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KRISLAI
Nepalikime savieigai.
Geras pasiūlymas.
Kovojo su bintais, 
šešių milijonų balsas. 
Kur jis buvo?

Rašo A. BIMBA

Dar tik iš vienos koloni
jos (gaunama davinių apie 
Laisvės vajaus eigą. Kitur 
dar nesusirūpinta. Draugai 
atidėlioja, arba visą reikalą 
palieka savieigai: gal kas 
nors kitas pasidarbuos, o 
man nėra rdikalo klapavo- 
tis!

Ir kurioje tik kolonijoje 
visi taip galvoja, jokio dar
bo nesimato.

Prašome draugus susirū
pinti. Vajus reiškia darbą, 
pastangas. Ne kiekvienas 
mūsų galime nuversti kal
nus, bet kiekvienas galime 
šiuo tuo prisidėti prie pa
darymo vajaus pasekmin
gu.

Man labai patinka Daily 
Workerio pasiūlymas. Laik
raščio redaktorius pasiuntė 
arba paskelbė laišką prezi
dentui Eisenhoweriui.

šūfci tuščia vieta Aukš
čiausiame Teisme. Paskirk 
jon negrą. Gabių, kvalifi
kuotų negrų tai vietai yra.

Kodėl ten visuomet turi 
būti baltieji? Kodėl nors 
bent sykį visoje Amerikos 
istorijoje tame aukščiausia
me tribunale negali sėdėti 
nors vienas juodosios odos 
žmogus?

Devyni yra teisėjai. Ne
grai sudaro 15 procentų vi
sų gyventojų. Jie turi tei
sę turėti nors vieną savo 
rasės žmogų tose aukštose 
pareigose.

Ar prezidentas paklau
sys Daily Workerio redak
toriaus paraginimo?

Vilniaus Tiesoje bent po
roje numerių skaičiau ne
paprastai įdomius straips
nius. Juose kalbama apie 
atlaidus ir kolūkiečių dar
bus.

Kaip žinia, Lietuvoje tų 
atteidų galybė. Apart abel- 
nų*religinių švenčių, dar 
kiekviena parapija turi sa
votiškus atlaidus.

Skaitai žmogus ir galvo
ji: kokia tai sunki kova su 
prietarais, burtais ir tam
sumu!

Birželio 29 dieną Petro ir 
Povilo atlaidai Plateliuose. 
Po porą ar trejetą dienų 
visi darbai sustoja. Liepos 
4-ą dieną atlaidai Kalva
rijoje. Vėl ta pati isto
rija. Už keleto dienų ko
kie ten “parcinkulio atlai
dai” Salantuose. Ir vėl per 
keletą dienų niekas nejuda.

Kitame straipsnyje rašo
ma apie atlaidų-atlaidus Ši
luvoje. Tos pačios ceremo
nijos, tie patys darbo su
laikymai. Visi kolūkių ar
kliai ir vežimai panaudoti 
žrjhonių gabenimui į atlai
dus.

O šienapiūtė. Oras gra
žus. šienas neplautas. Pas
kui prapliupo lietus. Kiek

(Tąsa 4—tame puslap.)

Japonija atmeta USSR ir 
Kinijos taikos pasiūlymus

Tokyo. — Japonijos vei
kiantysis premjeras Take- 
tora Ogata išleido pareiški
mą. Pareiškimas paliečia 
prieš porą dienų Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos pateik
tus Japonijai pasiūlymus. 
Tuose pasiūlymuose buvo 
kviečiama Japonija, imtis 
žygių linkui padarymo tai
kos sutarties su tomis dvie- 
mis šalimis, išplėsti su jo
mis prekybą ir atsikratyti 
Amerikos okupacijos.

Taketora Ogata sako, kad 
Japonija tokių pasiūlymų 
negalinti priimti, nes jų 
tikslas esąs tiktai atstumti 
Japoniją nuo Jungtinių 
Valstijų ir abelnai pablo-1

Kiek mūsų žmonėms kaštavo
didžiulis kavos

Washingtonas. — Dabar 
turime faktus. Juos patie
kia pati vyriausybė. Ji sa
ko, kad nuo šių metų pra
džios, kai kavos kaina iš
kilo iki debesų, buvo iš 
Amerikos žmonių kišenės 
ištraukta $293,000,000. Tik 
vieno dalyko mūsų geroji 
valdžia dar nežinanti, bū
tent, į keno kišenes šitie 
milijonai sudardėjo. Ji dar

Tik dalinai laimėtas 
darbininku streikas

Detroit, Mich. — Ameri
can Motor Kelvinator įmo
nės darbininkai užbaigė 
streiką. Streikas buvo ve
damas prieš kompanijos pa- 
simojimą iškelti dalį įmo
nės kitur. Kovon stojo 800 
darbininkų. Kompanija pri
žadėjo ateityje tartis su 
unija, jeigu vėl užsimanytų 
kurį nors įmonės depart- 
mentą iškraustyti iš Detro
ito.

KALINIŲ SUKILIMAS
Sioux Falls, S. Dak., spa

lio 12 d.—Čia sukilo trys 
šimtai kalinių. Jie buvo 
pasigrobę užstatui keturis 
kalėjimo sargus. Paskui 
vieną paleido, įrodymui, 
kad prieš paimtus sargus 
nėra vartojama jėga.

Tuojau pribuvo 150 naci- 
onalės gvardijos kareivių 
kalinius numalšinti. Kalė
jimo administracija kalti
na demokratus už kalinių 
pakurstymą. Mat, demo
kratų kandidatas į valstijos 
prokurorus Mr. Nichol vie
noje prakalboje pasakė, kad 
be jokio pateisinimo kalėji
me brutališkai elgiamasi su 
kaliniais, kad kaliniai yra 
sargų be pasigailėjimo mu
šami.

Detroit, Mich. — Nervų 
sutrikimo ligonė Mrs. Fen
ner, 28 metų, iššoko pro 
langą nuo tryliktojo aukš
to ir užsimušė.

ginti santykius su Vaka
rais.

Tuo tarpu visoje Japoni
joje vis smarkėja judėji
mas už susitarimą su Tary
bų Sąjunga ir Kinija. To 
reikalauja ne tik darbinin
kai, bet skaitlingi rateliai 
ir pramonininkų. Pasta
riesiems rūpi prekyba. Dar
bo žmonės kenčia nuo -ne
darbo ir žemų algų. Sunor- 
malizavime santykių su tais 
dviem milžiniškais kraštais 
jie numato savo būklės pa
gerėjimą.

Kaip ilgai Japonijos vy
riausybė atsilaikys prieš tą 
masinį spaudimą? Mano
ma, kad kada nors turės 
pasiduoti.

pabrangimas
tik ieškanti kaltininkų! 
Tuo tarpu už kavą ir to
liau mokėsime tiek, kiek iki 
šiol mokėjome, ir dar dau
giau milijonų siusime į tų 
pačių kapitalistų kišenę.

Salt Lake City. — čia 
kalbėjo Dr. Johnson iš Wa- 
shingtono. Jis pasakė, kad 
už keleto metų ir Amerikai 
gali pritrūkti maisto.

Studentai protestuoja 
prieš prof, atleidimą

Ann Arbor, Michigan.—• 
Michigan Universiteto stu
dentai užprotestavo prieš 
prašalinimą iš vietos pro
fesoriaus Dr. Mark Nick
erson. Profesorius atsta
tytas iš vietos už tai, kad 
jis atsisakė atlikti politinę 
išpažintį Kongreso Neame- 
rikinės Veiklos Komitetui. 
Šiuo tarpu prof. Nickerson 
gavo mokytojo darbą Win- 
nipege Manitobos Universi
tete.

Išbandysią sugyvenimo 
galimybes praktikoje
Hanoi, Vietnamas.--Fran- 

cūzai ir amerikiečiai pali
ko atdarus savo konsulatus 
šiame mieste. Jie bandysią 
eiti savo pareigas ir tartis 
su Vietnamo Demokratinės 
Respublikos vyriausybe. 
Nuomonė esanti tokia, kad 
čionai bus pirmutinis kon
kretus išbandymas taikaus 
sugyvenimo su komunisti
ne vyriausybe. Kitas daly
kas, šitie konsulatai padė
sią francūzams ir ameri
kiečiams žinoti, kaip gyve
na ir veikia demokratinė 
respublika komunistų va
dovybėje.

Londonas. — Visas Lon
dono uostas tebėra be dar
bo. Mat, streikuoja 18,000 
laivakrovių ir aštuoni šim
tai laivų taisymo darbinin- 
kų.

Francij os parlamen tas 
nžgyre Mendes-France
susitarimą Ldndone

**

Paryžius. — Įvyko tai, 
ko buvo tikėtasi po to, kai 
Francūzijos Socialistų Par-
tija nutarė parlamente bal
suoti už Londono susitari
mą Vokietiją ginkluoti. Šį 
sykį visa socialistų frakci
ja, 105 nariai, balsavo uz 
Mendes-France žygius Lon
done. Susitarimo užgyni
mas praėjo 350 balsų prieš 
113. Tiktai komunistų frak
cija, 99 balsai, vieningai 
balsavo prieš sutartį. Di
delė dauguma degaulistų 
frakcijos balsavo už Vokie[ 
tijos ginklavimą, Iš 104 
balsų 80 buvo paduota už 
Mendes-France.

Tiktai keistą poziciją pan 
lamente užėmė republiko| 
nai radikalai. Jie priešingi 
Mendes - France padarytai 
sutarčiai, bet nenorėję bal-

L

Uniją vienybės komite
to šaukiamas susirink.

Washingtonas. — Ameri] 
kos Darbo Federacijos ir 
CIO vienybės komitetas lai
kys susirinkimą penktadie
nį, spalio 15 d. Mitingo įvy
kimą paskelbė organizacijų 
prezidentai George Meany 
ir Walter Reuther. Mitin
gas esąs reikalingas paty
rimui organizacijų nuomo-. 
nes dėl pilnos unijų vieny
bės. Tačiau manoma, kad 
nieko konkretaus dar ne
bus nutarta šiame susirin
kime.

Kalėjimas ir bausmė už 
nesugrąžinimą knygą

Providence, R. L — Jo
seph Desroches tik 22 me
tų amžiaus. Jis iš miesto 
knygyno pasiskolino dvi 
knygas ir “pamiršo” jas su
grąžinti laiku. Todėl buvo 
suareštuotas, visa savait- 
galį praleido kalėjime ir 
dar pirmadienį buvo teismo 
nubaustas pasimokėti $10 
už apsileidimą! 

