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KRISLAI
12-k a milijonų 

kinu užsienyje.

Rašo R. MIZARA

12,-ka milijonu kinų gyve
na užsienyje, už savo vals

tybes sienų..............................

nio liaudies kongreso depu-

—U ž s i e n y j e gy ve n a n t i e j i 
kinai didžiuojasi savo tėvy
nės pasiekimais ir prakti
niais veiksmais padeda nau
josios Kinijos žengimui į 
laimingą ateitį, — kalbėjo 
delegatė.

Daug kinų grįžta i Kini-

tl.
Amerikoje, pavyzdžiui, 

yra šimtai kinų studentų, 
trokštančių grįžti Kinijon, 
bet jie neišleidžiami.

James Starr ir William 
Henry Starr — du broliai 
amerikiečiai, kilę iŠ West-

karų Berlyną kaip techni
kai-. šiandien jiedu yra Ry
tų Berlyne. Jiedu prašė 
Demokratines Voki e t i j o s 
R e s p u b 1 ikos vyriausybę, 
kad leistų ten jiedviem gy
venti: jiedu prašė prieglau
dos.

brolių Starr’ų prašymą ir 
dabar jie ten gyvens, į savo 
gimtąją Ameriką negrįš 
dėl to, kad “valdantieji 
Jungtines Valstijas rateliai 
ruošia trečiąjį pasaulini ka
rą.”

Brolių Starr’ų pasirink
tas kelias taipgi yra šalto
jo karo produktas.

Jei ne šaltasis karas, tai 
tokis įvykis, kaip brolių 
Starrų žygis, atkreiptų ma
žiausia visuomenės dėmesio.

Žmonės galėtų laisvai, ty
kiai pasirinkti sau šalį ir 
saiįįvarką, kurioje jie nori 
gyventi. Tiems, kuriems 
nepatinka kapitalizmas, ga
lėtų vykti į socialistines ša-! 
lis, kuriems nepatinka so
cializmas, galėtų vykti į ka
pitalistines šalis.

Šiandien, deja, to nėra. 
Tūkstančiai ame r i k i e č i ų 
nūnai trokšt ų pamatyti' 
kaip gyvena jų giminės, jų 
broliai “anapus uždangos,” 
bet jie to padaryti negali— 
jų neišleidžia, n e d u o d a 
jiems pasportų.

O tų, kulbėms duotų pas- 
portus, “anapus uždangos” 
esantieji kraštai nelabai 
nori įsileisti, nes daug, to
kių vyktų šnipinėjimo, ža
lojimo tikslais.

Štai, Rytų Vokietijos vy- 
ri&isybė praneša, jog per 
praėjusį rugpjūčio mėnesį 
ji fcuėmė net 547 asmenis, 
pasamdytus užsieninių vals
tybių šnipinėjimo ir žaloji
mo tikslais.

Tai vis šaltojo karo poli
tikos produktas.
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Ragina valdžią veikti prieš 
mokyklų rasistines riaušes

Keturios Marylando or-Washingtonas. — Negrų
Nacionalis Pažangos Susi- ganizacijosj PTA (Tėvų- 
vienijimas (NAACP) atsi- Mokytojų Asociacija), Bal- 
kreipė į generalinį prokuro
rą Herbert Brownell su ra
ginimu imtis griežtesnių 
žinginių prieš rasistus. 
NAACP ragina, kad val
džia neleistų riaušininkams 
sulaikyti negrus nuo ben
drų mokyklų lankymo.

Kaip yra žinoma, Wash
ingtone, Baltimorėj ir kelio
se mažesnėse vietovėse ra
sistiniai riaušininkai puolė 
negrus vaikus ir neleido 
jiems eiti į mokyklą. Bal
timorėj ir Washingtone ra
sistu sukiršinti viduriniu 
mokyklų jaunuoliai demon
stravo prieš bendras moky-

timorės Urban League, Ma- 
rylando CIO ir Baltimorės 
Žydų Taryba, ragino, kad 
teismai tyrinėtų, kas suren
gė rasistines demonstraci
jas ir riaušes.

Iš Baltimorės ir Wash- 
ingtono pranešama, kad ap
link mokyklas žymiai ra
miau ir kad vis daugiau 
mokiniu, kurie anskčiau v 7 
rasistų raginami “streika
vo,” grįžta į klases.
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Susitarimas del Triesto dar 
paliko daug nepasitenkinimo

Triestas. — Susitarimas 
dėl Triesto, kuris perduoda 
patį miestą Italijai, o ryti
nę Triesto srities dali Ju-

nepasitenkinimo. Dauguma 
Triesto miesto gyventojų, 
kurie kalba itališkai ir save 
laiko italais (nors dalis jų 
yra tik “suitalėje” slovė
nai) rodo savo pasitenkini
mą susitarimu.
liavos jau plevėsuoja 
daugumos namų, ant Tries
to savivaldybės, o bažnyčių 
varpai gaudė skelbdami

miestui šventę. Mokyklos 
uždarytos dviems dienoms 
ir jaunuomenė demonstruo
ja.

Bet itališki nacionalistai 
dar nepilnai patenkinti. Ry
tinėje Triesto srities daly
je (Istrijoje), kuri bus pil
nai prijungta prie Jugosla
vijos, dar lieka daug ita
liškai kalbančių žmonių.

Italijos ve- Triesto burmistras Gianno 
ant Bartoli išleido pareiškimą:

Baltimorės miesto majo
ras d’Alesandro atsisakė 
matyti mokinių delegaciją.

Baltimorės miesto savi
valdybė atsisakė nusilenkti 
rasistams. Buvo iškeltas 
pasiūlymas bent laikinai 
sulaikyti integraciją, tai 
yra, negrų ir baltųjų sujun
gimą tose pačiose mokyklo
se. Už nusilenkimą rasis
tams balsavo 8 miesto tary
bos nariai, 12 prieš. Tokiu 
būdu miesto savivaldybė 
nutarė palaikyti bendras 
mokyklas be kompromisų.

Kinijos liaudies valdžia 
faktina krašto valdytoja

New Yorkas. — Čia vie
šintis Pakistano premjeras 
Ali pareiškė, kad Kinija ta
po jo šalies pripažinta, ne
žiūrint jo paties ir visos 
Pakistano valdžios griežto 
nusistatymo prieš komuniz
mą. “Mes turėjome pripa
žinti faktą, — sakė Ali, — 
kad dabartinė Kinijos val
džia pilnai valdo kraštą.”

Aš žinau lietuvį, kuris 
gimė Jungtinėse Valstijose, 
augo Lietuvoje, vėliau gy
veno Pietų Amerikoje. Jis 
nepriklauso jokiai partijai, 
bet yra jo giminių, turinčių 
“raudonus požymius.”

Šis vyras parvyko į savo 
gimtąsias Jungtines Valsti
jas, apsidairė ir nusitarė: 
grįšiu dabar į Pietų Ame
riką, susitvarkysiu visus 
ten reikalus, kurių nesu
tvarkiau, ir tuomet grįšiu 
atgal ir čion gyvensiu.

Deja, mūsų valstybės de
partmentas jo neišleido!...

Dabar kyla klausimas: ar 
ifgai taip bus?

Niekas negali j tai atsa
kyti. Vienas aišku: visuo
met taip negales būti.

0 kad taip nebūtų, tai 
amerikiečiai privalo dėti 
pastangų, idant 84-1 as i s 
Kongresas būtų nusistatęs 
prieš šaltąjį karą.

Kongresiniai rinkimai 
įvyks lapkričio 2 d.

Bet tie, kurie norės bal
suoti, pirmiau privalo užsi
registruoti !

Darbiečiu grupe 
atvyko Maskvon

Londonas. — Darbiečiu I 
partijos ir unijistų vadų 
grupė išskrido Kinijon, kur 
ji praleis keturias savaites. 
Pakelėje ši delegacija su
stoja kelioms dienoms Mas
kvoje.

Šiai delegacijai vadovau
ja parlamento narys Ellis 
Smith. Darbiečiai ir uni- 
jistai Kinijoje aplankys 
svarbiausius miestus ir pro
vinciją, kur jie susipažins 
su tenykščiu gyveni m u. 
Prieš išvykdami darbiečiai 
pareiškė, kad jie nėra ofi- 
cialė savo partijos delega
cija, kaip buvo Attlee-Be- 
vano grupė, bet pavienių 
turistų grupė.

Maskva. — Čia jau atvy
ko 20 britų darbiečiu va
dų delegacija. Joje randasi 
parlamento narė Barbara 
Castle, Bevano sekėja, gais- 
ragesių unijos vadas Jack 
Horner, komunistas, ir eilė 
kitų žymių asmenybių. Iš 
Maskvos jie vyks Kinijon.

Pi r-Brooklynas puikiai pasirodė su vajaus pradžia, 
mas pasirodė su dviem naujais skaitytojais, ir dabar vėl 
šį sykį su dar dviem naujais skaitytojais, kuriuos pri
davė P. Buknys ir Alex Buck.

K. Čiurlis iš Elizabeth, N. J., rašo, kad jų Klubas 
dar neišrinko vajininkų, bet jis to nelaukė; jis visvien 
darbuojasi ir prisiuntė atnaujinimų ir aukų.

L. Prūseika, Chicagoje, anksti įstjo į vajų. Jis pri
siuntė atnaujinimų ir aukų. Aišku, kad jis ir šiame va
juje pasirodys gerai.

(Tąsa 2-ram pusi.)

,VT. uostininkai

Paskutiniai
Michigan City, Ind.—In- 

ianos valstijos kalėjime 
prasidėjo sargų streikas. 
Apie 300 sargų streikuoja 
ir pikietuoja kalėjimą. Vals
tijos gubernatorius atsiun
tė nacionalės gvardijos ka
rių, kad užimti sargų vie-

įves apmėtytas pamidorais 
Kur pranyko vardas Javits?

New Yorkas. — Priešrin
kiminė kampanija New 
Yorko valstijoje įsisiūbuo
ja. Vis aštresnės kalbos 
vartojamos kandidatų ir se
kami incidentai įvyko:

Watertowne (NY) kalbė
jo senatorius įves, republi- 
konų kandidatas į guberna
torius. Jam kalbant supu
vę pomidorai pradėjo lėkti 
link estrados. Jie nepatai
kė į patį kandidatą, bet ap
taškė jo žmonos suknelę. 
Įniršęs įves pasiūlė nežino
mam mėtytojui susiimti, 
bet anas siūlymo nepriėmė.

Tuo tarpu demokratų 
kampanijos vadas de Sapio 
sako, kad aparį New Yor
ko miesto republikonai sa
vo plakatuose nevartoja Ja- 
vitso vardo. De Sapio klau
sia:

“Ar republikonai gėdisi 
to vardo skambesio? Ar jie 
nenori parodyti žmonėms 
užu New Yorko, kad New 
Yorko įmesto žmogus' irgi 
yra ant sąrašo?”

