi prie gyvenamų namų ir 
tik už kokių 50 pėdų nuo 
namo. Sėdime. Girdisi beldi
mas į duris, praveriame duris. 

| Duryse pasirodo policistas ir 
liepia apleisti namus ir kraus
tytis toliau nuo pajūrio. Tai 
pasakęs, eina toliau, kitiems 
užsilikusiems pajūryje tą pa
tį pasakyti: Apleiskite namus 
i) eikite į saugesnę vietų !

Na kur eiti? Autobuso nė
ra. Taxi nėra ir savo automo- 
biliaus neturime, o jau 10-tą 
vai. vakaro. Užsidėjęs šiltes
nį žiponą, nukiūtinau į polici
jos stotį ieškoti pagalbos ar 
patarimo. Policijos kapitonas 
įsakė, kad nevėliau antros va
landos ryto turime visi, kurių 
radosi
stotyje ir jie ims visą atsako
mybę nutolinti nuo pajūrio.

Sėdime ir kas pusvalandis 
klausomės radijo ir Eduos ju
desio. žinios tos pačios, gan
dinančios. Nuobodumo dėlei 
lošėme kortomis.

Sulaukus 1:30 vai. ryto, ra
dijas sako, kad gal Edna mus 
pasieks vidudienį ir gal kar
tais nekliudys vietos, kurioje 
gyvename. Tačiau policijos 
įsako turime klausyti. Ir vėl 
vienas kiūtinu į policijos sto
tį su1 paklausimu, ar ateiti pas 
juos, ar pasilikti nakvynei, 
kur esame. Gavau atsaky
mą, kad pasiliktume ten, kur 
esame, bet jie bus sargyboje 
ir jei kas tokio atsitiktų, jie 
prisius pagalbą.

Parėjus, pasakius namiš
kiams, ką esu girdėjęs polici
jos stotyje, sugulėme, šešta
dienį visą dieną būnant pajū
ryje ir matant jūrų ošimą ir 
dideles vilnių bangas, darėsi 
nesmagu. Apie penktą valan
dą po pietų lietus nustojo, 'ra
čiau vėjas jau ūžia dar dides
niu smarkumu ir tuo laiku ji
sai buvo smarkiausias.

Sekmadienio rytą išėjus iš 
namų ir pažvelgus į pajūryje 
namus, vaizdas baisus.

Vakaci.jų proga teko .susi
tikti kelis pažįstamus, išsikal
bėti apie organizacijas ir jų 
veiklą. Gaila, kad kaip aš, 
taip ir mano pažįstami gero
kai senstelėję. Organizacijose 
jau nėra tokio gyvumo bei 
veiklos, kokia buvo keli me
tai atgal.

Sulaukus šeštadienio ar sek-

* *

savininkai džiau-Kambarių 
giasi sulaukę daugelio studentų, 
kurių pribūna iš viso pasaulio 
kraštų į Yale Universitetą. 

* *
LLD 32 kuopa ruošia pietus 

spalio 10 d., 1 valandą, Bendro
vės svetainėje. Rengkimės visi’ 
prie jų. Tai pirmas rudens pa
silinksminimas. * *

Kitas parengimas įvyks lap
kričio 21 d. Rengia LDS 16 kp. 
Bus žaismės, su dovanomis. Bū- į 
tų gerai pasidarbuoti tiems a- 
biems parengimams, kad jie 
būtų pasekmingi. 

* * *
Rugsėjo 21 d. LLD 32 kuopa 

turėjo susirinkimą. Narių tu
rėjo būti daugiau. Delegatai iš 
3-čios apskrities davė raportus/ 
kaip LLD 3-j.i apskritis veikia. 
Jonas Petkus raštu skaitė visą 
raportą, kas nariams labai pa- i 
tiko. Taip turėtų išduoti ra- • 
portus visi delegatai, kurie at- i 
stovauja mūsų organizacijas ; 
suvažiavimuose.

Kalba senatorius Wayne 
Morse iš Oregono. Griežtai 
jis teigia, kad prezidentas 
Eisenhoweris ir visa jo ad
ministracija yra karo kurs
tytojų klikos rankose. Pir
moje vietoje naujo karo 
apaštalų eilėse stovįs pats 
valstybės sekretorius Mr. 
Dulles.