Višinskis pritemdęs pirmiau 
susvilusį “šviesos spinduli”

Svarbiausias klausi mas 
esąs nusiginklavimo kon-

Jungtinės Tautos. — Spa
lio 12 d. Jungtinių Tautų 
Asamblėjos Politiniame Ko
mitete kalbėjo Amerikos 
delegacijos narys James J. 
Wadsworth. Jis kalbėjo la-i 
bai pesimistiškai. Jį pras
tai nuteikęs Tarybų Sąjun
gos delegacijos pirmininkas 
Višinskis su savo aiškini
mais Sovietų plano dėl nu
siginklavimo. Pirmiau ame
rikiečiai matę Sovietų pla
ne “kibirkštėlę šviesos” dėl 
susitarimo. Višinskis tą 
kibirkštėlę aptemdęs, tačiau 
dar neužgesinęs.

suoti kartu su komunistais 
prieš, tuo būdu susilaikė 
nuo balsavimo! Kaip ten 
nebūtų, už Londono sutartį 
gauta dauguma balsų. Vi
so Francijos parlamentas 
turi virš šešis šimtus narių.

Daugelis tų, kurie balsavo 
už Londono sutarti, balsavę 
todėl, kad nebematę kito 
pasirinkimo. Dienraščio “Le 
Monde” kolumnistas Jac- 
quet Fauvet sako, kad vi
same parlamente tesi randa 
150 narių, kurie tikrai ir iš 
širdies palaiko Mendes - 
France programą Vokieti
jos reikalais. Visi kiti prie
šingi, bet neturi nė savo 
konkrečių pasiūlymų, kaip 
šitą klausimą išspręsti. Ko
munistai, žinoma, turi aiš
kią programą, bet buržua
zinės partijos juk jos nepa- 
rems.

Liberalą ir darbininką 
politinė vienybė

Detroit, Mich. — šiame 
mieste, susivienijo darbo 
unijos ir liberalinės pilie
čių grupės išrinkimui vei
kėjo Charles Diggs į Kon
gresą 13-tame d i s t r i k t e. 
Pirmas bendras masinis su
sirinkimas pavyko labai ge
rai. Susirinko 800 žmonių. 
Kalbėjo CIO prezidentas 
Walter Reuther ir ragino 
visus darbuotis išvien Diggs 
išrinkimui. Manoma, kad 
Diggs bus išrinktas.

Washingtone laukiams 
prezidento sugrįžtant

Washingtonas. — Wash
ingtone plačiai k a 1 b a m a 
apie prezidento Eisenhowe- 
rio sugrįžimą iš vakacijų. 
Jis žada pribūti penktadie
nį, spalio 15 d. Per pa
skutines aštuonias savaites 
jis gyveno Denver, Colo. 
Joks kitas prezidentas nė
ra turėjęs tokių ilgų vaka- • 
cijų. Žmonės sako: nejau-Į. 
gi mūsų prezidentas nebe
turi darbo čia sostinėje?

trolės. Višinskis aiškino, 
kad klausimas nubaudimo 
už sulaužymą sutarties dėl 
nusiginklavimo turi pri
klausyti Apsigynimo Tary
bai. Gi toje Taryboje ke
turios didžiosios valstybės 
turi veto teisę. Tokio daly
ko tuo būdu Amerika nega
linti priimti.

Denver, Colo.—šioje apy-( 
linkėję kalnuose jau pasi-i 
rodė sniego. Tikimasi jo ir 
daugiau. '

Aukštas valdžios pareigūnas 
bedarbius lygina prie šuny

Detroit, Mich. — Spalio 
l 11 d. čia kalbėjo apsigyni
mo sekretorius Charles Wil
son. Kadangi Detroite ran
dasi labai daug bedarbių, 
tai jis prisiminė apie juos. 
Jis kritikavo demokratus, 

, kam jie užtaria bedarbius.
Mr. Wilsono širdis esanti 

su bedarbiais, bet jam pa
tinką geriau tie šunės, ku
rie gaudo paukščius, negu 
tie, kurie nieko neveikia. 
Paukštiniai šunės, sakė jis, 
laksto, ieško maisto, tuo 
tarpu šiaip šunės sėdi na
mie ant savo užpakalinių ir 
tiktai loja!

Taip, vadinasi, elgiasi be
darbiai. Jie nesirūpina, ne
ieško darbo.

Sustokite rūkę, kad išvengt 
vėžio ligos savo plaučiuose

Buffalo, N. Y. — Public 
Health Cancer Association 
išleido rimtą persergėjimą 
visiems rūkoriams. Jeigu 
kurie norite išgelbėti savo 
plaučius nuo vėžio, tai tuo
jau pameskite rūkę.

ši organizacija sako, kad 
visi tyrinėjimai rodo aiškų 
ryšį tarpe rūkymo ir plau
čių vėžio. Jau esą surink-

Prezidentas susirūpinęs 
pavojum Tol. Rytuose

Washingtonas. — Dabar 
sužinota, kad spalio 9 d. 
valstybės departmentas pa
siuntė pas Čiangą į Taipei 
valstybės sekretoriaus pa- 
gelbininka W. S. Robertson. 
Jis pasiųstas patyrinėti pa
dėčiai, kuri pasidarė labai 
pavojinga. Bijoma, kad 
Čiangas gali išprovokuoti 
ginkluotą susikirtimą. Tik 
Robertsonui pribuvus, sa
koma, Čiango lėktuvai lio
vėsi bombardavę Kinijos 
miestus.

Ieško indžionkšino 
prieš rasistus

Georgetown, Delaware.— 
Valstijos prokuroras ieško 
teisme indžionkšino prieš 
baltuosius rasistus, kurie 
m o j a s i neleisti. praves
ti gyveniman Aukščiau
siojo Teismo nutarimo 
prieš segregaciją moky
klose. Prokuroras Albert 
sako, kad šitam žygiui pri
taria valstijos gubernato
rius Boggs ir abudu valsti
jos senatoriai, — vienas re- 
publikonas, kitas demokra
tas.

Rasistu vadas Bowless iš
leistas po šešiais tūkstan
čiais dolerių kaucijos.

Teaneck, N. J.—Čia gy
vena Irane nuteisto mirtin 
Fatemi sesuo. Ji pasiuntė 
Irano karaliui prašymą jos 
brolio nežudyti.

CIO prezidentas Walter 
Reuth ei’ tuojau užprotesta
vo prieš šitokį aukšto par
eigūno bedarbių prilygini
mą prie šunų. Reuther sa
vo telegramoje prezidentui 
Eisenhoweriui reikalauja, 
kad Mr. Wilson būtų pri
verstas viešai bedarbius at
siprašyti, arba būtų išmes
tas iš valdžios.

ADENAUER ATVYK
SIĄS AMERIKON

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Konrad Adenauer grei
toje ateityje aplankysiąs 
Ameriką. Jis ypatingai no
rįs pasimatyti su preziden
tu Eisenhoweriu .

ta užtenkamai įrodymų 
esančiam pavojui.

Tuojau pasileido darban 
tabako interesai gydytojų 
atradimus paneigti . Taba
ko industrijos taip vadina
mas mokslinis direktorius 
newyorkiskis Dr. Little sa
ko, kad minėta asociacija 
klaidingai perstato dalykus 
ir be reikalo žmones gąsdi
na.

$250,000 paskyrė 
šunims

Hackensack, N. J.—Miss 
Lucine L. Larrimer, 34 me
tų amžiaus, čionai gyveno 
viena su 24 šunimis ir dau
gybe kačių. Ji mirė rugsė
jo 21 d. Jos testamente 
įsakoma šunų užlaikymui ir 
prižiūrėjimui pavesti $250,- 
000. Miss Larrimer mirda
ma paliko du milijonu do
lerių turto. Gyva būdama 
šunis ji mylėjo labiau, ne
gu žmones.

Washingtonas. — Justici
jos departmentas įsakė iš- 
deportuoti Mrs. Vera Hath
away, žmoną kadaise buvu
sio Daily Workerio redak
toriaus. Mrs. Hathaway gi
musi Rusijoje 1900 metais 
ir Amerikon atvežta tik še- 
šerių metų amžiaus.

Atmušė algą kapojimą
Detroit, Mich. — Borg - 

Warner korporacija buvo 
pasimojus savo darbinin
kams nukirsti algas 15 pro
centų. Paliesta 500 darbi
ninkų. Automobilistų uni
jos lokalas 42 smarkiai pa
sipriešino ir pasimojimas 
tapo atšauktas.

Panama. — Oro jėgų gy
dytojas davė vienai šeimai 
piliukių nuo malerijos. Visi 
penki vaikai nuo jų mirė. 
Panamos valdžia kaltina 
Dr. Barnes papildyme 
žmogžudystės.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO ZARASAI
VACL. ROMANAUSKAS 

ATSISAKĖ JIEMS 
LIUDYTI!

Sandara rašo, kad tūlas
“lietuvis Vaclovas Roma- 
nauskas, savo laiku lankęs 
Kauno Muzikos konservą- 
tori ją, griežtai atsisakė liu
dyti (Kersteno) komiteto 
apklausinėjimuose.”

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

Tai įvyko Luzerne ap
skrityje, Pennsy 1 v a n i j o s

UŽ TAIKĄ IR GERBŪVI 
TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE

NAUJOSIOS SUTARTYS, padarytos tarp Kinijos 
Liaudies Respublikos ir Tarybų Sąjungos vyriausybių 
ir paskelbtos šiomis dienomis Maskvoje ir Pekine, liečia 
ne tik tarp tų valstybių draugiškumo panaujinimą. Jos 
liečia taiką Tolimuosiuose Rytuose, jos liečia žmonių 
gerbūvio kėlimą aukštyn.

Septynios sutartys, gamintos tuo pačiu kartu Mask
voje ir Pekine, parodo, jog vykimas į Pekiną tarybinės 
delegacijos su Chruščiovu priešakyje turėjo didesnės 
reikšmės negu buvo manyta. Buvo galvota, jog toji 
rinktinių pareigūnų delegacija vyksta į Pekiną tik da
lyvauti penkerių metų sukakties Kinijos Liaudies Res
publikos minėjime. Pasirodo kas nors daugiau.

