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šaunus planas.
Turėkime mintyje.

Rašo A. BIMBA

“Tuojau po rinkimų die
nos kai kurie įtakingi biz
nio lyderiai Įteiks, faktinai. 
prezidentui Eisenhoweriui 
ultimatumą.

bėjo išrinkti Ii952 metais 
republikonišką administra
ciją prieš suvienytas darbo 
unijų spėkas, ir dabar lai
kas republikonui preziden
tui paremti naujus įstaty
mus, kurie nušluotų darbi
ninkų speciales privilegi-

“Prezidentas Eisenhowe
ris tada turės pasirinkti 
tarpe to republikonų bloko, 
kuris nori persiimti su uni
jomis, ir Darbo sekreto
riaus James Mitchell vado
vaujamos grupės, kuri tiki, 
kad republikonai gali darbo 
unijas laimėti savo pusėn”

rot* spalio 6 d.).

Tai tokios istorijos. Visi 
laukia rinkimų. Politikie
riai ir stambieji biznieriai 
laiko liežuvius prikandę. 
Nenori darbininkams nusi
dėti ir netekti jų balsų. Po 
rinkimų jie bus drąsesni.

Atsimename, kaip gražiai 
buvo kalbinami amerikie
čiai grįžti namo pas savuo
sius iš Korėjos. Tėvai, mo
tinos, seserys, meilužės bu
vo raginami jaunuoliams 
rašyti laiškus ir maldauti 
pakeisti savo nuomonę.

Buvo sakyta: Tik pakeis
kite savo nuomonę, tik su
grįžkite namo, nė vienam 
nė vienas plaukas nenukris 
nuo galvos.

Iš poros desėtkų iš sy
kio atsisakiusių grįžti be
rods trys pakeitė nuomonę 
ir sugrįžo.

yjįenas jų buvo korpora- 
las Claude Batchelor. Jį ka
ro teismas nuteisė visam 
amžiui kalėti. Tiek tebu
vo verti jam duoti pažadai.

Man atrodo, kad labai 
gražiai eina Chicagos Vil
nies finansinio sustiprinimo 
vajus. Jau turi surinkę virš 
šešis tūkstančius dolerių.

Pastebėjau, kad daugelis 
čikagiečių aukoja po šimti
nę. Bravo, jiems!

Iš Brooklyno iki šiol Vil
niai tepasiuntėme apie pus
antro šimto dolerių. Tru
putį permažai. Daugybė 
draugų dar nepaaukojo nė 
vienos dolerinės.

Vilniaus Tiesoje (rugp. 
lftd.) skaičiau Lietuvos vy- 
riaAisybės nutarimus dėl 
“pramones įmonių, gyvena
mųjų namų ir kultūrinės- 
buitinės paskirties objektų 
statybos Vilniuje.”

Tikrai milžiniški planai.
(Tąsa 4-tam pusi.)
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U.E. prašo, kad 
būtu atšauktas 
reakcinis aktas

Washingtonas. — United 
Electrical, Radio and Ma
chine Workers unija krei
pėsi i federalinį teismą su 
prašymu, kad būtų nelega
liu pripažintas taip vadina
mas Humphrey-Butler kon
trolės aktas, nukreiptas 
prieš “komunistų infiltruo
tas” unijas. Tas įstatymas, 
priimtas paskutinėje praei
to Kongreso sesijoje, jau 
buvo pasmerktas daugelio 
CIO ir nepriklausomų uni
jų. Šią savaitę jį pasmer
kė angliakasių (UMW) ne
priklausoma unija.

U E vyriausias advokatas 
D. Scribner nurodo, kad 
įstatymas yra prieš-konsti- 
tucinis, nes jis duoda taip 
vadinamai “Subve r s y v ė s 
Veiklos Kontrolės Tarybai” 
teisę apakltinti kaip komu
nistinę bet kokią uniją.

Teisingumo departmentasjau 
tyrinėsiąs statybos sukčius

Washingtonas. — Teisin
gumo departmento krimi
nalinis skyrius sudarė spe
cialų sub-skyrių, kuris tyri
nės visokias suktybes, ku
rios paskutiniu laiku buvo 
iškeltos federalinių namų 
statybos projektų darbuo
se. Daugelyj vietų iškelta, 
kad privatiniai kontrakto- 
riai, gaudami dideles pa
skolas iš valdžios, suvarto
jo statybai žymiai mažiau 
pinigų, negu skelbė, varto
jo pigią statybos medžiagą 
ir panašiai.

Daugelyje naujų federali
nių projektų sienos netvir
tos, cementas nesilaiko ir 
namai bendrai randasi ap
gailėtiname stovyje, nors 
pastatyti tik dveji treji me
tai atgal.

Korėjiečiai išlaisvino du 
suimtu amerikiečiu kariu

Seoulas. — šiaurės ko
rėjiečiai išlaisvino du ame
rikiečiu, marinų pulkininką 
Herbert A. Peters ir armi
jos eilinį Charles Julius. 
Korėjiečiai teigia, kad šie 
du kariai buvo suimti po 
paliaubų pasirašymo šnipi
nėjimo misijoje Šiaurės Ko
rėjos teritorijoje.

Iki šiol buvo manyta, kad 
šie du dingo, nes apie jų 
suėmimą anksčiau nebuvo 
pranešta.

Boksininkas Ch. Norkus . 
laimėtojas rungtynėse

San Francisco. — Lietu
vis boksininkas Charles 
Norkus iš Bayonne, N. J., 
laimėjo rungtynes' prieš 
boksininką Charlie Powell, 
nors Norkus sveria tik 193 
svarus, o Powell 212. Nor
kus laimėjo 7-tame raun
de. Rungtynės trečiadienio 
vakare buvo perduotas vi
soje šalyje per televiziją.

ORAS.—Saulėta, šalta.

Indijos atstovas Jungtinėse Tautose Krišna 
Menonas ragino
Manilas sutartį kaip šaltojo
Indijos vyriausias delega
tas Jungtinėse Tautose 
Krišna Menon pasakė dvie
jų valandų prakalbą, kurio
je jis išdėstę savo valdžios 
nusistatymą į pasauli n i u s 
Įvykius. Kadangi Menonas 
yra ne tik vyriausias savo 
šalies delegatas, bet ir as
meniškas Nehru, draugas, 
jo kalba skaitoma esanti ir 
Nehru nuomonės išreiški
mas.

Menonas kalbėjo ne tik 
apie Azijos, bet ir Europos 
reikalus.
“Vokiečiai su vokiečiais”
Menonas sakė, kad pa

sauliniai karai paprastai 
prasideda Europoje ir pas
kui persimeta į kitus kon
tinentus. Indija todėl yra 
didžiai susirūpinusi taika 
ne vien Azijoje, bet ir Eu
ropoje. O Europos taikos 
centre, sakė Menonas, stovi 
Vokietijos suvienijimo 
klausimas.

Tarybų Sąjunga jau su
teikė suverenumą Rytų Vo
kietijai, sakė Menonas. Va
karų jėgos netrukus tai pa
darys su Vakarų Vokietija. 
Dabar Jungtinės Tautos 
turėtų raginti abi Vokieti
jos dalis vesti tarpusaves 
derybas, susitarti dėl vieny
bės. “Man atrodo, kad vo-

F. Dulles numato glaudesnius 
ryšius su Jugoslavijos Tito

Washingtonas. — Triesto 
susitarimo proga sekreto
rius Dulles pasiuntė svei
kinimus Italijos ir Jugosla
vijos užsienio reikalų mi
nistrams. Savo sveikinime 
Jugoslavijos ministrui Ko- 
ca Popovicui Dulles sako, 
kad dabar atsidaro plates
nės galimybės ekonomi
niam, diplomatiniam ir ka
riniam bendradarbiavimui 
tarp Amerikos ir Jugosla
vijos.

Kalėjimo sargų streikas 
tęsiasi, skelbia unija

Michigan City, Ind. — 
Nors Indianos valstijos ka
lėjimo vadovybė sako, kad 
sargų streikas “išgaravo,” 
unija teigia, kad jis tęsiasi. 
Tik dalis sargų grįžo dar
ban. Pikietai dar vaikščio
ja aplink kalėjimą.

Sargai reikalauja aukš
tesnių algų ir daugiau po
ilsio. Dabar jie gauna vie
ną dieną kas antrą savaitę.

Meksikos Miestas.—Mek
sikos komunistų laikraštis 
“La Voz de Mexico” sako, 
kad tai Amerikos valstybės 
departmento agentai pasi
darbavo, kad Meksika de
portuotų pažangietį laik
raštininką A. B. Magil.

. Pekingas. — Kinija pa
state savo pirmą laivą tan- 
kerį.

Mendes prašo Paskutiniai
• i’l l1 i - parlamentiniovienyti Vokietiją, pasmerkė

Molotovas vėl siūlo 
suvienyti Vokietiją

Berlynas. — Molotovas 
pasiūlė laikyti Keturių Di
džiųjų konferenciją apie 
Vokietijos suvienijimą, 
okupacinių jėgų ištraukimą 
ir neutralizavimą. Jis sa
kė, kad reikia tartis ir apie 
bendrus visos Vokietijos 
laisvus demokratinius rin
kimus. Molotovais’ kalbėjo 
masiniame mitinge rytinia
me sektoryje. Jis vieši Ber
lyne, kur dabar minimos 
D e m o k r a tinęs Vokielijos 
penktos metinės.

kiečiai su vokiečiais galėtų 
lengviausiai susitarti,” sakė 
Indijos delegatas.

(’Rytų Vokietija jau yra 
išreiškusi savo pasirengimą 
tartis su Bonnos valdžia.)

Menonas dar sakė, kad 
Vokietija turi būti ne tik 
suvienyta, bet iš jos turi 
būti ištrauktos visos sveti
mos karinės jėgos.

Manilos paktas žalingas
Kalbėdamas apie Manilos 

paktą, Krišna Menonas 
prieš ii atsuko daug ugnies.

kiu būdu neprisideda prie 
taikos palaikymo, kaip tai 
teigia Dulles, kad tas pak
tas nėra Jungtinių Tautų

karo reiškinį
dvasioje, kaip tai sako jo 
pasirašytojai, kad jis iš vi
so nėra “Pietrytinės Azijos 
paktas,” nes neatstovauja 
Pietrytinės Azijos ir jis 
yra šalto karo įrankis.

Tarp kito Menonas apie 
šį paktą sakė sekamą:

“Indijos valdžia buvo 
kviesta dalyvauti Manilos 
konferencijoje. Ji nedaly
vavo toje konferencijoje, 
nes dalyvauti būtų reiškę 
pakeisti mūsų nusistatymą. 
Taip daryti būtų reiškę, 
kad mūsų nuomonės nenuo
širdžios arba susitarimai su 
Burma ir Kinija nereikš
mingi.”

