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KRISLAI
Papeikti, pakaltinti, pas

merkti.
Seniau ir dabar.
Masės jį smerkia. '
Giria A. M. M.

Rašo R. Mizara

Mes rašome. kad st na to 
komisi ja, tyrini" jnsi •!<><• Mac- 
(’art’Zy, siūlo smatoi ii pa
smerkti.

Naujienos rašo, kad sma
linis komitetas siūlo senatu; 
McCharth.V pakaltinti.

Draugas rašo, kad st natine 
komisija siūlo senatui McCar
thy papeikti.

Matote, kaip skiriamės net 
žodžiu pasirinkime, kai kalba 
eina api 1 Joe Mc( aithy.'

Ties i, “to censure’’ tu r: 
daug sinonimu. Pasirinkti iš 
ju galima b< t vieną, kuris 
kam ’ geriausiai patinka.

Naujienoms ir Draugui gai
la Joe McCarthy, todėl tiedu 
laikraščiai, rašydami apie ii, 
renkasi juo švelnesnius žo
džius.

Man tik tai nesuprantama, 
kaip atsitiko, kad Keleivis 
šiuo atžvilgiu pasekė mus, o 
ne Naujienas. Keleivis parašė, 
jog “senato komisija siūlo pa
smerkti senatorių .McCar
thy...’!

ar kuris ten ju ki
tas. už tai gali gauti iš P. Gri
gaičio pylos....

Laisve buvo viena iš nedau
gelio amerikiniu laikraščiu, 
pradėjusiu McCarthy kriti
kuoti jau seniai, kai tik jis 
ėmėsi savo nešvariu randon- 
baubišku avantiūrą, kad su
naikinti kiekvieną prezidento 
Rooses eito šalininką.

Laisvė visuomet kreipė 
žmonių dėmėsi i tai, kad Mc
Carthy tuo keliu . eidamas, 
ryžtasi sunaikinti Amerikos 
konstituciją, kad jis tiesia ke
lią amerikiniam fašizmui.

Mūsą laikraštis, Įspėdamas 
Amerikos visuomenę, akstino 
ją tarti savo žodi, reikalau
jant, kad McCarthy būtu pa
šalintas iš visu sonatiną; ko
mitetu, kad jis būtu suvaldy
tas, kol dar nepervėlu.

Ir Štai, ilgainiui, matome, 
kaip Amerikos žmonės susi
pranta. šeši senatoriai,—trys 
repiubl ikonai, trys deniokra- 
tai,^- vienbalsiai siūlo, kad 
senatas McCarthy pasmerktu.

ADE suvažiavimas, atsto
vaujantis 10, (ion, mm organi
zuotu darbininką, priėmė spe
cialų rezoliuciją, smerkiančią 
McCarthy !

Kiti darbo uniją suvažiavi
mai daro tą pati

Žodžiu, milijonai žmonių 
smerkia Wisconsino senatorių 
dėl jo blogą darbą.

įdomu, ką dabar darvs lie
tuviškieji makartistai iš Drau
go, Darbininko ir Naujieną 
pastogės ?

Prašome skaitlingai atvykti 
visus newyorkiecius laisviečius 
j pobūvį, kuris Įvyks spalio 
3 d. Kultūriniame Centre.

Kaip sakyta, pobūvyje bus 
svečių ir iš toliau.

r — .
.W. A. D. iš Springfield, 

OhW>, prisiuntė $1 ir rašo 
man, girdamas A. M. Mete- 
lionį už tai, kad pastarasis pa
siryžo išleisti knygoje savo 
raštus.

Laiško autorius klausia:

Bevanas vadina dešiniuosius 
darinėmis ‘konservatoriais’

UE ragina dalyvauti 
aktyviai rinkimuose

Francūzija dar nepatenkinta 
jai padarytomis nuolaidomis

Scarborough. — Kairaus 
Britanijos Darbo Partijos 
sparno vadas Bevanas kal
bėjo masiniame mitinge, 
kuris įvyko šalia partijos 
kongreso. Mitinge dalyva
vo 3 tūkstančiai darbiečių, 
tarp jų daug delegatų.

Bevanas savo kalboje ata
kavo dešiniuosius partijos 
vadus gal stipriau, negu bi
le kuomet praeityje. Jis sa
kė, kad dešinieji vadai su 
Attlee priešakyje pagrindi
niai yra konservatoriai, ku
rie nedaug skirtingi nuo 
Churchillo vado vau j a m o s 
partijos elementų.

Dešinioji partijos vadovy
be, sakė jis, neduoda ideolo
ginio socialistinio vadovavi
mo žmonėms ir tikriausiai 
nestoja kaip socializmo ne
šėja pavergtų Azijos ir Af
rikos kraštų masių akyse.

Bevano kalba buvo nuo
lat pertraukiama garsiais 
plojimais. Ypatingai daug 
jam buvo plota, kai jis įspė
jo 9 valstybių konferenci
jos dalyvius. Jis įspėjo Dul- 
lesą ir Adenauerį, kad jie 
nemanytų, jog balsas už 
ginklavimą Darbo Partijos > 

I konferencijoje tikrai atsto- 
j vau ja eilinių darbiečių nu
sistatymą.

(Kaip žinoma, Darbo Par
tijos konferencijoje deši
nieji tik kokiu 200,000 bal
sų dauguma laimėjo rezo
liuciją už Vakarų Vokieti-

Jenneris nori apklausinėti 
senatorių Arthurą Watkinsa

Washingtonas. — Jenne
ris pakvietė senatorių Ar
thur W. Watkinsa prisi
statyti jo vadovaujamam 
komitetui. Jis nori jį klau
sinėti apie McCarthy’io by
los sprendimą.

Jenneris vadovauja sena
to taisyklių komitetui. 
Watkins pirmininkavo spe
cialiam komitetui, kuris pa
smerkė McCarthy. Jenne
ris skaitomas McCarthy 
draugu.

Jenneris kaltina, kad ves
damas tyrinėjimus Watkin- 
sas ne visuomet laikėsi se
mitinių komitetų taisyklių, 
būtent, kad jis vieną asme
nį klausinėjo vienas, be pa
tarėjų. f

Mirė pulk. Robbins
Brooksville. — Čia mirė 

atsargos pulkininkas Rey
mond Robbins. Jis turėjo 
81 metus amžiaus. Robbins 
pirmo pasaulilnio karo me
tu pritarė bolševikų revo
liucijai Rusijoje ir buvo nu
vykęs pasikalbėti su Leni
nu. Jis kovojo prieš Ame
rikos intervenciją. 

“Ar tai tas pats Metelionis, 
kuris kadaise mokėsi Valpa
raiso mokykloje?“

Taip, tas pats!

jos ginklavimą. Balsavi
mas suskaldė partiją beveik 
per pus. Bevano šalininkai 
nurodo, kad už dešinius 
balsuoja didžiųjų unijų at
stovai, bet tose pačiose, uni
jose žymi mažuma remia 
bevanistų poziciją.)

Pačiame suvažiavime dar
biečių delegatai priėmė re
zoliuciją už “laipsnišką lais
vės suteikimą visoms kolo
nijoms” ir už britų pasi
traukimą iš Kipro, jei to 
pageidaus Kipro žmonės.

Įteikė Lenino Ordiną 
Suomijos prezidentui

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia įteikė Leni
no ordiną Suomijos prezi
dentui Passikivi. Ordinas 
jam įteiktas sąryšyje su 
Tarybų Sąjungos-Suomijos 
karo paliaubų 10 metų su
kaktimi. Nuo to laiko, sa
ko Tarybų Sąjungos spau
da, santykiai tarp šių dvie
jų šalių buvo kuo geriausi.

Suomija yra atmokėjusi 
Sovietams visas reparaci
jas, kaip buvo susitarta, 
apart tų, kurias Sovietai 
suomiams dovanojo.

Van Fleetas norėtų nutraukti 
santykius su Tarybų Sąjunga

Washingtonas. — Gene
rolas Van Fleetas, kuris va
dovavo 8-tai amerikiečiu 
armijai Korėjoje, sako, kad 
jis būtų karą laimėjęs, jei
gu tik jam būtų buvę ta
da leista. To jam neleido, 
sako jis, generolai Omar N. 
Bradley ir J. Lawton Col
lins, pirmas visų ginkluotų 
pajėgti bendro štabo virši
ninkas, antras armijos ge
neralinio štabo viršininkas.

Van Fleetas sako, kad ne
buvo siųsta pakankamai ka
rių Korėjom Dabar jis tu
ri tokius siūlymus:

Meksika deportavo pažangų 
amerikietį laikraštininką

New Yorkas. — Čia or
laiviu iš Meksikos Miesto 
atskrido A. B. Magil, žino
mas pažangus laikraštinin
kas ir vienas žurnalo “Mas
ses Mainstream” redakto
rių. Magilas pasakojo, kad 
Meksikos policija ji suėmė, 
palaikė kalėjime 4 dienas ir 
paskui deportavo.

Jo nuomone, tam pasi
darbavo Amerikos valdžia, 
darydama spaudimą ant 
meksikiečių, kad jį depor
tuotų. Magilas paskutiniu 
laiku daug rašė apie Mek
siką ir Lotynų Ameriką 
bendrai.

Teheranas.— čia pradėta 
spręsti buvusio Irano užsie
nio reikalų ministro Fatę- 
mi byla. Jis kaltinamas 
bandyme kartu su Mosade- 
gu nuversti šachą-karalių.

Smerkia abi didžiąsias partijas, žada paramą 
bet kokios partijos liberališkiem kandidatam

New Yorkas. — UE su
važiavime tos unijos legis- 
latyvinis direktorius Russ 
Nixonas sakė, kad pagrin
diniai abi valdančios parti
jos, republikonai ir demo
kratai, išduoda liaudies rei
kalus. Jis sakė, kad nesto
dami prieš makartizmą ir 
prieš karo pavojų, demo
kratai neišvengiamai pasi
daro tik priekaba prie re- 
publikonų partijos.

Visgi, jis sakė, atstovų 
bute ir senate egzistuoja 
grupė demokratų, kurie, 
jei į juos būtų daroma pa
kankamai spaudimo iš žmo
nių pusės, vėl pakeltų Nau
josios Dalybos vėliavą.

Nixonas sakė, kad UE

Chruščiovas ir 
kiti T. S. vadai 
vyksta Kini j on

Maskva. — Svarbi Tary
bų Sąjungos delegacija iš
skrido 'Pekingan, kad kartu 
su kinais minėti Kinijos 
Liaudies Respublikos pen- 
kerių metų įkūrimo sukak
tuves.