Trumpai suėmus, tie septyni pasirašytieji protoko- 
lai-sutartys byloja sekamą:

1. Abiejų valstybių vyriausybės pasižada nuolat pa
sitarti visais svarbiaisiais reikalais, kad Tolimuosiuose 
Rytuose ir visame pasaulyje būtų palaikyta taika.

2. ~ Abiejų valstybių vyriausybės reikalauja naujos 
konferencijos, kurioje būtų užbaigta daryti taika Ko
rėjoje. Jiedvi atsišaukia į Japoniją, kad pastaroji išsi
laisvintų iš Jungtinių Valstijų dominacijos ir kad at- 
steigtų normalius kaimyninius santykius su Kinija ir 
Tarybų Sąjunga,—visa tai eitų naudon pasaulinei taikai.

3. Kadangi taikos reikalai Tolimuosiuose Rytuose 
sutvirtėjo,—po to, kai buvo baigtas karas Korėjoje ir 
Indokinijoje,—tai Tarybų Sąjunga ištraukia iš Port Ar
tūro savo militarines Įgulas, paliekant tame (uoste vi
sus militarinius įruošimus Kinijai be jokio užmokesčio.

4. Tarybų Sąjunga suteiks Kinijai dar 920,000,000 
rublių paskolų išvystymui penkiolikos industrijų, svar
bių Kinijos, ekonomikai.

5. Tos Kinijos pramonės, kurios buvo statytos ben
drai abiejų valstybių, paliekamos pilnai Kinijos kontro
lei; už Tarybų Sąjungos įdėtą dalį Kinija pasižada at
lyginti lengvais išmokesčiais.

6. Abiejų valstybių vyriausybės apsižada 1955 įlie
tais baigti tiesti geležinkelį, jungiantį Tarybų Sąjungą 
pro Sinkiangą, kinišką Turkestaną.

7. Abiejų valstybių vyriausybės pasižada baigti 
li?55 metais tiesti geležinkelį pro Mongolijos Liaudies 
Respubliką, kuris jungs abi šalis. Prie šitos sutarties 
sudarymo dalyvavo ir Mongolijos Liaudies Respublikos 
vyriausybė, pilnai sutinkanti geležinkelio darbą greičiau 
baigti.

Kaip neimsime, visos sutartys, visi septyni protoko
lai liečia labai svarbius klausimus, ir tai rodo, kaip 
didžiulės valstybės gali draugiškai sugyventi ir bendru 
darbu gerinti savo žmonių būvį, kita kitai padėdamos.

Mums atrodo, jog labai svarbus žygis dviejų naujų 
linijų geležinkelių pravedimas. Atsiminkime, ligi šiol 
tas didžiąsias šalis jungė tik vienas geležinkelis, einąs 
pro Mandžiūriją. Neužilgo bus trys geležinkeliu lini
jos, o tai reikš ne tik ekonominio žmonių būvio gerinimą, 
ne tik,, jei imperialistai ant jų užpultų, apsigynimo su
tvirtinimą, bet ir abiejų kraštų žmonių suartėjimą, su
sidraugavimą.

Jeigu tūli ekspertai laukė, kad neužilgo tarp Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos įvyks kivir- 
čių, o gal net ir blogesnių dalykų, tai po šitų sutarčių 
paskelbimo jų viltys visiškai subliūkš.

ŠIA PROGA TENKA PRIMINTI dar ir ką kitą
Tuojau po karo Tarybų Sąjunga pasiryžo padėti vi

sai eilei savo kaimynių, liaudiškųjų respublikų, kuriose 
pramonės arba nebuvo arba ji buvo hitlerininkų sugriau
ta. Tarybų vyriausybei rūpėjo, kad jos kaimynės bū
tų tvirtos. Kaip joms padėti?

Rumunijoje, Bulgarijoje ir, rodosi, Vengrijoje, bu
vo kuriami bendri fabrikai, statomos tiesiog naujos pra
monės. Kadangi tos šalys buvo biednos, karo nualintos, 
tai Tarybų vyriausybė sakė: susidėkime po lygią dalį 
ir bendrai vystykime jūsų pramones. Rumunijoje buvo 
įkurta apie tuzinas bendrų kompanijų, Bulgarijoje bu
vo įkurtos trys kompanijos. Šitas kompanijas (vadina
si, ir statomąsias pramones) valdė abiejų pusių paskir
ti direktoriai. Kinijoje taipgi buvo tokių bendrų kom- 
oanijų, valdomų Tarybų Sąjungos ir Kinijos paskirtų 
direktorių.

Dabar, kadangi tų kompanijų valdomos pramonės 
jau tapo aukštai išvystytos, tai Tarybų Sąjunga pareiš
kia, kad ji iš jų valdymo pasitraukia, kad ji ligi šiol 
bendrai valdytas pramones Rumunijoje, Bulgarijoje ir 
Kinijoje palieka tų šalių žmonėms valdytis. Už įdėtąją 
Tarybų Sąjungos dalį, aišku, tos šalys apmokės, bet 
apmokėjimai sudaromi lengvomis išlygomis.

Jeigu tokios politikos laikytųsi, sakysime, mūsų ša
lies turčiai, įkūrę fabrikus kituose kraštuose, jei tokios 
politikos būtų laikiusis American Fruit Kompanija Gua- 
temaloje, kaip būtų naudinga ir gražu!

valstijoje (kietosios anglies 
kasyklų srityje). Skaity
tojai jau žino, kas tas Ker
steno komitetas. Jis, pa
sak, Sandaros, “tiria rusų 
ir satelitinių šalių komu
nistų veiksmus kraštuose 

į už geležinės uždangos.” Jis 
“tyrinėjo” daugelį dipukų, 
—maskuotų ir nemaskuotų 
dipukų, — apie komunistų 
nedorybes. Na, ir jis, nu
vykęs į Scranton, Pa., pa
sikvietė Vaclovą Roma- 

. nauską, Liudą Dovydėną ir 
kitus liudyti. Dovydėnas 
mielai tą pareigą atliko, 
“aiškindamas,” kad jį kas 
tai privertę .(koks melas!) 
būti kandidatu į Lietuvos 
Liaudies Seimą, rinktą 1940 
metais.

Gi su V. Romanausku bu
vę taip: jis nuvyko į tyri
nėjimo vietą iš pat ryto. 
Pirmiausiai jį pasiėmė ko
miteto “vyriausias tyrinė
tojas” Simpson ir “ruošė” 
liudijimui. Matyt, jam įsa
kė liudyti apie tai, apie ką 
Romanauskas nežino. Na, 
kai jis buvo “paruoštas” 
liudyti, jį pašaukė komite
tas, kad jis oficialiai liudy
tu. Ir čia Romanauskas at
sisakė liudyti taip, kaip bu
vo “paruoštas.”

“Vaclovo Romanausko 
atsisakymas liudyti stam
biomis antraštėmis buvo 
paskelbtas vietinėje anglų 
kalba spaudoje,” rašo San
dara.

Baisus skandalas! žmo- 
;■ gus atsisakė liudyti taip, 

.1 kaip jis buvo “paruoštas.”
Dabar Sandara “aiškina,” 

jog V. Romanauskas atsi
sakė liudyti, bijodamas ko
munistu !

Girdi, jį buvo apėmus’ 
“paniška baimė.”

Kokiu dideliu nesąmonių 
buržuazinė spauda priple
pa!

TIK 21 VOKIETIS
Priešiška Tarybų Sąjun

gai spauda paskelbė, būk 
tūla vokietė, atvykusi iš 
Kaliningrado (buvusiojo 
Karaliaučiaus) į Vakarų 
Vokietiją, pasakė, kad Ka
liningrade tebėra tik 21-nas 
vokietis.

Kur kiti vokiečiai?
Jie, reikia atsiminti, prieš 

dcsėtką metų iš ten išbėgio
jo į Vakarus, kartu su hit
lerinėmis armijomis.

BAIMĖ TURI DIDELES 
AKIS

Chicagoje neseniai įvyko 
“Laisvės festivalis,“ kuria
me buvo sudainuota ir po
ra lietuviškų dainų. Jame 
kalbėjo vyskupas Sheill; 
ten pat buvo išstatyta “De
šimt Dievo prisakymų,“ ku
rių nevykdo tie, kurie juos 
skelbia!

Chicagos komercinė an
gliškoji spauda paskelbė, 
kad ruošiant' festivali, “pa
sirodė nematomoji komu
nizmo ranka” ir, girdi, tai 
suardė visus planus. Nau
jienos suriko: “komunistai 
ir čia jau grasina.” Baisu!

Marijonų Draugas rašo:
“Ir šiame festivalyje, kaip 

daug kur. aiškiai buvo jau
čiama komunistų ranka. 
Kaip ir angliškoji spauda 
pastebėjo, programoje bu

vo atspausdintas tekstas, 
nukreiptas prieš sovietus, 
komunizmą ir Staliną. Vai
dinimo metu visos tos vie
tos buvo išleistos, pavadi
nant bendru terminu ‘prie
šas.’ Policija buvo gavusi 
pranešimų, kad bus prieš 
programą sukelti neramu
mai, todėl griebėsi atsar
gumo: kratė įeinančių mo
terų rankinukus, ryšulius 
ir tuos žmones, kurie jai 
atrodė įtartini.“

įsivaizduokime sau, kas K 7

ten buvo: Į festivalį ėjo 
daugiausiai tikintieji žmo
nės paklausyti vyskupo kal
bos, dar kartą pasiskaityti 
“Dešimt Dievo” prisakymų. 
O čia pat, prie durų, poli
cija krečia įeinančiųjų mo
terėliu rankinukus, žiūrė- 
dama, ar neras kur nors 
bombos, — jei ne atominės, 
tai “šiaip sau,” bet vistiek 
bombos!

Visur sujušimas, nusi- 
gandi m a s. Programoje 
tekstas pakeistas, — išmes
tas net ir Stalino vardas. 
(Mums visvien neaišku: 
kam ten reikėjo kišti Sta
lino vardą, — žmogaus, ku
ris jau senokai mirė.)

Visa tai rodo, jog ta bai
mė buvo prasimanyta, kad 
įbauginti niekuo nekaltus 
žmonelius.

PAVĖJUI EITI
LENGVIAU, BET...