Kaip yra žinoma, Indija 
yra. pasirašiusi ne-agresijos 
paktus su Burma ir Liau
dies Kinija.
Japonija ir Jungt. Tautos
Menonas dar išreiškė vil

tį, kad taikos sutartis bus 
pasirašyta tarp Tarybų Są
jungos ir Japonijos ir kad 
Japonija bus priimta į 
Jungtines Tautas. To nori 
visa Azija, sakė jis.

Indijos delegato kalba bu
vo sutikta labai palankiai 
veik visų Azijos šalių 
(apart Pakistano, Thailan-

ko bloko, Lotynų Amerikos 
šalių dalies, Skandinavijos 
šalių ir tarybinio bloko.

Šnipinėjimo kaltinimai-policijos 
šnipelio vaizduotė, sako J. Duclos

Paryžius. — Komunistų 
vadas ir parlamento narys 
Jacques Duclos per dvi va
landas liudijo Nacioilaliam 
Gynybos Komitetui. Jis 
griežtai atmetė laikrašti
ninko Andre Baranes kal
tinimą, kad komunistų 
dai gaudavę karines 
slaptis per jį, Baranes.

Duclos nurodė, kad
ranes, kaip jis pats prisi
pažino, dirbdamas kairiam 
laik r a š č i u i “Liberation,”

va-
pa-

Ba-

tuo pačiu laiku taipgi dirbo 
policijai kaip šnipas. “Šito 
šnipelio kaltinimai yra gry
niausia fantazija,” sakė Du
clos. Tą patį sakė ir “Li
beration” redaktorius d’As- 
tier de la Vigerie.

Baranes kaltino, kad jis 
gaudavęs karines paslaptis 
nuo aukštų valdžios parei
gūnų ir jas perduodavo Du- 
clos’ui ir kitiems komunistų 
vadams.

Buvęs ambasadorius prie Caro 
dabar lanko tarybinę Maskva

Maskva. — Čia lankosi vi
sų partijų britų delegacija, 
kuriai buvo suruoštas iškil
mingas banketas. Vienas 
britų delegatų, kunigaikštis 
iš Wellingtono, pasakė pa
dėkos kalbą sklandžioje ru
sų kalboje. Jis rusų kalbą 
išmoko, kuomet prieš Pir
mą pasaulinį karą buvo 
Britanijos ambasadorius 
prie caro valdžios...

Kunigaikštis iš Welling
tono savo kalboje krėtė 
juokus apie tai, kaip jo pa
žįstama Rusija “bent kiek 
pasikeitė.” Ir jis pridėjo: 
“Ir iš pirmo žvilgsnio ne į 
blogąją pusę.”

aristokratas (kai miestas 
dar vadinosi Peterburgu) 
gyveno kaip ambasadorius. 
Stotyje juos sutiko šalia 
viena kitos plevėsuojančios 
TSRS ir Britanijos vėlia
vos.

“Neutralistų” dauguma 
Sirijos parlamente

Damaskas. — Sirijos nau
jas parlamentas turi “neu
tralistų” daugumą, tai yra 
daugumą, kuri stoja prieš 
Sirijos įsitraukimą į Vaka
rinį bloką. Tą daugumą su
daro 67 nepriklausomi cen
tristai, 26 socialistai ir 1 ko-

Vėliau delegacija atvyko ' munistas. Parlamentas iš 
į Leningradą, kur šis britų! viso turi 142 nariu.

Paryžius.-Premjeras Men
des-France rytoj (penkta
dienį) prašys parlamento 
kad būtų balsuojama apie 
Londono sutarti. Parlamen
tas turės pasisakyti, ar jis 
iš principo sutinka su Va
karų Vokietijos ginklavi
mu, kaip tai numato Lon
dono sutartis.

Mendes balsavmą laikys 
pasitikėjimo klausimu: jei 
parlamentas balsuos prieš,

jam išreiškimu.
Šis balsavimas, betgi, dar 

nebus galutinas sutarties 
ratifikavimas. Tas ateis 
lapkričio mėnesio pabaigo
je. Tuo tarpu Mendes - 

j France tikisi susitarti su 
' Vokietija apie Saaro sritį ir 
išdirbti kitas smulkmenas 
apie Vokietijos - Francūzi- i

an tykius.

Izraelis ragino arabiškas 
šalis pasirašyti sutartis

Jungtinės Tautos. — Iz
raelio atstovas Abba Eban 
kalbėdamas Generalinėje 
Asamblėjoje pasiūlė Izrae
lio arabiškiems kaimynams 
pasirašyti nepu o 1 i m o ir 
draugikumo sutartis. Izra
elis turi pasirašęs paliaubas 
su Jordanu, Egiptu, Sirija 
ir Libanu. Tos paliaubos 
buvo pasirašytos 1948-tais 
metais, bet paliaubos nėra 
karo galas, — karo stovis 
•tarp Izraelio iš vienos pu
sės ir jo arabiškų kaimynų 
iš kitos dar egzistuoja.

Vatikanas.—Popiežius 
skelbė, kad vienuolės, 
rios to nori, gali dėvėti 
kines pojines ir kitokius 
moderniškus dalykus.

pa- 
ku- 
šil-

Prezidentas ši penktadieni 
kalbės per radiją kraštui

Denveris. — Šio penkta
dienio vakarą prezidentas 
Eisenhoweris pasakys pra
kalbą, kuri per radijo-tele- 
vizijos stotis bus perduota i 
visai šaliai. Tai būsianti jo 
pirma svarbesnė priešrinki
minės kampanijos prakal
ba.

Atlanto pakraščio valsti
jose, kur einama Eastern 
Standard laiku, jo kalba 
bus girdima per visas svar
besnes radijo stotis nuo 9:- 
30 iki 10 valandos.

Meksikos Miestas.—Mek
sikos generalinio prokuro
ro padėjėjas Jose Luis Gu
tierrez sako, kad Meksika 
nesiskubins grąžinti Guate- 
malon suimtus tremtinius, 
kaip to reikalauja Guate- 
malos fašistinė valdžia.

Guatemalos valdžia kal
tina, kad tremtiniai yra ka
riniai kriminalistai.

Paryžius.—Socialistai dar 
diskusuoja savo taryboje, 
ar remti Vokietijos ginkla
vimą.

pranešimai
Paryžius. — Vienas liu

dininkas sakė Nacionalei 
Gynybos Tarybai, kad kari
nės slaptybės būdavo išduo
damos Mendes - France’ui 
prieš tai, kaip jis buvo 
premjeras.

šis pareiškimas sukėlė 
didelę audrą Francūzijos 
spaudoje. Vieni laikraščiai 
sako, kad šis kaltinimas 
yra specialiai fabrikuotas, 
kad pakenkti premjerui.

Washingtonas.—CIO pre
zidentas Walter Reuther 
sako, kad jis pasitrauktų iš 
tos vietos, “jei tinkamas 
vietininkas būtų rastas.” 
Jis taipgi mielai pasiliktų 
automobilistų unijos prezi
dentu, jei CIO ir AFL su
sivienytų.

Berlynas. — Sąryšyje su 
Demokratinės Voki e t i j o s 
Respublikos (Rytų Vokie
tijos) penkerių metų su
kaktuvėmis į Berlvna suvy- 

i ko delegacijos iš Kinijos, 
Tarybų Sąjungos ir kitų 

, socialistinių kraštų bei Va
karų Europos. Taipgi at
vyko darbininku delegaci
jos iš Vakarų Vokietijos.

Rio de Janeiro. — Spau
da skelbia, kad dabartiniu 
metu atrodo, jog valdžios 
partija laimi rinkimus prieš 
opozicijų, Vargaso sekėjus. 
Bet galutini rezultatai dar 
nebus žinomi iki po spalio 
15-tos.

Detroitas. — Demokratų 
vadas Stevensonas kalbėjo 
1,000 žmonių mitinge. Jis 
sakė, kad tuo tarpu, kai 
Amerikos ekonomija darosi 
vis nepalankesnė, Tarybų 
Sąjungos ekonomija žengia 
pirmyn.

Seoulas. — Marinų pulki
ninkas lakūnas Peters, ku
rį korėjiečiai šiomis dieno
mis išlaisvino, sako, kad jis 
buvo gerai traktuotas. Iš 
karto, jis sako, jis buvo 
traktuotas karališkai, nes 
korėjiečiai manė, kad jis at
skrido norėdamas pereiti jų 
pusėn.

Meksikos Miestas. — Bu
vęs Amerikos ambasadorius 
Meksikoje William O’Dwy
er atvyksta į Washingtoną, 
kur jis kongresiniam komi
tetui liudys apie komuniz
mą Lotynų Amerikoje.

Jis neliudys apie savo fi
nansus, kai buvo New Yor- 
ko majoras, kaip to anks
čiau iš jo reikalauta.

Reno, Ne v.—Teismas nu
tarė, kad Nevados guberna
torius turi teisę paskirti į 
senatą mirusio McCarrano 
vietininką ir nereikia rinki
mų, kaip tai reikalavo de
mokratai.

Varšuva. — Laikraštis 
“Žycie Warszawy” sako, 
kad jau laikas panaikinti 
visas senovės negeras lie
kanas, kaip girtuokliavimą, 
chuliganizmą ir paleistu
vystę.
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Triesto likimas, atrodo, išspręstas
LAISVOSIOS TRIESTO TERITORIJOS likimas, 

atrodo, tapo išspręstas. Jei jis nėra išspręstas ilgesniam 
laikui, pastoviam, tai nors laikinam, bet išspręstas.

Į

Kas gi toji Triesto teritorija? j
Uostinis Triesto miestas stovi gale Adriatiko jū

ros, tarpe Italijos ir Jugoslavijos. Prieš Antrąjį pasau
lini karą šis miestas su puikiu uostu priklausė Italijai. 
Bet po karo Jugoslavija reiškė prie jo pretenzijų.

1947 metais, darant taikos sutartį su Italija, iškilo 
klausimas: ką daryti su Triesto miestu ir jo apylinkė
mis. Jugoslavija tuomet ėjo išvien su Tarybų Sąjun
ga, dėl to Amerika, Anglija ir Francūzija atsisakė pri
pažinti Triesto miestą ir apylinkes Jugoslavijai.