Senatorius . Morse m a t o 
pavojų taikai. Jis mano, 
kad Amerikos žmonės turė
tų suprasti tikrąją padėtį 
ir susirūpinti savo* ateitimi.

WITOCIAKS ARE 
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BUNCH OF CR00K5-
Ų ALL OF 'EM* IS THIS 
‘ BIRDS PHILOSOPHY'

RESULT: H6 ALWAYS
WITHDRAWS WITH
Dignity from •?
POLITICAL ACTION.
OONTBEA STA-WAYI

-- n, /V "\______
Zo\

REGISTER*. VOTE!

Give a BOCK to PAC
MO+'JPXCP

Arabai pavogę 480 avių
Tel Avivas.—Izraelio val

džia sako, kad arabai - be
duinai (klajokliai) perėjo 
rūbežiu i Izraeli ir su sa
vimi nusivarė i Jordaną 
480 aviu banda.

T-=S

K.

ska-
Rochester, N. Y.

Gedemino Draugystė rengia 
nią vakarienę spalio (Oct.) 2 dienų,
šeštadienį, Gedcmino svetainėje, 575 
Joseph Avė. 6:30 vakaro. Tikietas 
$1.00. Visi lietuviai prašomi daly
vauti ir savo prietelius svetimtau
čius kviesti. Visi turėsite gerus lai
kus, nes Gcdemino Draugystė visa
da parengia geras vakarienes.

Komisija.

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

minimo vakarą, kuris įvyks 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.

Montello, Mass.
Rudeninis piknikas įvyks 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. Kas 
atsinaujins Laisvę per Geo. Shimai- 
tį, gaus vienų ant sveikatos. O kas 
naujai užsirašys Laisvę, tas gaus du 
mažiukus.

MONTELLO, MASS.
Trijų miestų piknikas, paskutinis 

šiuom sezonu, įvyks sekmadieni, 1.0 
d. Spalio-Oct., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, pradžia 1 vai. dienų. 
Rengia Montello, Norwoodas ir So. 
Bostonas. Jžanga nemokamai.

Kviečia Rengėjai.

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

S

1/j-tcl l apkričio 
JĮ " Į —— November

Tai labai svarbi diena Didžiojo New Yorko 
apylinkei. Nes tą dieną įvyksta mūsų 

metinis sąskridis —
£ r.

Laisves Koncertas
Yra baigiama sudaryti nepaprastai įdomi pro
grama iš žymiausių lietuvių talentų. Greitu 

laiku bus paskelbta ištisa programa.

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-06 /Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Praisides 3:30 valandą jwpiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

3990

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 

$30.00 
$27.50 
$22.00

One
One
One

Room
Room
Room

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

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

3 psl.—Laisve (Liberty)- Ketvirt., Rugsėjo (Sept.) 30, 1954



Noh'YorkO'>z^/?Mff7inl(n
Dėl ko McCarthy nori 

deportuoti redaktorių?
Tas ir eilė panašių klausi

mų bus aiškinama laikraščio 
National Guardian
riui Belfrage apginti nuo de
portavimo 
mitingas rengiamas City (’en
ter Casino, 135 W 55th St., 

redakto-

Masinis

tądien io vakarą.

Kalbės pats Cedric Belf- 
rage, aktorius Lionei Stander, 
dvasiškis Claude Williams, 
žurnalistas 1. F. Stone. Frank 
Scully rekorduota kalba iš 
Holly woodo žada parodyti, 
kas maitina šnipelius ii- kas 
rašo jiems jų kalbas.

Sugrąžino tarnybon 
baustą policistą

Policijos viršininkas Adams 
sutiko, kad jis perdaug pa
skubinęs bausti detektyvą Mc
Shane. Jis ji nukėlęs i žemes
nį laipsnį, gi tas tuojau pasi
traukė iš tarnybos. Dėl to bu-

suomenė je.
McShane

g ra f uotas

buvo pabaustas 
jis tapo nufoto- 
laikant lietsargį

vos lietingą dieną. Tūla spau
da iš to padarė išvadą, būk 
policijos .jėga vartojama pa
rinktiesiems lietsargius nešio
ti ir kitus asmens patarnavi
mus teikti. Vėliau išsiaiškino, 
kad McShane ten buvo liuesu 
nuo tarnybos laiku ir teisėtai 
galėjo patarnauti bile kuriam 
savo prieteliui.