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo apie tuos, kurie 
perdaug visko bijosi, — ku
rie bijosi, kad jų nepava
dintų kas nors raudonais ir 
kitokiais. Laikraštis rašo: 

“Be abejonės, važiuoti ta
me vežime, kur nėra nema
lonumų, kiekvienam būtų I 
maloniau. Pavėjui daug pa- Į 
togiau, kaip žmonės sako. ! 
Bet kas atsitiktų, jei visi - 
pavėjui eitų? Juk tada ne
būtų jokio socialiu ir kultū
rinio progreso.

“Šiandien dar visi džiau- i 
giamės, kad karas neiškilo. 
Bet už tai reikia dėkoti, 
kad atsirado tokių, kurie 
pasiryžo eiti prieš vėją, ne
paisant, kad juos visaip 

‘pravardžiuoja. Visi džiau
giasi gėriaikiu Kanadoje. Į 
bet ir čia reikia dėkoti, kad 
buvo žmonių, kurie ryžosi 
eiti prieš vėją, kentėti 
šmeižtus ir net kalėjimuose 
sėdėti.

“Visi žmonių atsiekimai, 
kaip ekonominėj srityj, taip 
ir mokslo srityse, neatėjo 
savaime. Reikėjo dirbti, 
kovoti. Pradžioje, kada ne
daug kas suprato tą reika
lą, buvo labai sunku. Kam 
nežinoma, kad net mokslo 
žmonės buvo deginami ant 
laužo už idėjas, kurių šian
dien niekas nedrįsta at
mesti?

“Susipratusių žmonių so
lidarumas, palaikymas vie
nas kito, yra labai kilnus 
dalykas. Solidarumas taip
gi yra , geriausias kelias 
prie laimėjimo. Baimė ir 
dangstymasis stumia žmo
nes į didesnius sunkumus, 
nes visokį išnaudotojai tuo- 
mi p a s i n a u d o d ami ima 
spausti dar labiau.”

Tikra tiesa!

Medina, Ohio. — Du far
mer i ai žuvo, kai juos už
griuvo smėlis. Jie buvo nu
sileidę į duobę pasiimti 
smėlio maišymui su cemen
tu. Trečias išsigelbėjo, nors 
ir buvo smėliu užgriūtas iki 
pečių.

Maysville, Ky. — Liepos 
10 d. čionai kalėjime buvę 
sukilimas. Tiktai pribuvu
si valstijos policija kalinius 
numalšino.

. Kalvota, ežerais ir upe- Į ne lavina savo 
liais išraižyta Rytų Lietu-; rajono plaukikai, 
vd. Pačiame jos pakrašty- i stadione dažnai 
jei trys kilometrai iki Lat
vijos respublikos, yra išsi
dėstęs Zarasų miestelis — 
Tarybų Sąjungos Didvyres 
Marytės Melnikaites tėviš
kė.

Nuo seno Zarasai garsūs 
savo gražiomis apylinkė
mis. Miestą supa 6 ežerai, 
kurie sujungti stačiaskar- 
džjiu upokšniu Nikaja. Gra
žiausias iš ežerų—Osa, vie
tos gyventojų dar vadina
mas Zarasu. Vasaros metu 
jo lygų paviršių kasdien 
raižo vasarotojų valtys. 
Žiemos metu ant ledo mė
gina greitakojų ristūnų pa
tvarumą Zarasų ir kitų ap
linkinių rajonui k o 1 ū k i ų 
žirgų sporto mėgėjai. Ap
linkui — kalvos, apaugusios 
pušaitėmis. Graži, vaizdin
gą gamta čia sutraukia 
daug turistų. Kiekvieną va
sarą Zarasuose ilsisi šim
tai darbo žmonių.

Buržuazijos valdymo me
tais Zarasai buvo skurdus, 
apleistas miestelis. Visa 
vietinė pramonė, kurią su
darė daugiausia miško ap
dirbimo įmonės, priklausė 
privatiems asmenims. Skur
dus buvo zarasiečiii ekono
minis ir kultūrinis gyveni
mas. Čia teveikė viena vi
durinė mokykla, kurioje 
mokėsi vos keli šimtai mo
kiniu. Kultūros - švietimo 
ištaigų nebuvo. Darbo žmo
nių sąmonę nuodijo popai 
ir kunigai. Bet darbo žmo
nės nenustojo tikėję švie
si:-. ateitimi.

Laisvai atsikvėpė zarasie
čiai 1940-ųjų metų vasarą... 
Sparčiai pradėjo kilti mies
to darbo žmonių gerovė.

Tačiau miesto gyventojai 
džiaugėsi neilgai. 1941 me- 

vasarą užpuolę Tarybų 
į, vokiškieji fašistai, vie

toj buržuazinių nacionalis- 
padedami, žvėriškai kan- 

ir žudė ’ tarybinius 
Smarkiai nuken- 

o karo metu Zarasų 
estas. Okupantai jį su
jovė ir sudegino. Dauge- 
. žmonių liko be pastogės. 
Išvijus grobikus, zarasie

čiai ėmėsi gimtojo miesto 
statymo. Griuvėsių vie- 

tų 
ša

tą 
kino 
žmones.
te
mi
g r
lis

at
tolį e augo gyvenamieji. na 
m
sa

ai, naujos įmonės. Zara- 
,i greitai išgydė karo žaiz

das. Miestas pasipuošė par
kais, skverais, gėlynais.

Sustiprėjo Zarasai ir eko
nominiu atžvilgiu. Vietoje 
smulkių privačių įmonėlių, 
kuriose buvo naudojamas 
rankų darbas, išaugo rajo
no pramonės kombinatas su 
visa eile dirbtuvių, aprū
pintų naujausia technika. 
Btivo įsteigta mašinų-trak- 
terių stotis. Kasmet auga 
jos mašinų - traktorių par
kas. Su šių masinu pagal
ba mechanizuojami sunkūs 
darbai kaime. Pastatytos 
MTS tipinės remonto dirb
tuvės. Smėlynėje pradėjo 
veikti krakmolo fabrikas.

Visiškai pasikeitė rajono 
lįmltūrinis gyvenimas. Da
bar čia veikia dvi viduri
nes mokyklos. Jose moko
se apie 1,500 moksleivių. 
Atidaryti kultūros namai. 
Veikia vienas stacionarinis 
ir 3 kilnojamieji kinai, vie
šoji ir vaikų bibliotekos. 
Neseniai Zarasų pionieriai 
gavo gražią dovaną — pa
statyti Pionierių namai.

Palankios gamtinės sąly
gos leido suklestėti Zara
suose vandens ir 
sportui. Praėjusią 
čia buvo surengtos 
šios rajono irklavimo var
žybos. Osidos ežere puikiai 
įrengtame plaukymo basei- 

slidžių 
vasara 
pirmo-

gabumus 
Miesto 

susitinka 
vietos futbolininku koman
dos.

Šventai saugo zarasiečiai 
atminimą tų, kurie žuvo ko
vose dėl jų laisvės. Tarybi
nės Armijos kariams, kri- 
tusiems kovoje išvaduojant 
Zarasus, pastatytas pamin
klas. Meile ir pagarba ap
gaubė jie savo žemaitės, 
Didvyrės Marytės Melni- 
kaitės atminimą. Jos kapą 
dažnai lanko ir tvarko 
moksleiviai, kolūkiečiai. Iš 
visų respublikos kampelių 
atvyksta darbo žmonės ap
lankyti Marytės kapo, pa
kalbėti su jos tėvais. Mo
kykla, kurioje mokėsi Ma
rytė Melnikaitė, pavadinta 
jos vardu.

Plačios miesto vystymosi 
perspektyvos šiame penk-

San Francisco, Cal
lietuviai 
sueigas.

Iš mūsų lietuvių veikimo

Mūsų kolonijos 
mėgsta draugiškas 
Todėl ir parengimai daugiau
sia įvyksta stubose, su pietu
mis ir draugiškais pasikalbė
jimais. ir žaislais, žinoma, mo
terys triūsia gana daug ga
mindamos valgius. Bet sudėjus 
i daiktą visą darbą, nuo tokių 
parengimėlių būna gera nau
da, nes nereikia svetainės rcn- 
dų ir kitų bereikalingų iškas
ėki mokėti. Viskas pasilieka 
naudingiems visuomeniniemf 
reikalams.

Praėjusio mėnesio pabaigo
je įvyko draugiškas pažmonis 
San Francisco mieste. Atėjo 
Į talką oaklandietės ir šaule
li ndrietės. Susidarė gan pui
kus parengime lis. Nors ir mū
sų vietinės. Agotėlė Norkienė, 
.Alv’nienė, Kingienė sunkiai 
padirbėjo, bet labai daug pri

lojo darbu Burdienė, S. Ka-
Mačiu He

rn unis bū- 
darbo at- 
kad d rau

b 
rosienė ir Daratėlė 
nė. Be jų pagalbos 
tų buvę sunku tiek 
likti. Labai malonu,
gės neatsisako reikale pagel
bėti. Mes jaučiamės, kad tos 
trys kolonijos veikiame kaip 
viena šeimyna. Už tai visiems 
ir visoms priklauso didelė pa
garba. ir daug ačiū.

Laikraščių vajuje mes ne
daug galėsime pasidarbuoti 
skaitytojams gauti, bet galė
sime prisidėti su aukomis su
stiprinimui fondo. Dienrašti 
Laisvę paremiam su $50. Ti
kimės, kad Vilnį paremsime 
su $100. žinome, kad oaklan- 
diečiai taipgi prisidės su tokia 
pat suma, o gal didesne. Ver
ta kuopas pagirti už rėmimą 
mūsų laikraščių.

Apie vietos lietuvius
Teko aplankyti sergantį d. 

W. Jacobs. 4619 Congress 
Ave., Oak land e. Jis buvo 
tvirtas, kaip ąžuolas, o dabai 
daug sumenkęs dėl vidujinių 
ligų. Gydosi savo namuose su- 
lyg gydytojo patarimu. Gaila 
gero draugo ir linkiu, kad ge
rai susveiktų..

Mozūraičiai džiaugiasi, kad 
valgyklos pramonė einasi ge
rai. Teko juos atlankyti ir 
skaniai pavalgyti jų valgy
kloje prie E. 14 St. ir 73 Avė. 
Kas nori • skaniai ir nebran
giai pavalgyti, patartina užei
ti Į Mozūraičių valgyklą. Ti
kiuosi, kad pilnai būsite už
ganėdinti.