Tuomet keturių didžiųjų valstybių—Jungt. Valstijų, 
Anglijos, Tarybų Sąjungos ir Francūzijos—užsienio rei
kalų ministrai nutarė sudaryti Laisvąją Triesto Terito
riją ir pavesti ją Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai 
valdyti. - i

Buvo nutarta, kad iš tos teritorijos būtų ištraukti ! 
Amerikos ir Anglijos kariuomenių /daliniai, kad tai te.- ‘ 
ritoriiaį būtų paskirtas gubernatorius, kuris sudarytų i 
valdžią, ir kad ii, Triesto teritorija, valdytųsi nepriklau
somai Jungtinių Tautų globoje.

Iš viso ši sritis-teritorija užima apie 300 ketvirtai
nių mylių ploti. Gyventojų ten yra virš 300,000. Dau
gumą gyventojų sudaro italu kilmės žmonės, po ju se
ka slovėnai ir kroatai. Oficialės kalbos buvo dvi: italu 
ir slovėnų. Gyventojų dauguma yra Romos katalikai.

Teritorija-sritis buvo padalinta į dvi zonas: zona A 
ir zona B. Pirmoji, su Triesto miestu, “prisiglaudusi” 
prie Italijos, antroji—prie Jugoslavijos. Antrojoje gy
vena daugiau slavų, bet yra nemaža ir italų. Zonoje B 
viešpatavo jugoslavai, o zonoje A—anglai ir amerikie- v • •ciai.

Amerika su Anglija ten palaikė apie 6,000 kariuo
menės,—rodosi, amerikiečių 4,000, o anglų 2,000.

Dėl paskyrimo Triesto teritorijai gubernatoriaus 
nebuvo prieita prie susitarimo, todėl jo ten ir nebuvo. 
Keletu atvejų Tarybų Sąjunga reikalavo, kad iš Tri
esto būtų ištraukta amerikiečių-anglų kariuomenė, bet 
ji ištraukta nebuvo.

Prieš tūlą laiką buvo manyta, kad dėl Triesto tarpe 
Italijos ir Jugoslavijos gali iškilti ginkluotas susirėmi
mas, iš kurio galėjo užsiliepsnoti platesnės apimties ka
ras. Bet to buvo išvengta.

Taigi dabar visas tas dalykas tapo išspręstas. Jis 
išspręstas taip: zona A priklauso Italijai, o zona B—Ju
goslavijai. Beje, nuo zonos A bus atplėštas šešių ket
virtainių mylių kampelis su apie 4,000 gyventojų ir pri
jungtas prie zonos B, vadinasi, prie Jugoslavijos. Tai
gi Italija oficialiai atgauna svarbų Triesto miestą, ku
rio taip troško Jugoslavija.

Tačiau, kaip pranešimai sako: nei Italijos, nei Ju
goslavijos žmonės šiuo išsprendimu nėra pasitenkinę.

Triesto teritorijos pasidalinimą oficialiai atliko Ju
goslavijos ir Italijos ambasadoriai Londone, padedant 
Amerikos ir Anglijos valdžioms.

Bet tai dar ne viskas. Šia sutartį turės užgirti Ita
lijos ir Jugoslavijos parlamentai, Tarybų Sąjunga, Fran
cūzija ir, galimas daiktas, Jungtinių Tautų Saugume 
Taryba.

Spėjama, kad visa tai bus užgirta.

KAIP TEN BEBŪTŲ, Triesto teritorijos klausi
mo išsprendimas, mums atrodo, pasitarnaus taikai.

Amerika iš ten neužilgo ištrauks savo kariuomenės 
dalinius, o Anglija—savo.

Tų dalinių Triesto teritorijoje buvimas, atsiminki
me, buvo it koks pašinas Centrinės Europos pašonėje. 
Sakoma, jog ir sutartis dėl Austrijos likimo buvo vyriau
siai atidedama dėl to, kad Adriatiko gale stovėjo Ame
rikos ir Anglijos kariuomenių daliniai, dėl to, kad ten 
buvo jų militarinės bazės.

1948 metais laike Italijos parlamento rinkimų re
akcininkai Triesto klausimą išnaudojo savo politikai. 
Jie rėkė, skelbdami: žiūrėkite, Tarybų Sąjunga nenori, 
kad Triestas būtų grąžintas Italijai, — nebalsuokite už 
komunistus!

Jei Tito nebūtų “persioriientavęs,” jei jis nebūtų 
atsiklaupęs prieš “Vakarus,” tai, galimas daiktas, Ju
goslavija ir būtų atgavusi Triesto miestą,—gražų istori
nį, su dideliu ir patogiu uostu miestą.

Tenka manyti, kad dabartinis Triesto teritorijos 
išsprendimas prisidės prie palaikymo toje pasaulio daly
je taikos. O kas šiandien prisideda prie taikos palaiky
mo, tas yra naudinga.

2 pusk—Laisvė (Liberty)- Penktadien., spalio (Oct.) 8, 1954

Lavonų skrodimas mokslui
Mirusiųjų s k rodi m a s 

mokslo tikslams jau senas, 
senas dalykas. Jau senovės 
medikai suprato, kad ge
resniam žmogaus kūno pa
žinimui reikia tyrinėti žmo
gaus kūną vidujiniai, o vie- 

būdas yraa in telis tam
skrosti lavonu

Ilgame
vis rasdavos

istorijos bėgyje 
valdžių, vai- C 7

dovų arba religijų galvų, 
kurie skrodimi drausdavo, 
bet mokslininkai ir meni
ninkai vis kovojo už tą tei-

; Reikia pripažinti, kad ne- 
medikui lavonų skrodimas 
atrodo baisiu ųalyku. “Bū
tų gerai, jeigu galima būtų 
apsieiti be to... ” pasakys
kiekvienas. Bet medikai ir 
menininkai visuomet žino
jo, kad nėra gero substitu
to dėl anatomijos pažinimo 
vietoje lavonų Skrodimo.

Sakau, menininkai, nes 
eilė žymių pasaulinio masto 
dailininkų kaip tik 
būdu studijavo 
Didysis italų 
Leonardo da V 
70 teismuose 
kad jis kaip nors gaudavo 
savo studijoms 
r i uos atsargiai 
darydavo braižinius, 
šus, pastabas, i Da Vinci, 
kaip žinome, buvo ne vien 
dailininkas, o ir mokslinin-

nai laikomi šaldytuvuose 
bent kokius metus ir tik 
paskui naudojami. Kiekvie
na didesnė medicinos moky
kla turi tokius lavonu re
zervuarus.

Medicinos mokyklų vedė
jai laikosi nuomonės, kad 
kiekvienas į daktarus studi
juojantis turėtų per pirmus 
metus skrosti bent du lavo
nu, kad nuodugniai susipa
žinti su žmogaus kūno su
dėtimi.

Bet retoje mokykloje šio
je" šalyje dabar tas galima. 
Dažniausiai studentas gau
na skrosti tik vieną lavoną, 
ir tai ne du trys studentai 
prie lavono, kas būtų pato
giausia, bet keturi, penki 
arba net daugiau.

tokiu 
anatomiją, 
dailininkas 

inci net bu- 
kaltinamas,

lavonus, kri
sk r ošdavo, 

užra

padaryti, kad geresniam 
medicinos vystymuisi tie. 
kurie daugiau pavyzdžių? 
Medicinos profesoriai į tai 
turi vieną atsakymą:

Žmonės turėtų aukoti sa
vo kimus. Tas legališkai 
galima. Kiekvienas gali sa
vo testamente, sako medi
kai, pažymėti, kad jis savo 
k ū n ą a u k o j a mediciniš
kiems tikslams. M.

JAV ir TSRS inžinieriai

skyrių ir užima 
plotą.

Miesto dalis jungia Brook
lyn, Manhattan, Williams- 
burgh, Queensboro, George 
Washington, Triboro, 
Whitestone, Henry Hudson. 
Marine. Parkway, Crossbay 
ir kiti tiltai, taipgi tune
liai — Holland, Lincoln, 
Brooklyn-Battery ir kiti. 
Miestas turi ilgiausias vir
šutinių ir požeminių trau
kinių linijas, kurios yra 
miesto nuosavybė. Yra ke
li dideli orlaiviu aerodro
mai, didžiausias New York 
International, kuris turi 
virš 5,000 akrų plotą.

Bet New Yorko miestas 
turi ir “juodų avių.” 1952 
metais buvo 18,762 policijos 
nariai 
atsiejo $123,000,000, ir 
metais buvo užregistruc 
1,182,590 kriminaliniai pi“ 
sikaltimai.

Iš istorijos
1609 metais holandas Hen

ry Hudson, kuris dirbo Ho
landijos Rytų Indijos kom
panijai, įplaukė į upę, kuri 
dalina New YorkanuoNew 
Jersey. Ta upė jo pagar
bai ir vadinasi Hudson var
du. Peter Minuilt “nupir
ko” nuo indėnų Manhatta- 
no salą, 22 ketvirtaines my
lias, už $24 vertės guzikus, 
blizgučius. 1664 metais An
glijos kunigaikštis York 
prisiuntė karo laivus ir te
ritoriją užgrobė nuo holan- 
dų. Jo pagarbai ir buvo

DIDYSIS NEW YORKO 
MIESTAS

Didysis New Yorko mies
tas savo gyventojų skaičiu
mi ir turto kiekiu pralenkia 
daug valstybių. New Yor
kas turi apie 8,000,000 gy
ventojų. Daug valstybių 
rasime pasaulyje, kurios 
turi kelis kartus mažiau. 
New Yorko metinės įplau
kos veršija bilijoną ir pusę 
dolerių. Daug valstybių pa
saulyje visa savo verte tiek 
nesiekia.

New Yorke telefonu lini
jos yra ilgiausios. 2,258,000 
šeimų turi radijo priimtu
vus ir 1,500,000 šeimų turi 
televizijos aparatus. Ra
dijo stočių yra 48, televizi
jos—6.

Didysis New Yorkas, tai 
penki dideli miestai, su
jungti į vieną miestą, bū
tent : Brooklyn, Bronx, 
Manhattan, Queens ir Rich
mond (boroughs). Kiekvie
na miesto dalis turi savo 
prezidentą ir valdybą, o 
paskui bendrai viso New 
Yorko majorą ir tarybą. 
. Geografiniai New Yorkas 
taip pat yra a t s k i r a s. 
Brooklyno ir Queens mies
tai yra ant Long Islando 
salos. Manhattan ant to | 
paties vardo salos. Rich-, 
mond yra labiausiai atski
ras ant Staten Island (sa
los). Tik Bronx miestas 
vra a" t kontinentalio saus- 
žemio. Richmond nereikia 
maišyti su Richmond Hill, 
“Laisvės” buveinė y r a 
Queens miesto dalyje, ant 
Long Island salos. Gi Rich
mond miestas yra už Di
džiosios jūrų užlajos, kol

par-
uži-

u v
tymas atsiėjo $50,000,000. 
Name yra įrengta 70 keltu
vų ir sutelpa 36,000 žmo
nių, Tai miestas savaime. 
Sekamas namas — Chrys
ler, kuris turi 77 aukštus, 
1,046 pėdas. Rockefeller 
Center turi 70 aukštų, 853 
pėdas; Woolworth namas, 
kuris seniau buvo aukš
čiausias, turi 60 aukštų, 792 
pėdas.