14 metą motina turi 
dvi dukrytes

New York Hospital giriasi 
turįs savo globoje jauniausią 
dvynukų motiną. Jaunesnės 
nesą buvę visame mieste, vi
sais medikališkai profesijai ži
nomais laikais. Mrs. 
Pierce, 14 m., ten 
dvynukes. Mergytės 
svėrė 14 svarų ir 4

Beatrice

per abi 
uncijas.

Nušovė vejamą linksmą 
pasivažinėtoją

New Yorke policija nušovė 
17 metų vyruką Richard Me
dina, vidurinės mokyklos mo
kinį.

Vaikinėlis buvęs vienas iš 
penkių jaunuolių, kuriems tai
kėsi važiuoti pro trafiko poli
cistą. Jam atrodė, kad juos 
reikia sustabdyti. Bet jie ne
sustoję. Policistas pradėjęs 
vytis auto, apšaudydamas. 
Medina pašautas galvon.

Suimtieji gyvi 4 tapo nuga
benti į policijos stotį. Jie visi 
tik 15 ir 16 metų. Vairuoto
jas, Charles Cartier, sakėsi 
auto pirkęs nuo nežinomo as
mens už $40, tad ir savo 
draugus pakvietęs pasivaži
nėti.

Vestuvės baigėsi blogai
Brooklyne grįždami iš ves

tuvių grupė jaunų žmonių 
jautėsi linksmi-biskį perdaug 
linksmi. Vienas pasidaręs drą
sus su mergina. Ten buvęs jos 
brolis sumanęs parodyti, kaip 
merginą gerbti, žodžiai vedė 

k prie smūgių tarp tų dviejų. 
Įsimaišė skynėjai ir pagelbi- 
ninkai. Kas nors pašaukė po
liciją sustabdyti lermą. Du 
pabrolėliai turėjo būti aplo
pyti, o du laukia teismo. Areš
tuota ir įžeistoji. Sako, kad ji 
policistą apspjaudė.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Pobūvyje turėsime svečiu a/ J *
net iš Washin^lono

Iš ten rašyta m o Laisvės re 
daktoriui Mizarai laiško]yj<

"Turėdami kėlėt.» liuesai 
i dienų, nutarėm^ pasinaudoti 
| šia- proga, leistis Į keliom;.., O 
j kur i kelionę? žinoma, pas 
, mielus laisviečius lietuvius. 
Tiesiog i Liberty Auditoriją, 

lių, kurių taip pasiilgome. Ne
girdėjau 
15 metai

lietuviško danavimo 
Taipgi pasimatyti, 

i su laisviečiais..

rengiasi važiuoti 
iš baltimoriečiu...”

"Taipgi 
k a i k as i r

Pramoga, i kurią mieli :

Surinkimų parašu 
skaito didvyrišku 
daugelio darbu

Fl vnn
pastatyti kandidatu i kongres- 
manus komitetas Įteikė reika
lingą skaičių parašų ir su di
deliu perviršiu. Asmeniškai 
nunešė Įteikti valdinei Rinki
mų Tarybai 3,994 parašus, o 
likusius pirm pusiaunakčio iš
siuntė paštu. Parašų reikia vi
so 3,000.

pa 
už

Pirmadienis buvo paskutinė 
diena parašus Įteikti arba 
siųsti taip, kad pašte būtų 
antspauduotas tos dienos 
me.

Pareikšdamas savo džiaugs
mą dėl to istorinio 
k am pa n i j os vedėj as 
Dormer sakė:

"Laimėjimo 

Į v y k io, 
Joseph

nebūtume at
siekę, jeigu ne pasiaukojęs 
veiksmas parašų rinkėjų, raš
tinės darbo vedėjų, sunkveži
mių su garsiakalbiais operuo
toji!, taipgi tų’ nuostabių mo- 

amtorų savanorių, kurios vi: 
štabui gamino valgius.”