Į delegaciją įeina Tarybų 
Sąjungos komunistų parti
jos generalinis sekretorius 
Chruščiovas, krašto apsau
gos ministras maršalas Bul
ganinas, vidaus prekybos 
reikalų ministras Miko j a- 
nas, darbo unijų vadas 
Švernikas, kultūros reika
lų ministras Aleksandro
vas, “Pravdos” redaktorius 
Šepilovas ir Maskvos komu
nistų partijos sekreto r e 
Furcieva.

Tarybinės de 1 e g a c i j o s 
svarba ir didis sukėlė daug 
komentarų užsienyje. Tai 
skaitoma įrodymu, kad san
tykiai tarp Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos ir glaudesni, 
negu bile kuomet praeityje. 

Nutraukti santykius su 
Tarybų Sąjunga;

išstoti iš Jungtinių Tau
tų, jeigu Kinija būtų pri
imta;

paprašyti Jungtines Tau
tas išsikraustyti iš Ameri
kos.

Kipro graiką patriarchas 
atvyks į Jungtines Tautas

Atėnai. — Čia atvyko vy
riausias Kipro salos graikų 
stačiatikių patriarchas, taip 
vadinamas ethnarchas ar
kivyskupas Makarios. Iš 
Atėnų jis vyks į New Yor- 
ką, kad Jungtinėms Tau
toms įteikti Kipro žmonių 
skundą prieš okupantus 
britus.

Makarios Atėnuose tarė
si su premjeru Papagos. 
Jis, matyti, bandė sužinoti, 
ant kiek pati Graikija 
Jungtinėse Tautose rems

6

rems pro-liaudiškus ir pro- 
darbininkiškus kandidatus, 
kur jie nesirastų, ir jis ra
gino kitas unijas daryti 
taip pat.

Suvažiavimas vienablsiai 
perrinko unijos prezidentą 
Albert J. Fitzgerald, sekre
torių - iždininką Julius Em- 
spak ir organizacinį direk
torių James J. Matles. Ma- 
tles buvo daug kartų tam- 

I pytas po McCarthy’o ir kt. 
tyrinėjimo komitetus, bet 
unijistai už jį balsavo vien
balsiai.

UE dar priėmė rezoliuci
ją, kurioje sveikina aukš- 
čiausį teismą už segregaci
jos panaikinimą mokyklose.

Britų advokatai 
stebėjo Sovietų 
darbo stovyklas

Maskva. — Britų advoka
tų delegacija jau aplankė 
visą eilę pataisos darbo 
stovyklų Tarybų Sąjungoje 
ir padarė savo pareiškimus. 
Tą delegaciją pakvietė Ta
rybų Sąjungos teisingumo 
ministerija.

Į delegaciją įeina advoka
tas D. N. Pritt (buvęs par
lamento deputatas), teisėja 
Dorothy Scott, profesorius 
E. Johnson, advokatas R. S. 
Sedler (darbietis), buvęs 
konservatyvus parlamento 
narys E. M. Gorst ir eilė 
kitu.

Jie aplankė eilę darbo 
stovyklų, kalbėjosi su įna
miais ir priėjo sekamų iš
vadų:

Baudžiamosios darbo sto
vyklos Tarybų Sąjungoje 
yra vedamos žmoniškai ir 
ju tikslas yra pataisyti nu
sikaltėlius;

Įnamiai dirba kaip laisvi 
darbininkai, prie panašių 
darbų ir tiek pat uždirba, 
mokėdami stovyklai penk
tadalį savo uždarbio:

Tos darbo stovyklos jo
kiu būdu negali būti vadi
namos “vergų stovyklomis” 
arba “koncentracijos sto
vyklomis.” ries su tokiomis 
neturi nieko bendro. Jos 
verčiau atatinka kitu šalių

V V

darbo kalėjimus.
Saviškiai gali lankyti ka

linius, kaliniai gali su saviš
kiais susirašinėti.

Londonas. — Britu Dar
bo Partijos1 suvažiavimas 
pasisakė už britų pasitrau
kimą iš Kipro salos ir už 
leidimą patiems salos gy
ventojams nuspręsti savo 
likimą. Dauguma kiprie- 
čių norėtų prisijungti prie 
Graikijos.

kipriečių pastangas atsi
kratyti britų jungo ir pri
sijungti prie Graikijos.

Londonas. — Amerika ir 
Britanija užtikrino Fran- 
cūziją, kad jeigu ji sutiks 
su Vakarinės Vokietijos 
ginklavimu, jai bus duoda
mos tam tikros garantijos. 
Tos garantijos bus, kad pa
ti Amerika ir Britanija ne
ištrauks savo karinių jėgų 
iš Europos kontinento. Tai 
būtų lyg užtikrinama fran- 
cūzams, kad vokiečiai ne
dominuos Vakarų Europos 
ginkluotų pajėgų.

(Prancūzai mano, kad

Pabėgėliai dar gali 
netekt savo Kersteno

Milwaukee. — Kongreso 
narys Kerstenas randasi 
rimtame pavojuje: jis gali 
prarasti rinkimus. Prieš 
jį stoja ne vien demokratai, 
bet jo paties republikonų 
partijos vadų dalis, kaip tai 
Edward J. Yockey. Yockey 
sako, kad Kerstenas yra 
McCarthy’io aršus pakali
kas.

Kerstenas, kaip yra žino
ma, labai įsibrangino Rytų 
Europos pabėgėliams Ame
rikoje, nes “vedė tyrinėji
mus” apie tų šalių “okupa
ciją.” Lietuvių reakcinėje 
spaudoje šioje šalyje Kers
teno vardas per ilgą laiką 
neišnyko iš pirmo puslapio 
didžiųjų antgalvių.

14 britu parlamento narių, 
jų tarpe lordai, Maskvoje

Londonas. — Trečiadienį 
14 parlamento narių dele
gacija išskrido Maskvon, 
kur turėjo pribūti ketvir
tadienio vakare. Į delega
ciją įeina darbiečiai, kon
servatoriai ir liberalai. Ke
turi yra lordų buto nariai, 
aristokratai. Jie yra lordas 
Coleraine, konservatorius, 
Listowell Earl, darbietis, ir 
lordas Srabolgi, liberalas.

Likusieji deputatai, at
stovų buto nariai, ir pri
klauso prie visų trijų par
tijų.

Tai pirma britų parla- 
mentaristų delegacija Mas
kvoje nuo 1945 metų. Apart 
Maskvos, jie aplankys Le
ningradą, Kievą, Uralu sri
tis ir Kaukazą.

Izraelis pradėjo kampaniją 
už taikąz su arabų kraštais

Jeruzalė. — Kalbėdamas 
per Izraelio radiją žydų 
nauju metų proga, užsienio 
reikalų ministras Šaretas 
siūlė kaimyninėms arabų 
šalims užmegzti taikingus 
santykius. Jis sakė, kad 
Izraelis yra pasiryžęs duo
ti arabams priėjimą prie 
Viduržemio jūros per Hai- 
fos uostą, susisiekimą saus- 
žemiu per Izraelio teritori
jos koridorių tarp Egipto 
ir Jordano.

ORAS.—Vešu ir tvanku.

Vakarų Vokietija greitu 
laiku gali sukurti armiją, 
kuri pralenktų jų.)

Sekretorius Dulles davė 
tą užtikrinimą 9 valstybių 
konferencijoje. Britai spe
cifiškai pasižadėjo neribo
tam laikui palaikyti Euro
poje (kas reiškia, Vokieti
joje) bent keturias pilnas 
divizijas.

Bet, kaip pranešama šian
dien (ketvirtadienį) iš kon
ferencijos, francūzai ga
rantijomis nepate n k i n t i, 
jas skaito permažomis. 
Mendes-France pageidauja, 
kad tam tikri aprubežiavi- 
mai būtų uždėti ant pačių 
Vakarų Vokietijos ginkluo
tų pajėgų.

Paryžiaus spauda sako, 
kad padarytos nuolaidos 
jau yra nemenkas Mendes- 
France laimėjimas. Pana- 

| šias garantijas praeityje 
daug kartų bandė išgauti ir 
Bidaultas, bet be pasiseki
mo. Mendes-France pozici
ja pačioje Francūzijoje to
kiu būdu žymiai sustiprin
ta.

Paskutiniai 
pranešimai
Jungtinės Tautos.—Laik

raščiui einant į spaudą bu
vo pranešta, kad Jungtinė
se Tautose gene r a 1 i n ė j e 
asamblėjoje laukiama svar
bios A. Višinskio kalbos 
apie atominę kontrolę ir 
nusiginklavimą.

Reno. — Nevados demo
kratai teigia, kad toje vals
tijoje egzistuoja įstatymas, 
pagal kurį partija gali no
minuoti naują kandidatą, 
jei senas miršta po pirmi
nių balsavimų, nors jis pats 
nekandidatavo. Jei gene
ralinis prokuroras parems 
demokratų teigimą, tai vie
toje mirusio McCarrano bus 
nominuotas kandidatas, o 
ne gubernatoriaus skirtas, 
kaip tai paprastai daroma.

New Yorkas. — Vyriau
sias sąjungininkų (NATO) 
jėgų komandierius Europo
je Gruentheris čia kalbėda
mas sakė, kad Vakarų Vo
kietijos ginklavimas “gyvy
biniai reikalingas.”

Londonas.— Drąsus lakū
nas, britas, išgelbėjo ameri
kiečio vaiko gyvybę. Vai
kas ant laivo susirgo para
lyžium ir jam reikėjo de
guonies aparato. Lakūnas 
didžioje audroje nusileido 
iš helikopterio su aparatu 
ant nugaros, rizikuodamas 
savo gyvybę.

Jungtinės Tautos. — Bur
ma sako, akd nežiūrint vi
sų pažadų išsikraustyti, 
čiango kareiviai lieka Bur
tuos teritorijoje prie. Kini
jos sienos ir plėšia vietinius 
gyventojus.
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PAT McCARRAN
ATVIRAI SAKOME: Del senatoriaus Pat McCar- 

rano mirties neverks nei vienas doras, laisvę mylintysis 
žmogus.

Tai buvo žiaurus reakcininkas, savo kalbomis, savo 
darbais išspaudęs daugeliui žmonių daug ašarų.

Pat McCarran gimė, augo ir politikieriauti pradėjo 
Nevadoje.

Nevados valstija gyventojų iš viso teturi tik apie 
160,000. Ten veikia gemblerių gaujos, ten gemblerystė 
legalizuota. Darbininkų judėjimas ten silpnutis, nes pa
čių darbininkų yra nedaug. Dėl to, McCarran, atsto- 
vaudaams sidabro kasyklų interesus, su darbininkų ju
dėjimu nesiskaitė, jo nepaisė. Jis rėmė viską, kas juo
džiausia. Jis—didžiulis Ispanijos Franko užtarytojas 
ir bičiulis, dėl to Franko jo neužmiršo,—McCarraną pa
gerbė.