Kultūros Centrai
New Yorke yra 360 

kų ir parkučių, kurie 
ma 18,300 akrų plotą,
virš 700 teatrų ir filmų te
atrų salių. Music Hall ir 
Roxy teatrai turi Įtalpą po 
6,000 žmonių. Capital—5,- 
500; Fox ir Paramount pc 
4,500 įtalpos.

Vaikų mokyklų yra virš 
700, kurias lanko kas me
tai apie 1,300,000 vaikų. 
New York, Fordham, Long 
Island, Columbia universi
tetai. New Yorko universit. 
įsteigtas 1831 m., o • New 
Yorko kolegija — 1848 m. 
Y r a Brooklyn, Queens, 
Hunter ir dar kelios ki
tos kolegijos, taipgi Moks
lų Akademija, kuri buvo 
įsteigta 1818 metais. Seka 
visa eilė katalikų kolegijų, 
kurios jau buvo minėtos. 
New Yorke yra 1,418 pro
testantų bažnyčių, 1,330 žy
du ir 525 kataliku. A *

New Yorko knygynas 
randasi ant 5th Avė. ir 42 
St., kuris turi 3,500,000 
įvairiausių knygų. Ten yra 
ir kalbiniai skyriai, kur 
galima rasti lietuvių kalbo
je knygų ir laikraščių, jų 
tarpe kasdien Laisvę. Kny
gynas turi virš 70 skyrių 
įvairiose miesto dalyse, kur 
dar yra virš 100,000 kny
gų.

Y ra didelis žvėrynas 
(Bronx Zoo), taipgi jo sky
riai Central Parke, Pro
spect Parke ir Staten salo
je. Metropolitan Muzėjus 
įsteigtas 1870 metais. Isto
rijos, Dailės, Gamtos ir ki
ti muzėjai turi didelę kul
tūrinę reikšmę.

Mieste yra 130 ligoninių. 
Vien Medical Center, įsteig
tas 1928 metais, turi' 12

kuriu v
bz policijos 
užlaikytas 

tais 
egistn^pta 

pra-

ki ar v a r do u ni ver s i te to 
Rusų Institutas skelbia, kad 
Tarybų Sąjunga pradeda

abiems (glaudžiai suriš- ;
tiems) tikslams!: mediciniš- ‘

iralenkti Amerika inžinie-
I * e

kam žmogaus kūno pažini
mui ir meniškam kūno at
vaizdavimui.

Dailininkas R 
S ir buvo artimai 
I su lavonų skrodimu (nor 
nežinia, ar pats

• vienas jo žinomiausių pieši-
Anatomijos pamoka,” 

rodo kaip tik tą: grupę me
dikų skrodžianti numirėlį.

Britanijoje p r a e i t a m e 
šimtmetyje medikai turėjo

embrandtas 
susipažinęs 

s 
skrodė) ir

nių,

kartais 'net kreiptis i pa- 000, tuo tarpu, kai šioje 
■y.je tik 10,000.

rių prieauglyje. Sovietai 
šiuo momentu turi maž
daug tiek diplomuotų inži
nierių kaip Amerika, ir jei j kas su Manhattan 
ši šalis nepadidins inžineri- b
jos mokyklų skaičiaus, So- laivų (ferry). Yra planuo- 
vietai mus greitu laiku pra- jama nutiesti i Staten sala 
lenks.

1948-tąis metais tarybines 
mokyklas baigė 29,000 inži
nierių, o šiais metais 50,- v 7 7

i miesto 
dalimi jungiasi tik pagalba

dugnių elementus, vagis, 
kad jie dėl jųjų pavogtų la
vonus iš ligoninių ir koply
čių dėl medicin škų tikslų.
Lavonų stoka Amerikoje

Mediciniški šios 
žurnalai sako
universitetų medicinos fa
kultetuose vis labiau ir la
biau trūksta lavonų anato
mijos pamokoms. Daugu
moje valstijų e g z i s t u o ja 
įstatymai, kad jei žmogus

Kokietiškos vienuolės

šalies 
kad mūsų

giminių arba specialaus tes- 
kuriame "urody- 

būtų palai-
tamento
ta, kaip jis ar ji 
dotas, jo kūnas 
atiduotas medicinos moky
klai skrodimui.

Iki keli metai atgal ta 
sistema veikė gan gerai. 
Senelių prieglaudose mirė 

j pakankamai žmonių bei gi- 
I minių, ir jų kūųai vis ėjo 
I medicinos mol 
laipsniškai tas 
dėjo išsekti.

Mount Pocono miestelyje 
P e n n s y Ivanijoje įsisteigė 
naujas vienuolių ordinas, 
Šventosios Dvasios Seserys. 
Vienuolių rūšių yra dešim
tys ir gal šimtai, bet ši žy
miai skirtinga: vietoje tra
dicinių juodų seselių drabu
žių, šios katalikės vienuolės 
gan kokietiškai aprengtos, 
Jos dėvi gan trumpas (vos 
kelius dengiančias) tamsiai 
pilkas sukneles, paprastus 
juodus batukus (su pusiau- 
aukštomis kulnimis), pilką 
apsiaustuką, iš po kurio 
matosi balta bliuze su dai
liu kalnieriuku.

Bet didžiausias skirtumas 
ant galvos: vietoje tradici
nio apgaubalo apsuptos be

kloms. Bet 
iltinis pra- 
.s didesnė 

dalis mirštančių yra karo 
veteranai, o pagal įstaty
mus juos laidoja) Veteranų 
Administracija, 
nai jau negali tčkti mo’ky-

ir jų kū-

kloms.
Benamių kūną 

kami, nes jeigu 1 
n amis miršta, ant jo kūno 
pirmiausią daroma autopsi- 
ja (skrodimas dėl mirties į 
tikslo suradimo) 
topsijos kūnas ja 
pjaustytas, kad n 
diciniškam tyrinėjimui.

Kūnai, kurie ja 
mokykloms, nesunaudojami 
tuojau. Mat, dar vis ma
noma, kad pavė 
atsirasti giminės

i ir netin- 
/alkata-be-

. Po au
ti taip su- 
etinka me-

u atitenka

uotai gali 
. Tie kū-

si moderniška seselė turi 
mažą gan modernišką juo
dą kepuraitę, iš kurios dai
liai a"t kaktos krinta bru- 
netinės arba šviesios gar
banos ...

Šios vienuolės - seselės, 
betgi, nežiūrint jų revoliu
cinės išvaizdos, yra vysku
po ir paties Vatikano pa
tvirtintos, palaimintos...

iš Brooklyno tiltas, bet tai 
dar vis tik ant popierio. Ti
krumoje Richmond miestas 
geografiniai geriau pri
klausytų New Jersey vals
tijai, nes Staten sala su
jungta tiltais su Bayonne, 
Elizabeth ir Perth Amboy.

Jeigu atminti tą, kad 
Manhattan m i e s t o dalis 
yra sujungta povandeni
niais tuneliais (po Hudson 
upe), su Jersey City ir to
liau su Newarko miestu, su 
Hobokenu, su Weehawken 
traukiniais, o Washingto- 
no tiltu su Fort Lee, taipgi 
laivais (ferry) su kitais 
New Jersey valstijoje mies
teliais, o Queens miesto da
lis susilieja su Long Islan
do miesteliais, tai Didžiaja
me New Yorke ir greta gy
vena apie penkiolika mili
jonų žmonių. Jersey City 
ir Ne war ką yra lengviau 
pasiekti ir arčiau iš Man- 
hattano. kaip tūlas Queens 
miesto dalis.

Didysis New Yorkas 
užima 360 ketvirtainių my
lių plotą, gi jo upių ir jūrų 
užlajos vandenys 70 ketvir
tainių mylių. Tai yra di
džiausia pasaulyje prie
plauka, nes Atlanto Didjū- 
rio pakraštys, Jamaica už
laja, vandens kaklas tarpe 
Manhattan ir Staten salos, 
East (Rytų) upė, Hudson 
upe, Newark Bay, Perth 
Amboy ir Kill pertaka su-

York vardu. Pirmiau jis 
vadinosi New Amsterdam, 
Holandijos sostinės pagar
bai.

1686 metais New Y ^kas 
gavo miesto čarteri, Laike 
Amerikos Revoliucijos an
glai išlipo New Yorke 1776 
m. ir čia buvo iki 1783 m. 
1790 m. New Yorkas jau 
turėjo 50,000 gyventojų.

Nuo 1785 iki 1790 m. New 
Yorkas buvo Jungtinių 
Valstijų sostinė. Čia buvo 
ir šalies Kongreso posė
džiai. Pirmasis šios šalies 
prezidentas Jurgis Wash- 
ingtonas priėmė priesaiką 
New Yorko senoje miesto 
rotušėje.

Tel Avivas. — Izraelis 
kaltina, kad arabiškos kai
myninės šalys nuo rugpjū
čio 2 dienos padarė 41 įsi
veržimą per Izraelio sieną. 
Susirėmimuose 5 izraelie
čiai žuvo ir 8 buvo sužeisti.

vandens pakraščių, k u r 
Įrengta daugybė laivams 
priimtuvų. Kas metai į jo 
prieplaukas atplaukia virš 
5,000 laivu. 7

New Yorko mieste aukš
čiausia vieta yra 430 pėdų 
virš jūros lygumos.

Mieste yra aukščiausi na
mai pasaulyje. Aukščiau
sias — tai Empire State 
namas, kuris turi 102 aukš-

Vaiky paralyžius labiau 
liečia turčių vaikučius?

Chicagoje dabar įvyko 23- 
ias metinis vaikų ligų gydy
tojų suvažiavimas. Vienas 
svarbiausių šuva ž i a v i m e 
svarstytų klausimų buvo 
vaikų paralyžius (polio). 
Nauja ir keistokai skam
banti nuomonė, kurios iki 
šiol niekas dar negirdėjo, 
buvo iškelta Dr. David Bo- 
diano iš John Hopkins li
goninės.

Dr. Bodian laikosi nuo
monės, kad polio labiau pa
liečia turčiu vaikus. N etų r- v
tingų sluogsnių vaikai, sa
ko jis, gyvena didesniame 
susikimšime, ir kur jie gy
vena, randasi daugiau po
lio mikrobų. Pasėkoje jie 
dar savo ankstyvoje vai
kystėje apserga lengva vi
durių polio liga. Ta liga 
savaime nepavojinga ir ji 
netgi padaro gero: ji vai
ke išaugina atsparumą ti
kram paralyžiui, taip, 
vėliau jis turi mažiau 
sų apsirgti polio.