Valgių reikėjo gaminti ne
vieną, ne dvi dienas, bet per 
keletą parašų rinkimo savai
čių. Atvažiavę tiesiai iš dar
bų, arba po laipiojimo laip
tais, apėjimo daug blokų pa
rašus rinkti, žmonės būna al
kani. Į restauranus eiti mažai 
kas iš tų žmonių išsigali. Dar 

rosios šeimininkės padėjo tau
pyti iškaščius, brangų laiką ?r 
palaikyti kooperatyvinę, drau
gingą nuotaiką.

Dirbusieji su garsiakalbiais 
važinėti po gatves, programą 
priruošti, pagelbėjo tuo, kad 
informuota visuomenė grei
čiau įsileido i namus parašų 
rinkėjus, žmonės drąsiau kal
bėjosi su parašų rinkėjais, nes 
jau daugelis buvo turėję lai
ko iš anksto apgalvoti, ką jie 
darys parašų rinkėjams atė
jus.

Raštinių darbininkai turėjo 
įvalias darbo prižiūrėti, kad 
rinkėjams būtų paduoti gerai 
patikrinti adresai. Jie atrinko 
jau atlankytus ir pasirašiu
sius ar atsišaukusius. Jie taip
gi siuntinėjo piliečiams laiš
kus ir nudirbo daug kito svar
baus darbo.

Radosi ir tokių, kurie nega
lėjo parašų rinkti, 
darbo vesti ar valgių 
bet norėjo kuo nors 
ti. Jiems irgi darbo 

raštinės 
gaminti,

ūko.

ar 
reik me
to! i eiti

rinkime

ti tvarką, švarą, parnešti 
parvesti šeimininkėms 
nis, nuvežti turinčius 
parašų rinkėjus.

Kas buvo padaryta 
parašų, galima pakartoti visur 
rinkimų kampanijoje ir kituo
se veiksmuose. Viskas, ko rei
kia, tai susiprati.mo ir noro 
dirbti. .

Kaimynas

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

rengiasi atvykti 
t i ta rengiamoji

i< tai|

Meno ir Įvairumu progra
moje girdčsimi' dailiu, juokų,

vieno išgalę ir 
nustatyto 
sios nė

Atpildas pagal 
nuožiūrą 

mokest.ies 
didžiausios. I

mažiau- 
•Ilgia ii

Auditori joje. J
Atlantic Avė.
Richmond Hill.

randasi orio 
r 110th St.,

Pelnagrobiy tardytojai! 
daugiau tardė tuos, i 

kurie nesipelnė ■
Semitinio Banking Komiteto j 

‘epublikonas lyderis Homcr

grobių nuošaliai praėjusi pir
madienį, o ėmėsi tardyti as
menį, kuris parėmė negrą 
kongresmaną Adam Clayton

' David Kent, kuris buvęs pa- 
i skolinęs kongros;maniii 
automobiliui pirkti.

Tardytojams atrodė 
kad pasiturintis balinsi 
jęs negrui suteikti p 
Kent- aiškinosi, jog jie

rat y vi u s 
riuos Įleidžiami ir 
well tuo labai 
dažnai ateidavo

buvo 
gerai pažįstami su Powell nuo 
to laiko, k<y j'is statė koope- 

apartmentus, i ku- 
negrai. Po- 

domėjosi ir 
pažiūrėti,

rekomendavęs ir pastatyto 
kooperatyvo vedėjus. •

žinovai sako, jog Įtraukimu 
Rowell vardo tarp sukčių 
kongresmano politiniai prie
šai tikėjosi jam pakenkti rin
kimuose Pakenkti tarp tu, 

galvius, taipgi ir tarų tų, ku
rie* gudriai supainioto rašto 
liesu pranta.

lis. Tačiau kaip negras, nei
giamos mažumos atstovas, tū
liems yra ne pageidaujamas. 
Jie bevelytų toj’e vietoje pa
statyti saviški.