Vincas Burda užlaiko bar- 
bernę prie E, 11 St. ir 97 Avė. 
Iš visko matosi, kad jam ge
rai einasi, kostumeriai užga
nėdinti jo darbu.

Pagarsėjęs or k e st r i n i n kas 
muzikantas Art Norkus liuesu 
laiku groja klubuose ir vieš
bučiuose, o dienomis užsiima 
pardavinėjimu namų ir kito-
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metyje. Miestas žymiai iš
augs. Puškino gatvė bus 
apstatyta m ū r i n i a is dvi
aukščiais gyvenama i s^a i s 
namais. 'V

Artimiausiu metu bus žy
miai išplėstos rajono pra
monės įmonės. Naujas dirb
tuves šiais metais pradeda 
statyti rajono pramonės 
kombinatas, daugver s 1 i n ė 
“Aušros” artelė. Taip pat 
numatyta pastatyti didžiulę 
universalinę parduotuvę. 
Pradėta tipinės duonos ke
pyklos statyba.

Miestas pasipuošė naujais 
skverais, gėlynais. Prie gat
vių sodinami medeliai. Nu
matoma žymiai išplėsti 
Kultūros ir poilsio parką.

Vis labiau kyla rajono 
ekonomika, klesti kultūri
nis gyvenimas. Zarasų dar
bo žmonės vieningai kovoja 
už tolesnį respublikos su
klestėjimą. j

V. Juršiene

kių savasčių— Real Estate. 
Raštinę užlaiko 2103 Noriega 
St., S. F. Sakosi, kad jis netu
ri laiko išsimiegoti, visados už
imtas visokiais darbais.

Apie tarptautini veikimą
Tarptautinis veikimas eina 

dideliu tempu. Civilių Teisių 
Gynimo Įstaigos turi grupes 
jaunimo, kuris padeda ener
gingai veikti. Trumpu laiku 
buvo surengta desėtkai įvai
rių pramogų, prakalbų, ba- 
zarų.

ple’s World taipgi Įvyko 
dideli bazarai, su geromis 
sėkmėmis, žmonės visomis 
bangomis dirba naudai 
nintėlio angliško liaudies 

du 
pa- 
pa
x’i e- 
lai-

kraščio. Sunku žiūrėti Į žmo
nes, kurie mažai įvertini dar
bininkišką spaudą. Lietuvi^ir- 
gi tik maža dalelė nuošir
džiai tą veikimą remia ar ja
me .dalyvauja.

Progresyvių partijos darbas 
taipgi eina labai sparčiai. San 
Francisco ir apylinkės mieste
liuose yra Įsteigta daug agita- 
tyviškų centrų. Dažnai ren
giamos prakalbos, šio mėnesio 
pradžioje atidalyti 8 toki cen
trai San Francisco mieste, 
taipgi Richmonde ir Valiojo 
miesteliuose.

Ši partija tikisi surinkti di
deli skaičių balsų lapkričio 2 
d. įvykusiančiuose balsavi
muose.

Progresyvių partijos kandi
datai: Horace V. Alexander Į 
Californijos valstijos sekreto
rių; Mrs. Isobel Cerney Į J. 
V. senatorių; Herbert Cohn i 
Calif, valstijos iždininką; žy
mus advokatas George Ander
sen i kongresmaną iš 1 dis-

Kui’ie dar neturėjote pro
gos pažinti šiuos, progres’wiu 
gerus kandidatus, lankykite 
IPP centrus: 833 Filnwre St.; 
758 Columbus Ave.; 3556 23 
St., ar kitus. Skaitykite ankliš 
ką laikrašti People’s World, 
gausite visas informacijas.

American - Russian Institute 
duoda visokias paskaitas ir ro
do filmas apie Tarybų Sąjun
gą, iš mokslo ir Įvairių pramo
nių. įstaiga randasi 90 McAl
lister St. Atvira kiekvieno tre
čiadienio vakarais iki 10.

Nauja mokslininkų draugija
Washingtonas. — čionai 

susiorganizavo Am e r i ca n 
Nuclear Society iš grupės 
m o kslininkų. Draugija 
dirbsianti už sušaukimą 
tarptautinės konferencijps, 
kurios tikslas būtų surasti 
būdus panaudojimui atomi
nės energijos civiliniams 
darbams.
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(Tąsa)
Tai ir buvo visos ceremonijos. Ten 

pat prisiekė, pasirašė ir visiems buvo iš
duoti tam tikri dokumentiniai paliūdyji- 
mai. Grįžus iš armijos ir pareikalavus 
iš Washingtono, atsiuntė tikrus popie
rius, pilietybės certifikatą. Tai buvo 
liepos 6-ta diena, 1918-ais metais, Camp 
Upton, N. Y.

Grįžęs į kalėjiminį baraką Jurgis gal
vojo: dabar jau jis tikriausiai ne kali
nys, o laisvas kareivis. Taip iš tikro ir 
buvo. Taip ji-ems sakė karininkas, kai 
dar užrašinėjo. Jis juos užtikrino:

“Jums daugiau kalėjime nereikės bū
ti, jūs būsite laisvi piliečiai ir gausite 
gerą algą ir jums bus grąžintos visos 
teisės, kurias praradote.”

Tuomi jie, ir ypač Jurgis, labai did
žiavosi. Žinoma, didžiuotis turėjo pa
grįžo, nes jis tapo turtingiausios pa
saulyje šalies piliečiu, — tos Amerikos, 
į kurią iš visų pasaulio kampų plaukė 
suvavgusieji, tos Amerikos, prie kurios 
kranto Laisvės Statulos akmenyje iškal
ta: “Duokite man jūsų varguolius, jūsų 
prispaustuosius....”

Su Antanuku Jurgis dabar jau galė
jo susieiti laisvai, nereikėjo saugotis, bi
joti. Jis susieidavo dabar kiekvieną 
dienelę ir kalbėjosi apie viską. Jurgis 
džiaugėsi ir dėkojo už gerą patarimą:

“Gerai padariau, kad tavęs, Antanuk, 
paklausiau ir tapau piliečiu.”

Tuoj po to, kaip Jurgis ir su juo vie
nuolika kitų tapo piliečiais, juos apren
gė uniformomis, davė ginklus. Stovyk
loje prie tankaus pušynėlio stovėjo dide
lis barakas, nudažytas baltai it gulbė. 
Tai vyriausybė iš buvusių kalinių pada
rė sargybinius šiam barakui saugoti.,

Visiems tos 12 grupės kareiviams rei
kėjo stovėti sargyboje po dvi valandas ir 
ilsėtis keturias, taip per 24 valandas, 
per parą. O sekanti para buvo visai lai
sva. Kurie norėjo, galėjo eiti kur norė
jo, daryti ką tik norėjo. Sargyba buvo 
pastatyta tolokai nuo barako ir vienas 
sapįybinis gan tolokai nuo kito. Jie 
niekados neturėjo teisės sueiti į krūvą 
arba stovėti ant vietos. Tas buvo griež
tai uždrausta. Reikėjo vaikščioti vis 
aplink, o jei karininkas atėjęs rastų ka
reivį stovintį, tai tas sargybinis būdavo 
nuimamas nuo posto ir kitas atsiųstas 
jo vieton.

Į tą baraką tik kartą į mėnesį ateida
vo du karininkai. Jie ateidavo nešini 
didokas skūrines valizukes, čemodanus. 
Sargybiniai, žinoma, juos pamatę turėjo 
išsitiesti kaip smuiko stygos, abiem ran
kom aukštai virš galvos laikyti iškeltą 
šautuvą, pakol jie atrakina duris ir įei
na į vidų.

Jie ten užtrukdavo neilgiau valandos. 
Ir kai jie grįždavo, tai su tokiomis pat 
ceremonijomis juos išleisdavome.

Kas tame barake radosi? Sargybiniai 
niekad to nesužinojo. Bet jie žinojo, kad 
ten kas nors svarbaus, nes jie buvo įspė
ti nieko neprileisti, o tuos karininkus, 
kurie ateidavo, turėjo gerai pagal veidą 
ir uniformas pažinti.

Ten jie išbuvo daugiau kaip šešis mė
nesius. Tik jau vėlyvą rudenį, orui ge
roji atšalus, Jurgį nuvedė atgal su ke
liais kitais į tuos pačius barakus. Ir 
kaip jie nustebo, kai pamatė, kur jie 
anksčiau su savo draugais rekrutėliais 
kelmus rovė, kur juodavo didelės dau
bos, kur buvo suraizgytos velėnos, išrau
ti kelmai, kupstai, dabar buvo lygus lau
kas,— parkas.

Po vakarienės Jurgis nuėjo pasižval
gyti, kur prieš pusmetį dirbo, Lur prie 
kelmo pikio kotą nulaužė, o štai dabar 
toje vietoje žaliuoja labai gražūs gėlių 
krūmai. Paskui Jurgis nuėjo toli, į pa
girį, kur anksčiau dūzgė milijonai uodų, 
kad neprisidengus veido ir rankų net pa
vojinga buvo pasirodyti.

Dabar ten jis matė žaliuojančią jauną 
žolę, krūmokšnius, dailiai nutiestus ta
kelius, žydinčias gėles. Takučiai išbars
tyti visokio didžio baltais akmenėliais, o 
iš fontanų veržiasi viršun vanduo.

Žiūri Jurgis į fontanus, į gėles ir gai
via: kur jo draugai, kurie čia dirbo? 
kTu’ tos rankos dabar? Gal jau Fran- 
cijįijoje, po žalia velėna. Jis tartum gir
di, kaina visi jo geri draugai lietuviai iš 
po žolės, kalba gražusis Pranas, Venclo
vas, Juozukas, kuriam jis rašė laiškus, 
Rapolas ir dainininkas Kazys, Antanas, 
kiti... Kur jie dabar? Jis nežino, nežino

nei vieno, nežino, ar jie gyvi ar mirę. O 
labiausiai jis nusiminė, kai atsiminė sa
vo draugą Antanuką. Jis jo nespėjo nei 
atsisveikinti. Toks jau buvo ten reži
mas: kai karininkai gaudavo įsakymą 
keisti kokio nors kareivio vietą, tai pa
liepdavo jam sudėti mantą ir marš.

Kai Jurgis buvo nusiųstas į sargybi
nių grupę, jis paliko kompanijas su nu
meriais: 27-ta, 32-ra ir taip toliau. O 
kai grįžo, tai kompanijos jau vadinosi 
pagal raides: A, B, C. D. ir tt. Jam pa
žįstamų karininkų, seržantų ar korpora- 
lų jis nei vieno jau nerado.