Žiurkės bijo, bet pelės - ne
Bendradarbis A n d r i e w 

duoda sekamą patarimą:
Lietuvių visur Amerikoje 

gyvena, ir po miestus ir po 
farmas, ir stubose ir skie
puose. Visur atsiranda žiur
kių. Tai dabar jau ruduo, 
jau pradeda lapai kristi ir 
kaštonai kartu krenta.

Tai kaip išvažiuosite, pri
sirinkite pilnas kišenes ar
ba maišiuką kaštonų ir par- 
sivežkite namo. Kur žiur
kės vaikščioja, pabarstyki-

Žiurkių nematysite nei 
per 10 pėdų nuo savo loto. 
Tai ne juokai, bet tikra tei-

viečiai 'šitą pasiskaito. Ma
žos pelės, betgi, kaštonų ne
bijo Andrew

kad 
šan-

La is

. Statistika štai ką rodo: 
85'b saužudžių nusižudo ne 
dėl fizinių sumetimų (kaip 
tai nepagydomų ligų), bet 
dėl nervinio subliuškimo. 
Didžiausia dalis žmonių, 
kurie nusižudo manydami, 
kad turi vėžį, faktinai turi 
tik lengvesnę skilvio ligąM

Vyrai žudosi dažniau. Ae- 
gu moterys, baltieji daž
niau, negu negrai. Turtin
gųjų ir svarbių žmonių tar
pe daugiau saužudysčių, neAr Tamsta jau gavai

vei naują skaitytoją? Jei ne> gu beturčių ir eilinių tar
tai pasirūpink gauti. je.
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(Tąsa)
Traukiniui bėgant visu greičiu per 

miestus ir kaimus, apie aštuntą valandą 
vakare sustota ant didelės salos, tarp 
miškų. Ir ten visiems rekrutams liepta 
išlipti, tai ten buvo jiems skirta vieta.

Išlipę iš traukinio visi susispietė j bū
rius ir pradėjo dairytis, kur esą. Visi 
atrodė nuliūdę, net tie karžygiai, kurie 
tik kelios valandos atgal traukinyje taip 
triukšmavo, džiūgavo, šaukė. Ir dabar 
jie kaip išgąsdinti gandriukai dairėsi 
aplink kaklus ištiesę, galvukes perkrei
pę, lyg būtų atsidūrę visai kitame pa
saulyje.

Ištikrųjų taip ir buvo: naujas pasau
lis. Tarp didelių miškų buvo iškirsta 
ant kiek tik galima buvo akimi apimti 
medžiai, juodavo tik kelmai. Kelmai iš
traukti tik iš gatvių, o jos apstatytos 
naujas mediniais pastatais, barakais. 
Tamsoje, prie lempų šviesos, stovykla 
atrodė|kaip nemažas miestelis.

O kai atėjo seni korporalai, tai paaiš
kino, kad jie randasi Camp Upton sto
vykloje, New Yorko valstijoje. Paskui 
išskirstė į pulkelius ir nuvedė į barakus, 
parodė geležines loveles, ant kurių rado
si šiaudų ar ko kito prikimštos pagalvės 
ir pora antklodžių. Tai ten Jurgis turė
jo praleisti sekančią naktelę, tai ten jam 
nekuriam laikui bus namai...

čia jis jaute savo raumenis 
tempiantis.

Taip jam dirbant įšilusia 
kio kotas nulūžo užkabintas

ki^tėjant ir

i matiko-pi- 
už kelmo.

Karininkas, kuris netoli stovėjo ir viską
matė, pastebėjo:

“O kam nulaužei 
gos atskaitys dolerį

tą kotą 
ir pusę!

' Tau iš al-

Jurgis stebėjosi: gal kar: 
juokus krečia? Kur čia gir 
pikio kotą mokėti dolerį su 
te tokį galima pirkti už 15

ninkas tik 
dėta, kad už 
puse? Mies- 
cėntų, dau

giausia už 25c. Bet karininkas, kaip 
matyti, juokų nekrėtė, kaip tai paskui 
Jurgiui teko sužinoti.

Naujokai taip dirbo keturias dienas. 
Lietuvių jų tarpe buvo nemaža grupė, 
arti dvidešimt, ir jie greit viens su kitu
susižinojo, susipažino ir sudč 
savą ratelį. Ir taip vieną 
darbo, pavalgę gan menką vs 
susėdo ratu prie mažyčio ge. 
kur gėlelės buvo tik pradėji 
ir pradėjo kalbėtis. Sakė Jonas:

irė lyg nuo- 
vakarą po 
karionę, jie 
ių darželio, 
sios žydėti,

— Papuolėm, broleliai, į katorgą. Gal 
net Sibire, kur caras ištrenkdavo mūsų 
tėvus, nebuvo blogiau. Ten j[ie buvo pri
rakinti geležiniais pančiais 
mes čia neprirakinti, taip,—bet visvien 
pasitraukti negalime....

mie tačku

Sekanti rytą, apie septintą valandą, 
atėjo keletas karininkų ir naujokus pa
šaukė rikiuotis Į eiles. Paskui sugrupa
vo po aštuonius ir klausė:

“Kas moka gražiai rašyti? Tie išei
kite priekin.”

i miškus, 
ir ten pra

migs...
anas. Gra- 
ažiai nuau- 

ir tvirtas, 
nu akiu ir v v

DETROIT, MICH.

MIRUS

Dr. Motiejui D. Palevičiui
Šitoj didelio liūdesio valandoj reiškiame šir

dingiausią užuojautą daktaro žmonai Uršulei, 
dukrai Birutai Price, žentui Frank Price ir jų 
šeimai; dukrai Ofilijai, broliui Mikui ir jo šei
mai, seserei Rožei ir švogeriui Jonui Samulionis 
ir kitiems giminėms bei artimiems.

A. M. Metelionis
ir

Juozas ir Ona Palioniai,
—St. Petersburg, Fla.

New Britain. Conn.

Tokių atsirado pakankamai. Jiems 
liepė surašinėti" likusių septynių vardus 
i knygutes ir karininkas pasakė:

“Šitie jau jūsų vyresni ir jų turite 
klausyti.”

Devintą valandą visus nuvedė pas gy
dytoją sveikatos patikrinimui. Ir taip 
pakol ^isus egzaminavo, patikrino, pra
ėjo ėfc’ keturios dienos. Po to vieną ry
tą karininkai visus surikiavo ir buvo aiš
ku, kad seks kas tai naujo, bet kas, ka
reiviai dar nežinojo. Spėliojo: gal da
bar jau duos uniformas, šautuvus, gal 
jau tapsime tikrais kareiviais? To visi 
labai laukė, nes, jei jau reikia būti armi
joje, tai bent būti tikru kareiviu.

Paskui privedė prie vieno didelio ba
rako ir bematant eilės pradėjo tirpti, įei
damos pro vieno barako šono duris. Gal 
iš kito galo išeis uniformuoti? Bet... O, 
Jezusėliau!... Kaip visi nustebo, kaip per 
kitą barako galą pradėjo išeiti draugai, 
vieni nešini didelius kastuvus, kiti pi
kius, dar kiti grėblius, šakes.... O kiti 
nešiojo Jurgiui dar nematytus įnagius.

Andrius turėjo minti:
— Bėkime, draugai, kur 

paskui pakriksime po farmas 
leisime laiką iki karas pasib

Po jo žodį tarė gražusis Pi 
žiuoju jį vadino, nes buvo gr
gęs, vidurinio dydžio, lieknas 
balto kaip sniegas kūno, mėlj 
skaisčiai raudonų veidų, žodžiu,— vyras 
kaip bijūnas. Jis sakė:

— Gerai, draugai, kalbate 
kitaip. Bet ar tu, Andriuk,

ir taip ir 
pagalvoji, 

kas atsitiktų, jeigu mes pabėgtume? Gal 
karas pasibaigs užu dviejų a 
vaičiu, o mes liktume visam V 7 
žymėti kaip prasikaltėliai, 
veža mus Francūzijon, tegul 
frontą. Aš nujaučiu, kad kol 
sime, karas jau bus arti galo.

Deja, jam pačiam nepas 
lengvai išsisukti, nes buvo du 
žeistas.

r trijų sa- 
amžiui pa- 
Tegul jau 
veža į pati 
ten pasiek-

iseke taip
kartu su-

Jurgis laikėsi visai kitokios 
Jis priminė draugams, kad 
sukasi aplink tai, ar eiti į fi 
likti “bailiu”. Klausimas, jis 
ar karas vedamas už teisėtus

nuomonės, 
klausimas 
•on ta arba 
sakė, yra, 
reikalus?

Rusijoje, pavyzdžiui, jis sake, darbinin
kai nuvertė carą, nes jiems nusibodo be 
reikalo kariauti. “Mes tur 
priešintis organizuotai, ir ne 
viai, o visi. Mes turime kar

Visus išeinančius karininkas vėl su
statė į eiles, davė komandą “Ginklai ant 
pečių, marš!” Ir taip naujokai pradėjo 
žengti gretomis, o karininkai iš abiejų 
pusių ritmiškai komanduoja “viens du 
trys, keturi! viens du trys keturi!” Taip 
kartojo ir kartojo, iki priėjo darbo vie
tą. Visus sustatė ratu ir vienas kari
ninkas, vikriai užšokęs ant kelmo, ap
žvelgęs jį supančią darbininkų armiją, 
praėjo aiškinti:

“Jaunuoliai, ar jūs matote, kiek čia 
yra darbo? Matote visą šitą plotą — ir 
jis pamojo ranka aplink, — tuos visus 
kelmus reikia išrauti, laukus apvalyti, 
žemė turi būti išlyginta, ir tai greitai. 
Jei gerai padirbėsime, čia bus didelis ir 
gražus parkas. Ar sutinkate dirbti?”
• Visi naujokai vi-enu balsu atsakė:

“Sutinkam, sutinkam!”
Karininkas juos pagyrė ir nuėjo sa

vais keliais. Darbininkus prižiūrėti pa
siliko du žemesnio laipsnio karininkai. 
Rekrūtėliai tuoj puolėsi, kibo prie-darbo. 
Ta daugybė pajuodusių kelmų jiems pri
minė karo frontą. Jie suprato, kad 
daug tūkstančių jau ten pirma buvo dir
bę, nes ano darbo pėdsakai aiškiai buvo 
matomi. Jie taipgi žinojo, kad jaunuo
liai, kurie dirbo anksčiau toje pačioje 
vietoje, jau Prancūzijoje, karo lauke. 
Jurfcps dirbo išsijuosęs. Prie darbo jis 
buw papratęs, ir matiką bei kastuvą 
vartoti gryname lauke buvo palygina
mai lengviau, negu kasyklose. Čia jis 
dirbdamas į savo plaučius galėjo įtrauk
ti kiek nori gryno oro, čia jis jautė krau
jo greitą sruvenimą viso kūno gyslomis,

me karui 
tik lietu

ti priešin
tis, nes jis nėra už Amerikos žmonių rei
kalus. Vienaip ar kitaip, karas artinasi 
prie galo, nes žmonės niekur kariauti ne
nori. Mes dar žaliukai, mes 
mokinti ir į frontą mus taip gr 
Dar ims mėnesius iki mus aj 
tuo tarpu karas vis vien gali baigtis!

dar neap- 
eit nesiūs, 
nnokys, o

Kai Jurgis baigė savo su gi i u įsitiki
nimu išreikštą nuomonę, visi sutiko, kad 
jis teisingiausiai kalbėjo. Busimieji ka
reivėliai dar ilgai kalbėjosi, ciskusavo.
Gale gražusis Pranas sake:

— Kurie išliksime gyvi, broleliai, tai
tikrai laimingai pagyvensime. Nes po 
karo gyvenimas turės būti lengvesnis!