Javits yra žydų tautybės.

Streikas eina už aukštes
nes algas ir taipgi dėl 6 sar
gų pašalinimo. Tie sargai 
atsisakė pasirašyti lojalu
mo liudijimus, teigdami, 
kad niekas neturi teisės 
briautis į jų politinius įsi
tikinimus.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinės Asamblėjos tvar
kos komisija 9 balsais prieš 
du nutarė atidėti svarsty
mą TSRS kaltinimo prieš 
Čiango laivyną. Sovietai 
kaltino, kad Čiango' laivai 
piratiškai puola kitų šalių 
laivus laisvuose vandenyse.

Berlynas.—Spalio 17 Ry
tų Vokietijoje įvyks visuo
tini parlamento rinkimai. 
Juose dalyvaus apie 12 mi
lijonų balsuotojų. Visos de
mokratinės partijos yra su- 
sidėjusios į bendrą tautinį 
frontą.

Berlynas. — Čia atvyko 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras Viačesla
vas Molotovas.

New Yorkas. — Federalis 
teisėjas John C. Knox at
metė teisingumo depart-, 
mento siūlymą atimti pilie
tybę masiniai nuo grupės 
naturalizuotų kair iečių. 
Teisingumo departmentas 
norėjo, kad, nesvarstant in
dividualių bylų, piletvbė bū
tų atimta nuo V. J. Jerome, 
I. Begun ir eilės kitų.

Bonna. — Bundestagas 
(Vakarų Vokietijos parla
mentas) šaltai priėmė Ade
nauerio raportą iš Londo-

pranešimai 
no konferencijos. Socialde
mokratai ir viena pačios 
Adenauerio koalicijos par
tija, taip vadinamieji lais
vieji demokratai, stoja prieš 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimą, v

New Delhi. — Laikraštis 
“Hindustan Times” sako, 
kad Indijoje niekas neima 
rimtai Nehru pareiškimų, 
jog jis planuoja atsistaty
dinti. Visi ten įsitikinę, 
kad jis to neplanuoja pa
daryti ir dar tikisi ilgai 
liktis šalies premjeru.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinės Asamblėjos socia
linėje komisijoje kalbėjo 
Tarybų Sąjungos delegatas 
George Saksinas. Jis sakė, 
kad Vakarų jėgos vartoja 
pabėgėlius iš Rytų Europos 
šnipų ir sabotuotojų rezer
vuaru. Jis taipgi kaltino, 
kad Vakarai planuoja nau
doti pabėgėlius kaip karius 
ir pigią darbo jėgą.

“Square D” streiko vadovai 
jau išlaisvinti iš kalėjimo

Detroitas.—Trys “Square 
D” streiko vadovai—Char
les Kelly, Rudy Hoffman ir 
Ed Perkola, jau paleisti iš 
kalėjimo. Jie streiko metu 
buvo suimti už vadovavimą 
pikietams. Policija teigė, 
kad masinis pikietas buvo 
nelegalus.

Teisėjas Frank Ferguson 
juos išleido iš kalėjimo po 
7 kalinimo dienų, nors jie 
buvo nuteisti 30-čiai. Uni- 
jistai įsitikinę, kad tai vis 
streiko laimėjimo paseka: 
jei streikas nebūto buvęs 
darbininkų laimėtas, vadai 
dar būtų kalėjime.

Kompanija jau atleido iš 
darbo visus streiklaužius.

ORAS. — Giedriau, šalčiau.

New Yorkas. — 25,000 
prie ILA priklausančių 
New Yorko uosto krovikų 
trečiadienio rytą pabaigė 
streiką, kuris tęsėsi dau
giau kaip parą. Krovikai 
laimėjo savo vyriausią rei
kalavimą: kad kompanijos 
išmokėtų krovikams pakel
tų algų skirtumą nuo 1953 
m. spalio 1 dienos. Pasėko
je kiekvienas krovikas gaus

“.. .Svetimšalis dar lieka 
Istrijoje... mes nepamirši
me mūsų broliu iš užu ru- 
bežiaus, kurie nori susi
jungti su motina tėvyne...”

Iš kitos pusės Juogslavi- 
joje viešpatauja nemenkas 
nepasitenkinimas. Nors ju
goslavams tenkanti zona 
padidinta, ir jai tenka eilė 
miestelių ir kaimų, kuriuos 
iki šiol valdė jankiai-britai, 
pats Triestas ir jo perėji
mas Italijai skaitomas svar
biausiu susitarimo punktu.

Nepasitenkinimas buvo 
išreikštas iš dar kitos pu
sės: Austrijos. Austrijos 
vice-kancleris pareiškė, kad 
“tie Triesto gyventojai, ku-

po aštuonius centus valan- i rie palankiai ^prisimena lai
dai už visą dirbtą laiką nuo 
tos datos iki šios dienos. 
Apskaičiuojama, kad iš viso 
kompanijos išmokės unijis- 
tams 4 milijonus dolerių.

Staigiai pradėtas streikas 
išjudino kompanijas, kurios 
iki tol buvo atsisakiusios 
klausyti unijos reikalavi
mų. Antradienio 11-tą va
landą vakaro, susitarimas 
buvo pasiektas. Derybose 
dalyvavo ir valdžios atsiųs
ti tarpininkai. Šiandien 
(trečiadienį) unijos algų 
komisija turėjo patvirtinti 
susitarimą ir streikas turė
jo būti oficialiai baigtas. 
Vienok komisijos patvirti
nimas buvo užtikrintas. Bu
vo pranešta, kad daug kro
vikų jau iš pat ryto pra
dėjo grįžti prie darbo.

1 kus, kuomet Triestą valdė 
austrai, be abejo, nepaten
kinti...” Triestą iki Pir
mo pasaulinio karo valdė 
austro-vengrai.

Britų generolas John 
Winterton, sąjun g i n i n k ų 
komandierius Trieste, išlei
do pareiškimą, kad iki Itali
ja pilnai perims miestą, jis 
palaikys tvarką ir ramybę.

Ir Argentina suiminėjanti 
priglaustus guatemaliečius

Buenos Aires. — Prane
šama, kad Argentinos poli
cija suėmė 50 guatemaliečių 
tremtinių, kurie po pervers
mo buvo pasislėpę Argenti
nos ambasadoje ir paskui 
orlaiviais buvo išvežti Ar
gentinon.

Šis pranešimas oficialiai 
dar nepatvirtintas. Žinią 
paduoda užsienio diploma
tai. Sakoma, kad guatema- 
liečiai buvo suimti už “ko
munistinės propagandos ve
dima.” v

Angliakasiu unija smerkia 
anti-komunistinj Įstatymą

Washingtonas. — Anglia
kasių unija (United Mine 
Workers of America) sa
vo oficialiame laikraštyje 
smerkia anti - komunistinį 
įstatymą, kuris skubotai 
buvo prastumtas paskuti
nėje Kongreso sesijoje. An
gliakasių laikraštis sako, 
kad šis įstatymas gali būti 
naudotas unijų sutriuškini
mui ir kad todėl yra kiek
vienos unijos pareiga kovo
ti už to įstatymo atšauki- 
ma. v

Washingtonas. — Libera
lų organizacija Americans 
for democratic Action 
(ADA) ragino prezidentą 
Eisenhowerį perduoti Jung
tinėms Tautoms spręsti ko
vų Formozos sąsiauryje 
reikalą. ADA sako, kad jei 
susikirtimai nebus sustab
dyti. jie gali išsivystyti į 
pilną karą.

Boksininkas Ch. Norkus 
San Francisco rungtynėse

San Francisco. — Trečia
dienio vakare čia turėjo 
įvykti bokso rungtynės 
tarp Charley Powell ir ži
nomo lietuvio boksininko 
Charley Norkaus, kuris ki
lęs iš Bayonne, N. J. Nor
kus yra laimėjęs 24 rung
tynes iš 36 ir yra vienas 
vadovaujančių Am e r i k o s 
boksininkų.

Rungtynės perduodamos 
per televiziją New Yorke ir 
apylinkėje trečiadienio va
kare, 10 valandą, per CBS 
(Channel 2).

Pekingas. — Kinijos ra
dijas sako, kad septynios 
savanorių pėstininkų divi
zijos jau ištrauktos iš Šiau
rinės Korėjos.
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SUVALDYTI JUOS!
GĖDA NET PRISIMINTI, kaip eilėje miestų ra

sistiniai gaivalai laužo Jungtinių Valstijų konstituciją 
ir aukščiausiojo šalies teismo sprendimus.

Žiūrėkite, kas darosi Deleware, Maryland valstijo
se; kas darosi mūsų šalies sostinėje Washingtone, kas 
darosi kitose pietinėse valstijose.

Aukščiausias šalies teismas nutarė, kad visur rei
kia pildyti šalies konstituciją, suteikiančią teisę negrams 
mokytis kartu su baltveidžiais tose pačiose visuomenės 
išlaikomose mokyklose,—valdinėse mokyklose.

Rasistai tuojau pradėjo spardytis. Pietinių valsti
jų gubernatoriai ir kiti aukšti pareigūnai pareiškė, kad 
pas juos nebus vykdomas gyveniman šis teismo spren
dimas.

Buvo manyta, jog tūlose vietose, kur ligi šiol buvo 
segregacija, šis teismo sprendimas bus pravestas gyve
niman be painiavų. Juk kiekvienam aišku, kad vaikai,— 
tiek balti, tiek negrai,—vieni prieš kitus neturi jokių 
priešginybių, jokiu prietarčiu, jokių nei atvirų nei pa
slėptų “nusistatymų.” Tiek baltieji, tiek juodieji ma
žamečiai gatvėse kartu žaidžia, tai kodėl jie negali sėdėti 
vienose mokyklų klasėse?

Buvo manyta, kad ypatingai Washingtone šis da
lykas bus pravestas švelniai. Juk prezidentas Eisen- 
howeris specialiai prašė Washingtono piliečius duoti 
pavyzdį kitų miestų žmonėms, kaip reikia sugyventi.

Bet kas gi pasirodė?
Kai mokyklos atsidarė, kai buvo pradėtas vykdyti 

gyveniman aukščiausio teismo sprendimas,—ten, kur jis 
buvo pradėtas,—nieko ypatingo neįvyko. Visi vaikai 
mokėsi kartu be jokių ypatingų bėdų.