Sutkų Pokilis
Percitą šeštadienį Ignas ir 

Izabelė Sutkui šauniai pami
nėjo savo vedybinio gyvenimo 
49 metų sukakti. Jie suruošė 
perteklingą puotą savo įstai
goje: Republic Bar & Grill, 
192 Grand St., Brooklyn. Nuo 
popiečio iki vidurnakčio vaiši
no savo draugus ir kostume- 
rius geriausiais valgiais ir gė
limais. Apart pačios Mrs. 
Butkienės labai skoningu me
todu darytų lietuviškų dešre
liu, kalakutienos ir kitu vai- 
gių, dar buvo ir dabar surink
tų, skaniai sutaisytų grybų. 
Visi svečiai linksmai viešėjo

ėmis.
Kiek žmonių viešėjo, sunku 

nuo ankstyvo popiečio iki po 
dvyliktos nakties. Vieni pavie-

Patys jubilėjatai išrodo gra
žiai, apyjauni, linksmūs. Ga- 

sulauks savo auksinio jubilė- 
jaus. Pokilio svečiai labai šir
dingai jiems to linkėjo, svei
kindami su 40 metų vedybinio 
gyvenimo su kakli m.

Reporteris

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

Skalbėjų unija atidaro 
sveikatos centrą

Amalgamate Laundry Wor- 
| kers unija atidaro sveikatos 
I centrą savo nariams. Patar- 
: Davimai' bus teikiami tiems,

I egzaminuos, tyrinės, teiks pa- 
: tarimų.

Loesch, buvęs Įtartas kaip 
i dalyvis Condon nužudymo, pa- 
į si ilsias neribotam laikui patai- 
j sų Įstaigon kaip peržengęs pir- 
I mesnių pataisų nuostatus. Jis 
i pirm Įvykio su Condonu buvo 
I kaltinamas kaip užpuolęs maža- 
I metę mergaitę, bet kaip nepil- 
i namelis išvengė kalėjimo. Jis 
J dabar yra tik 16 motų.

Prasideda teismas vieno 
kurio pernai apiplėšė Fb

tų,

Šio Sekmadienio Popietį
Dainy - Juokų - Programa

Kurią išpildys Aido Choras, Vyrų Grupė ir pa
sižymėję duetistai Jonas Grybas ir

Kazys Krauči tinas

Po Programos Vakariene
Rengia Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

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.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS ]

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Caprasta kaimietė
B’WAY at 51 st ST j

Faktai apie piliečiy 
registraciją

Kas neužsiregistruos, nega
lės balsuoti šiuose rinkimuose.

vauti pastatymo kandidatų ki
tiems rinkimams— negalėtų 
balsuoti primarėse nei pasira
šyti peticijų nepriklausomiems 
la ndidatams.

Nors 
m ent

truotis

eiškia "enrollment?” 
registracija ir enroll- 
itliekama sykiu, bet

ngas. Kegis- 
enrollmento,

ti enrolled.

Registracija vra privaloma 
norintiems balsuoti ar bile ku-

Enrollment nėra privalo
mas. Jis yra tik tam, kad ga
lėtum sekamose nominacijose 

savo partijos pasirinktą kan
didatą. Taipgi Įgalina balsuo
ti už pasirinktus asmenis į sa
vo partijos lyderius. Enroll
ment ir yra tik užsirašymas 

gražuolė, kuri užaugo ištekėti už grafo

WORLD PREMIERE!

f Humphrey BOGART 
„/ Ava GARDNER 
MAREFOOT 
CONTESSA*

procentai visų šio.- 
balsuoto] ų, tačiau 

kitur 
miesto

vienos kurios partijos balsuo
toju.

New Yorko mieste gyvena 
a)) i e 55 
va 1st) j os 
balsuoja mažiau, negu 
valstijoje. Kadangi 
balsai didelėje daugumoje 
yra darbininkams prielankūs, 
tad jau aišku, kaip svarbu 
yra išjudinti kiekvieną pilieti 
registruotis ir balsuoti.

kų plote tarp 53rd ir 59th St.

pusiaunakčiu užkurti 6 gaisrai. 
Gaisragesiai spėjo juos užgesin
ti nepadarius namams didelių 
nuostolių. Visi užkurti šiukšlė
se ar vaikų vežimėliuose.

New York o valstija žada 
pešti verstiną auto inspekci
ją, kurią auto savininkai tū
lės įvykdyti kas 6 mėnesiai. 
Po 1955 metų rugsėjo 1-mos 
neleis ant kelio tų, kurie ne
turės inspekcijos žymės. In
spekcijoms daryti Įgalins apie 
13,000 p r i vat i n i ų ga ra ž ų.