Joje ėjo 
ė dirbti 
nes galė- 
kas link 
buvo ne- 
taip kel-

Tuo tarpu gyvenimas stovy h 
savo raida. Du lietuviu paėm 
virtuvėje, ir jie buvo laimingi, 
jo valgyti kiek tik norėjo. Bet 
likusių naujokėlių, tai jų dalia 
kokia: jie jautė, kad jeigu teks 
mus rauti ir neduos jiems dargiau val- 

visai neteks pa-gyti, tai gal Fra ne i jos 
matyti...

Darbas buvo sunkus ir dirbti reikėjo 
nuo aštuntos valandos ryto ik penktos 
valandos. Kai ateidavo pietų laikas, na u 
jokai jau buvo taip išalkę, kad, rodosi, 
gyvą šunį suėstumei. Deja, valgyti duo
davo labai mažai: mažą sriubos blitidelį
su dviem mažesnėmis arba viena didesne
bulve ir kąsneliu jautienos. Dr 
kute buvo tokia plonutė, kad s 
vienu kąsniu galėjai'burnon įdė

onos rie
ji an ks tęs 
t i. Ypa

tingai sunku buvo lietuviams, lenkams, 
rusams ir kitiems ateiviams iš Rytų Eu
ropos, kurie buvo pripratę valgyti nema
žai duonos. Jie padėtį rado tiesiog ne
pakenčiama.

(Bus daugiau)

Švedai, lietuviai ir LLD 
III apskričio konferencija

Aną dieną skaitau laikraš
tyje, kad yra buvusi viena sti
pri švedų draugija, turinti 
gražų pastatą su puošnia sve
taine, dabar jau išstatyta par
davimui. Kilo mintis, kame 
dalykas, kad namas parduo
damas? Vėliau d a žinota, kad 
draugijos narių kiekis laba: 
suliesėjo, daug išmirė, o likę 
seno amžiaus nebepajėgia na
mo dažiūrėti, dėlto prisiėjo 
namas išstatyti ant pardavi
mo.

Prisimena, kuomet Water- 
būryje pažangiečiai rengėsi 
parduoti vasarinių parengimų 
Getą—parką. Daugelis juos 
labai skaudžiai barė sakyda
mi: “jūs taip darydami airi 
vietos užmušite veikimą.’’

Pasirodo, jog ne mes vieni 
lietuviai turime draugijose 
. rūkumų, narių retėjimų. Vei
klesnieji, dėl gerokai pergy
ventų metų, veikloje sulieto
jo, kiti visiškai nustojo veikę. 
Vadinasi, kas kenkia švedams, 
tas pats kenkia ir lietuviams.

Dar daugiau, štai Hartfor
de randasi gražus skaičiumi 
nariais Moterų, Klubas. Narės 
dar vis skaitlingai atsilanko i 
susirinkimus, mėgsta socialius 
pobūvius, parengimus, bet, 
kai prisieina gauti parengi
mam ruošti komisiją, dažnai 
būna taip, kad niekas nenori 
apsiimti pasidarbuoti. O ne
perseniai narės varžydavosi, 
pykdavo, kad neužleidžiamos 
ruošti vieną kitą parengimą.

Jau ir kita problema apsi
reiškė, štai ji: Rugsėjo 19 d. 
New Britane įvyko LLD 3-čios, 
apskrities metinė konferenci
ja. Iš kuopų pribuvo geroka 
atstovybė, bet iš Waterburio 
kuopos — niekas.

Dar laimė, kad pribuvo iš 
ten draugas, kuris apskrities 
komitete pareigas eina, tai 
paaiškino priepuolį. Kitaip de-( 
legatai būt buvę pritrenkti nu
siminimo požymiais, su min- 
čia, gal .jau suskaitytos die
nos .ir mūsiškei draugijai, 
kaip ir švedų.

Pagaliau, kalbant apie kon
ferencijoje gvildentus draugi
jos klausimus, praėjo viskas 
puikiausioje atmosferoje. Visi 
delegatai su geru ūpu kalbė
jo, jog reikia darbuotis, nepai
sant visų skerspainių. Ypatin
gai storai pasibrėžta ruošti 
įvairiausio stiliaus parengi
mus, kad draugijai sukėlus fi
nansinį išteklių knygoms leis
ti, taipgi dėl legal ės apgynos.

Apskrityje narių kiekis vei
kiausiai būtų buvęs toks, kaip 
pirmėsniais metais. Tačiau 
devyni jau su mumis daugiau 
nedraugaus, .jie išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Gaila jų, bet ne 
ką gi padalysi. Visus pager
bėme atsistojimu.

Buivo- ir nusiskundimų, kad 
viena draugija pasisavino šios 
Apskrities parengimui skirią 
vietą ir dieną. Bet nereikia 
nusiminti, budriau dirbsime, 
apsižiūrėdami, kad daugiau 
tokių “švintsvų” nebeįvyktų. 
Apskrities parengimų reikalas 
pavesta valdybai suplanuoti, 
dabar teks palaukti, ką supla
nuos. Pagaliau ir mes visi jai 
stosime pagalbon, kad paren

gimų būtų apsčiai ir kad jie 
būtų sėkmingi.

Beje, apskrities senoji val
dyba vėl palikta dar metams 
laiko darbuotis su lyg geriair- 
sios išgalės. Gero jai pasiseki
mo.

VVaterburiečiam nuoširdi pa
dėka už gražią apskričiui su
teiktą dovaną. Iždinė tik
rai buvo subliuškusi. Ka
žin kas sekamais metais su
teiks panašią dovaną? Turė
tume visi susirūpinti apie tai 
jau dabar, žieminius parengi
mus .jau galima rengti. Pasiū
lyčiau' atsižymėti Bridgėpor- 
tui. Ką manote, gerutučiai se
sės ir broliai?

Delegatų tarpe atsirado ge
raširdžių meno šalininkų. Jie 
Sumetė, po kiek kas ištesėjo, 
ir pasiuntė $9 ir pasveikinimą 
LMS suvažiavimui Chicagoje. 
Puikus pravedimas!

Pabaigoje vietos moterys 
už vaišes susilaukė iš delega
tų malonaus pagyrimo. Jos, 
susitarusios, pagamino skanė
sių ir pavaišino svečius. Beje, 
jos visos ir paaukojo po tam 
tikrą dalį valgio; kitas drau
gas dar užsuko ir alaus po 
stiklą. Varde svečių visiems 
didelė padėka.

Dalyvis

Lawrence, Mass.
Žinios žinelės

Lawrence nedarbas didelis. 
Apie 11,000 bedarbių yra už
siregistravusių nedarbo pašal
pų gavimo raštinėje. Kiek yra 
tokių, kurių nedarbo pašalpos 
jau išsibaigė, nežinoma. .Atro
do, kad bus dar prasčiau.

Susirgo A. Chuladienė; tu
rėjo sunkią operaciją. Tuojau 
po operacijos jautėsi blogai, 
bet dabar jau po biskį taiso
si. Nebuvo tos viešos vakarie
nės ar kitokio padengimo, ku
riame draugė Chuladienė ne
būtų buvusi gaspadinė. Visuo
met dirbdavo ii* nesiskūsdavo- 
si pavargimu. Linkiu Antani
nai Chuladiehei greitai pilnai 
pasveikti ir vėl visur dalyvau
ti su mumis. •

Prasidėjo Laisvės vajus. Tai- 
didelis darbas. Turėtume visi 
sukrusti ir padirbėti. Dienraš
tis juk mums visiems lygiai 
reikalingas.

Prašau visus Laisvės skaity
tojus atsinaujinti savo prenu
meratas, taipgi paakstinkite 
savo draugus, pažįstamus bei 
gimines, kad jie užsisakytų 
Laisvę. Užsakykite jiems Lais
vę kaip Kalėdų dovaną.

Būkite geri, pasimokėkite 
laiku už savo prenumeratą.. 
Atliksite gražų darbą ir su
taupysite laiką vajininkam.s, 
kuriems tenka sunkiai darbuo
tis.

Mass, valstijos senatorius 
Elanahan pralaimėjo nomina
cijas. Jis dalyvavo visokiuose 
lietuvių smetonininkų paren
gimuose ir žadėjo jiems “iš
laisvinti Lietuvą.” Dabar pats 
Fląnahan save išsilaisvino iš 
senatoriaus vietos, tai galės 
laisvai miegoti.

S. Penkauskas

Miami, Fla.
Pereitą rugsėjo mėnesį turė

jau progą orlaiviu nuskrist j 
Philadelphia. Pirmiausiai suži
nojau, kad prieš metus laiko 
mirė mano gerbiamiausias 
draugas, Juozas Kežauskas, su
laukęs virš 70 metų. Iš Lietu
vos paėjo iš Šeduvos miestelio, 
kauniškis aukštaitis. Jis per 
visą savo amžių buvo progre- 
gyvis klasiniai susipratęs dar
bininkas. 1907 metais Juozas 
Kežauskas parsikvietė mane į 
Easton, Pa. Išmokino mane 
austi šilkinius kaspinus, rib
bon. Ir prirašė mane prie L.S. 
S. 42 kuopos, kurioje aš ištar
navau raštininku per vienuo
lika metų. Juozas Kežauskas 
buvo vedęs tris žmonas ir vi
sas pergyveno. Per pastaruo
sius 30 metų gyveno Philadel- 
phijoje, o nuo 1916 metų buvo 
skaudžiai paliestas paralyžiaus. 
Iš tos priežasties per kelius 
metus prieš mirtį smarkiai var
tojo alkoholinius gėrimus, tai 
vienatinė ir žalinga buvo jo 
gyvenimo klaida. Jis buvo nuo
latinis Laisvės ir kitų progre
syvių laikraščių skaitytojas. 
Mylėdavo eit į prakalbas, kon
certus ir piknikus, ir kitokius 
parengimus. Lai jam būna len
gva Dėdės Šamo žemelė!