AP1E A. M. METELIONĮ 
IR JO RFAŠTUS

i

Išleiskime dvi knygas
Jau per tūlą laiką kalbė

jausi su A. M. Metelioniu 
ypatiškai ir per laiškus, 
kad reikėtų išleist jo, taip, 
sakant, bedieviškus raštus 
atskiroje knygoje. Ne visi 
žinome, kiek daug jo prješ- 
religinių straipsnių tilpo 
“Laisvėje” ir “Vilnyje,” o 
kiti jo prieš religini ai 
straipsniai gal ir nematė 
“šviesos”; jis turi gabumų 
ir pasišventimą rašyt ir 
veikt laisvanlanybės dirvo
je. Žinome, kad jau yra iš
leista jo parašyta brošiūra: 

į “Pekla — Kam ir dėl Ko”? 
Tai antra tokia naudinga, 
svarbi brošiūra po “Kelei
vio’ ’išleistos brošiūros: 
“Kodėl Aš Netikiu į Die
vą.” Tai medžiaga, moks
liniais faktais paremta, 
kurios negali paneigti - “su
virškinti” jokie pitabaščiai 
ir prelatai, ir kurios, tos 
dvi brošiūros, nutraukia 
maskas nuo religinių liau
dies mulkintojų. Tik reikia 
skaityt ir skleist tokius raš
tus.

Bet pasikalbėjus su Mete
lioniu, jis paaimanuodavo 
ir sakydavo: “gerai būtų 
išleist priešreliginę knygą, 
bet kas gi išleis, kas pa
dengs lėšas, kas paskleis vi
suomenėje?” Jis sakydavo: 
“vienam asmeniui | išleist 
knvga, kad ir labai norė- 

■ turn, yra sunkus dalykas.” 
Ir taip, jau per keletą me
tų jo savrbūs ir naudingi

ras kalbėtojas laisvamanių 
veikime (nei vienas negims
ta geru kalbėtoju,' bet išsi
lavina) — ir būtų prirašęs 
dar daugiau, bet jis netu
rėjo progos. Anais metais 
buvo pradėta organizuot 
lietuvių laisvamanių orga
nizacija Amerikoje, buvo 
suvažiavimas (ir šiuos žo
džius rašantis dalyvavo ta
me suvažiavime), bet prisi
eina atvirai pasakyti, kad 
tūli žmonės pastojo tam 
kelią, ir toji organizacija, 
tik pradėta organizuot, bu
vo likviduota. A. M. Mete- 
lionis buvo priešakyje or
ganizavimo darbo; jis įsi
žeidė dėlei tokių pasekmių 
ir nenorėjo nieko beveikti.

BINGHAMTON, N. Y.

Ar kada

mui naudingos knygos ? 
Manau, kad galima ir rei
kia skirt, tik reikia greit 
susitart.

Apart to, Aido Choras tu
ri likusių pinigų.
nors jais naudosis, ar bus 
užmiršti pas privatišką as
menį? Buvusios laisvama
nių kuopos yra likęs mažas 
iždas pas Savicką; tie pini
gai irgi turės būti paskir
ti knygos išleidimui.

Taigi, kaip atrodo, su fi
nansais nebūtų sunku, jei 
draugai pagalvotų ir susi- 
interesuotų.

Draugo šolomsko knyga
Draugas Žilinskas “Lais

vėje” pakėlė klausimą, kad 
reikėtų išleist knygoje ir 
draugo Šolomsko istorinius

Tad dabar, kuomet “Uis- raštus, kurie jau nuo seniai 
ves” spaustuvė susitarė su eina per “Lais.v«-” 
Metelioniu išleist jo raštus nuošimčių sutinku, kad ir
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Šimtu

Tik štai vienu kartu prasideda velniava Milford’e, 
Del. Susirenka (ne vaikai, bet suaugusieji) rasistai ir 
nusitaria pašalinti iš vidurinės mokyklos keliolika negrų 
moksleivių. Kad tai “užpečėtyti,” Ku Klux Klano te
roristai, apsimaskavę gengsteriai, sudegina kryžių ir tuo 
parodo, kad jie esą padėties viešpačiai. Tuojau negrai 
moksleiviai buvo pašalinti iš tos mokyklos!

Šiuos žodžius rašant, Baltimorėje ir Washingtone 
rasistai vykdo panašų “žygį”: jie reikalauja nesiskaity
ti su aukščiausio teismo sprendimu, su šalies konstitu
cija! Jie renkasi į demonstracijas, į mitingus ir sklei
džia tuos baisius fašistinius-rasistinius nuodus.

Ir valdžia jiems už tai nieko nedaro!
Kur yra KBI? Kodėl jis negaudo ir nesuvaldo tų, 

kurie aiškiai ir atvirai stoja prieš šalies konstituciją., 
prieš teismo sprendimus?

Ką daro vietos valdiniai organai? Argi tai ne di
džiausia gėda, kada 20-tojo amžiaus viduryje rasistams 
suteikiama teisė daryti savo įstatymus, savo patvarky
mus?

Tegu apie tai kiekvienas amerikietis rimtai pagal
voja.

•ir “Vilnies” re- 
Laikui bėgant 

bus užmiršti, ir, 
turi išsikirpę iš

Sveturgimiams ginti suvažiavimas
ŠIŲ METŲ gruodžio 11 ir 12 dd. New Yorke įvyks 

Amerikinio sveturgimiams ginti komiteto šaukiamasis 
suvažiavimas.

Vyriausias prieš amerikiečius—sveturgimius ir, čia- 
gimius—darbas stovi: atšaukimas Walter-McCarran įsta
tymo, kuris, tarsi durklas, yra atkreiptas prieš svetur
gimius žmones ir jų šeimas. Suvažiavimas tuo klausimu 
tars savo žodį.

Kad sėkmingiau pasiruošti suvažiavimui, kad su
žadinti amerikiečius veiksmams už minėto įstatymo at
šaukimą, Amerikinis sveturgimiams ginti komitetas ruo
šia kunigui Kenneth Ripley Forbes, iš Philadelphijos. 
prakalbų maršrutą.

Kunigas Forbes yra protestantų episkopalų dvasi
ninkas. Jis savo prakalbų maršrutą pradės su spalio 
14 .—tą dieną kalbės Ann Arbor, Mich., gi spalio 15 d.— 
Detroite. Po to: spalio 18 d. kalbės Minneapolyje, spa
liu 22 d.—Chicagoje, spalio 25 d.—South Bend, Ind., 
spalio 26 d. Clcvelande, o spalio 28 d.—Pittsburghe.

Mūsų žmonės raginami dalyvauti tuose mitinguose 
ir paakstinti kitus juose dalyvauti.

“Laisvės” 
dakcijose. 
tie raštai

i jei kurie j
i laikraščių tūlus straipsnius, 
i jie išsimėtys, išnyks, nes iš- 
! karpų negalima ilgai išlai- 
1 kyt, ir negalima kam nors ■ 
| siūlyt, kad persk a ii t y tų. 
! Kiek jau yra žinoma, 
; Metelionis gerą savo gyve
nimo dalį, vieton bjaliavot 
ar pinakliuot su kazyrėmis, 
yra praleidęs knygynuose, 
bestudijuodamas moksliš
kas knygas, ir berinkdamas 
faktus prieš religijas, prieš 
kunigų skleidžiamus mo
lius. Jis parašė daug straips
nių; jis būtų buvęs trečias 
po Šliupo ir kun. Mockaus 
kalbėtojas laisvamanybės 
dirvoje, šliupas buvo lais
vamanis, koliodavo kunigus 
“Romos krokodiliais,)’ bet 
buvo laikotarpis, kuomet 
jis, sykiu su kunigais, orga
nizavo lietuvių parapijas 
Amerikoje, ir buvo priešin
gas socialistiniam judėji
mui. Kun. M. X. Mockus bu
vo geras kalbėtojas, 
žmonių atitraukė nuo religi
nių prietarų, daug buvusių 
tikinčiųjų patapo progresy
vių laikraščių s kaityto jais, 

! ar bent šiaip pasitraukė nuo 
kunigų tiesiamų religinių 
žabangų. Tačiau ir Moc
kus neturėjo nieko bendro 
su darbininkų judėjimu, 
nors jis ir nebuvo priešin
gas tokiam judėjimui 
kad neišstojo prieš pi 
šyvių veikimą.

Brockton, Mass.
Petras Klimas pasidavė 

ligoninėn

Laisvės skaitytojas ir darbi
ninkiško veikimo rėmėjas Pe
tras Klimas pasidavė j Pha- 
neuf ligoninę operacijai.

Iš profesijos jis yra barbe- 
j rys ir turi savo įstaigą Stough
ton, Mass.

Jo gyvenimo vieta yra 143 
Crescent St., Brockton, Mass.

Linkime jam greitai pa
sveikti.

i Geo. Shimaitis
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Comley, iš Bloomsbuig ,J/a.; 
John Jacihas, iš* HazeJ^n, 
Pa.; Anthony Jacinas, iš Long 
Island, N. Y. Buvo daug gė
lių vainikų, virš 40 nuo gimi
nių ir artimųjų; iš toliausia 
nuo Mrs. Della Pengienės iš 
Californijos. Velionio karstas 
skendo gėlių vainikuose.

Atsisveikinant su velioniu, 
įspūdingą kalbą pasakė Anta
nas žolynas, nušviesdamas ve
lionio nuveiktus darbus; tarp 
kitko, pažymėjo, kad velionis 
buvo ir geras aktorius, kadai
se vaidinęs įvairiuose scenos 
veikaluose.

Po laidotuvių graborius R. 
Bednarsky pranešė, kad če- 
kanauskionės šeima užkviečia 
palydovus į namus užkan- 
džiams.

Eva Čekanauskienė ii- šeima 
dėkoja visiems už gėles, už iš
reiškimą užuojautos per atvi
rutes ir Laisvę, taipgi grabne- 
šiams: J. Ugentui, Alf. Ka
minskui, P. MikolajCinui, W. 
Pundžiui ii* Černiauskui.

O mes reiškiame nuoširdžią 
Į užuojautą jums, drauge čeka- 
• nauskiene, ir jūsų šeimai, o 
; velioniui Valentinui—amžinos 
: atminties!

A. ir J. K. Navalinskai

Mirė Valentinas Čekanauskas

Rugsėjo 23 d. mirė Valen
tinas Čekanauskas, sulaukęs 61 
metų amžiaus. Paliko nuliūdi
me žmoną Evą, dukrą Aldo
ną Dudek, žentą Petrą ir du 
anūkus, Aldoną ir Rich i, sūnų 
Ed ir marčią Jeną, taipgi dvi 
anūkes,—Jeną ir Lindą. Pali
ko daug artimų giminių ir 
draugų-ių. Buvo Laisvės ir 
Vilnies skaitytojas, ALDLD 20 
kuopos narys, geras rėmėjas 
progresyvės spaudos. Priklau
sė vietos organizacijoms, Šv. 
Jivozapo Draugijai ir kitoms.