Visi aplink nauji, nematyti. Stovyk
loje radosi apie tūkstantis kareivių, visi 
piliečiai. Taip pabuvo apie tris savaites 
iki atėjo lapkričio vidudienyje Įsakymas, 
transportuos į tolimą kelionę. Kur? Pa
tys karininkai nežinojo. Kareivėliai 
kalbasi, spėlioja: “Dabar tai jai tikrai 
tiesiai i Francija sius, tiesiai i karo lau
ką....”

Ir po keturių dienų prisiruošimo vie
ną ankstyvą rytą visus suvarė į stotį ir 
su kitais, iš kitur atvežtus kareivėlius 
sugrūdo į 20 vagonų traukinį. Vagonai 
buvo miegamieji, pullmano, tai kariai 
jau suprato, kad kelionė bus ilga.

Keliavo jie tris dienas. Buvo sustoję 
tik viename Marylando miestelyje, kur 
jiems leido gatvėse pasivaikščioti. Galų 
gale traukinys sustojo prie ištiso au
deklinių palapinių miesto. Komanda 
buvo duota: išlipti. Kareivėliai išsiver
žė lyg banga ant rausvos saulės karštų 

■ spindulių nudegintos žolės ir sugulė kaip 
spėkų netekę, kaip avelės...

Po kiek laiko jie jau žinojo, kur ran
dasi: Camp Wheeler, prie Macon mies
to, Georgia valstijoje. Karininkai atėję 
davė komandą eiti į palapines, bet tik 
dalis karių atsikėlė. Kiti komandos ne
klausė, liko gulėti skųsdamiesi, kad per
si Ipni. Karininkai iš karto išsigando, 
manydami, kad tie nauji kareiviai atsi
vežė tą baisią influenzos ligą, bet kuo
met atvyko daugiau daktarų ir visi bu
vo išegzaminuoti, surasta, kad tai tik 
staigi oro permaina, skirtingas klimatas, 
į juos taip paveikė. Prie to prisidėjo il
ga kelionė ir nuovargis. Kai juos išvežė 
iš New Yorko, ten jau buvo gan šalta ir 
jie buvo šiltai apsirengę, o čia rado di
delius karščius. Staigi oro permaina 
užgavo visą organimą. Tai buvo nelauk
tas smūgis. Ant to dirvonėlio daugelis 
jų turėjo išgulėti apie tris valandas. 
Paskui tik retas kuris savo jėgomis pa
siekė palapines, o visus' kitus turėjo am- 
bulansais nuvežti Į ligonines. Bet po 
dviejų dienų ir tie sugrįžo stovyklom

O kol visi atsigavo, kol priprato prie 
klimato, tai dar praėjo pora savaičių. 
Paskui visus apginklavo pilna karo man
tą (jų buvo apie 3 tūkstančiai, visi pilie
čiai) ir išvedė apie 30 mylių toliau į 
Georgijos smiltynus į pratimus, maniev- 
rus. Jie žygiavo pėsčia ir tai buvo sun
ki, varginga kelionė, tiesiog kaip karo 
lauke. Kiekvienas kareivis ant savo nu
garos turėjo nešti devyniasdešimt sva
rų. Ir dar šautuvas, kuris irgi buvo ne
lengvas, šalmas ant galvos, sunkūs ka
reiviški batai ant kojų....

Pratimuose jie mokinosi šaudyti į tai
kiklį. Bet jau ne kaip stovykloje, o kaip 
karo sąlygose: reikėjo skubiai bėgti lyg 
nuo priešo, bėgti su visais ginklais, bėg
ti ir griūti, bėgti ir griūti. Su kulko
svaidžiais, ypatingai lengvais, nebuvo 
daug bėdų, bet kai reikėjo trauktis nuo 
priešo su kanuolėmis, didžiuliais tan
kais, tai buvo tikras pragaras. Ratai 
įklimpdavo smiltyne, o karininkai aplin
kui rėkauja, barasi, ragina, — greičiau, 
greičiau, ar nematote, priešas puola?...

Kareivėliai taip nusikamuodavo, taip 
pailsdavo, net iki ašarų, rodosi, ten pat 
griūtumei ir užmigtumei amžiams....

Kai jie grįžo iš tų pratimų, tai atrodė 
baisesni už pasakiškus velnius. Smėlio 
ir purvo buvo pilnos ne tiktai akys, ger
klės, nosys, galvos, bet ir drabužiai, ap
ranga buvo aplipę, apsirėtę, sumirkę, su
džiūvę prakaito ir purvo mišinio, sukie
tėję. Jų drąbužiai buvo sunkūs, tary
tum švininiai.

Kareiviai net per tris dienas prausėsi, 
vale ir skalbė savo drabužius bei apran
gą, šveitė šautuvus, džiovino... O iš 
prausyklos negras farmeris išsivežė net 
tris vežimus nuo drabužių ir aprangos 
nukrapštytų atmatų, ir džiaugėsi gavęs 
tiek trąšu.

(Bus daugiau).

DETROIT, MICH.

Mirus Dr. M. D. Palevičiui
Šio didžiai skaudaus smūgio ištiktai daktaro 

šeimai — žmonai Uršulei, dukrelėm Opheliai ir 
Ruth Price, žentui Frank, seseriai R. Samulionie- 
riei, broliui Mikui ir kitiems giminėms ir arti
miems mes reiškiame širdingiausią užuojautą.

J. ir A. Urbonai ' 
.J. ir K. Tlerzai

ir T. Masių šeima 
ir A. klimavičiai

B. ir K. iKraptavičiai 
J. ir M. Povilaičiai. 
Ella Prapiesčius

M
J.

Stella George
J. i)1 A. Valavičiai
D. ir A, Kadiai
M. ir R. Padolskiai
J. ir O. Galminai
M. ir L. B.

Philadelphia, Pa
Renka protesto parašus 1

Visam mieste,! kur tiktai 
daugiau žmonių susirenka ar
ba kur daug praeivių praeina, 
visur matyti, kai jaunos be
darbės nešiojasi pluoštus 
spausdintų peticijų ir renka 
parašus protestu i prieš nu ka
pojimą bedarbių! pašalpos.Ne- 
darbui vis plečiantis visoj Pen- 
sylvanijos valstijoj, sakoma, 
kad bedarbių fondas ant tiek 
sumažėjo, kad gubernatorius 
•J. S. Fine su savo republiko- 
nais sumanė sumažinti bedar
bių pašalpą vię’nu trečdaliu.

Dabartiniu laiku bedarbiai 
gauna po 30 dol. Į savaitę per 
26 savaites, o je gu nukirtimas 
Įeis Į galią, tai bedarbiai gaus 
tik po 20 dol. pęr 20 savaičių. 
Mat. Pensylvanijoj yra nuo 
seniau užsilikę^ atžagareiviš- 
kas Įstatymas, kad valdininkai 
turi teisę nukapoti pašalpas, 
kuomet fondas pasiekia tam 
tikrą laipsnišką žemumą. Šiais 
laikais bankierių tarnams re- 

nebesiseka taip
apmulkinti darbininkų 

, kaip kad seniau jiems 
Sekdavosi, šiais] laikais darbi
ninkai turi galingas unijas, o 
unijų vadai renka bedarbių 
statistikas ir faktais
republikonų melus apie bedar
bių skaitlių ir apie republiko- 
nišką išgalvotą gerbūvį.

Šiuom laiku
kad Pensylvanijo.s 
randasi 350,000 
praeito sausio 
darbiniu kų,

tie parašai, tai bus didelis 
smūgis republikouu šulams šio 
rudenio balsavimuose.

|bas su miesto pareigūnais, kad 
miestas surastų nors nedideles 
aikštes, arti didžiųjų pašto 
Įstaigų elikopteriams. Su eli- 
kopteriais manoma išvežioti 
pašto medžiagą daug grei
čiau, kaip sunkvežimiais. (Eli- 
kopteriai yra orlaiviai, kurie 
tiesiai nuo žemės pakyla Į vir
šų, ir iš oro tiesiai nusileidžia 
želmyn ant žemės).

Newark, N. J

pu blikonam 
daug

Banketas ir koncertas, kurį rengia 
Russian -American Chorus. Įvyks 
šeštadienį, spaiio-Oct. 16 d., Russian 
American Center, 53 Broome St., 
Newark.

Koncerto programoje dalyvauja: 
Anna Piela, solistė, Aleksander Plis- 
kvich, baritonas ir kiti žymūs ta
lentai. Auka $2.00.

Rengėjai kviečia lietuvius atsilan
kyti į šią gražią pramogą.

(199-200)

ŠYPSENOS
sumuša

apskaičiuota, 
valstijoj 

bedarbių. Nuo 
mėn. 15,000

gavusiems bedar
bės pašalpą, ji jau išsibaigė. 
Iš to skaičiaus dauguma buvo 
priversti prašyti iš miestų lab
daringų Įstaigų |pašalpos (re

700,000 vyrų, moterų ir vai
kų, 37 apskrityse gauna mais
to iš federališkųl valdžios mais
to perviršiaus sandėlių, kad 
palaikyti ant ilgiau savo mi- 
zerną gyvybę. Patėmijau, kad 
ant protesto 
žmonių pasirašb savo pavar
des ir antrašus! Atrodo, kad

Irgi susirūpinimas
Automobilių taisymo me

chanikas: — Aš labai susi
rūpinęs, kas nors pavogė 
mano automobili.

Paprastas kaimynas: — 
Kodėl apie tai tuojau ne
pranešei policijai ?

Mechanikas: — Man ne
rūpi tas mano automobilis, 
nes buvo apdraustas. Aš 
tik stebiuosi, kaip jis ga
lėjo jį užstarduoti, — ko 
aš pats jokiu būdu nega
lėjau padaryti!

blankų daug

lis sutinka su ja
Žmona:—Aš buvau kvai

la, kuomet jus vedžiau.
Vyras: — Nekaltink už 

tai manęs. Aš tada nežino
jau, kad jūs esate kvaila.

MONTREAL, CANADA
Protestuoja už neganėtiną 
pagerinimą transportacijos

Septyniasdešimt penkios 
vietos organi z a c i j o s per 
Montrealo ir Distrikto Gy
ventojų Važiuotės Komite
tą įteikė protestą už “ati
dėliojimą, neveiklumą bei 
nesugebė j imą Mo n t r e a 1 o 
Miesto Valdybos surasti ar 
bent rekomenduoti išriši
mui miesto netikusios trans
portacijos problemų.”