čia pat apsistojau savaitei 
laiko pas piliečius M. ir V. 
Dumšus, baldų fabrikantus, 
kurie pasimokėjo prenumeratą 
už Laisvę. Po to patraukiau ’ 
savo seną tėvynę, Easton, Pa. 
Savaitę laiko praleidau pas 
Švelnikus, pasimačiau su visais 
savo senais, draugais. Tame 
pat laike rugsėjo 16 d. mirė 
Petronėlė Lukauskienė, sulau
kusi 75 metus, buvo sena pa- Į 
žįsta ma, kurią palaidojome 
miesto kapinėse su bažnytinė
mis apeigomis. Paliko nuliūdi
me vedusias dvi dukras. Lai
dotuvių direktorius buvo Jonas 
Katinas Jr., kuris pakvietė vi
sus šermenų dalyvius užkan
džiam į Lietuvių Piliečių Klu
bą.

Easton e netikėtai mane už
klupo fotografas Stasys Ra u- 
duvė, iš Pittston, Pa., kuris su 
savo auto mašina parsigabeno 
pas save keliom dienom. Ta 
proga apsilankiau pas Vincą 
Žilinską, Plymouth, Pa., ir jo 
simpatingą žmoną, kuri patai
sė skanius pietus; mudu abu
du su Vincu per gerą pusdienį 
turėjome progą pasikalbėt iš 
praeities ir šių dienų klausi
mais. Kas liečia darbus, tai 
angliakasyklose darbai eina la
bai prastai, buvo, daug nusi
skundimų iš darbininkų pusės.

Prie pabaigos visiems gimi
nėms, draugams ir seniems pa
žįstamiems tariu širdingą ačiū 
už vaišes ir malonius pasikal
bėjimus, pasisvečiavimus.

Rugsėjo 29 d. laimingai par- 
skridau į savo naują tėvynę.

V. J. Stankus

Worcester, Mass.
Pakvietimas j Aido Choro Rudeniu] 

Pikniką

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

Aidiečiai.

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį. spalio-Oct. 
11-tą d., prasidės 7:30 va], vakare, 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarimui.

A. W.

L.L.l). U-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 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

Baltimore, Md.
CAR & HOME RADIO REPAIRS
Radio & TV7 tubes tested free. 

'Til 9.
3028 E. Fayette St.

DI. 2-0828
(193-197)

Massachusetts Adytai!

Trijų Miestų Paskutinis šio Sezono

Rengia So. Bostonas, Montello ir Norwoodas

Jvyks 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.

Re neįėjai

— "|
Nauja Įdomi Knyga |

: “Apie Dievus ir Žmones*”

| žymus laisvamanybes skelbėjas
i

Antanas M. Metelionis

I
 Parašė įdomią knygą, kuri bus iš

256 Puslapių, Gražiais Apdarais
•

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

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai: Į
Mr. T. Metelonis I

l
2550} Dartmouth Avenue, North f

St. Petersburg, Florida I

----  I =------“1------- - , ■ <■■ ■ I IH1 1 ■
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Lowell, Mass,
Ruošiamės bankietui

Praūžė. prasitrankė didieji 
viesulai pas mus ir visoj Nau
jojoj Anglijoj.

Pirmasis uraganas. pava
dintas “Carol,” rugpiūcio 31 
buvo daug smarkesnis n pri
darė nesvietiškai daug nuosto
liu mieste ir apylinkėj, tačiau 
mūsų klubas nuo to nenuken
tėjo.

B»'t antrieji vėjai, pavadin
ti “Edna,” rugsėjo I 1 dieną 
lekuojami mažesniais vėjais, 
tik su nepaprastai smarkiu 
lietum. pridarė daug žalos 
mūsų klubui. Sudraskė visą 
stogą, suardė kaminus ir kito
kios blėdės padarė. .Nuostoliai 
labai dideli. Bet ką gi pada
rysi, tenka priimti Įvyki su ap
gailestavimu !

d'ačiau klubas su vii čia žiūri 
i ateiti ir rengiasi prie rudens 
sezoninio veikimo. Dabar Lie
tuviu Pil. Socialis Klubas ran
gia gražu metini bankietą sek
madieni. spalio 17. popietiniu 
laiku, nuosavoj svetainėj, 14 
Tyler St. Tai bus skanios ka
lakutienos bankietas su Įvai
kiais prieskoniais ir išsigėri- 
mais.

Šiemet sukanka aštuoneri 
metai, kaip klubas verčiasi 
nuosavam name. Kitaip sa
kant. po Įtaisymo biznio vedi
mui namo, pirmas parengimas 
(namo atidarymas) Įvyko 19- 
47-tais metais.

Prisimenam tuomet, kiek 
tai svečiu dalyvavo ir kokių 
šaunių išsireiškimų iš d lauk ė 
iš draugų bei draugių lūpų 
širdingų linkėjimų formo j ’ 
Mes draugų nesuvylėm. Mes ir 
šiandien tų pač’ų troškimų lai
komės. Ar šiais metais draugai 
iš kitų miestų mus atlankys ir 
palinkės daug gero, tai tenka 
palaukti ir pamatyti sulaukus 
spalio 17 dienos.

Visiems aišku, jog mažoj 
kolonijoj be geros paramos is 
kitur būtų švaku. 'Pad su di
deliu pasitikėjimu rengiame 
c’edeli - bankietą. Turėsimo ir 
muzikos dėl svečių palinksmi
nimo.

Mes iš patyrimo žinome, 
jog kur Worcesteris, Bosto
nas ir Lawrence dalyvauja, tai 
ten jau dainų netrūksta. Ten 
patraukia ir Nashua ir Haver
hill ir kitus dainų mylėtojus, 
šiaip ar taip, bet tai bus mū
sų pirmas parengimas šį rude
nį. Gi toliau turėsime planuo
ti ką nors daugiau.

J. M. Karsonas

Rochester, N. Y.
LLD moterų ir vyrų kuopos 

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

Kadangi su pirma spalio pra
sidės Laisvės vajus, mes šir
dingai kviečiame visus lietu
vius ir Laisvės skaitytojus da
lyvauti šiame parengime ir ap
tarti vajaus reikalus.

Nevalgykite vakarienės na
mie, nes bus labai skaniai pa
gaminta vakarienė: kepta jau
tiena, kugelis ir daugiau viso
kių skanėsių.

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

Rengėjai.

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

Iškritęs iš laivuko prigėrė
Raymond Adams, 53 metų 

amžiaus, kaž kaip iškrito iš 
laivuko North River ir prigė
rė. Už keliolikos minučių jo 
lavonas buvo ištrauktas.

NewWko^<M0Žfe2liilOT (Tąsa iš pirmo pusi.)

NEW YORK

LMS Festivalio Klubo 
dovana festivaliui

meno entuziastai

’i kiek galima daugiau finan- 

gesnę atstovybe Į festivali, ku
ris Įvyks ateinančią savaite 
Chicagoje.

Praeitą sekmadieni Lietu
vių Kultūros Centre, Rich
mond Hill’e, “Laisvės” skaity
tojų vajaus parengime buvo 
daug to LMS klubo nariu. Jie 

kuris- narys laimi pilnai apmo
kamą kelionę Į festivali.

Laimėtoja buvo Aldona 
Gray, iš Pennsylvanijos. Kuo
met susisiekta su ja, sužinota, 

galės u- ji savo laimėtą sumą 
padovanojo dainininkės Suzą- 
nos Kazokytės pasiuntimui.

Klubas per trumpą laiką 
surinko apie du šimtu dole
rių, kas žymiai padės nusiųsti 
grupę menininkų. Ypatingai 
pasidarbavo 46-ta LDS kuopa 

ris iš Elizabetho, 1 12-ra LDS 
kuopa Pittsburghe su F. Im-

Protestanty kunigas 
sveturgimius gina

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas praneša, kad 
protestantų epyskopalų kuni
gas Kenneht Ripley Forbes 
ruošiasi maršrutam Jis kalbės 
daugelyje miestų. Jo maršruto 
tikslas yra reikalavimas at
šaukti McCarran-Walter aktą.

Nacionalė sveturgimių gyni
mo reikalais konferencija šau
kiama gruodžio 11 ir 12 die
nomis New Yorke.

Neperstoja persekiot

FBI ir 
i Į per-

iš fed e-

Civilių Teisių Kongreso se
kretorius Wm. Patterson pa
reiškia spaudai, kad 
ma kartistai nesi 1 iau j a 
sekioti.

Tik neseniai grįžęs 
i alio kalėjimo Danbury, Conn., 
kur buvo uždarytas 90-čiai 
dienų, Pattersonas vėl buvo 
klausinėjamas apie minimos 
organizacijos rekordus, kurių 
lis visai neturi. Grasinta iš 
naujo jį bausti.

90 dienų buvo pirmiau nu
baustas už tai, kad Patterso
nas nepristatė valdžiai tam 
tikrų sąrašų, kurių jis negalė
jo pristatyti, jeigu ir norėjo, 
nes tokių sąrašų Civilių Teisių 
Kongresas visai neturi.

Dabar jis ruošiasi vykti Chi- 
kagon, kur jam rengiamas 
masinis mitingas.

Norėjo pasipinigaut, 
pakliuvo kalėjimam
Robert Antrobus bandė par

duoti vogtą automobilį. Pir- 
kiką gavo, bot kai atėjo at
siimti paskutinio mokėjimo, 
ten rado policistus laukiant. 
O jie nutarabinijo jį i kalėji
mą.

Dabar Antrobus skaičiuoja, 
kiek jis yra padaręs prasižen
gimų bėgyje 33 metų savo 
amžiaus. Pasirodo, kad jis iki 
19 metų amžiaus jau buvo 
nubaustas 19 kartų. O dabar 
jo laukia 20 įvairių prasižen
gimų. Tai atrodo, kad jam 
teks ilgai pasėdėti šaltojoje.

Kalėjime sėdėdamas jis 
taipgi prisiminė savo tėvą, ku
ris dabar yra Atlanta, Ga., 
gyventojas—nuteistas 12 me
tų kalėti už automobilių vo
gimą. O gal ir sūnui teks toje 
pačioje vietoje su savo tėve
liu pabuvoti?