Gimė ir augo Zigmantiškių 
kaime, Razalimo parapijoje, 
Kauno, gub. Amerikon atvyko 
1913 ąietais ir per tą visą lai
ką išgyveno šiame mieste. En- 
dikat-Johnson kompanijai dir
bo per 40 metu.

į
Kadangi velionis buvo lais

vų pažiūrų, tai laisvai buvo ir 
palaidotas ant Vestil Hills ka
pinių gražaus kalnelio. Laido
tuvėse dalyvavo daug palydo
vų. Į kapus lydėjo apie 70 au
tomobilių. Mat, pasitaikė 
šventadienis. Buvo atvykusių 
ir iš kitų miestų giminių, Mrs. 
Della K Valkauskienė ir sūnus, 
taipgi duktė su žentu Jack

Šolomsko raštai būtu išleis
ti knygoje. Kas tokią kny
gą galėtų išleisti—nežinau. 
Gal LLD, o gal prenumera
tos keliu? Nei vieno Šo
lomsko straipsnio nepralei
džiu neperskaitęs, man jie 
patinka. Istoriniai straips
niai, bet ne knygoje jie iš
simėtys. Tos dvi knygos— 
Metelionio ir Šolomsko — 
būtų svarbus, naudingas 
įnašas lietuvių literatūrom 
Viena istorinė, o kita lais
vamaniškai istorinė knyga. 
Tai ne pasakos ar apysa
kos (kai kas mėgsta ir pa
sakas, bet aš ne)—o moks
liški istoriniai faktai. To
kių knygų dar neturime, i 
Tas knygas aš iš anksto už-1 
siprenumeruosiu.

Kiti “Laisvės” skaityto-' 
jai atsiliepkite, pareikšdami 
savo nuomonę, ir jau dabar• 
užsiprenumeruokite Mete- į 
lionio knygą “Apie Dievus ’ 
ir Žmones.’ ’ Matote, kad j 

jant iš anksto, arba auko- j “Laisvėje” jau yra skelbi-: 
mis, bet su tuo negalima i mas apie tą knygą, 
sutikti. Kam gi vienam as- i 
menini pakelti tokias išlai
das? Juk jis padėjo daug 
darbo, sueikvojo daug laiko 
berinkdamas faktus, rašy
damas ir galvodamas. Jis 
yra darbo žmogus, ne mili
jonierius. Ir toji knyga bus 
ne jam, bet skirta visuome
nei, religiniams ir pusiau 
religiniams žmonėms, kad 
jie pastudijuotų moksliš
kus faktus ir kad nebesi- 
vargintų su burtais: o pu
siau laisvamaniai arba jų 
giminės — kad susipažintų, 
kodėl atsirado religijos, 
kiek jų yra pasaulyje ir 
kam jos reikalingos, kad 
prieš mirtį nesišauktų ku
nigo atlikt išpažintį, kad bū
ti palaidotu su bažnytinė
mis apeigomis.

Taigi geros valios žmo
nėms reikia gausiai paremt 
finansiniai, kad tasai užsi
brėžtas darbas būtų vykdy
tas. Kiekvienas asmuo ga
li paskirt dolerinę ir iš 
anksto užsiprenumeruot tą 
knygą. Taipgi galėtų ir pa
aukoti po keliolika centų. 
Progresyvių draugpstės ir 
įvairūs kliubai galėtų (ir 
turėtų!) paaukot iš savo 
iždų. Jau dabar reikia pa
tiems užsisakyt ir rinkt, 
prenumeratas minimai kny
gai. Detroite, kur Metelio
nis ilgokai gyveno, yra ap
miręs Radijo Kliubas, nebė
ra radijo programų, nariai 
nebelaiko susirinkimų, o to 
Kliubo pinigai, su virš ketu
ri tūkstančiai dolerių, guli 
sudėti banke. Bankierius 
naudojasi, o Kliubas nieko 
iš to neturi. Ko laukiama 
su tais pinigais? Ar kad 
valdžia pasiimtų? Kliubo 
valdyboje yra visi geri 
žmonės, taipgi ir nariai. 
Tad argi negalima būtų iš 
to Kliubo iždo paskirt tam 
tikrą sumą pinigų išleidi-

knygoje, tai reikia tik 
džiaugtis ir dėt pastangas, 
kad tokia knyga būtų iš
leista. Knygos pavadini
mas “Apie Dievus ir žmo
nes.” Tai bus didelė nauda 
lietuvių visuomenei, ir tuo 
pačiu sykiu pagerbsime ne
nuilstantį rašytoją. Pasta
tykime paminklą (ne akme
nį) dar jam gyvam bū
nant. Atsiminkime, kiek 
jis yra veikęs praeitų laikų 
Lietuvių Socialistų Sąjun
goje (kai toji Sąjunga dar 
nebuvo makartistų Sąjun
ga) ! Tai bus paakstinimas 
ir kitiems veikėjams, kad 
iie nenuleistų rankų, ko) 
dar gyvi, kad visuomenė 
gerbia gerus veikėjus.

Finansų klausimas
Nors Metelionis pareiškė, 

kad jis yra pasiryžęs išleis
ti tokią knygą savomis lė- 

? i šomis, tik prašo nors kiek 
paramos užsiprenumeruo-

daug

nie- 
ogre- 

Gi Metelio
nis yra skirtingas laisva
manis; jis: yra klasiniai su
sipratęs žmogus, neuž 
su juokais-pašaipomis, 
kelionėmis 
bet remiasi 
faktais, prirodymais. į

Metelionio raštai parodo, 
kaip tikintieji va r gis ta, 
skriaudžia save ir kitus, 
ir tik todėl, kad tiki pasa
koms apie visokias velniš
kas baidykles, ir dangau 
karalystę, kurių mo 
nepripažįsta.

Metelionis būtų buvęš ge-

siima 
arba 

prieš kunigus, 
moksliškais

S
Kslas

Mizara ir A. Bimba pa
rašė Krisluose “Laisvėje” 
gražius, prielankius atsilie
pimus apie Metelionio kny
gą. Taigi mes dabar sto
kime darban ir pagelbėki
me A. Metelioniui. Aš jau 
turiu surinkęs keliolika 
prenumeratų. Žmonės mie
lai užsisako tą knygą, ypa
tingai kurie pažįsta Mete- 
lionį.

Mikas Detroitietis
Redakcijos Pastaba.—Jau 

buvo per laikraštį išsireikš
ta eilė minčių dėl A. Mete
lionio knygos — visos tei
giamos, t. y., kad knyga bū
tų išleista. Dabar tenka 
mestis darban rinkti pre
numeratas. Tokiame De
troite, kur M. gyveno, mū
sų nuomone, galima surink
ti kokia pora šimtų prenu
meratų. Tas pats galima 
padaryti ir kituose mies
tuose. Bet turėtų kas nors 
pasidarbuoti, paakstinant 
žmones, kad jie knygą už
sisakytų. Be to daug pre
numeratų nebus surinkta.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujii Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-nio psl.)
L. Tilwick, Easton, Pa., irgi prisiuntė atnaujinimų 

ir aukų. Jis kiekvienais metais vajuje pasirodo geru 
veikėju.

Iš So. Bostono apylinkės, gavome atnaujinimų ir au
kų nuo H. Tamašauskienės. Bostonas turėtų gerai pa
sirodyti vajuje.

Nors nėra labai stipri sveikatoje, bet visvien dirba 
kiek galėdama vajuje J. K. Navalinskienė, Binghamton, 
N. Y. Ji prisiuntė atnaujinimų ir aukų. Jų LLD mo
terų klubas visuomet išrenka geras veikėjas.

Aukų šį sykį gauta sekamai: ‘
Dainininkė Aldona Wallen, Brockton, Mass., auko

ja $15.
Wm. Palevicz, Maspeth, N. Y., $12.
LDP Klubas, Elizabeth, N. J., $10.
D. Kasmauskas, Westbury, L. L, $7.
Po $5.00: L. Tilwick, Easton, Pa.; Eva Čekanaus

kienė, Binghamton, N. Y.; Frank Murauskas, Luzerne, 
Pa.; Joniškietis, Washington, D. C.

K. Devetzko, Laurelton, N. J., $4.
Po $3.00: A. Walmus, Brooklyn, N. Y., ir Mike Dže- 

vėnas, Brooklyn, N. Y.
Po $2.00: V. Damošaitis, Elizabeth, N. J.; A. Šim

kus, Hightstown, N. J.; M. Klastow, Scottville, Mich.; 
J. B. Kovarskas, Arlington, Mass.; J. Štulgaitis. Cicero, 
III.; V. Dabulskis, Chicago, Ill.; F. Kirka, Chicago, Ill.; 
W. To'lun, Livingston, N. J.; E. Fisher, Great Neck, N. 
Y.; Ed. Kiely, Worcester, Mass.; H. Thomas, Hingham, 
Mass:; Ė. Freemont, Somerville, Mass.; K. Yudickas, 
Easton, Pa.; M. Stakovas, D. Mazilis ir A. Laučius, 
Brooklyn, N. Y.

Po $1.00: M. Raulušaitienė, Bellmore, L. L; J. Kaz- 
narevičius, Edwardsville, Pa., ir J. Rožukas, Wilson 
Hts., Ont., Canada.

Dovana mažiesiems

NAUJOJI VILNIA.— Rajo
no pramonės kombinato me
chaninio cecho darbininkai, 
vadovaujami inžinieriaus Gu
davičiaus, išleido pirmą pro
dukciją 
vaikiškų 
žymiai 
tais 
vairą ir balnelį galima pa
kelti bei nuleisti. Pirmieji dvi
ratukai jau pasiųsti Kauno, 
Klaipėdos ir Panevėžio par
duotuvėms.

Dar šiais metais kombina
tas įsipareigojo pagaminti 
daugiau kaip 3 tūkstančius to
kių, dviratukų.

J. Tąnkevičius

naujos konstrukcijos 
dviratukų. Jie yra 

patvaresni, minkš- 
balneliais. Dviratuko 

balnelį galima

Šie miestai aukomis stovi sekamai:
Worcester, Mass......... . ............................. $207.00

Detroit, Mich. .    200.0g
Harrison, N. J...................................................... 74.w
Brooklyn—Richmond Hill, N. Y...................... 65.00
Cleveland, Ohio ............................................ 62.00
Paterson, N. J. .............................................. 22.00
Brockton, Mass....................................   15.00
Elizabeth, N. J ... •............................................ 14.00
Norwood, Mass................................................... 13.00
Newark, N. J........................................... •........... 11.00
New Haven, Conn. ... •..................................... 10.00
Easton, Pa.....................................................   9.00
Philadelphia, Pa.................................................  7.00
Chicago, Ill................................ •......................... 6.00
Pittston, Pa..................................................  5.00
Binghamton, N. Y..................... *............  5.00
Pittsburgh, Pa.................   4.00
St. Petersburg, Fla. ........................................... 4.00
Bridgewater, Mass..................................  2.00
Plymouth, Pa........................................................  2.00
Haverhill, Mass...................   2.00
So. Boston, Mass...........................•.....................  2.00
Great Neck, N. Y..........•.. •...................................2.00

Jau laimėtojų skyriuje turime 10 kontestaų|ų. 
Brooklynas kol kas pirmoj vietoj. Laukiame geru (ži
nių iš kitų kolonijų. f-

Ačiū viršminėtiems aukotojams už puikią paramą 
dienraščiui ir ačiū vajininkams, kurie puikiai pasidarba
vo. Darbas ką tik pradėtas, turime visi iš vieno dirbti, 
kad gauti kuo daugiausia naujų skaitytojų.