Nors jis skaitėsi demokratų partijos nariu ir de
mokratų partija nedrįso jį išmesti iš savo eilių, tačiau 
McCarran kadaise žiauriai kovojo prieš prezidentą Roo- 
seveltą, prieš Naująją Dalybą.

Būdamas senatoriumi, jis pasižymėjo pravedimu 
dviejų bilių, kurie patapo įstatymais: 1950 metais jo bu
vo sumanytas “Internal Security Act of 1950,” kurį pre
zidentas Trumanas vetavo, bet kurį Kongresas vistiek 
priėmė. Ii952 metais buvo priimtas bilius, kurį paga
mino McCarran su kongresmanu Walteriu — “Immi
gration and Naturalization Bilius.” Trumanas ir šį bi
lių vetavo, bet jis vistiek buvo priimtas. Jo priėmimui 
daugiausiai dirbo Pat McCarran.

Ir dėl šitų įstatymų šiandien yra puolami ypatingai 
sveturgimiai žmonės, kurie kada nors pasisakė ar pa
sisako prieš išnaudotojų klasę. Daug žmonių dėl Mc- 
Carrano “pasidarbavimo” nukentėjo! Daug ašarų tai 
išspaudė iš persekiojamų sveturgimių veikėjų šeimų 
akių!

McCarran buvo artimas McCarthy’o bičiulis. Jis 
rėmė jį visame kame, visuose Wisconsino senatoriaus 
nešvariuose veiksmuose. 0 kai senato komitetas, vado
vaujamas sen. Watkinso, McCarthy viešai pasmerkė, 
tai sen. McCarranas dėl to labai sielojosi.

Gal būt šis įvykis ir pastūmėjo Pat McCarraną prie 
mirties, nes jis, susijaudinęs dėl savo sėbro likimo, kal
bėdamas demokratų rinkiminės kampanijos mitingėlyje, 
staiga krito ir jau nebeatsikėlė.

McCarran mirė, bet jo “pasidarbavimu” pravesti 
įstatymai tebegalioja.

Amerikos žmonių pareiga daryti visa, kad tie įsta
tymai būtų Kongreso atmesti!

ADF SUVAŽIAVIMAS BAIGĖSI
73-čIASIS- EILINIS ADF suvažiavimas, besitęsęs 

virš savaitę Los Angeles mieste, baigėsi.
Vienas būdingas dalykas, kurį šis suvažiavimas at

liko, buvo tas: Jis griežtai kritikavo prezidento Eisen- 
howerio administraciją. Kritikavo ją pradedant suva
žiavimą, kritikavo baigiant jį.

Kai kurie manė, kad Eisenhowerio apsilankymas ir 
pasakymas suvažiavime kalbos, sušvelnins delegatus. 
Bet ne!

Delegatai aiškiai pasisakė, kad republikonų valdžią 
paneigia darbo žmonių interesus ir gelbsti turčiams.

Suvažiavimas priėmė atskirą rezoliuciją, smerkian
čią senatorių McCarthy!

Rezoliucijų komisija, siūlusi Wisconsino senatoriau.! 
pasmerkimą, pažymėjo, jog ADF suvažiavimuose labai 
retai kada atsitinka, kad vienam asmeniui pasmerkti 
reikėtų priimti paskirą rezoliuciją, bet McCarthy’o at
veju rezoliupija buvo priimta. Joje jis pasmerktas. Pa
smerkti jo veiksmai, kaip priešamerikiniai.

žodžiu, suvažiavimas, McCarthy’o atžvilgiu, išreiš
kė visų Amerikos darbininkų nuomonę.

Suvažiavimas išrinko j ADF vykdomąją tarybą vi
sus senuosius pareigūnus.

Nutarė remti tuos į Kongresą kandidatus, kurie 
skaitosi su organizuotu darbininkų judėjimu, nežiūrint 
to, kuris kuriai partijai priklauso.

Nutarė reikalauti busimąjį Kongresą, kad jis pa
lengvintų mažai uždirbantiems darbininkams taksų už 
pajamas mokėjimą. •

DIDŽIOJO NEW YORKO PILIEČIAI; Atsiminki
te, kad šią savaitę ir sekamą savaitę, vyksta balsuotojų 
registracija. Atsiminkite, kad tie iš jūsų, kurie dabar 
neužsiregistruosite, negalėsite lapkričio 2 dieną balsuoti! 
Registruokitės!

2 pusi.—Laisvė (Liberty)** Penktad., spalio (Oct.) 1, 1954

ĮVAIRUMAI
Klausimai apie natūralizmą
Šiame įvairumų skyriuje 

dažnai telpa bendradarbio 
K. Depso straipsniai apie 
natūralizmą, taip vadinamą 
“naturalį gydymą” ir pa
našius klausimus.

Iš tų straipsnių galima 
susidaryti įspūdį, kad jų 
autorius yra karštas natu- 
rališko gydymo šalininkas, 
kad jis stoja prieš “nena- 
tu fališkus vaistus,” kad jis 
laiko daugumą gydytojų 
“alopatais” ir tt., bet daž
nai neaišku, už ką jis stoja.

I Kadangi tie straipsniai 
‘ telpa dažnai ir juose kalba
ma su giliu įsitikinimu ir 
kartais net įsikarščiavimu; 
kadangi sveikatos % reikalai 
visiems skaitytojams svar
būs, aš manau, kad ben
dradarbis K. Depsas turėtų 
kai kuriuos klausimus aiš
kiau išdėstyti. Nėra abe
jonės, kad skaitantieji jo 
straipsnius dažnai susidu
ria su greitai ir plačiai iš
reikštomis minti m is, ku
rioms, deja, nepaduoda pa
vyzdžių ir detalių.

Aiškumo dėliai bendra
darbis Depsas turėtų štai 
ką išaiškinti:

1. Ar “naturalis gydy
mas” apsirūbežiuoja. t vien 
oru, vandeniu, šviežiu nesu- 
gedusiu maistu (kaip tai iš- 
sireiškia Depsas) ?

2. Ar tas reiškia, 
natūralistai smerkia 
kuriuos vaistus?

3. Ar jie smerkia chirur
giją, tai yra, operacijas?

4. Ar jie smerkia tokius 
įtaisus kaip Rentgeno (X- 
ray) spindulius, laboratori-

j nius analyzus?
į 5. Ar natūralistai daro 
(skirtumą tarp cheminių 
| vaistų ir vaistų, kurių pa

kad 
bile

grindas yra iš augalų iš
gautos medžiagos?

6. Ar natūralistai stoja 
prieš tokias iš kitų (ne 
natūralistų) medicinos ša
kų taško momentaliai būti-v •

nas operacijas, kaip apen
dicito ir panašias?

7. Ar natūralistai stoja 
prieš elektros ir kitokių 
spindulių naudojimą tokio
se ligose kaip reumatizmas, 
sąnarių reumatizmas? 4

8. Ar natūralistai stoja 
prieš deguonies davimą 
žmogaus organizmo atspa
rumui kritiškai sumažėjus?

9. Ar natūralistai smer
kia kraujo transfuzijas?

10. Ar jie smerkia bet 
kokius skiepijimus?

11. Ar terminas “alopa- 
tai” apima visus medicinos 
gydytojus apart natūralis
tų? Ar jis apima chirur- . 
gus ?

12. Ar didžioji dauguma 
šios šalies ir likusio pasau
lio ligoninių yra “alopatų” 
tvirtovės?

13. Kokios yra natūralis
tų ligoninės ir kaip jose 
traktuojami asmenys, kurie 
iš kitų medicinos šakų taš
ko reikalingi operacijų?

14. Kur randasi natūra- 1 
listų ligoninės?

15. Ar natūralistų pažiū- ’ 
ra į mediciną turi pritari- • 
mo socialistiniuose kraštuo
se? Jei ne, kodėl?

Aiškumo dėliai būtų ge- , 
rai, jeigu K. Depsas atsa- , 
kytų ramiai į klausimą po 
klausimo. Po to jo kiti raš
tai būtų skaitytojui aiškes- , 
ni ir mes žinotume, koks! į 
pagrindas po tomis visomis 
frazėmis, kurios jo raštus 
sudaro. A. š.

Kartais taip atsitinka
Philadelphijoje tūlas Har

ry Stone atėjo į Einstein 
Medical Center ligoninę ir 
skundėsi, kad jau kelinti 
metai, kaip jam galva bai
siai skauda. Peršvietimas 
spinduliais parodė, kad jo 
kiauše randasi 3 su puse co
lio ašmenys nulūžusio pei
lio.

Kaip tas metalas pate
ko į jo galvą? Matyti, kad 
per muštynes, įvykusias 28 
metai atgal. Jo galva tada 
buvo ligoninėje susiūta ir 
gydytojai nepastebėjo pei
lio metalo.

Glendoroje, Kalifornijoje, 
pirkėjas įėjo į Reed’o me
talo reikmenų krautuvę ir 
paprašė jam parodyti au
tomatinį 45-to kalibro pis
toletą. Jis gražiai apžiūrė
jo pistoletą, apčiupinėjo ir 
paprašė, kad jam duotų pa
kelį atatinkamų kulkų.

Jis pamažu išėmė kulką, 
įdėjo į pistoletą ir sakė: 
“Taip, gerai tinka, pirksiu. 
Kiek už tai?”

Bet nespėjo gauti atsa
kymo, kaip atstatė pistole
tą prieš savininką su šiais 
žodžiais:

“Kiek daugiau pinigų ka
soje?”

Paėmė kiek ten buvo, $41/ 
ir pistoletą, jis ramiai ap-. 
leido krautuvę su linkėji
mu : “Turiu vilties, kad ki
ti pirkėjai jums bus pelnin
gesnį.”

Perlų karalius Mikimoto
Kelios savaitės atgal ma-

jos kranto savo ištaigin
guose rūmuose mirė 96 me
tų amžiaus senukas Kokiui 
Mikimoto.

Mikimoto gimė neturtin
goje šeimoje ir per kokius 
40 metų buvo skurdžium. 
Jis pardavinėjo maistą gat
vėse, dirbo prie gatvių šla
vimo ir vos vos išsivertė.

Bet 1905-tais metais Mi
kimoto staiga pradėjo tur
tėti ir tapo vienu turtin
giausių žmonių pasaulyje. 
Jis praturtėjo ne speku
liuodamas ar kitus išnaudo
damas, bet padaręs svarbų 
atradimą: kultivuotų perlų.