■Republikonų kandidatas i 
prokurorą Javi^s iš karto bu
vo žadėjęs vesti savo kampa
niją nepriklausomai’ nuo kitų, 
bet atkeitęs nuomonę. Paža
dėjo veikti už visų republiko
nų progrąmą ir kandidatus.

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

PARDAVIMAI BUSINESS
OPPORTUNITIES

ir brasi-

Parduodame mūrini namą, 2-jų 
šeimų po 3 ir 4 kambarius. Yra du 
pilnai Įruošti kambariai basement c. 
Garadžius, aliejum šiluma 
nis plumbing.

Turime greitai parduoti, 
vininkui 
sveikatos 
užimama.
Arlauskas, 59-44 71 st St., Maspoth. 
N. Y. Galite skambinti nuo 4 vai. 
dieną iki 10 vai. vak.: III. 6-1018.

nes sa- 
vakarus 

$17,500. Tuoj
reikia išvykti
reikalais.
Kreipkitės pas: Mrs. A.

J MATTHEW A.;
: buyus :

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
HELP WANTED MALE

Dr. A. Petriką
OIL BURNER

SERVICE MEN

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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. 7-8288
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

PARAM I S NERSIM; HOME

571 Paramus Rd., Paramus, N. .1.

<1X9-191)

V IRĖJA

Dirbti Nursing namuose Gera 
mokestis, Nuolatinis (larbns. Turi 
kiek nors kalbėti angliškai.

PARAMUS NI RSING HOME
57) Paramus Rd., Paramus. N. J.

< 189-191)

INSTRUMENT 
MODEL MAKER

Nuo 15 ik 20 metu patyrimo su Min- 
nature Hearings, pivots,, su pilnu ži
nojimu visų rūšių mašinerijos. Su 
kiek nors plokščių metalo patyrimu 
pageidaujama, 
ganti proga.

Saukite 

mokestis, au-

del Pasimatymo
2-4600 Ext. 210

(JS8-190)

SICTI MASINI.’

i Kaipgi su spccialėm mašinom. Ga
rantuojamas nuolatinis darbas. La
bai gera mokestis. Ideališkos darbo 
sąlygos.

Taipgi merginos abelnam darbui
i reikalingos dienom ar naktim. 

MODELI. A M EG.
181 Westchester Ave. 

Portchcster, N. Y.
Tel. Westniore 9-0277

(188-190)

CANDY STORE

Ilgam laikui lysas, 3 rūmų apart- 
mentas iš užpakalio. Turime par
duoti su nuostoliu. Jokio tinkamo 
pa s i ū I y m o neat mes i m e.

Telefonas E V. 1-8928
(189-191)

GROCERY—-DELICATESSEN
Alus, cold cuts, frozen foods. Pilnai 
tavom puikiausias didelis projek
tas yra statomas toje apylinkėje. 
Geras lunch biznis. $1,1(X) jeigu j sa
vaite. Su nuolaida $6,500 už viską.

Glenmore 5-40?,

visi

BROOKLYN-QUEENS
AUTO LIABILITY

INSURANCE SPECIALISTAI
KARAI—VISI VAIRUOTOJAI

APDRAUDŽIAMI
Mėnesiniai Išmokėjimai
Nerokuojama Nuošimčių

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

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

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Tel. MAin 5-8800

(183-189)

Obuoliai laukia valgytojų
Viesulai nukretę be laiko 

apie 20,000 bušelių obuolių 
Long Island soduose. Jeigu 
žmonės neišpirks tuojau su
sams virti, farmeriams gręsia 
dideli nuostoliai.

i v .
Eastchester (lankoje ^įžeis

tas jaunas vandeniu sklandy
tojas. Motoristas nė nesustojo- 
Jau ir platūs vandenys prade
da ablavukams darytis siau
rais.

Kongresmanas Roosevelt as 
oficialiai įteikė pareiškimą, 
kad jis pasitraukia iš tų pa
reigų, nes dabar yra kandida
tu į valstijos prokurorą.

Brownsvilleje namų gaisre 
pavojingai priduso dūmais 67 
m. moteris. Įtartas buvęs jos. 
globojamas 24 metų vyrukas, 
kad jis padegęs. Butas buvęs 
padegtas 4 skirtingose vietose.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THO#
Įdedamos, Taisomos, Naujoj Ir

Naudotos. ■ «
IDEAL REPAIR, Inc. .
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