Laisvės Administracija



Lietuvos Sūnus — Išeivis
Rašo SUSNINKŲ JURGIS

(Tąsa)
Jis galvojo: “Aiškiai mačiau, kad šita 

maža žuvelė ne pati iššoko iš vandens, 
ne, ją ištrenkė kita, didesnė, galingesnė, 
ji buvo jos ištrenkta, ištrenkta priešo, 
kuris bandė pagrobti didesnį kąsnelį...”

Ir mintis dingtelėjo: Juk šitos žuvelės 
yra laisvos, laisvutės, ir vandenėlio joms 
užtenka. Jos turėtų meiliai sugyventi 
santaikoje. Bet, ne, ir tarp jų eina ko
va, žūtbūtinė kova už gyvybės išlaikymą, 

» už maistą. Ir taip galvodamas jis be
veik nudžiugo, lyg geriausias draugas 
būtų atėjęs ir jam paplojęs per petį sa
kydamas :

“Ką galvoji, mielas bičiuli, kodėl taip 
nusiminęs? Ar tu nematai, kas visato
je dedasi? Rodos, matei, ką šitos žuve
lės daro vandenyje. Taip, visi gamtos 
tvariniai nuo pat gyvybės atsiradimo 
ant žemės kovoja ir kovos tol, kol moti
na sadutė šildys. O kai ji atvės, viskas 
ant žemės sušals i vieną milžinišką ledo 
kalnąu Tuomet bus ir kovos pabaiga.

Taip galvodamas Jurgis net pralinks
mėjo, pralinksmėjo ant tiek, kad ėmė ir 
nusijuokė. Jo juokas buvo sarkastiškas, 
bet prasklaidė tamsią nuotaiką, o čia dar 
viena mintis, tikrai auksinė, atėjo jam 
galvon: “Juk mano motutės tėvukas mi
rė turėdamas net šimtą ir dešimt metų. 
Pati motutė jau irgi turi astuonias de
šimtis ir dar tvirta. Na, o kas žino, 
kiek man gamtos lemta gyventi? Gal ka
da nors ir aš susilauksiu labai patenki
nančio gyvenimo? O jei prisieis žūti 
kare,—tiek to. Bus vienu vargšu ma
žiau... Visų mano brolių, darbo klasės 
sūnų ir dukrų, likimas jau toks. Nuo jo 
nepabėgsi, nei pasislėpsi. Ir štai aš jau
nas, tik baigęs antrą kryželį savo metų, 
norėjau baigti gyvenimą. Ne, taip ne
galima daryti! Aš turiu gyventi ir gy
venti !”

Jis tą sušuko garsiai, lyg kalbėdamas 
sau, ir pridėjo:

“.... Taip, gyventi ir kovoti už gyvybės 
išlaikomą, kovoti, kaip kovoja šitos žu
velė# vandenyje!” Jis jautė, kad šios 
mintys, o ne tos, kurios jį anksčiau kan
kino, yra teisingos.

Ir vėl jis išgirdo paukštelių čiul
besį. Bet šiuo kartu jis sau nesakė: 
“Jos dainuoja ne tau, Jurgi...” Ne, jis 
klausėsi jų čiulbesio ir pats pralinksmė
jo, nusiramino. Širdis jam sakė: aš tu
riu imti pavyzdį iš jųjų. Reikia gyven
ti, reikia dainuoti... Taip, dainuoti, ir i 
karą eidamas dainuosiu, dainuosiu, dai
nuosiu!...

Jis dabar buvo visiškai ramus. Išei
ties nėra — jis turi eiti į karą. Ir čia 
pat jam atėjo tiesiog pasiutiškas noras, 
pageidavimas kariauti tuojau, kuogrei- 
čiausiai atsidurti Francūzijoje ir pačia
me karo fronte. Tartum su šiuo upelio 
bangomis būtų nuplaukusios jo visos 
ankstyvesnės baisios mintys, nuplauku
sios į plačiausias mares.

Jis sugrįžo į miestą. Kišenėje penkia- 
dolerinė dar buvo čiela, bet dabar jam 
jos visai nebuvo gaila. Jis nuėjo į vieš
butį ir užsisakė puikiausią vakarienę, o 
kai sugrįžo namo, rado laišką nuo savo 
draįjgo Pennsylvanijoje, ir laiške šimto 
dolerių čekį,— likusią sumą nuo pasko
los.

Dabar viskas buvo tvarkoje. Jurgis 
nuėjo į miestą, nusipirko kelionei reika
lingų daiktų ir parėjęs tuoj gulė lovon. 
Jis per dvi naktis buvo labai nuvargin
tas, nukamuotas biaurių minčių, ir da
bar, nuo jų pasiliuosavęs, jautėsi galuti
nai išsekęs.

Jis dabar buvo viltingas. Visos jo 
mintys buvo viltingos,— apie ateitį. Jis 
galvojo, kad turi eiti į karą, bet būtinai 
turi sveikas ir gyvas grįžti ir paskui 
gyventi kaip laisvas pilietis. Ir taip gal- 

- vodamas jis užmigo ir paskendo sapnuo
se. Bet šiuo kartu jo sapnai buvo kito
kie. Jis sapnavo, kad randasi namie, 
kad karas jau baigtas, kad gyvena vis- 
kuom patenkintas.... Jis sapnavo, kad 
turi lengvą ir patenkinantį darbą, kad 
jis^ugniagesys...

Šiaurios mintys jau negrįžo ir taip jis 
išsmiegojo, pasilsėjo visi jo sąnariai, 
nervai, smegenys, nusiramino kūnas ir 
protas. Jo,siekis dabar buvo aiškus, — 
gyventi, gyventi ir nugalėti visas kliūtis. 
Jis turi grįžti laimėtojas, viską nugalė
jęs, kad naują gyvenimą tęsti. Su tokio-

mis mintimis jis gulė, su tokiomis atsi
kėlė. Pabudo kai saulutės spinduliai jau 
per langą apliejo kambarį ir krito ant jo 
išvargusio veido bei sienų, lubų. Tai bu
vo paskutinė jo naktis namieje.

XX-TAS SKYiRlUS
JURGIS ARMIJOJE

1918-tų metų balandžio šeštą anksty
vą rytmetį Jurgis atsikėlė, susidėjo visą 
savo mantą, kas tik buvo reikalinga ke
lionėje. Geroji gaspadinelė paruošė pui
kius paskutinius pusryčius, ir Jurgis 
gražiai su visais atsisveikinęs dar prieš 
aštunta valanda jau buvp miesto rotušė
je. . Į

Ten jau iš viso miesto rinkosi jaunuo
liai, kur tam tikri raštininkai visus su
sirinkusius surašinėjo, surūšiavo, pasky
rė, o kiti patys išsirinko komandierius, 
vadovus, ir lygiai dešimtą visi, apie trys 
šimtai, išmaršavo Į geležinkelio stoti.

Ten jiems laukti neteko: ne po ilgo 
net žemę drebindamas atdundėjo-atpuš- 
kėjo ilgas apie dvidešimt keturių vagonų 
traukinys su dviem lokomotyvais-garve- 
žiais. Traukinys jau buyo pilnas tokių 
pat jaunų rekrūtų, prirąnkiotų iš kitų 
miestų, o gal ir iš kitų valstijų.

Publikos susirinko tiek' daug, kad sto
tis gal niekad tiek nebuvo mačiusi: lyg 
didžiausi atlaidai arba turgaus diena. 
Visi susirinko, kad išleisti saviškius, at
sisveikinti su jais, gal ir ant visados. At
vyko tėvai išleisti savo sūnelius, žmonos 
savo vyrus, merginos savp mylimuosius. 
Miesto benas, gražiose uniformose ir su
sidedantis iš apie 50 instrumentų, griežė 
liūdną išleistuvių maršą, patetišką liūd
ną maršą, kurio garsai virpino orą.

Traukiniui sustojus Jurgis atsisveiki
no su savo geriausiais dviem draugais, 
kurie buvo jį atlydėję stotiu ir kitų vi
sai nepastebėtas, neapraudotas įlipo va- 
gonan, pasirinko patogią vietelę prie 
lango ir tėmija siūbuojančią minią. Ma
to jis kaip tvarkdariai, policistai, atlupi- 

it gyvulius Į
Traukinio 

ir paskutini

nėja kietai susikibusius ir 
skerdyklą varo į vagonus, 
sirenai sustaugus trečią 
kartą, pasigirdo motinų ir mergelių rau
da, vaitojimai, kurie nustelbė net beno 
liūdnas melodijas ir traukinio sirenos 
staugimą.

Tai buvo širdį veriantis vaizdas ir 
Jurgis jo negalėjo ilgiau stebėti. Nuėjo 
jis į kitą vagono pusę, kur nieko nesima
tė, apart milžino fabriko mūrinės sienos.

Vos traukiniui pasijudinus Jurgis vėl 
perėjo į tą patį vagono šoną, kad pama
tyti paskutinį kartą savo miesto žmones. 
Vagonas jau buvo pilnas rekrutų ir jam 
buvo sunkoka prie lango prisisprausti, 
bet jis dar spėjo pamatyti besiūbuojan
čią minią, baltų skarelių ir mosikuojan
čių ranką jūrą, ir greitai viskas prany
ko, pasiliko užu zigzagais p 
čio traukinio.

Traukiniui jau riedant.

irmyn sukan-

užmiestyje

tai jaučiasi visai kitaip, negu juos paly- 
dėjusieji: jie nebuvo nuliūdę, o gan link
smi. Jie juokavo, rėkiojo, 
kvaišę, kačių choru staugė visokiais bal
sais, kojomis mušė j vagono 
rodė, lyg jie važiuotų į 
bankietą arba pikniką. To 
vo perdaug ir jis nutarė: ?
kokie jonvaikiai ir šėlsta, lyg nežinoda
mi, ko jie patys nori.” Jis atsikėlė, pasi
ėmė savo mantą ir nuėjo Į kitą vagoną. 
Bet... Šventas Jackau, vos
ris jis pamatė dar baisesnį vaizdą: va
gonas pilnutėlis dūmų... Žengus kelius 
žingsnius priešais tik pikšt! pokšt! dinn! 
ir pro ausį nustaugė stiklas nuo detginės 
butelio. Vieni rūko storus cigarus, kiti 
c i garėtus, o dūmai tiesiog kamuoliais su
kasi, atmosfera nepakenčiama.