Pasisekimas neatėjo leng
vai, bet tik no to, kaip per 
12 metų darė bandymus, 
kantriai ir atsargiai ekspe
rimentuodamas, tyrinėda
mas, vėl ir vėl bandydamas. 
Mikimoto buvo įsitikinęs, 
kad galima pagaminti per
lus, geriau pasakius, “pa
skatinti pagaminti,” auste- 
rių (oysters) kūne.

Būdas buvo toks: įspraus
ti mažiukę dulkelę perlo 
kiaušo į austerio gyvą kū
ną. Austeris laipsniškai 
pradeda tą kietą dulkelę 
apauginti nuosava chemine 
medžiaga, kad apsaugoti 
savo raumenis, ir pasėkoje 
austerio kūne išauga tikras 
taip vadinamas kultivuotas 
perlas, kuris menkai ski
riasi nuo naturališko.

(Kultivuotą perlą reikia 
atskirti nuo dirbtinio perlo, 
kuris yra tik perlo pamėg
džiojimas išvaizdoje, bet 
susidedantis iš visai kitos 
medžiagos ir pagamintas 
dirbtuvėse.)

Mikimoto atradimas 
tuojau padarė garsiu, 
pralobo per kelius mėne
sius, ir nuo to laiko Japo
nija pradėjo eksportuoti į 
užsienį kultivuotus perlus.

Praeitais metais, pavyz
džiui, 'japonai eksportavo 
tik į Ameriką 5 milijonų 
dolerių^ vertės kultivuotų 
perlų.

Mikimoto kultivuoti per
lai pirmu kartu buvo išsta
tyti parodoje Paryžiuje. 
Jie sukėlė tikrą sensaciją. 
Paviršutiniškai jie atrodė 
visai kaip natūralūs perlai. 
Tai buvo didelis sukrėti
mas perlų rinkoje, nes iki 
to laiko ekspertai sakė, kad 
niekas negali dirbtinai 
gaminti perlų.

Mikimoto ir aiškino, 
jo perlai ne dirbtiniai,
“skatinti,” kad jis1 tik “ska
tina” gamtą juos gaminti, o 
apart to jie gamtiški. Tik 
specialūs Rentgeno (X-ray) 
spindulių aparatai gali pa
rodyti skirtumą tarp natū
ralia ir kultivuoto perlo.

Netrukus ekspertai turė
jo pripažinti Mikimoto at
radimą kaip svarbų žings
nį, o ne apgavystę, kaip kai 
kas iš karto aiškino. Jis 
pradėjo vis daugiau jų au
ginti ir vįenu metu dėl jo 
“dirbo” net 12 milijonų aus- 
terių.

Jis

pa-

kad 
bet

Kipro sala, dėl kurios da
bar eina ginčai tarp britų 
ir graikų, savo ilgoje istori
joje priklausė prie graikų, 
fenikiečių, asiriečių, egiptė- 
nų, romėnų, kryžiuočių ir 
brįtų, prie kurių priklauso 
iki šios dienos.

IS ISTORIJOS
Rašo D. M. šoloniskas

Tūlas Gustavas Hauber- 
tas patekęs į Vienos (Aus
trijos) kalėjimą paprašė, 
kad jam būtų duota kuo 
kiečiausia lova ir kad.val
gis būtų kuo paprastesnis. 

' Į nustebusių sargų klausi
mą kodėl, Haubertas atsa
kė: '

“Aš rengiuos po išėjimo 
iš kalėjimo stoti vienuoly- 
nan, ir noriu prisirengti 
prie sunkaus kieto gyveni
mo, kuris ten vedamas.”

Alicantėje, Ispanijoje, vie
tiniame teatre buvo pirmu 
kartu rodytas* 3 D filmas. 
Iš kur buvusi nebuvusi į te
atrą užklydo karvė. Ji apie 
dešimtį minučių sukinėjosi 
tarp ekrano ir žiūrovų, bet 
niekas nepastebėjo jos: bu
vo manyta, kad ji filmo da
lis.

Hackensacko miestelyje, 
New Jersey valstijoje, tū
las Albertas Kuikenas trau
kė teisman pilietį Theodo- 
rą Mastiną. Kaltinimas: 
Mastinas nupiovė medį, tuo 
tarpu, kai Kuikenas tupė
jo aukštai šakose. Pasėko
je Kuikenas susikuliojo ir 
reikalavo $10,000.

Kodėl Kuikenas tupėjo 
medyje? Nes jis nenorėjo 
savo kaimynui Mastinui 
leisti medį piauti.

Churchillas savo atsimini
muose dažnai miestus ir 
vietoves vadina savo seno
viškais vardais: Jis yra 
pripažinęs, kad stoja prieš 
bile kokį vietovių vardų pa- 
keįtimą. Jis todėl dažnai 
Taliną vadina Reveliu, Hel- 
sinki Helsingforsu, Oslo 
Christiana, Leningradą St. 
Peterburgu, Istanbulą Kon
stantinopoliu, Jugoslaviją 
Serbija-Hercogovina, Iraną 
Persija, Ethiopiją Abisini
ja, Thailąndą Siamu, Lvovą 
Lembergu, Latviją Kur- 
liandija, Čekoslovakiją Bo- 
hemija-Moravia, Šveicariją 
Helvetia, ir tt.

Jugoslavai Triestą vadina 
Trst.

BUVO CARAS, KURIS 
WlEKADOS NEMATĖ 
SOSTO IR MIRĖ 
NEŽINODAMAS 
NEI SAVO VARDO

Rusijos galybė ir pažan
ga pirmyn padarė didelį 
žingsnį laike Petro Didžio
jo viešpatavimo. Bet 1725 
metais jis mirė. Po mirties 
jo antroji žmona su gvar
diečių pagalba pasiskelbė 
Rusijos valdove. Tai buvo 
Katrina Pirmoji.

Bet ji neilgai gyveno. Jai 
mirus viešpatavo Petras 
Antrasis, bet ir jo viešpa
tavimas buvo trumpas. 
1730 metais prie galios at
sistojo Anna, duktė Jono, 
brolio Petro Didžiojo. An
na, buvo ištekėjusi už tūlo 
vokiečių grafo Kurlandijo- 
je. Jam mirus ji gyveno su 
Bironu.

Anna viešpatavo dešimt j 
metų. Rusiją valdė jos mei
lužis Bironas, žiaurus ir 
žvėriškas vokietys. Vokie
čiai visur įsigalėjo, kaip 
namie. Kasmet dešimtimis , 
tūkstančių žmones areštavo 
ir grūdo į kalėjimus. Anna 
buvo bevaikė ir rūpinosi, 
ką pasodinti ant Rusijos 
carų sosto. Ir parsitraukė 
iš Vokietijos savo giminai
tę kitą Anna Leopoldovą, 
Brunswicko kunigai k š č i o 
žmoną, kuri turėjo mažą 
sūnų.

1740 metais carienė An
na mirė. Jos giminaitės 
Annos Leopoldovos sūnus 
buvo tik 3-jų mėnesių ber
niukas. Bironas ir jo šali
ninkai pavadino tą vaikutį 
Rusijos caru Ivanu (Jonu) 
šeštuoju, o patys laikė ga
lią savo rankose.

Bet Rusijos bajorija buvo 
jau nuvargusi vokiečių vieš
patavimo metu — Annos ir 
Birono. Todėl gvardiečių 
komandieriai susitarė su 
Petro Didžiojo dukra Elz
bieta ir nuvertė to vaiko 
valdžią. Bironą areštavo, 
vokiečius pradėjo atstatyti 
nuo valdiškų vietų.

Pradžioje niekas daug 
atydos nekreipė į buvusį 
“carą” vaiką. Jo motina ir 
jis laisvai gyveno Kui-lan- 
dijoje (Latvijoje).

Septynerių Metų Karas
Tais laikais Vokietija bu

vo susiskaldžiusi į daugelį 
atskirų mažų karalysčių ir 
kunigaikštysčių. Prūsi jos 
karalystė buvo didžiausia. 
1740 metais jos karaliumi 
tapo Frederickas Willimas, 
vėliau pramintas ‘didžiuo
ju.” Tai buvo baisus ne
nuorama. Jis puolė tai Da
niją, tai Austriją, tai Len
kiją, tai kitus kainynus. Jo 
agresijos atvedė prie Sep
tynerių Metų Karo Europo
je, į kurį įsivėlė Anglija, 
Francija, Saksonija, Švedi
ja, Rusija ir kitos valsty
bės.

Frederickas pradžioje 
juokus darė iš Rusijos ar
mijos. Mat, jis buvo ten 
papirkęs tūlus ministerius. 
generolus ir valdovus. Bet 
greitai patyrė, kad apsiri
ko. Rusijos armija įsiver
žė į Prūsiją ir sukūlė vo
kiečius prie K o r n d o r f o , 
Palclgo ir 1759 metais prie 
Kunersdorfo. Patsai Frede
rickas po šio pralaimėjimo 
rašė savo broliui:

“Iš 48,000 armijos aš da
bar neturiu nei trijų tūks
tančių. Visi mano karo da
liniai bėga ir aš netekau 
vilties...” Ir norėjo sau ga
lą pasidaryti. Gi 1760 me
tais rusų armija net Berly
ną užėmė.

Frederickas buvo prie kia “žvaigždžių laukas.

pražūties kranto. Jis ir\įo 
sėbrai atsiminė Rusijos 
“carą” Ivaną Vl-tąjį. Pa
siuntė į Rusiją geriausius 
savo agentus, kad tie su
kurstytų Ivano šalininkus, 
nuverstų Elzbietą ir pasta
tytų jam paklusnius prie 
valdžios.

Tuo kartu, karo sąlygose, 
“caras” Ivanas buvo jau 
išvežtas j šiaurius ir sau
gojamas. Fredericką išgel- 
b ė j o carienės Elzbietos 
mirtis 1761 metais. Prie 
Rusijos sosto atsistojo vo
kiškos kilmės Petras Tre
čiasis. Šis tuojau susitai
kė su Fredericku ir net jam 
į pagalbą ėjo, paskelbda
mas Danijai karą, tai yra 
Fredericko prieš i n i n k u i. 
Bet Petro 3-j o viešpatavi
mas buvo trumpas, jį nu
vertė jo žmona Kate^na 
Antroji ir gvar

j sijoje vėl vadovavo žmonės, 
nedraugingi Frederickui.
Suokalbis ir Ivano mirtis
Katrinai Antrajai viešpa

taujant Rusijoje, ji vedė 
daug karų. “Caras” Iva
nas buvo atgabentas į Šli- 
selburgo tvirtovę, ant La
dogos ežero kranto ir lai
komas po didžia apsauga. 
“Caras” Ivanas augo at
skirtas nuo pasaulio taip, 
kad galų gale jis jau neži
nojo nei tikrojo savo vardo. 
Jį tai vadino “Ivanu,” tai 
“Georgu,” tai “Petru.”