Šalia įteikto miesto val
dybai protesto, du minėto 
komiteto subkomitetai iš
leido atskirus pareiškimus, 
kuriuose tarp kitų dalykų, 
rekomenduoja miesto gy
ventojams, kad laike atei
nančių savivaldybinių rin
kimų, kurie įvyks pabaigoj 
šio mėnesio, iš kiekvieno 
kandidato į miesto tarybą 
būtų reikalaujama, kad 
“pasižadėtų, jei bus išrink
tas, veikti už tai, kad pa
gerinus transportacijos ir 
bendrai važiuotės proble
mas.”

Nachališkas pasikėsinimas 
ant 4 metų mergaites

Buvęs nusmerktas kalėji
me už kriminalinius prasi
žengimus, 28 metų vyras, 
vedęs, bedirbdamas maisto 
parduotuvėje, vakare suti
kęs ketverių metų mergaitę 
su saldainiais nusiviliojo į 
pašiūrę (shed) ir ten ją už 
pasipriešinimą sumušęs iš
prievartavo. Paskiau pats 
užėjęs aludėje pašaukė po
liciją.

Mergaitė gydoma ligoni
nėje, o kaltininkas policijos 
sulaikytas, laukia teismo.

9 milijonai dol. šmugelnin- 
kams už cigaretus

RCMP (karališkoji poli
cija) paskutiniu laiku pra
dėjo smarkiai gaudyti tuos, 
kurie šmugeliuoja iš Ame
rikos i Kanadą cigaretus ir 
čia nelegališkai juos parda
vinėja. Apskaičiuo j a m a, 
kad vien į Kvebeko provin
ciją per pastaruosius 14-ką 
mėnesių įšmugeliuota du 
bilijonai cigaretų. Tai reiš
kia, kad federalė valdžia 
negavo taksų po 18 c. už 20 
cigaretų pakelį ir provinci
ale valdžia — po 4 c. už pa
kelį. O šmugelninkai pasi
darė sau pelno apie devy
nis milijonus dolerių.

_  •___• 
Nepardavinės kramtomos 
gumos gatvėkariuose

Philadelphijos Transpor
tacijos Kompanija, . JAV, 
įsteigė gatvėkariuose kram
tomai gumai pardavinėti 
mašinas, kas gali “paten
kinti keleivius ir padaryti 
kelis centus uždarbio kom
panijai.”

Atėjo toks pasiūlymas tą 
patį padaryti ir Montrealo 
gatvėkariuose, bet Montre

alo Transportacijos Komi-* 
sija atsisakė tokį pasiūly
mą priimti.

Aukščiausias mokinių 
rekordas

Montrealo protestoniš- 
kose mokyklose mokinių 
skaičius pasiekė aukščiau
sią rekordą šiais metais. 
Čia veikia 78 mokyklos ir 
jose mokinasi arti 50,000 
mokinių. Aukštesnio s i o s o 
m o k y k lose užsiregistravo 
10,672 mokiniai ir pradinė
se mokyklose — 38,124 mo
kiniai. Bendrai, šiais me
tais apie 2,000 mokinių pa
daugėjo protesto n i š koše 
mokyklose.

Automobilis susimušė 
su traukiniu

Ant O’Brien bulvaro 
skersai Cartierville, perva
žiuojant gelžkelio bėgius, 
automobilio vairuotojui ne
spėjus pervažiuoti ar jo au
tomobiliui netikėtai susto
jus, užvažiavo traukinys, 
užkabino automobili ir nu
sitęsė su savim apie j my
lios. Automobilis liko smar
kiai sudaužytas, o vairuo
tojas sunkiai sužeistas, pa
guldytas ligoninėje kritiš
koje padėtyje.

Pagerbti Jurkštai
Spalio 2 d., giminių ir ar

timų bičiulių iniciatyva, 
gražiai buvo pagerbti Jo
nas ir Regina Jurkštai, juo- 
dviejų 10 metų vedybų su
kakties proga. Pagerbtu- 
vėse, apart vietinių svečių, 
dalyvavo ir Jono brolis Pe
tras Jurkštas su žmona iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
ją....

APSIVEDĖ. Spalio 2 d. 
apsivedė Albertas Gurins- 
kas su Jane Dūdonyte. Me
daus mėnesį praleisti jau
navedžiai išvažiavo į Brit
ish Columbiją. J.

CANTERBURY DEKA
NAS VYKSTA IEŠ
KOTI MEDŽIAGOS t

Londonas.— Įžymusis pa
žangus dvasininkas Canter- 
burio dekanas D r. Hewlett 
Johnson išvyko Tarybų Są
jungom Jo misija: pasi
semti medžiagos savo nau
jai knygai apie religijos pa
dėtį Tarybų Sąjungoje. To
je knygoje Dr. Johnson taip 
pat gvildensiąs socialistinio 
krašto kultūrinius atsie- 
kimus. Jis žada Tarybų 
Sąjungoje pabūti penkias 
savaites.

Maskva. — Tarybų Są
junga ant kredito suteikia 
Afganistanui dviejų milijo
nų dolerių vertės geležin
keliams įrengimų.

MAKEAPROM/SE MEANAPROMISE GIVE A BUCKIo PAC

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., spalio (Oct.) 14, 1954



Lewiston-Auburn, Me
Vakarienė

Spalio 9 d. tapo surengta 
šauni vakarienė Baltramie
jaus draugystės. Stalai buvo 
apkrauti kalakutais, kilbaso- 
mis ii' lietuviška duona. Dar 
ir keikų. agurkų, kopūstų, ka
vos i)’ toniko bei alaus užteko

.Adomėnas 
Prie stalų

nų ir senų žmonių. Visi tapo 
užganėdinti taip skaniais \c.l- 
giais ir gėrimais.

Surengime pramogos vyravo 
SkhTnantienė ir J 
ii kitos lietuvaitės 
puikiai patarnavo 
nė. Mat. ii yra f r.

i\ a. 11 ės 
a.l Ii ko.

Draugystė suteikė dovaną-pi- 
niginę-partmanėtą ir gėlių bu
kietą Skirman: ieiiei už gerą 
pasižymėjimą .rengime puotos.

Atsilankė nemažai ji sve
timtaučių. Mat, jie jau žino, 
kad lietuvės moterys skanių

1 iet li-sutaiso, da

lietuviškų ir francūziškų duo
nų ir visokių rūšių piernikų. 
keikti ir donicų. Tai jis ir va
karienėm gerai iškepa ka.la-

su-ir šiai pramogai 
minkštino.

Baltramiejaus draugystė yra 
liuosa nuo religiškų prietarų. 
.Jos pirmininku yra Rudokas 
ir vice pirm. J. Adomėnas.

Beje, po valgio gera muzi-

štai medžiodamas einu pro 

miestiečiai turęs sveiko surū-

A. Petrov

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

nuostolių, kiek žalos!
Minėtų straipsnių auto

riai kritikuoja kolūkių va
dovybes.

Tiesa, Lietuvos konstitu
cija garantuoja visiems re
ligijos laisvę. Bet taip pat 

ginei propagandai.
Tiesa primena, kad šita 

žmonių švietimo sritis ap
leista, beveik pamiršta. Gi 
žmonės kunigų įtakoje,

viską ir traukia į atlaidus 
kunigams biznį daryti ir

Štai koks baisus priešta
ravimas. Francūzijos soci
alistai balsuoja, kad reikia 
Vakarinę Vokietiją apgin
kluoti, atgaivinti ir atsteig- 
ti vokiečiu militarizma.

Tuo tarpu Vakarinės 
kietijos šeši milijonai 
ganizuotų darbininkų 

f suoja prieš ginklavimąsi. Jie 
rSako, kad atsteigimas vo

kiečių militarizmo ves prie 
atgaivinimo nacizmo ir nau
jo karo !

Vo- 
or- 

bal-

Vienas keistas sutvėrimas 
viename laikraštyje manęs 
klausia:

“Ar Amerikos žmonėms 
kėsinasi kas uždrausti or
ganizuotis, susirinkti, 
reikšti nuomones žodžiu 
ir spaudoje arba kritikuoti 
valdžią? Arba statyti kan
didatus rinkimuose ir už 
juos balsuoti ?”

Kur tas žmogus buvo, kad 
negirdėjo apie “Communist 
Control Act of 1954,” “Mc- 
Carran Act,” “Smith Act”?

sikimšo ausis, kad apie tai 
negirdėti?

Rengkitės patys ir kal
binkite kitus atsilankyti į
Laisves koncertų. Jis įvyks gystę ir už šniukštinėjimą pa- 
lapkričio (Nov.) 14 d. langėse.

NewYoito*^g0zfcrZlnl(M
Sugrįžo iš atostogų 
Floridoje

Brook ly n ilčiai jau navedžiai 
AI fonsas
j-u grįžo iš 
praleido

ir

pora
kur

Abu DR. M. D. PALEVICIUI«

sūnus plačiai

11 y Kulikiene 

litariškon tarnybon. Dorothy 
yra duktė Onos Daugirdienės.

ir mo
tinus lankomoje bažnyčioje, 

pat apylinkėje, salėje, 
graži vestuvių puota.

imtaskurioje dalyvavo apie 
svečių.

Linkime jauniesiems laimė.
Rep.

Laivo nelaimėje žuvo 
daug newyorkieciy

Daugybei nowyorkiečių >ei- 
mų šios dienos buvo bevilčio 
laukimo ip skausmų dienomis. 
Iš 37 žuvusių laivo Mormacki- 
te nelaimėje 22 buvo newyor- 
kiečiai. Daugelio išgelbėtų nuo 
mirties sveikata taipgi pažeis
ta dėl žiaurių pergyvenimų. 
O tai vis kieno nors sūnūs, 
vyrai, broliai, levai.

Šiurpas sukrėtė kiekvii 
bile kurio laivo mūrininką 
jo šeimą.

ii

Gaisragesiams leido 
' imti ekstra darbus

New gaisragesy bos 
nagh J r. ofi

cialiai liūdo gaisragesiams im
ti šalutinius, riboto laiko dar-

Valdžia numanė, kad ir lig 
šiol daugelis tokius darbus 
ėmė, bet buvo priversti tai 
daryti lyg ir vogčiomis. Tuo 
pat sykiu tie, kurie nenorėjo 

,i nuo- 
i skur- 
s mies- 
p.'S ne
lavintų 

amatininkų uždarbiams.