Jis nuskubėjo į kitą vagoną, į trečią, 
ketvirtą, perėjo visą traukinį ir visur 
rado tą patį vaizdą, tuos pačius triukš
madarius. Tik sugrįžęs į vagoną Jurgis 
suprato kame dalykas: suprato, kad jo 
draugai prieš išeinant iš narių buvo per
nelyg pamylėti, arba patys pasivaišino. 
Jurgis eidamas per traukiu link 
vagono nuliūdusiomis akimis tėmijo as
lą: visos tėvų, mergelių, draugų duotos 
dovanos dovanėlės, pundeliai gero mais
to, veik pilni pakeliai cigaretų, mergelių 
įteiktos gėlės, viskas gulėjo sumindžiota 
ant aslos, suminta, sulaužyta, supurvin
ta... niekas jų tartum nematė, nepaisė....

(Bus daugiau)

tarytum pa-

• grindis. At- 
linksmiausia 
jau jam bu- 

‘Ot, čia suėjo

pravėrus du-

savo

pi- 
sa-

prispaudė ir

Massachusetts valsti
jos “gudragalviai”

Massachusetts valstijos 
liečia i išrinko “garbingus”
vo atstovus, kad pravestų 
valstijoje įstatymus. Na, ir su
sirinkę valstijos bute svarstė, 
kokie reikia pravesti įstaty
mai. Pirmas, reikią komunis
tai kaip nors sudoroti, kad jų 
neliktų nei jokių pėdsakų Mas
sachusetts valstijoje. “Padary
ta.”

O kas. daugiau? Vienas 
“mandragalvis” duoda suma
nymą, kad reikia prailginti 
dienos šviesos taupymas vie
nam mėnesiui. Na. ir .šitas su
manymas tampa priimtas.

O dabar gubernatorius savo 
antspaudą
gaišis yra iškeptas.

Bet kai 
tą jų ragaišį, tai pasirodė, kad 
labai neskanus, net ir tiems 
patiems sumanytojams neska
niai atsirūgsta.

Gatvinė spauda būva labai 
apsidžiaugus, kad pirmutinė 
Mass, valstija priėmė toki Įs
tatymą. Bet kitos valstijos ne
pasekė ją, tik gal N. H;, R 1. 
ii Me. paskutinėmis dienomis 
nriėmė tokį Įstatymą.

Rugsėjo 24 d. visur, kur bu
vo pavaryta viena valanda 
□ irmyn, tai atsuko atgal. Bet 
Massachusetts 
sukti vienam

Na, ir kas 
palikta? Bet 
moderniškoje
nam bute yra 2 ar daugiau ra
dijų ir televizijų. Kas klausė
si radijų ar žiūrėjo į televizi
jų programas, tai viskas da
bar yra sumaišyta. Bostono 
stotys leidžia su pavarytais 
laikrodžiais, o New Yorko su 
atsektais. Jeigu tu nori klau
syti iš New Yorko, tai jau 
vieną valandą vėliau ir turi ei
ti gulti vieną valandą vėliau, 
<? keltis tai turi savo laiku, 
\ ieną valandą nuvogęs savo 
miego kožną vakarą.

J. Gaidis

piliečiai paragavo

ne.at-
mėnesiui.
čia tokio, kad 

mes gyvename 
šalyje, čia kož-

Pittsburgh, Pa.
Bus rodomos lietuviškos

Tai didelė proga ir reteny
bė. Kaip jau žinoma, spalio 
mėnesį Chicago j e įvyksta Lie
tuvių Meno Sąjungos Naciona- 
lis Festivalis. Ten važiuoja 
Įvairios.' meno spėkos iš visos 
Amerikos. Ten važiuoja ir žy
mus filmininkas J. Klimas. 
Pravažiuodamas jis sustos! 

į Pittsburghe. /
Spalio 9 dieną, šeštadieivĮ, 
3.0 vakare, L.M.D. svetainė-i

jo 1 12 Orr St., Pgh., Pa., bus 
rodomos minėtos filmos. Įžan
ga nemokama.

Prašom jūsų atsilankyti ir 
pranešti kitiems, kad dalyvau
tų ir pamatytų lietuviškus 
k r u tam us paveiksi us.

šių metų sezonas jau bai
giasi. Gerai biski išvažiuoti, 
pasimatyti ir pasikalbėti su 
draugais-draugėmis ir pažįs
tamais. šeštadienį, spalio 9-tą, 
pasimatysime 
Pittsbu.rghe.

L.M.D. mime,

Rengėjai

Worcester, Mass.
Pakvietimas į Aido Choro Rudeninį 

Piknikų

Piknikas įvyks sekmadienį, spa
lio-Oct. 10 d., Olympia Parke. Kvie
čiame vvorcestericčius ir iš apylinkėj) 
atsilankyti. Olympia parke yra 
smagu praleisti dieną. Tad atsilan
kykite visi pasilinksminti ir parem
ti Aido Chorą.

Aidiečiai.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, spalio-Oct, 
11-tą d., prasidės 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauji, nes 
yra svarbių reikalų aptarimui*.

A. W.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgąlięnis $2.50

ST. PETERSBURG, FLA
Rugpiūčio J I d. pasimirė 

Juozas Kasparas vos sulaukęs 
66 metus.

Juozą gerai žinojo St. Pe
ter lietuviai, kadangi jis užsi
iminėjo namų statymo ir tai
symo darbu ir jis čia daug 
kam atliko neblogą darbą ta
me reikale. Buvo laisvas, su
sipratęs žmogus, narys mūsų 
LLD 45 kuopoje ir Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas. Nors 
jis gyveno labai suvargusiai, 
bet niekad neatsisakė ir dolerį 
kitą paaukoti darbininkų rei
kalams, jei kada turėjo.

Juozas čion atvyko, rodos, 
1947 m. ir nusipirko kavalką 
žemės 
si statė 
vargo, 
vo pas 
vasarą
vaikus į Haverhill, Mass. Kuo
met Juozas pasijuto esąs sun
kiai sergančiu, gydytojo pa
tariamas ir \Įis išvyko pas 
žmoną ir vaikus į Haverhill, 
Mass., ir už poros savaičių pa
simirė Bostono ligoninėje, 'kū
rėjo baisią nepagydomą ligą, 
jaknų vėžį. Paskutinėmis gy
venimo dienomis jis kentėjo

netoli Largo, Fla. Pa
šau nameli, taip ir 
Jo žmona atvažiuoda- 
ji tik žiemos laiku, o 
važiuodavo pas savo

Braddock, Pa
Mirė K. Levanavičius

Rugsėjo 27 d. mirė Kazi
mieras Levanavičius (Levine). 
Palaidotas rusėjo 30 d. Chu
rch Hill kapinėse.

Kazimieras iš Lietuvos paė
jo nuo Marijampolės — suval-

apie 58 metus. Velionis mirda
mas turėjo 82 metus amžiaus. 
Buvo visą laikui progresyvis, 
skaitė dienraštį Laisvę, prigu
lėjo prie LDS, LLD 
U etų vos Draugi jos.

Mirdamas paliko 
žmoną irgi apie tiek 
žiaus, 7 dukteris, 
gerą būrį anūkų.

Graboriaus lobi šermeninę 
buvo pilna puikiausių gėlių ir 
daug publikos. Mat, velionis 
buvo senas gyventojas Turtle 
Creek miestelio, buvo ramaus 
būdo žmogus. Todėl ir draugų 
daug turėjo.

Kazimierai, 
o mes pasilikę 
pildyti paliktą
Reiškiu didžiausią užuojautą 
Lavanavičienei ir visoms duk
relėms.

pat am-
5 žentus ir

ilsėkis ramiai,

jūsų

Laisvės vajus prasidėjo
Šias liūdnas žineles rašyda

mas pasižiūrėjau į kalendorių 
ir patėmijau, kad jau spalio 
J d. O tai reiškia, kad prasi
deda mūsų dienraščio Laisvės

lenktynes 
is, nors 

yra per didelis 
mažą koloniją 

Tai bijausi, kad

Turiu pasakyti, kad savo dar
bui amunicijos jau turiu. Tik 
reikia iššaukti 
Pitts burgh o 
Pittsburghas 
prieš mūsų 
Braddocką.
jie manęs nesukirstų.

Wilmerdingas lietuvių skai
čiumi irgi . didesnis už Brad
docką. Ten daugiau .pažangie
čių randasi. Bet biznio atžvil
giu B ra d dock o kolonija yra 
geresnė. Tad aš raginu drau
gus wilmerdingiecius priimti 
nuo mūsų braddokiečių lenk
tynių ultimatumą ir stoti Lais
vės vajaus darban.

Nedarbas čia didėja
Vasarai pasibaigus bedar

bių būriai kas kart auga vis 
didesni ii' didėja kasdieną. 
Mat, pasibaigė Tarnui darbai. 
Net kontraktoriai irgi palcidi- 
nėja darbininkus. Daugiausia 
jauni vyrai būriais grupuo
jasi ant kampų ir šaudo kom
plimentais repu bl i komis.

Bedarbės čekiai daugeliui 
pasibaigė, o. darbo nei pirkti 
begali. Kas bus, kai ateis šal
toji žiemužė? Nebus galima 
ant gatvių kampų kaitintis 
prieš giedrią 
tada šildytis 
Na, o anglies 
$16.00. O kai
ii pinigų nėra. Už ką pirkt 
anglį? Pagyvensime, pamaty 
sime, bet nejauku darosi.

Geo. Urbonas

prie krosnelės, 
tonus kainuoja 
darbo nėra, tai

neapsakomus 
gal ir mirtis 
skaudesne už 
gyvenimą.

skausmus, tad 
.jam nebuvo 

tą skausmingą

Ilsėkis, drauge, be skaus
mu, nes tavo skausmai ir var
gai jau pasibaigė.

Rodos, kad čia, Floridoj, 
nei vienas neturėtų sirgti ar 
mirti, nes čia oras labai pato
gus, malonus ir švarus, 
nežiūrint viso to. ir pas 
randasi ligonių.

Neseniai buvo susirgusi

mus

m il
sų visų labai mylima Magvtė 
Tarienė. Ji išbuvo net 8 die
nas ligoninėje, bet sakė, jog 
dabar jaučiasi gana gerai.