MIRUS

DR. M. D. PALEVICIUI
Reiškiame užuojautą jo žmonai ir dukterims.

LDS 1 Kuopa,
Brooklyn, N. Y.

1

! Jeva Rockefellerienė 
i dirba danty klinikoj

Laimėjus virš penkis mil i j o- 
! mis dolerių perskyromis nuo 
I multimilionieriaus Rockefelle
rs, dabar Jevutė Rockefelle- 
lienė gyvena savo namuose 
New Yorke ir savo nemokamu 
darbu gelbsti Free Dental Cli
nic, 236 E. Broadway.

Toji dantų klinika yra pa
laikoma neturtingiems 
nėms aptarnauti.

žmo'

Lincolno Brigada 
tebeklausinėjama

civilia-

Subversyviam Veikimui Kon
trolės Taryba dar! vis tebe- 
klausinėja Abrahomd Lncolno 
Veteranus, kovotojus
me Ispanijos kare prieš fa
šizmą.

Paskiausiu laiku daugiausia 
klausinėtas tos brigados ko- 
mandierius Milton Wolff.Nuo
latos reikalauja, kad jis įvar
dytų toje organizacijoje vei
kiančius komunistus. Jis 
sako tai padaryti.

Tolesnis tyrinėjimas New 
Yorke nutrauktas ir jvisas rei
kalas dabar per 
shington, D. C.

atsi-

Wa-

Polio čiepai ir vėl 
bus veltui duodami

Raudonasis Kryžius prane
ša, kad vaikų paralyžiaus čio
pai, gamma globulin, jr vėl 
bus veltuii duodami ir visiems 
prieinami, nes Gynybos Mo
bilizacijos Raštinė nuėmė nuo 
gamina globulin kontrolę.i

Gamma globulin taipgi bus 
naudojamas prieš kai kuriuos 
kitus užsikrėtimus. k i šiol 
Raudonasis Kryžius yra, išlei
dęs veltui 19,000,0001 gamma 
globų lino kubiškų centimetrų.

Finansinė Įstaiga 
nusuko $250000

Antradienį teismui įrodyta, 
kad Barrington & Co., 29 
Broadway, apsukusi savo kli
entus net ant $250,000. Todėl 
teismas nutarė ją uždaryti ir 
toliau tyrinėjimą vesti.

Prokuroras Goldstein nuro
do, kad ši įstaiga per pirmuo
sius penkis šių metų mėnesius 
perleido visokių bonų net 
37 milijonų dolerių vertės.

Goldstein taipgi tvirtina, 
kad ši įstaiga nusuko Sielio se
nyvo biznieriaus $150,000, 
dviejų žmonių nusuko visą jų 
sutaupą — $10,000.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

1 MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-S172

11,500 namy savininkų 
patraukti atsakomybėn

I Bay Ridge Court pas tei
sėją Murtagh buvo pašaukti 
11,500 namų savininkų. Jie 
kaltinti peržengimais miesto, 
reguliacijų.

Miesto inspektoriai suradę 
tuose namuose visokių reika
lingų pataisymų. Savininkai 
buvę informuoti ateiti pas tei
sėją ir paaiškinti, kodėl jie sa
vo namų nepataiso taip, kaip 
reikalauja miesto reguliaci
jos.

Minimi savininkai pareiškė, 
kad jie nori kiekvieną keisą 
atskirai spręsti. Jie taipgi su
siorganizavo ir nusitarė kovot1 
prieš miesto reguliacijas.

Bruno teisme laimėjo, 
kalėjimai! pakliuvo

Dominick Bruno, 70 metų 
amžiaus, areštuotas ir paskir
ta jam $1,000 kaucija. Jis kal
tinamas užpuolimu ir subady- 
mu savo giminaičių Mr. ir 
Mrs. Ferror, kurie dabar ran
dasi ligoninėje.

Ferror norėjo iš savo namų 
išmesti D. Bruno ir jo senyvą 
sergančią žmoną. Bet teisme 
Bruno laimėjo. Jie buvo palik
ti ten gyventi. Tada įvyko 
Muštynės, kuriose Mr. ir Mrs. 
Fėrror buvo apipiauštyti.

Motina įkando sūnų
Springfield Gardens teima- 

būtyje Mrs. Gloria Caplan 
prisipažino, kad ji įkando sa
vo 3 metų sūnui. Tai dariusi 
todėl, kad jos sūnus kandžio
jo kitus kaimynų vaikus. Bet 
teisėjas 
k į jos 
žmonės 
Vaikus

išbarė motiną už to- 
elgesį. Sako, suaugę 
tokių dalykui nedaro, 

reikia kitaip mokinti.

Svarbu piliečiams 
užsiregistruoti

Amerikos Darbo Partija 
ypač ragina dar neužs'iregis- 
travusius nieko nelaukus užsi
registruoti.

Dar liko dvi registracijai 
dienos—penktadienis ir šešta
dienis. Penktadienį galima už
siregistruoti tarp 3:30 ir 10:- 
30 vakare. 
7 vai. ryto 
karo.

Piliečiai, 
pareigos, 
kad galėtumėte 
balsuoti. Nei vienas pilietis ne
turi palikti neužsiregistravęs. 
Patys užsiregistruokite ir ki
tus paraginkite užsiregistruoti.

šeštadienį — tarp 
ir 10:30 vai. va.

nepamirškite savo 
Užsiregistruokite, 

rinkimuose

Eksplozija apdegino nėščią

Mrs. Frances Piemonti, be
laukdama gimdymo, 
buvo 
namo 
vo.

baisiai 
apdeginta, kuomet jos 
skiepe nafta eksploda-

Susirinkimas
L.L.D. 185 k p. susirinkimas 

Įvyks trečiadienį, spalio 13 d., 
7:30 vai. vakaro, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill.

Nariai malonėkite ateiti į 
šį susirinkimą. Kurie dar ne
pasimokė jote už 1954 metus 
duoklių,, malonėkite ateiti ir 
pasimokėti.

Valdyba

Kumštininkas gavo 15 
dienų kalėjimo

Johnny Saxton, pasižymė
jęs kumštininkas (boksinin
kas) ir dabar besiruošiąs lai
mėti čampijono titulą, pakliu
vo bėdon. Teisėjas Murtagh 
davė j'am 15 dienų kalėjimo 
ir $600 pasimokėti.

Ir tai visai dėl “menkų” da
lykų. Jis ignoravo tuziną pa
šaukimų dėl trafiko prasižen
gimų. Pagaliau jis buvo pri
statytas teismui n* už tai ga
vo bausmę.

Aido Choras
Aido Choro pamokos įvyks

ta kas penktadienio vakarą, 
Liberty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Pradžia 8 vai., 
užbaiga 10.

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

RANDAVO.HMAI
Turime labai gerą, patogu forni- 

šiuotą kambarį pavieniui vyrui, ši
luma, karštas vanduo. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis po ad
resu: 105 South 3rd St., Brooklyn, 
N. V. (Janina).

(196-197)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

U-ta Lapkričio
—_ November

Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių, pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
14-tos ir atsiveskite juos į Laisves koncertą. Jie 
bus jums dėkingi už tai, nes koncertas bus labai 
įspūdingas.

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

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

Pralsidės 3:30 valandą i>opiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigėrėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

HELP WANTED—FEMALE

niman, Lietuvos

Jis jaupra-
Pradžia vidutiniai

Visi turėkime m i n t y j c 
Laisvės vajų, 
sidėjo.
gera.

Viskas priklausys nuo to. 
kaip kur bus darbuojamasi. 
Dar ne visos kolonijos turi 
pasiskyrusios ’ vajininkus. 
0 svarbu vajininkus turėti. 
Kas nors turi apsiimti va
dovauti.

Apie vajininkus susidaro 
skaitytojų talkos. Visas va
jaus reikalas pasitaiso.

Džiugu, kad Literatūros 
Draugija pajėgė ir šiemet 
išleisti knygą. Ji jau gata- 

siuntinėjama nariams. Kny
ga pavadinta: “Jungtinių 
Amerikos Valstybių Prezi
dentai: Nuo George Wash- 
ingtono iki Dwight D. Ei- 
senhowerio” (sutrumpin
tai : “Amerikos Preziden-

Aišku, kad knygą gaus 
tik tie nariai, kurie bus ge
rame stovyje, tai yra, pasi- 
mokėję narines duokles už 
šiuos, 1954, metus.

Laiko duokles pasimokėti 
dar yra. Tik jau nebeatidė- 
liokite. /
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REIKALINGOS DAKBI 
LABEL EXAMINERS 

į Naktiniai šjftai. 
spaustuvė. 10 
Sq. i

minučių i 
Queens Plaza. 7' 

dieną, turi būt patyrusio* 
L. BOTTONE — R V 9-1600 

-195-1

Time

HELP WANTED-MALE

VYRAI PRIE Al TOM A I K 
TRANSMISSION

Vyrai prie stalų, įtaisymo dar 
Gera mokestis. Reikia i tirėti .< 
įrankius. Pageidaujama Uydroi 
tie Eksperto.

57-08 37th Avė., \V oodside
<]96-197 i

Deginęs žmoną
Artistė Yvonne Adair, vai

dintoja vyriausios rolės kome
dijoje “Gentleman Prefer 
Blondes,” kaltina savo turtin
gą vyrą Harold Patterson už 
lovoje deginimą jos c/^arete.

ginti, visa širdimi ją nųPPįs. Jis 
on 1/n !.• n zl i > » 4 i 1 z »x' 11 1 / >• 11 V \

dama apsidegino.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LETMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. f*.

Gerai Patyręs Barbėj

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.
TeL EV. 7-6288

RAND SCHOOL
7 E. 15th St. AL. 5-6250

48-ti Metai
ŽMONĖS IR POLITIKA

Šaknys Politinio 
Nusistatymo 

S. Martin Upset
Page)binis Prof. Soo., Col. U.

Prasidėjo Spalio 4-tą 
Pirmad. 8:15. 6 pamokos ?6.00

Už ant galvių Darbo 
Santykiuose 

Prašykite Buleiino 
Registruokitės Dabar

IŠPARDAVIMAS — 
APTUŠTINIMUI PATALPOS 

1954 OLDSMOBILES 
TIK SPALIO MENESĮ! 

KAINOS SUTRIUŠKINTOS 
Ateikite pamatyti mūsų 

1900 OLDSMOBILE išstatytą 
parodai

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

Šaukite Mr. Gaines—BU. 4-3300

SKALBIAMOSIOS
MAŠINOS M

BENDIX-T1W
Įdedamos, Taisomos, Naujoj. ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080