Frederickas suplanavo 
nuversti Katrinos valdžią, 
išlaisvinti “carą” Ivaną ir 
pastatyti prie galios sau ar
timus žmones. Jis pasiuntė 
į Rusiją grupę agentų, ap
rūpintų didžiais kiekiazis pi- 
nigū. Fredericko a# eJ) - 
tams vadovavo gudrusis 
Šlimmas, Rusijoje pasiva
dinęs Tagenu. Jam pavyko 
dasigauti net į carienės Elz
bietos aukštu valdovu tar
pą, tūlus papirkti.

Kada Šliselburgo tvirtu
moje stovėjo Smolensko pul
kas, tai tūlas oficierius V. 
J. Mirovičius, papirktas 
Šlimmo, suorganizavo su
kilimą išlaisvinimui “caro” 
Ivano. Bet kada sukilėliai 
pasiekė “caro” vienutę, tai 
“carą” Ivaną rado kardais 
ir durtuvais subadytą ir 
jau mirusį. Mat, Katrinos 
buvo įsakyta sargų virši
ninkams, kad atsitikime 
baidymo išlaisvinti Ivaną, 
tai aukšti sargybos virši
ninkai turi ji užmušti. Jie 
tą ir atliko. Tai buvo 1764 
metais, kada “caras” Iva
nas jau buvo pasiekęs 24

Į metų amžių.
Taip jis mirė nematęs 

Rusijos sosto ir net nežabo
damas savo tikros kilmės, 
nei tikrojo vardo. Vokiečių 
intrigų pagalba jis buvo pa
skelbtas “visos Rusijos ca
ru.” Vokiečių imperato- 

• riaus suokalbių sūkuryje 
jis ir mirė. Mirovičių suė
mė ir pakorė. Šlimmas taip 
pat buvo nušautas. Frede
ricko suokallbis susmuko.

a Kateri 
diečiai. nu-

Turi tinkamą pavardę .
Iš Tarybų Sąjungos pra

nešama, kad tenykščiai 
mokslininkai yra pasiuntę 
raketas i 200 kilometru 
aukštį, kas yra vienu treč
daliu aukščiau, negu pasie
kė Amerikos raketai.

Tarybiniai mokslininkai 
sako, kad mėnulio pasii
mąs dabar tik laiko klav^si- 
mas. Visą tą tyrinėjimą 
tvarko mokslininkas su gan 
tinkama pavarde: profeso
rius šternfeldas, kas reiš-



Lietuvos Sūnus —Išeivis
=^= Rašo SUSNINKŲ JURQIS-----

(Tąsa)
Nuo savo nuomininkų lupo dideles nuo

mas, o saliūne varė smarkų biznį. Tai 
šitas “geras” dėdė davinėjo Jurgiui vi
sokias rodąs, patarimus. Anot jo: “Tu 
užmuši žmogų, bet jei nueisi pas gerą 
žmogų, jis tau duos patarimą, ir viskas 
gerai išeis.”

Saliūninkas kalbėdavo į Jurgį įsmei
gęs savo mažytes viliugingas akytes. Žiū
rint į jį rodėsj, kad jis pasirengęs tave 
iš kažkokios bėdos ištraukti, apginti, iš
gelbėti.

Kartą Jurgis spiriamas degančio rei
kalo nuėjo pas jįjį prašyti pagalbos. Mat, 
bado replės buvo Jurgį gerokai suspau- 
džiusios, ir jam būtinai reikėjo pasisko
linti bent dešimtį dolerių. Be jokios ne
vilties baimės ar dvejojimų jis manė: 
“Ot, nueisiu vakare pas ‘gerąjį dėduti” ir 
gausiu.”

Kai Jurgis atėjo į saliūną, ten buvo 
pilna įmonių. Jaunuoliai išsigėrę links
minosi’ o su jais ir pats saliūno savinin
kas, neatsilikdamas dainuoja, juokauja 
sykiu.

Jurgiui nebuvo progos nei užsiminti, 
ko atėjo, tai išgėręs stikliuką kiek su ki
tais padainavo, pajuokavo, nors jo nuo
taika toli nebuvo tokia linksma, ir išėjo.

Kas daryti? Jis galvojo, kad geriau
sia būsų sugrįžti apie vidunaktį. Taip 
ir padarė. Sugrįžo, atsisėdo, užsisakė 
stiklinę alaus ir laukė, iki išeis paskuti
nis žmogus, tada jis ims ir paprašys sa
vininko,—ir gaus.

Ir prisiėmęs drąsos Jurgis .paskuti
niam svečiui išėjus kreipėsi į saliūnin- 
ką:

“Mielas dėde, gal man padarytume 
locką ir paskolintume bent dešimtį dole
rių. Man jų labai reikia, o subatoj pra
dedu dirbti, tai galėsiu atmokėti...”

Tuo tarpu, kai Jurgis kalbėjo, jis ma
tė, kur saliūninkas buvo sudėjęs jau su
skaičiuotus pinigus, dienos įeigas: našta 
kuone dengė visą stalą, popieriniai bank
notai^ dešimt, po dvidešimt, po pen
ktus,*po vieną, ir dargi sidabriniai dole
riai, pusdoleriai, mažesni...

Dėdutė atydžiai pažiūrėjo į Jurgį savo 
mažytes akis kiek išplėtęs ir sakė:

“Neturiu visai atliekamų. Kiek turiu 
tai turiu išmokėti.” -

Jurgis buvo sukrėstas:
“Bet, mielas, dėde, juk šeštadienį jums 

atiduosiu! Susimildamas, paskolinkite 
man dešimtį...”

Bet anas nieko nesakė, tik jo riebios 
rankos žarstė banknotus, grobė ir grūdo 
į seifą. Jis užrakino dureles ir tada at
sigrįžo į Jurgį. Jo viena akelė buvo vi
sai primerkta ir jo veido bruožai buvo 
lyg sukietėję :

“Aš niekam pinigų neskolinu, ar su
pranti?”

Jurgis buvo nustebintas. Jis neturė
jo jokios nuovokos, kad tas žmogus jam 
tokį šposą iškrės. Juk tas tiek jam pri
pasakojo, tiek patarimų davė, taip nuda
vė, kad visame kame pagelbėtų, tik mo
kino, o faktinai to gerojo dėdutės vienin
telis tikslas buvo tik alaus stiklas par
duoti !

Kad ir sukrėstas, Jurgis visgi sugebė
jo sukontroliuoti ir atsakyti:

“To iš jūs, dėduk, susilaukti aš visai 
nesitikėjau! Prakeiktas tas jūsų godu
mas!” ir jis supykęs išėjo.

Tai buvo penktadienis, didžioji pėtny- 
•čia prieš Velykas. Nuo “dėdutės” nuėjo 
ten, kur gyveno jo draugas Williams, 
kuriam praeityje pats buvo paskolinęs 
pinigų. Bet viskas ką gavo, tai tik jo 
draugo antrašą, o pats draugas jau buvo 
kokie trys mėnesiai atgal išsikraustęs 
gyventi kitur, į mainas, į Pennsylvanijos 
valstybę. Jurgis jau turėjo užsidirbęs 
18 dolerių, bet dar visa savaitė turėjo 
praeiti, iki gaus algą. Ir kaip jam buvo 
yeikalingi pinigai, kurie pas policijos 
viršininką guli! Bet jis neduoda,— ir 
ką padarysi?

Neradęs draugo, Jurgis nuėjo į krau
tuvę, pas kitą “gerą” dėdutę, kad nusi
pirkti maisto Velykom. Kada krautuvi
ninkas visus aptarnavo, tai Jurgis pasa
kė, ko jam reikia. Bet krautuvininkas 
į jį pažiūrėjo rūsčiomis akimis ir sakė:

“Tavo jau yra priimta už šešius dole
rius, ir dar neužmokėjai. Ne, negausi 
daugiau!”

Jurgis jam išdėstė visas savo bėdas,—

kiek vargo turėjo pakol darbo susirado. 
Jis aiškino:

“Dabar, dėduk, jau aš turiu darbo, už
dirbu neblogai, tik palaukime šešias die
nas ir aš jums šeštadienį viską grąžin
siu, sumokėsiu. Tik duokite man Vely
koms du svaru porkčiapo ir bandęlę duo
nos...”

Ant tų jo žodžių krautuvininkas dar 
labiau susiraukė lyg devynios pėtnyčios 
ir sako:

“Aa, porkčiapo! Porkčiapo brangaus 
negausi!... Imk, jei nori, porą silkių, ir 
džiaugkis, kad gauni!”

Jurgis dar bandė išprašyti ką nors ge- 
gesnio, bet krautuvėn tuoj pribuvo kiti 
pirkėjai ir dėdutė nuė.į/ jiems patarnau
ti. Ir kada krautuvė visai ištuštėjo, 
Jurgis dar vis tebestovėjo ir laukė. Ir 
jautė jis, kaip per jo skruostus ašaros 
riedėjo....

Tada dėdutė atėjęs klausė:
— Ar imsi dvi silkes? Jau parkčiapą 

pardaviau. Jei neimsi, tai negausi nie
ko, džiaugkis, kad ką nors gauni!

Ir padavė Jurgiui silkes su juoda duo
na.

Kuomet Jurgis parnešė namo ir ^pa
davė gaspadinei, ta nustebusi klausė:

— Ką čia parnešei, Velykoms dvi sil
kes ir juodos duonos bandukę?... Kodėl 
nesakei? Mes būtume tau davę, ko rei
kia.

O vyras paminėjo, kad jeigu Jurgis 
būtų paprašęs, tai jam būtų paskolinęs 
kiek reikia. Bet Jurgis atšovė:

— Prašiau pas vieną geriausių prįete- 
lių ir negavau, tai pas nieką neprašysiu.

— Negavai, tai tas dar nereiškia, kad 
ir pas kitus negausi.
■ j

Atėjo velykų rytas. Kur jis gyveno, 
radosi keturi įnamiai, patys šeimininkai 
ir du jų vaikai. Kai parėję iš bažnyčios 
apsėdo visi aplink stalą, kuris buvo ap
krautas visokiomis gerybėmis, kepsniais, 
vištelėmis, kalakutais, buteliais su trum
pais ir ilgais kaklais geriausių gėrimų, 
taip, kad kvapas net nosį dilgino, tai 
Jurgis sau vienas šveitė savo mielas sil
keles su cibuliais... Tai jam buvo ilgiau
siai atmintos Velykos. Tik vėliau jis su
žinojo, kad jo velykinis valgis ištikrųjų 
buvo sveik-esnis už anų visų.