Kita mūsų visų mylima ii’

ta, jos kraujas .smarkiai suma
žėjo. Taip pat ir aš pati la
bai nesveikuoju ir jau nuo 

(i mėnesio beveik' kas 
diena lankau gydytoją 
nieko gero nesimato.

antra 
ir vis

Pas Magytę Tarienę lankė
si labai malonios viešnios iš 
Elizabeth, N. J., tai B. Ma- 
kutėnienė ir kita labai puiki 
jos draugė, kurios pavardės 
neteko pasižymėti. Linksma,

susipažinti. Už tai yra dide
lis ačiū Adeliutei ir Magytci, 
kad viešnias pas mus atvežė.

Linkiu visoms ligonėms ir 
viešnioms geriausios sveikatos 
i)- laimės.

Natalie

Montello, Mass
Vėliausias pranešimas apie trijų 

miestų pikniką, kurį rengia -Nor
wood, Montello ii' So. Bostonas, 
spalio-Oct. 10 d., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, prasidės 1 vai. dieną.

Apart visokių valgių ir gėrimų 
dar gavome specialistą, kuris keps 
avis ant ugnies ii’ karštą avieną 
porcijomis duos valgyti. Kviečiame 
visus dalyvauti, būsite patenkinti.

Rengimo Komisija

Baltimore, Md.
CAR & HOME RADIO REPAIRS

Radio & TV tubes tested free. 
•Til 9.

3028 E. Fayette St.
DI. 2-0823

(193-197)

Worcester, Mass
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 

j vyks Spalio 10 d„ 29 Endicott St., 
10:30 ryte.

Draugai, Laisvės vajus jau prasi
dėjo su pirma diena šio mėnesio, ką 
mes darysime? Prašau visus daly
vauti, kad šiuo svarbiu reikalu pa
sikalbėti.

Sekr. J. M. Lukas 
(195-196)
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REGISTER1. VOTE!

Give a BOCKioPAC

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

Massachusetts Adytai!

Trijų Miestų Paskutinis šio Sezono

Rengia So. Bostonas, Montello ir Norwoodas

Įvyks šį Sekmadienį

Spalio 10 October
Lietuvių Taut. Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd.
Pradžia 1 vai. dieną -:- Įžanga nemokamai
Geri valgiai, gėrimai ir malonūs pasimatymai čia 

laukia visų. Nepraleiskite progos.
Rengėjai

Nauja Įdomi Knyga

“Apie Dievus ir Žmones

žynius laisvamanybes skelbėjas*

Antanas M. Metelionis
Parašė Įdomią knygą, kuri bus iš

256 Puslapių, Gražiais Apdarais

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

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Mr. T. Metelonis
25502 Dartmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., spalio (Oct.) 7f 1954



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KULIAMA SAVA ELEKTRA

sIAi L1AI.— Neseniai ant 
Dubysos kranto išaugo dvie
jų aukštu mūrinis pastatas. 
Lai “Liepsnos“ kolūkio jiidro-
elektrinė, kuri t» il 
energiją kolūkio malūnu:. 

fermoms
mechanizuoti, o taip pat k 
ūkiečiu sodyboms apšviesti.

Šiuo metu elektra panaudo
jama kolūkio darbams. Kulia
mosios mašinistas - kolūkietis

Šiną, ir ji dirba be sutrikimu. 
Jevai vežami nuo 1; 
siog prie kuliamosios 
vežti greta arklinių 

t iys

Javams

panaudojami 
run k vežimiai.
kuliama po 10-12 tonų grudų. 
Ryšium su nepalankiomis m'o 

kūlimo darbai ne- 
ir sekmadieniais, 

nuėmimo ir kūlimo
n atrūksta 
Derliaus

mų ir 
Vežant 
piu darbu 
kiečiai A.

kontoros darbuotojų, 
ir kuliant javus, stro- 

pasižymėjo kolū-

Vyšniausk as,

I š geresn i ų—sė k 1 i n i ų 
sklypų prikeliama po 
centnerių iš hektaro.

Kolūkyje jau prikulta, išva
lyta ir supilta sėklai 35 tonos 
geriausių sėklinių grūdų.

rugių 
17-1 b

KLA1I ĖDA. 
miesto racionalizatorių ir iš 

darbų apžiūra, kuri te 
mėnesius. Per tą lai kr 
įmonių inžinieriniai 

darbuotojai,
miesto 
techniniai darbuotojai, tar
nautojai ir darbininkai patei
kė apie 300 racionalizatori- 
nių pasiūlymų gamybos proce
sams patobulinti, darbo našu
mui pakelti. Jų metinė ekono
mija sudaro apie 2 milijonus 
rublių. Daugiau kaip 
pasiūlymų jau įdiegta 
bą.

51 racionalizatoriuj 
mą, kurių ekonominis efektas 
sudaro 110 tūkstančiu rubliu, * į
šio vajaus metu pateikė celiu-

pusė šių
i ga my

racionalizatoriai. Ypač 
gas miško medžiagos 
viršininko Galčenkovo

New Yorko^/^iė^f Žinios
Svarbu piliečiams 
užsiregistruoti

Pereitą savaitę prasidėjusi 
i piliečių registracija nebuvo 
pakankamai skaitlinga. Tik 
visai maža piliečių dalis teuž- 

j siregistravo. Jeigu ir toliau 
; taip eis. tai gali pasilikti ne
mažai piliečių neužsiregistra- 

‘ vusių.

leikia žinoti, pagelbsti reak
cininkams. Juo mažiau pilie- 

a balsavimuose, 
reakcinių mašinų 
rinkimus laimėti.

Darbo Partija
i ypač ragina dar neužsiregis- 
• travusius nieko nelaukus užsi-

li: o geriau
1 andidatams

Dar liko

■ dienis. Penktadieni galima už 
tarp 3:30 jr 10:

ir 10:30

li (.pamirškite savo

i s i registruot i 
: ;,■(> vakare.
'7 vai. ryto
; karo.

Piliečiai, 
pareigos.
kad galėtumėte rinkimuose 

• balsuoti. Nei vienas pilietis ne- 
I turi palikti neužsiregistravęs.
Patys užsiregistruokite ir ki- I

; tus paraginkite užsiregistruoti.

Antanas Litvaitis 
susižeidė ranką

Breukelen projekto, Farra
gut Rd. ir E. 108 St., Brook-

Išniekino generolo
Pulaskio idėjas

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Streikieriai gina 
kovojančias moteris

Apie 600 streikierių pasili
ko American Safety Razor Co. 
dirbtuvėje. Jie ten išbuvo visą

viršininkų20 kompanijos 
-boselių šeštadienį 
dirbtuvę ir ant penkto aukšto 
užėję užsirakino. Ten buvo 
penkios moterys ir du vyrai 
streikieriai. Dvi moterys sirgi
nėju.

Atvykusieji viršininkai pra
dėjo pirmiausia moteris tero
rizuoti. Reikalavo, kad jos ei
tų namo, nes kitaip — būsią 
areštuotos ir nubaustos. Vie
na streikierė neišlaikė teroro I
ir nualpo. Buvo pašauktas am- 
bulansas išvešti ją ligoninėn. 
Bet ji atsigavusi pareiškė pa
siliekanti darbavietėje ben
drai su visais streikieriais.

vaitis smarkiai susižeidė deši
nę ranką. Paslydęs ir krisda
mas nuo boilerio, Litvaitis 
griebėsi kopėčių ir tuomi išsi
narino ip skaudžiai susižeidė

Sužinoję apie boselių tero
rą penktame aukštyje, dauge
lis streikierių pradėjo verstis, 
grasindami užrakintas duris 
išversti. Jie laimėjo. Boseliai 
buvo priversti atrakinti duris 
ir suleisti kitus streikierius. 
Boselių teroras prieš moteris 
nepavyko. Streikieriai pasili
ko vieningai kovoti.

Sekmadienį streikieriai ga- 
i vo pagalbos, iš lauko pusės, 
j Buvo jiems atsiusta maisto ir 
kitų reikmenų. Jie gerai pa
sistiprino.

Kompanija daro planus, 
kaip streikierius išvaryti iš 
dirbtuvės. Ji ieško teismuose 
indžionkšino, kad su policijos 
pagalba išmesti iš dirbtuvės 
streikierius.

t.v ligoninėn

Poškaičiui 80 mėty

Mrs. Regina Frankfeld Rendauninkam vargas c

biržos 
pasiū- 
diski- 

nius pinklus elektriniais gran
dininiais pjūklais, varomais 
aukšto dažnumo srovūs. Tuo

Spalio 5 d. sukako lygiai 80 
metų geram laisviečiui, brook- 
lyniškiam Petrui Poškaičiui, 
kuris nuoširdžiai remia pro-

je 13 žmonių jį atlieka tik 3. 
šio pasiūlymo metinė ekono
mija sudaro 53 tūkstančius 
rublių. €

Praėjusį sekmadienį laisvie- 
čių pobūvyje jam buvo sugie
dota “Happy Birthday ”o AL- 
DLD 1-mo.ji kuopa žadėjo su
ruošti Petrui specialų pobūvė-

paleista iš kalėjimo
Pereitą antradienį New Yor- 

kan atvyko iš Federalio kalė
jimo, Alderson. W. Va., Mrs. 
Regina Frankfeld. Kalėjime ji 
išbuvo dvejus metus.

Ji buvo apkaltinta 
aktu vadovaujantis, 
suokai biavusi nuversti 
tinių Vaistij ų valdžią.

Jos vyras dar tebesėdi ka
lėjime. Jis taipgi buvo apkal
tintas pasiremiant tuo pačiu 
aktu.

kontraktoriam pelnai

100,000 lenkų maršavo 
Avė. Jie tai darė neva 
rolo Pulaskio pagarbai,

anic.
Fifth 
gene-

Smitho 
buk ji

Gyvybė ar $300,000
Miss Betty Knudsen nu

sprendė rizikuoti savo gyvybę, 
kad apsaugojus banko $30,- 
000. Ji laimėjo.

Kuomet banditas Corn Ex
change Banke pareikalavo ten 
dirbusios Knudsen perduoti 
visus pinigus, tai ji nusprendė 
paspausti signalą, nors buvo 
bandito perspėta tai nedaryti. 
Jšgązdintas alarmo, banditas 
nieko nepešęs pabėgo.

BUŠE 10 SUŽEISTŲ

Kuomet Patersono-New Yor
ko busas susidūrė su troku 
ties Fairlawn, N. J., 10 keliau
ninkų buvo sužeisti.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Daug pasiūlymų pateikė 
uosto įrengimų gamyklos, jūrų 
prekybos uosto, laivų remon
to įmonės racionalizatoriai.Tai 
atvaizduoja vakar atidarytoji 
miesto racionalizatorių ir išra
dėjų darbų paroda. Dvidešim
tyje įmonių stendų pateikta 
daugiau kaip šimtas naujų iš
radimų ir patobulinimų pa-

Petras Poškaitis gimė ir au
go Lekeičių kaime, Dobrova- 
liaus gmine, Naumiesčio aps- 

Ameriką atvyko 
vadinasi, prieš

Per visą tą laiką 
dirbo daugiausiai 
kur jis ir dabar te-

1903 metais, 
51 metus.
gyveno ir 
Brook lyno, 
begyvena.