štatams, turėjo gyventi 
tižiau už išdrįsusius, net 
tinęs gaisragesiams alg

Suėmė būrį gemblerią
New Yorko policija'suėmė' 

būrį vyrų, lošusių dice. Tarp 
suimtųjų rado $17,000. Kiti 
15 vyrų ištruko. Jii> vazinėje 
upėmis tarp prieplaukų, vai
dino esą laivakroviais.

tr<-

Vaiky dailininką 
darbą paroda

Brobklyno M uziejaus 
šiame aukšte išstatyti parodai 
vaikų tapyti kūrinėliai, paga
minti atostogų metu. Dailinin
kai yra 10 iki 15 metų am-

čio 8-tos. PEIST LANE
DRUGS. Inc.

Mažieji taksikai mjeste da
ro gerą biznį. Sako, kad kelei
viams tas nedaro skirtumo. Gi 
mažuoju važiuoja po apie

mylių.

liniukas A. Glimental, 27 me
ti Ž- 
jaupuldinėjo moteris ir kad 

seniau buvo teistas už auto

DETROIT, MICH

MIRUS

žmonai
I'K'O JI'

visiems kilioms gpi imiom? ‘.o minoms
lamicms.

nasrai

DETROIT, MICH
MIRUS

Išreiškiame širdingiausią užuojautą daktaro 
žmonai Uršulei, dukrom Ophilijai,,Birutei Price 
ir jos šeiniai, broliui Mikui ir jo šeimai, seserei ' 
ir švogmmii — Rožei ir Jonui Samulioniąm ir ki
tiems gimincms-artimienis.

J. Bimba,
S. Bimba.

A7. Klimas
— Hawthorne, N. J.

Mokytojai reikalavo 
daugiau mokyklų 

♦.y v

Valdines miestui planuoti 
komisijos posėdyje Mokytojų 
Unijos atstovai kritikavo mies- 
inės statybos prižiūrovą Ro- 

i >er( Moses,

kad miestas nepa
teikia paskvru mo-

tykių ir žaismaviečių staty
bai. Tačiau ir tas menkas pa- 

(ybonis ištaigingų žaismavie- 
čių. Bet tokios gali tarnauti 
tik vakarais ir tik išgulintiems 
ten nuvažiuoti vaikams.

Russell siūlė statyti daugiau 
mokyklų ip prie jų žaismavie- 

visoms apylinkėms 
dieną.

visą

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

1 /£-ta Lapkričio
—— November

Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių, pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
14-tos ir atsiveskite juos j Laisvės 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.

Prasidės 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais. i

išre iškiu nuoširdžią
Uršulei, dukterims

Xmw York City.

Statybininkai užgyre 
demokratą sąrašą

A EL Building and Construc
tion Trades unijų centro Now 
Yorke prezidentas Howard 
MeSpedon paskelbė, ka<ęl jo 
organizacija užgiria visą de
mokratų sąrašą, Į su Harrimano 
priešakyje. Neužgyrė tik vie
ną Queens kMijdidatą į kon- 
gresmaną ten, ]<ur statomas 
re publikomis 1 lai pern.

pa-Denny Drake 21 metų, 
vargo belaukdamas savo eilės 
teismabutyje, tąd išėjo į fil
mų teatrą. Ten atbuvęs, pa
šaukė advokatą pranešti apie 
save. Dabar busi kaltinamas 
kaip pabėgęs iš teismo prie
dams baudos už’ narkotikus.

Queens darbiečiai 
stato kandidatus

Queens apskrities American 
Labor Party skelbia, kad ji 
pastatė kandidatus visuose 
Valstijos Seimelio atstovų bu-' 
Taipgi pastatė kandidatus į 
Valstijos Seimelio atstovų bu
tą (Assembly) trijuose dis- 
triktuose: 6, 11 ir 12-me.

Kandidatais į Assembly7 yra 
Gwendolyn Mahan, kapitonas 
Hugh Mulzac ir Juan Gon-

Flynn radijo programos
People’s Rightsi Party kan

didatė į kongresmanus Eliza- 

radio prakalbų pirm rinkimų, 
Jos kampanijos komitetas 
skelbia, kad programos girdė
sis iš stoties WBNX, 1380 
ant jūsų radio.

Pirmosios 4 programos yra 
šią savaitę, spalio 12, 14, 
ir 18, visos 10:30 vakaro.

Rep.

16

Marininkai smerkia 
kompaniją už laivo 
nelaimę ir žuvusius

National Maritime Unijos 
centre, New Yorke, susirinkę 
marininkai garsiai kalba, kad 
Mormackite laivo savininkė 
Moore-McCormick firma yra 
kalta už laivo nelaimę ii* už 
toje nelaimėje žuvusius.

Marininkai sako, kad firma 
vartoja metalo rūdai iš Bra
zilijos vežti laivus kaip pa
prastas geldas. Laivų viduje 
nerado pertvarų, kurios sulai- 
kytųi rūdą vienodai. Kartą ji 
pasviro ir nukreipė laivą į vie
na šoną, laivo nebeatitiesi. 
Išlikusieji gyvais marininkai 
kalba, kad laivas buvo pasvi
ręs pirm susidūrimo su didžią
ją banga, kuri laivą paskan
dino.

Motery rengiamieji 
pietūs jau čia pat

*
Spalio 17-ji yra ta diena, 

kai Liberty Auditorijos restau- 
rane įvyks moterų rengiamie
ji pietūs pietų laiku, 1 valan
dą. Kainuos $2.

Klubietės kviečia visus ir 
užtikrina, kad būsite paten
kinti šviežiu ir gerai pagamin
tu valgiu. Užtikrininmui, kad 
nei vienas nesijaustų apsiga
vęs, moterys iš anksto prane
ša, jog pietums duos:

Appetizer (pagamins 
darbo ekspertė), šviežios mal
tos mėsos pečuje kepta ban
dukė, trejos virtos daržovės ir 
1 žalia daržovė, pyragas, ka
va ir kitos su pietumis einan
čios smulkmenos.

to

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Kitas streikas New 
Yorko mieste

Sustreikavo E. A. Labo 
ries apie 400 darbininkų.

darni prieš firmos užmojį ka
poti algas. Tą pradėjo panai
kinimu mokesties už šventa
dienius. Gi algos ir be to yra 
mažos: bendrai imant tik 81.- 
05, o daug kam moka po 95 
už valandą.

Skustuvėlių darbininkai 
tęsia sėdėjimo streiką

American Safety Razor Co. 
darbininkai baigė antrą savai
tę sėdėjimo .streike’. Pasiliku
sieji šapoje apie 150 tebesėdi, 
c- kiti apie 700 iš lauko palai
ko pikietą, atlanko sėdinčiuo
sius ir aprūpina juos reikme
nimis. Aną dieną vienas buvęs 
barberys atsinešė žirkles ir ap
kirpo sėdinčius už geležines 
tvoros.

Kaip ALP parems 
Queens demokratus

va-
pa-

būtų išrinkti

dovybė Queens apskrityje 
geidauja, kad 
kongresmanais
demokratai. Dėl to ALP toms 
pareigoms savo kandidatų ne
statė. Ji prašė savo narius ir 
prietelius balsuoti už demo
kratus į Kongresą.

Sykiu su tuo ALP pažymi, 
jog tas nereiškia pilnutiną de
mokratų užgyrimą, bet kad 
išrinkimu demokratų nori pa-

ma k artistus.

LAIMĖJO ALGŲ PRIEDĄ
Moteriškų drabužių siuvė

jai, CIO Retail Women’s Ap
parel lokalo 1125-to nariai, 
gavo po $3 mokesties priedo. 
Naujasis kontraktas galios 
dvejus metus.

New Yorke 18 metų Sandra 
Blau sėdėdama Battery Parke 
sumanė pasimaudyti. .Ii nusi
rengė iki paskutinių kelnaičių 
ir įšoko vandenin. Policija ją 
ištraukė ir nugabeno į ligoni
nę, tyrinėti.

IŠPARDAVIMAS — 
APTUŠTINIMUI PATALPOS 

1954 OLDSMOBILES 
TIK SPALIO MĖNESĮ! 

KAINOS SUTRIUŠKINTOS 
Ateikite pamatyti mūsų 

1900 OLDSMOBILE išstatytą 
parodai

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

Šaukite Mr. Gaines—BU. 4-3300

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

TeL EV. 7-6288
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NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

OPERATORĖS

Gera mokestis.

94-15 Roosevelt \v 
Jackson Hciyiils 

T<‘l. II.. 8-1674

Pradėjo “šiaudini” 
balsavima

, New Yorko komercinė spau- 
i da pradėjo ’‘šiaudinį balsavi- 
i ma.” Pradinėse dii nose nėra

j tarnautų agitacijai uz tuos 
j kandidatus, kuriuos ta spauda 
•nori paremti. Vienok paskuti
nę dieną, kada agitacija už- 

' baigta, paprastai paskelbia 
visus davinius ir labai artimai 
aprokuoja procentus gausimų

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? .^ei ne, 
tai pasirūpink gauti.

PARDAVIMAI
n let (oppress spaustuve 

nori parduoti letterpress įrengimą. 
Visas įrengimas pirktas bėgiu 2-jų 
metų. Pilnai perbudavotas. Galima 
matyti operuojant pagal sutartį tik
tai. No. 2 Kellys, B Kellys, ir l.t. 
Duodama finansavimas. Kreipkitės 
lik pirkėjai. TW. 8-7866.

(200-205)

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Viktoro Natkevičiaus 

(Petro Pėstininko pusbrolio), kinis 
rodos, gyveno Yonkers, N. Y. Iš a- 
mato yra “barber” (plauku kirpė
jas), bet daugiausia dirba “karpe- 
tų” kauru-divonų išdirbystė.je. Turiu 
svarbų reikalų, (odei meldžiu greit 
utsišaukti, arba kas žinote apie jj, 
lai man praneškite, už ką būsiu la
bai dėkingas. P. Šlekaitis. 1225 
Diamond Ave., Scranton, Pa.

(199-200)

; MATTHEW A 
BUYUS *
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVĖNUE
BROOKI.YN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. (1;

Receptų Specialistai: K

EDWIN LANE, Ph. G.