Washington, D. C.
PAKELIA MOKESTĮ Už 

TELEFONĄ
Negalima pripildyti pinigais 

maišo, kuriame skylė yra dides
nė už jį patį. Miesto Bell Tele
phone kompanija jau per kele
tą mėnesių rėkia, kad jai rei
kia iš ko nors gauti pinigų pa
dengimui deficito. O iš kur ji 
juos gaus? Aišku, iš darbo žmo
nių beveik tuščios kišenės.

Kompanijai reikalinga dau
giau pinigų, nes šėrininkai pra
dėjo abejoti, ar jie gaus savo 
dividendus. Kompanija veda 
derybas su miesto valdyba, kad 
pastaroji leistų kompanijai pa
kelti mokesčius už telefoną. 
Derybos ėjo ilgą laiką. Paga
liau valdyba sutko su kompani
jos užmačiomis.

Kompanija dabar gaus per 
metus $2,200,000 “deficitui pa
dengti.” Tie pinigai bus paim
ti iš kišenių tų žmonių, kurie 
turi savo namuose telefonus.

Ir taip, nuolat ir nuolat kyla 
visokie mokesčiai, sunkindami 
ir taip jau sunkų liaudies gy
venimą.

Steponas Joniškietis.

Pirmadienį Jurgis parėjęs iš darbo ra
do atvirlaiškį nuo miesto valdybos. Pa
sirodo, kad Dėdė Samas jį kviečia į sa
vo ginkluotas jėgas, kitaip sakant, stoti 
į armiją. Jurgis su atvirlaiškiu tuoj nu
siskubino pas advokatą. Tas pasižiūrė
jo ir sako: ■

— Aš darysiu viską, kad greičiau at
gauti pinigus nuo policijos viršininko. 
Ir iš tikro, už dviejų dienų šerifas atne
šė į fabriką kvietimą, kad Jurgis turi 
stoti į teismą. Su kuom? Ogi, senio 
advokatas jį vėl traukia teisman dėl šim
to penkiasdešimt dolerių. Jurgis su ta 
žinia vėl nusiskubino pas advokatą. Ad
vokatas pasižiūrėjęs į varantą pradėjo 
juoktis ir galvą kraipydamas sako:

— Gerai, gerai, aš taip ir norėjau, 
kad jie mus pirmiau trauktų į teismą. 
Dabar tai mes turime labai gerą bylą. 
Pažiūrėsime, kas iš to viso išeis....

Paskui jis Jurgį su draugu pakvietė į 
kitą kambarį, nors raštinė buvo tuščia, 
ir ten tą patį kartojo:

— Dabar tai mes turime labai gerą 
bylą, Aies dabar juos pamokysim!

Bet matydamas, kad Jurgis nieko ne
daro, dar kiek pasigyręs nusivedė juos 
atgal raštinėm Ten jau žemesniu balsu 
kartojo, ką pirmiau sakė, jau su ne tiek 
ūpo.

Advokatą apleidę Jurgis ir draugas 
dar kalbėjo apie tą gerą advokatą, kurį 
pataikė. Bet penktadienį atėjo kitas 
laiškas nuo advokato, kuriame buvo sa
kyta, kad Jurgio byla pirmadienį jau^ne- 
bus sprendžiama.

Sulaukus vakaro Jurgis vėl nuėjo pas 
advokatą. Kas tai jam jau atrodė įtar
tina. Bet advokatas aiškino, kad senis 
ir jo advokatas teisman nestoja ir todėl 
byla neįvyks. Jurgio šitie advokato ar
gumentai neįtikino. Jis suprato, kad čia 
kas nors netvarkoje ir baisiai užsigavęs 
sušuko:

— Atiduok man varantą, kurį vakar 
tau padaviau!

— To negaliu, nes varantą pasiėmė 
senio advokatas. Aš turėjau jam ati
duoti, atsakė advokatas.

(Bus daugiau)^

Norwood, Mass.
Su pradžia Laisvės vajaus 

šios apylinkės 3-jų miestų — 
Boston, Norwood ir Montello 
—yra rengiamas dar vienas 
bendras piknikas. Jis įvyks 10 
dieną spalio, Lietuvių Tautiš
ko Namo Parke, Montello, 
Mass.

Šiame piknike turėsime pro
gą pasitarti, kaip geriausia 
būtų galima pravesti Laisvės 
vajų šioje apylinkėje. Visiems 
yra žinoma, kad tokių vajų 
pravedimas su kiekvienais 
metais darosi vis sunkesnis, 
nes metų bėgiu daug Laisvės 
skaitytojų bei abelnai lietu- 

Įvių išsibraukia iš gyvųjų tar
po. Dar kiti atsisako užsira
šyti ar atsinaujinti Laisvę dėl 
senatvės. Todėl yra būtinai 
reikalinga, kad šiame vajuje 
neatsiliktų vajininkų neatlan
kyta jokia kolonija, kurioje 
randasi lietuvių.

Taigi, apie visą tai turėsime 
progą pasikalbėti šiame pik
nike. Ir kuomet dabar dienos 
jau trumpos, todėl į minimą 
pikniką reikia siu važiuoti 
anksčiau.

Norwood iečiai ir kitų ko
loniją lietuviai prašomi būti
nai atvykti į pikniką.

Jau virš metai laiko kai 
sunkiai serga širdies liga se
nas Norwoodo gyventojas ir 
geras mūsų organizacijose 
darbuotojas, taipgi ir Laisvės 
skaitytojas K. Vįtartas. Todėl 
yra manoma artimu laiku tu
rėti jam draugiškumo bei 
užuojautos sueigą. Todėl nor
woodieciai, kurie apie tai gal 
dar nežinojote, esate prašomi 
tą reikalą įsitėmyti ir apsvars
tyti, kaip geriausia būtų gali
ma tai atlikti. Tuo reikalu ne 
už ilgo bus šaukiamas pasi
tarimas. Kuomet bus praneš
ta, būtinai tame pasitarime 
.dalyvaukite.

J šiuo tarpu 2 Norwoodo lie
tuviai randasi pavojingos li
gos kankinami: tai Pranas 
Mučinskas ir Juozas Taraila. 
Pastarasis yra vietinės LDS 
kuopos narju. Tai aukos9 tos 
baisios vėžio ligos.

Tas pats

Burlington, N. J.
1954 m. rugsėjo 21 d. mirė 

Vipcentas Kugauskis, Laisvės 
skaitytojas. Kilęs nuo Šeduvos. 
Ilgai sirgo. Amerikoje išgyve- 
veno 40 metų. Jis turėjo 68 
metus amžiaus. Paliko žmoną, 
sūnų ir dukterį. Lai Ibūna jam 
lengva žemė, o likusiems—nuo
širdi užuojauta.

K.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.60

Waterbury, Conn.
DVIEJŲ SAVAIČIŲ LAIKO

TARPYJE SUPILTA DU 
NAUJI KAPAI

Rugsėjo 4 d. mirė Stasys 
Senkevičius, sulaukęs 74 metus 
amžiaus. Paliko savo gyveni
mo draugę, 2 sūnų, vieną duk
terį, žentą, 'brolį Kazį ir dauge
lį gerų draugų, su kuriais gy
vas būdamas gražiai veikė kar
tu. Kadangi velionis buvo 
linksmo būdo, mėgo su kožnu 
gražiai pasikalbėti, paštukavo- 
ti, tai visuomet turėjo daugelį 
žmonių apie save. Velionis gi
mė ir augo Lietuvoje, apie Vil
kaviškį. Velionį aš pažinojau 
per 30 metų ir jis vis buvo ūki
ninkas. Ant piknikų atveždavo 
sūrių. Velionis mylėjo pažan
gą, priklausė L.L.D. ir L.D.S. 
Skaitė Laisvę ir remdavo, kas 
buvo pažangu, visokiais būdais 
pagal išgalę.

Rugsėjo 6 d. tapo palaidotas 
laisvai Waterbury’io lietuviško
se kapinėse. Palydėjo daug
žmonių,— galėjo būti kokie 50 
automobilių. Atsisveikinimo
kalbą kapinėse pasakė K. Kras- 
nitskas. Laidotuvių direktorius 
buvo John Stakes, kuris gražiai 
paačiavo visiems, kurie palydė
jo, ir varde Senkevičių šeimos 
užprašė visus palydovus sugrįž
ti į Sinkevičių namus ant pie
tų.

Rugsėjo 17 d. mirė Augustas 
Degimas, sulaukęs 67 metų 
amžiaus. Tris savaites sirgo. 
Paliko žmoną, sūnų, dukterį ir 
vieną broli Petrą.

Velionis buvo labai rimto bū
do žmogus, atrodė, kad pykti 
visiškai nemokėjo. Buvo pa
žangus žmogus, pinigiškai vi
suomet remdavo pažangą. 
Skaitė pažangią spaudą ir ją 
rėmė. Rugsėjo 19 d. tapo lais
vai palaidotas Lietuvių Laisvo
se kapinėse. Nors žmona yra 
tikinti, bet jo. prašymą išpildė, 
už tatai reikia atiduoti jai kre
ditą.

Lietuvių Laisvose kapinėse 
per dvi savaites laiko tapo su
pilti du nauji kapai labai gerų 
širdingų žmonių.

Lai jums, draugai, ramu bū
na ilsėtis Lietuvių Laisvose ka
pinėse!

J. S.

Rochester, N. Y.
Gedcmino Draugystė rengia ska

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

Komisija.

Montello, Mass.
Staigiai mirė George Bag

donas. Palaidotas rugsėjo 26- 
tą, Kalvarijos kapinėse. Iš 
amato buvo čeverykų dirbė
jas. Paliko nuliūdime sūnų A. 
Bagdoną, marčią, broli Steve 
Bagdoną, brolienę, pusbrolius 

j ir kitus gimines. Pusbroliai 
gyvena: Louis Bagdonas — 
Pittsfield, Mass.; Peter Bag
donas— Boston, Mass. 

t

Velionis prigulėjo prie pa
šaipiųjų draugysčių : šv. Roko, 
Kazimierinės ir Sandaros Klu
bo. *

Susirgo ir tapo nuvežtas 
į ligoninę egzaminavimams 
Laisvės skaitytojas Peter Abi
šala. • gyvenantis 87 Upland 
Rd.

Trijų miestų piknikas įvyks 
spalio 10 d., Lietuvių Tautiš
ko Namo Parke.

LLD 6 kp. tam darbui išrin
ko didelį komitetą. Tai bus 
paskutinis piknikas šį sezoną 
ir atsisveikinimas su pušynu. 
Pikniką rengia Mohtellos, 
Norwoodo ir So. Bostono ko
mitetai. 4

LDS 67 k p. piknikas įvyks 
spalio 3-čią. Tame piknike, 
kurie atsinaujins Laisvę, G. 
Šimaitis jiems užtemdys į 
sveikatą.