Statoma hidroelektrinė

Y. Laimėjęs

daręs tam,

darbai, sumontuota 
turbina, įrengti trys

MAŽEIKIAI. — Čapajėvo 
vardo kolūkyje baigiama sta
tyti hidroelektrinė, kuri teiks 
elektros energiją kolūkio ply
tinei, lentpjūvei, malūnui, gy- 
vulinkystės fermoms, apšvies 
aplinkinių kaimų kolūkiečių 
namus ir visuomeninius pasta
tus. šiuo metu čia baigti už
tvankos 
vandens
transformatoriai. Jau pastaty
tas mūrinis hidroelektrinės 
pastatas, kuriame baigiami vi
daus įrengimo darbai. Kolū
kio teritorijoje nutiesta apie 
10 km. elektros laidų. Malū
nas, kolūkio plytinė ir lentpjū
vė jau varomi elektros energi
ja. Artimiausiu laiku hidroe
lektrinė bus perduodama eks
ploatacijai. ST. Molis

Jei Tamsta dar neprenu

Medaus mėnesis 
pasidarė karius

Federaliame teisme Brook- 
lyne yra nagrinėjama bandito 
George McKinney byla. Jis 
buvo areštuotas ir prisipažino 
apiplėšęs Long Island Banką, 
Floral Park, N. 
$78,000.

Jis sakosi tai 
kad pasidaryti
pinigų puikiam medaus mėne
siui, kurį jis su savo žmona 
leisdamas Los Vegas, Nevada, 
pakliuvo į policijos rankas. Po 
banko apiplėšimo jis su savo 
sužadėtine buvo išvykęs į Mon- 
trealą,. Canada, ir ten apsive
dė.

Jo žmona tikina, kad ji nie
ko nežinojusi apie tą apiplė
šimą. Kiek pirmiau ji buvo 
liudininke prieš plėšiką jau
nuolį Rolandą Martiną.

Geo. McKinney ir jo žmona 
turėjo užbaigti medaus mėne
sį kalėjime ir teismabūtyje.

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

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

Streikieriai reikalauja, kad 
kompanija pasirašytų kon
traktą su unija. Kompanija bu
vo sutikusi rugpiūčio 15 d., 
kad ji pasirašys kontraktą ir 
tuomi atidūs pasimojimą iš
kelti dirbtuvę į Staunton, Va. 
Bet ji savo pažadėjimą sulau
žė. Ji jau dabar pradėjo ruoš
ti viską tai dirbtuvėj iškelti,.

šios dirbtuvės iškėlimas pa
liktų be darbo apie 1,400 dar
bininką. Kadangi šiuo metu 
ir taip nemažai bedarbių ran
dasi, tai jiems būtų sunku 
kur nors kitur gauti darbą.

Streikui vadovauja Jungti
nė Elektros, Radijo ir Mašinų 
Darbininkų Unija (lokalus 4- 
75). Tiek dirbtuvėje pasilikę 
streikeriai, tiek lauke pikie- 
tuotojai laikosi vieningai.
Gavusi indžionšiną prieš

The American Safety Razor 
Co. skelbia gavusi indžionk- 
šiną prieš streikierius ir jų 
uniją. Indžionkšinas reikalau
ja įrodymo, kodėl tos dirbtu
vės darbininkai tęsia sėdėjimo 
streiką.

Prie streikierių prisidėjo 
dar virš šimtas tos dirbtuvės 
darbininkų. Dirbtuvė smarkiai 
pikietuojama, o viduje esan
tieji streikieriai gerai laikosi 
ir tinkamą tvarką ten palaiko. 
Kompanijos provokacijos ne
vyksta.

Kitu dirbtuvių darbininkai • c *.

taipgi ateina streikieriams pa
galbon. Atneša dirbtuvėje 
esantiems maisto ir kitokių 
reikmenų.

Jungtinė Elektros, Radijo ir 
Mašinų Darbininkų Unija gins 
streikierių teises visur, ir teis
muose. Pereitą antradienį uni
ja laikė susirinkimą ir išdir
bo planus, kaip geriausiai to
je situacijoje laikytis.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.D.S. 13 kuopos susirinkimas įvyks 
Įvyks ketvirtadienį, Spalio-October 
7 d., pradžia 8 vai. vakare,, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime ir bandykite atsivesti nau
jų narių į draugijų.

Komitetas.

Manhattan Town teritorija, 
nuo Centra) Park West iki 
Amsterdam Ave., tarp 97 ir 
100 gatvių, ’dabar valoma, se
ni namai griaunami ir liauji 
statomi.

Iš šalies žiūrint į tą darbą, 
atrodo gana puikiai. Bet kai 
žinai, kad virš 2,000 šeimų iš
keliami laukan irnesuteikiama 
jiems patogios kitos vietos gy
venti, tai kitaip jautiesi.

Toje teritorijoje gyveną 55 
procentai negrų ir portorikie- 
čių. Jiems gauti naujas vietas 
labai sunku. Viena, jie turi di
deles šeimas, kita, neturi pa
kankamai jeigu pasimokėti 
aukštas rendas.

Metamiems laukan rend ali
ninkams, iš tikro, susidaro 
sunki padėtis. O tuo pačiu me
tu kontraktoriai darosi milži
niškus pelnus. Jau dabar skel
biama, kad iš šios operacijos 
padaryta $640,000 pelno.

Dėl šių skandalingų pelnų 
dabar pradėta tyrinėjimai. 
Bet kiek naudos iš to gali var
gingieji rendauninkai turėti?

Queens grand 
kaltino Salvatore 
ris rugpiūčio 15 
žmonos meiluži 
nexi.

ap- 
k u-

d žiūrė 
Moreną, 

d. nušovė jo 
George Gi-

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32TenEyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: E Vergreen 4-8174

/d "t 3. Lapkričio
' November

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

metinis saskridis — v-

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 popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigėrėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

;< su seniai matytais.

***

niekino.

<13—30 Metų)
.... Abolnain Fabriko limbui..,, 

inkstuos darbo sulygęs Aishu škite 
paliudijimus amžiaus. Kreipkitės 
9 12 prieš pietus. Turi kalbėti 

Angliškai.
PRESSMAN TOY CORP.

1 I 43rd St., Brooklyn
(193-195)

gelbėjo amerikiečiams revo 
buciniame kare kovoti prie:
Britanijos imperiją, kuri prie- j 
r O 11 zl A 1 1 z 1 i Iz A .1 m / H'l 1 z I zu AU nspaudoje laikė amerikiečius

krašto nepriklausomybę. Taip
gi jis kovojo ir už Lenkijos 
nepriklausomybę.

Bet šio parado rengėjai to 
žymaus kovotojo atminimą 
panaudojo propagandai prieš 
liaudišką ir demokratinę Len
kiją, Lenkai pabėgėliai buvo 

už

REIK A LIN G OS D A RBI NIN K ftS 
LABEL EXAMINERS

Naktiniai šiltai. Moderninė L. I. C. 
spaustuvė. 10 minučių nuo Times 
Sq. ir Queens Plaza. 7’? valandų

I dienų, turi būt patyrusios.
L. BOTTONE — RA. 9-1606 

(195-197)

ADP kandidatai 
kalbės per radiją

kankiniais skaitomi, o 
laisvę ir nepriklausomybe 
votojai visaip išniekinti.

lai.
Vyriausiu kalbėtoju bus 

John McManus, kandidatas 
New Yorko gubernatoriaus
vietai

mė

Mirė žymi moteris
Pereitą šeštadienį mirė 

c‘e Barrows, sulaukusi 77
tų amžiaus. Iškilmingai ji bu
vo palaidota.

Miss Barrows buvo moky
klų statymo problemų eksper
tas ir per 2 
federalinėje

Netaisė namo, turėjo 
numažinti rendas

1953 metų

metus darbavosi 
raštinėje moky-

birželio mėnesi 
ji buvo kaltinama 
viame veikime ir 
ma, ar ji tik nėra komunistė.
Ji atsisakė į tokius klausimus 
atsakinėti.

Itendų administratorius T. 
II. Smith priėmė pendauninkų 
pasiskundimą, kad 121 \V. 
162 St.. Manhattan, namo sa-

su bversy- 
klausinėja-

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

1 MATTHEW A.!
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

1 221 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. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

Administratorius 
tvarkė, kad namo 
turi numušti 55 
kams nuomos nuo
į mėnesį, taipgi grąžinti 
permokėtus $486.25.

tada pa- 
savin in kas 
rendaunin- 
$5 ii -.i $16 

jiems

Užklupo arkliy 
lenktynių lizdą

Helen 
arklių 

lenktynių lizdo paR.V4\vmu. 
Pas ją rado rekordų $9,600

Policija

lošimo.

Aą

Apskaičiuojama, kad ši 
slapta lenktynių agentūra da
rydavo virš $30(1,01)0 metinių
jeigu.

Pagerbs sveturgimiu 
apgynėjus advokatus

Ginti Komitetas rengia ban
ketą pagerbti tuos advokatus, 
kurie pasiaukojo apgynimui 
sveturgimiu nuo persekiojimų 
ir deportavimų. Atitinkamai 
tikslui parinkta ir diena, spa
lio 28-ta. Tą dieną sueina 68 
metai, kai tapo dedikuota 
Laisvės Statula.

Rengia Jugoslavų salėje, 
3 05 W. 41st St., New Yorke. 
Prasidės 7:30. Bilietas $5. 
Prašo organizacijas ir atski
rus asmenis dalyvauti. Nega
linčius ten būti asmeniškai, 
prašo atsiųsti pasveikinimus.

Lietuviai taipgi turi "ų pa- . 
kvietimų ir renka užsisaky
mus tikietų ir sveikinimus. 
Prašo kooperuoti su jais ir 
atžymėti, jog ir lietuviai įver
tina tą svarbų darbą.

IŠPARDAVIMAS — 
APTUŠTINI MUI PATALPOS 

1951 OLDSMOBILES 
TIK SPALIO MENESI! 

KAINOS SUTRIUŠKINTOS 
Ateikite pamatyti mūsų 

1900 OLDSMOBILE išstatytų 
parodai

Gaines Motor Co. Ine. 
1217 Flatbush Ave., Brooklyn

šaukite Mr. Gaines BU. 4-3300

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOft
J dedamos, Taisomos, Naup ’ ir 

Naudotos. t
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 . ST. 6-4080

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., spalio (Oct.) 7, 1954