G. Shimaitis

Racine, Wis.
Rugsėjo 2d d. Lt. Pulk. Har

ry Fleming, rezervo karininkui, 
su žmona sugrįžus į jų laikinus 
namus, 'jis ant kiekvieno gat
vės kampo buvo gyventojų su
laikytas. Gyventojai sveikino 
pulkininką ir smerkė bei kriti
kavo karo teismo nuosprendį.

Fleming buvo paimtas Korė
jos šiauriečių nelaisvėn ir val
džia ji kaltina bendradarbiavi
me su komunistais, esant nelai
svėje. Flemingą karo teismas, 
susidedantis iš 11-kos karinin
ku, rado kaltu. Karo teismo 
Įsakas: negarbingai paleisti 
Flemingą iš tarnystės. Flemin- 
gas apeliuos šį nuosprendį.

Fleming yra .pirmas karinin
kas, buvęs teisiamas specifiš
kai už bendradarbiavimą 
komunistais.

'SU

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 vieną ant sveikatos. O kas 
naujai užsirašys Laisvę, tas gaus du 
mažiukus.

MONTELLO, MASS.
Trijų miestų piknikas, paskutinis 

šiuom sezonu, įvyks sekmadieni, 30 
d. Spalio-Oct, Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, pradžia 1 vai. dieną. 
Rengia Montello, Norwoodas ir So. 
Bostonas. įžanga nemokamai.

Kviečia Rengėjai.

c, v 1 A ta Lapaičio
— INovember

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

metinis sąskridis —

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,

Prasidės 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Nauja Jdomi Knyga
1

Apie Dievus ir Žmones

Žynius laisvamanybes skelbėjas

Antanas M. Metelionis
Ruošia, spaudai knygą, kuri bus iŠ

256 Puslapių, Gražiais Apdarais

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

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Mr. T. Metelonis
2550 J Dartmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida
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IS LIETUVOS
NAUJOJE GYVENVIETeJE 

VILKIJA. “Pergalės trimi
to” kolūkyje statoma nauja gy
venvietė. Čia jau persikėlė 10 
artelės narių. Tai kolūkiečiai 
P. Valaitis, K. Grigaliūnas, K. 
Žilinskas ir kiti. Statybininkų 
brigada, vadovaujama K. Ra
manausko, įsipareigojo arti
miausiu metu parengti gyvena
muosius namus dar 8 kolūkie
čių šeimoms.

Naujoji kolūkio gyvenvietė 
radiofikuojama.

A. šmatauskas.

BENDRABUČIAI MECHA
NIZATORIAMS

KĖDAINIAI. Važiuojant iš 
Kėdainių į Šėtą, iš tolo matosi 
į viršų kylančios naujų pastatų 
sienos, čia statomi bendrabu
čiai Šėtos MTS. mechanizato
riams. Bendrabučiuose numato
ma įrengti radijo taškus, įvesti 
elektrą. Statybininkai vadovau
jami inžinieriaus Lugausko įsi
pareigojo perduoti naująjį pa* 
statą eksploatacijai anksčiau 
nustatyto laiko.

V. Pūras,

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

minimo vakarą, kuris įvyks penkta
dieni, 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.

Richmond Hill, N. ¥.



Iš kriaučių 54 
skyriaus 

susirinkimo
Lietuvių kriaučių unijos 5 1 

skyriaus susirinkimas įvyko 
rugsėjo 22 d.. Amalgameitų 
Unijos svetainėje. 11-27 Arion 
PI., Brooklyne. Kriaučių buvo 
prisirinkę daug, ypatingai tie, 
kurie velija lokalui gero ir 
nori išgirsti teisingų raportai 
iš valdybos, šiame susirinkime 
nedalyvavo šmeižikų grupės 
nei vienas.

Apart lokalo techniškų da
lykų, buvo raportų. Iš CIO 
State Konvencijos, kuri į\yko 
Albany rugsėjo 9-10-11 dd., 
raportavo delegatai Stasys 
Jackus'ir Juozas Juškauskas. 
Reikia pripažinti, kad jie ra
portą išdavė labai gerą ir la
bai gerai suprantamą. Nepai
sant, kad Juškauskas Brook
lyne gimęs ir užaugęs, bet lie
tuvių kalbą vartoja taip gerai, 
kaip ir tas. kuris Kaune gimęs 
ir augęs. Apie Jackų nieko 
negalima pasakyti, tas jau 
pripratęs raportus duoti. Jis 
visuomet gerai, aiškiai rapor
tus išduoda.

Jų abiejų raportas išklausy
tas ir priimtas su aplodismen
tais.

Vincas Michelsonas rapor
tavo iš- City CIO susirinkimo, 
pareikšdamas, jog tame susi
rinkime buvo pageidaujama, 
kad į valstijos gubernatorių 
būtų nominuotas F. D. Roose- 
veltas Jr. Ir daug kitų dalykų 
Michelsonas pranešė, kad ten 
buvo svarstoma, tačiau šioje 
korespondencijoje nėra gali
mybės suminėti. Vienok rei
kia paminėti tą, kad tokie lo- 
kalo atstovai, kaip V< Michel
sonas, tai visur tinka ir tinka
mai, suprantamai išduoda ra
portus. Kriaučiai tuomi užsi
ganėdinę.

Lokalo delegatas Kazys 
Kundrotas raportavo apie lie
tuvių kriaučių šapas, kurioje 
yra darbo daugiau ar mažiau. 
Taipgi priminė, kad New 
Yorko ir Brooklyn© kriau
šiams artimoje ateityje reikės 
pasiūti apie ketvertą milijonų 
kareiviškų uniformų ir bus 
siuvamos sir gerai išlavintais 
rankiniais kriaučiais ir opera
toriais.

Apie lietuvių šapas priminė 
sekančiai:

Atkočaičio šapa uždarvta 
jau metai laiko. Ar jis pradės 
dirbti ar jis gaus darbo, tai 
nei jis pats, nežino.

Armakausko-Brigacko ša- 
poje darbo yra labai mažai. 
Darbininkai dirba po dvi-tris 
dienas į savaitę.

Mičiulio šapoje dirba po 
vieną-dvi dienas į savaitę.

Diržio šapoje darbo yra ir 
darbininkai išdirba pilną lai
ką, tik ten yra kivirčų su kal- 
nierių lenkiku.

Šimėno šapoje pradėjo dar
bo atsirasti, bet labai mažai. 
Prie to, dar ir darbininkų ne
gali gauti, nes kai šapa buvo 
per ilgą laiką uždaryta, tai 
ir darbininkai išsisklaidė.

Bubelio šapoje darbo ma
žai, bet tolyn atsirajida dau
giau. Darbininkai jokių skun
dų neduoda. Nauju šapos pir
mininku darbininkai išsirinko 
J. Juškauską.

Zorlando šapoje darbo yra 
nedaug, bet darbininkai išdir
ba beveik pilną laiką. Siuva 
daugiausia trumpus overkotus 
ir tapkocius. Ten. buvo biskis 
kivirčų su lainikų beisteriais, 
bet šiaip viskas OK.

Matulio - Vaiginio šapoje 
darbo privežė tiek daug, kad 
neturi kur padėti. Veikiausia, 
ten tiek daug darbo privežė, 
kad atėjo kišenes siūti ex-de- 
legatas Vytautas Ubarevičius. 
Tarpe darbininkų bile kokius 
kivirčus puikiai sutvarko ša
pos darbininkų pirmininkas 
Jurgis Bernotą. Skylių siuvė
jos skundėsi lokalo pildomajai

(

Kviečiame, prašome Imti su ! Pagerbs darbo žmonią
i apgynėjus advokatus• V • | • • «

mumis sj sekmadieni
Meno ir įvairumų progra

moje girdėsime dainų, juokų, 
muzikos. Programa 3 valan
dą. Po programos geros vai
šės prie bufeto. Įėjimas nemo-

I karnas. Atpildas pagal kiek- 
i vieno išgalę ir. nuožiūrą. Nėra
i nustatytos mokesties mažiau-. Richmond Hill.

Aido Choras
d©

Paskiausioje pamokoje Ai-
Choras praktikavo labai

ažią naują muziko Prano 
Balevičiaus sukurtą kompozi
ciją “Pumpurėlis,” žodžiai Ja- 
silionio. O kitą mokinasi taip buvusi tame, 
pat maloniai jautri;} anglų 
kalboje. Tos naujausios, žino
ma, pirmu kartu bus girdimos 
Laisvės koncerto lapkričio

mogos dalyviai {aibgi nebus 
užmiršti. Mokytoja Mildred 
Stensler parinko grupę seniau 
išmoktų, tarpe tų ir lengves
nių dainų, kad visa publika 
galėtų dainuoti sykiu su cho- 

me ir dar dainuosime 
tądien j.

tiražu, kad choristai sugriž 

dar trūksta vyrų ir moterų, 
buvusiųjų ir naujų. Laukia
me, labai laukiame.

Aido Choro pamokos įvyks
ta kas penktadienio vakarą, 
Liberty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Pradžia S vai.,

Po praėjusios pamokos vėl 
turėjome netikėtą staigmeną. 
Vincas Čepulis ir choriste jo 
žmona Ona sumanė savo ve
dybinio gyvenimo 29 metų su
kaktį paminėti su choristais. 
Tad po pamokos nuėję žemyn 
į restauraną radome gražiai 
užtiestus stalus, apdėtus jų 
pačių namie gamintomis vai
šėmis. Sugiedoję jiems “Il
giausių, metų,” linksmai ir so
čiai pasivaišinome.

Pamokų pertraukoje pirmi
ninkas J. Grybas pateikė pik- 

leistuvių galutinus raportus. 
Piknikas buvo pelningas. Cho
ras ypačiai dėkingas choro 
prieteliams J. M. Kalvaičiams, 
j. Steponaičiui ir E. černevi- 
čiams už nepaprastai gražią 
talka.

tos mamytei Gasparienei 
Grand Rapids irt d ošiu 
kurią ji dovanojo chorui 
k e LDS Seimo, Chicagoje.

Kongresmenas sako, 
kad bando ji 

apšmeižti
Newyorkietis kongresmanas 

Powell sako, jog senatims 
bankiniams reikalams komite
tas jį apšmeižė. Tai padaręs 
įmaišymu jo vardo tarp tar
domų už suktybes.

Komitetas rugsėjo 27-tą bu
vo pertraukęs statybos sukčių 
tardymą tikslu tardyti staty
bininką David Kent. Prieš 
Kentą kaltinimų suktybėse ne
pateikė. Viskas, ką prieš jį 
parodė, tai kad jis, baltasis 
statė Queens apartmenlus, 
kur įleidžiami negrai ir baltie
ji. Taipgi daug tardė dėl jo su
teiktos savo draugui, negrui 
Powell’ui 3 tūkstančių' asmeni
nės paskolos.

tarybai, kad jų esą perdaug. 
Dalykas pavestas Joint Boar- 
dui. Kaip jie padarys, taip 
bus. Bet pas Matulį yra dar
bo ir darbininkų.

Apatinis

I) <!

madienį, spa 
Auditori joje. 
Atlantic A

idasi prie 
I Hith St.,

Susituokė telefonu
Barbara

Rush susituokė su Japonijoje 
esančiu leitenantu Jacksonn 

i per telefoną į vykdytose apei
gose. Priežastis tokių vedybų 

įienorė- 
apsi vedimo toliau atidėti.

1 arnybos,

■ i Demokratai kaltina 
republikonus

Demokratai buvo pasiūlę 
' republikonams, kad akieji 
: bendrai padarytų bešališką 
'filmą, raginant piliečius regi.s- 
■'truotis balsavimui. Filme bū- 

natoriniai kandidatai: .demo
kratų ir republikonų. Repub-

Demokratų viršininkai tą 
1 atsisakymą suprato kaip ban
dymą prilaikyti piliečius nuo 
balsavimo. Mat, New Yorke 
jau yra patirta, kad juo dau
giau piliečių dalyvauja balsa
vime, tuo daugiau artimesnių
jų darbininkams kandidatų 
laimi. New York© miestas ir 
valstija, daugumoje, yra dar
bininkais apgyventas kraštas, 

dauguma vis 
demokratus, 

susido-

Gi darbininkų 
dar b alsuoja

Nežiūrint, to, masių 
mojimas rinkimais 
pirm pat rinkimų, kai 
na visur išd isk ūsuotos 
ir kandidatų platformos, 'ra
čiau tas entuziazmas dažnai 
pasirodo pavėluotas, nes mi
nios piliečių yra neregistmo
tos. •!

SignaLStat streikas 
vykdomas 5 savaite

ka.s tęsiasi ir toliau'. Darbinin
kai laikosi solidariai Pikie- 

o protarpiais ve 
darbininkai išeina 
masiniai.

Kadangi dauguma 
yra

darbinin- 
portorikonai, mažų 

uždarbių ir sutaupą žmonės, 
tad unija jau seniai matė rei- 

ros blokų nuo šapos virtuvę. 
Ten pikietuoto.jai užeina atsi
ginti kavos, o nukalė ir sočiai

Ša pa randasi 523 Kent A ve., 
VVilIiamsburge. Streikui vado
vauja nepriklausomos United

Reikalauja $1.25 minimum 
mokesties, atleisti darbininkes 
gimdymo laikui be praradimo 
si nioritv teisiu

Safety Razor šapose 
gal skelbs streiką

Apie 1,000 Brooklyn© Ame- 

ninku savo susirinkime įgalio
jo unija veiktj taip, kaip ma-

Nauja kova kilo dėl to, kad 
kompanija vilkino rugpjūčio 
15-tą žadėtą pasirašyti sutar
tį. Pagaliau pradėjo trauktis 
nuo sąlygų, kurias buvo prisi-

Darbininkus atstovauja UE 
Lok al as 475.

S30E

Atsikroipime į visuomenę 
su [įrašymu tam darbui para
mos, rengėjai, greta kitko, ra-

TAMSTA,
Advokatai sveturgimių gy

nimui praleidžia ištisas savai- 
I tes-mėnesius savo brangaus 
'laiko. Gindamas kitus stato 
'savo ateitį-profesiją į pavojų, 
į Vienok tas jų neatgrąsino 
! nuo veikimo. Tad ar nebūtų 
smagu mums .su jais praleisti 

Į nors vieną vakarą į metus ju 
pagarbai?

Pagerbtuvių vakaras įvyks

vakaro, 405 W. 4 1st St., New 
Yorke. Rengia newyorkietis 
kom i tot as.

Jeigu manote dalyvauti, 
1 malonėkite tuojau įsigyti ti- 
I kietą. Kaina vienam—$5. Ti
lls ietų turės ir lietuvių skyrius. 
! Lauksime užsakymų.

LIET. KOMITETAS

Susirinkimas
BROOKLYN, N. V.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 5 d., Lietu
vio Piliečių Klubo salėje, 280 Union 

Visi nariai kviečiami dalyvau- 
užsimokėli duokles.

Valdyba.
(191-192)

Ii ii

Šio Sekmadienio Popietį

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

sižymėję duetistai Jonas Grybas ir
Kazys Kraučiunas

Po Programos Vakariene
Rengia Laisves Bendroves 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 
Laisvei naujų skaitytojų 
vaikščiojimas dienraščio

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS I

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Kels rendas Eduose 
projektą butuose

Valstijos ir miesto Housing 
Autoriteto viršininkai Cruise 
ir Stichman sutikę kelti ren
das tūluose naujuose apart- 
mentuose, kuriuos pastatys su 
valstijos iždo parama. Po $9 
už kambarį paliks tiktai tū
liems, o daugiau pageidauja
muose butuose žada kelti iki 
$12.25 už kambarį per mėne-

Manhat-

Rendų kėlimas paliečia ir 
pradedamus ar dar planuoja
mus. statyti Williamsburge 
Sumner Houses, Bronxe 
Sou n d view Houses 
tane Carver Houses'. Tie stato
mi buvusių biedniausiais ap
gyventų namų plote. Pakėli
mas rendų užtikrins, 
b ied n i ausie j i ten

Motinos užtvėrė 
nesaugią gatvę

Virš šimtas motinų, nešinos- 
vežinos kūdikiais, savimi už
barikadavo Brooklyn© 50th 
St., tarp 2nd ir 3rd Avės. Jos 
šaukė: “Reikalaujame vai-

Laivo sulaikytas virš pusva
landį.

Motinų rūpestį, pasipiktini
mą ir veiksmą iššaukė mirtis 
3 metu kūdikio Ja.es Kari. Kū- 
o.ikį užmušė .sunkvežimis rug
sėjo 27-tą.

pradėjimui vajaus, gavimui 
proga. Taipgi kartu ir ap- 
Laisvės 35 metų sukakties.

TONY’S

Kasininkas dingęs su 
kasa ir su šeima

Staten Island gyventojas 
John Siemor, 23 metų, prasi
šalinęs su $82,143 iš Natio
nal Bank & Trust Co, vieti
nio .skyriaus, kuriame jis d ir- i y 
bo. Tokį nedateklių atradę ! 
kai banko atidarymo laiku 
moteriškė (.sakėsi esanti Sie- 
merio žmona) paskambino, 
kad jis neateis į darbą, ser-

Nuskubėję į Stapleton, kur 
Siemeriai turėjo butą 12 Clin
ton St., nerado kasininko nei 
jo žmonos su trimis vaikais. 
Tik kaimynų maža mergaitė 
pasakojusi, kad Siemerienė iš
ėjo valizomis ir kūdikiu neši
na. Sakiusi, jog važiuoja prie 
ežero.

Pirksite skrybėlę?
Darbiečiai skrybėlių dirbę- | 

jai prašo palaukti ir atsimin- j 
Ii, jog už 3 savaičių įvyks 
jų rengiamas skrybėlių baza- 
ras. Skrybėliniai šiemet ilgai 
buvo be darbo. Liuoslaikiu 
gamino savo bazarui.

Įvyks spalio 22,23 ir 24, 77 
5th Avė., prie 16-tos, N. Y.

Victor Konow, buvęs 
Queens demokratų kandidatu 
j Valstijos Senatą, reikalauja 
perskaičiuoti balsus. Sako, 
kad jis tapo atstumtas nuo 
kandidatūros per suktybes.

BROOKLYN-QUEENS 
AUTO LIABILITY

INSURANCE SPECIALISTAI 
VISI KARAI—VISI VAIRUOTOJAI 

APDRAUDŽIAMI 
Mėnesiniai Išmokėjimai 
Nerokuojama

Iki 15%
Tel. TR.

Nuošimčių

5-1888
(188-194)

! MATTHEW A. <
I BUYUS :

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

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

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, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TcL EV. 7-6288
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NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

SLAUGLS—KN’S — \Į^.

Taipgi Practical*-
Pilno Laiko Darbas

PARAMUS NURSING HOME

571 Paramus Rd., Paramus, N. J.
(189-191)

VIRIMĄ

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

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

(189-191)

HELP WANTED-MALE

INSTRUMENT 
MODEL MAKER

Nuo 15 ik 20 metų patyrimo su Min- 
nature Bearings, pivots, su pilnu ži
nojimu visų rūšių mašinerijos. Su 
kiek nors plokščių metalo patyrimu 
pageidaujama, 
gan t i proga.

Saukite 
Tol. VE.

Gera mokestis, au

dcl Pasimatymo 
2-4600 Ext. ‘vi0 

(188-190)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

CANDY STORE

Ilgam laikui lysas, 3 rūmų apart
ment as iš užpakalio. Turime par
duoti su nuostoliu. Jokio tinkame 
pasiūlymo neatmesime.

Telefonas E V. 4-8928
(189-191)

diėclis pro jok
ioje apylinkėje.

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

Glenmore 5-4028
(186-187)

Areštavo kaip daktarą 
puolikus

New Yorke areštuoti 3 vy
rai ir 1 moteris. Juos kaltina, 
kad jie daktarams prisistaty
davo detektyvais. Tuojau už
rėkdavo, ‘kad daktarai įtarti * * 
daryme abortų. Paskui* (uz 
stambų kyšį) sutikdavo į teis
mą netraukti.

operacijas dariusius, jiems se
kėsi. Bet kaip pataikė neda-

Dewey paskyrė šešis 
naujus teisėjus

Gubernatorius paskyrė 6 
naujus N. Y. miestui ir jo ap
skritims teisėjus. Jie visi turės 
būti perrenkami pilnam ter
minui laike ateinančiųjų rin
kimų, tačiau jau esantiems 
teisėjais yra lengviau laimėti.

Šaukia sveturgimiams 
apginti konferenciją
Komitetas skelbia, kad vi- 

sašališkoji sveturgimių reika
lams konferencija šaukiama

dienomis. Jugoslavų

Laivakrovių firmos spiriasi 
nuo patenkinimo darbininkų 
reikalavimo, tad dar nežinia.

tos derybos

Newyorkiete O. De Caria 
laimėjo teisme bylą. Už nusi- 
šutinimą maudynėje priteisė 

giau, bet teisėjas sakė, jog 
nusišutinimas užpakalio, o ne 
priešakio rodo, kad ir ji pa-
ti buvo neatsargi.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS „ 

BENDIX-TH()I<
Įdedamos, Taisomos, Naujas ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080




