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KRISLAI
Gali būti streikas. AR NUSIGINKLAVIMAS EIS SLAPTOMS DERYBOMS?k.

Teisėjo Denmano babas. 
Attlee vardas pakilo. 
Dėl spaudos laisvės.

Rašo R. MIZARA

.Jfew Yorko miestą gali 
suparalyžiuoti s u n k v e ž i- 
mių/rokų vairuotoju strei
kas/

Jei nebus prieita 'prie su
sitarimo, tai iš penktadie
nio i šeštadienio naktį išeis 
streikan 30,01)0 truckmenų.

Šiandien, kai tiek daug 
visokiu daiktu gabenama 
motoriniais sunkvežimiais, 
tai galime įsivaizduoti, ko
kį smūgį streikas užduotu 
mūsų miestui.

Kadaise, prieš kelerius 
metus, kai truckmenu strei
kas ilgokai tęsėsi, mes ne
galėjome per keletą dienų 
išleisti Laisvę, nes buvome 
pritrūkę popieriaus.

Šiuo metu popieriaus, tu
rime nemažą “zopostą,” tai 
mums didelio pavojaus nė
ra.

Tūli New Yorko biznie
riai jau prašo prezidentą 
Eisenhowerj, kad jis, jei 
truckmenų streikas prasi
dėtoj/pavaišintų juos Tafto- 
Hartley įstatymu.

Ne truckmenus reikėtų 
pulti, bet reikėtų pasakyti 
samdytojams,' kad jie iš
klausytų darbininkų reika
lavimo!

Federalinis teisėjas Willi
am Denman, San Francisco 
mieste, ragina prezidentą 
Eisenhowerj, kad jis paskir
tų negrą teisėją William H. 
Hastie į aukščiausi iį šalies 
teismą vieton mirusiojo tei
sėjo Jacksono.

Teisėjas Hastie kadaise 
buvo Virgin Salų guberna
torius, o šiuo metu eina fe
deralinio teisėjo pareigas 
Philadelphijoje.

Jei ne Hastie, tai kurį ki
tą negrą juristą būtinai 
reikėtų paskirti Jacksono 
vieton.

Anglijos laikraščių mag
natas lordas Beaverbrook, 
atvykęs į New Yorką, pri
pažino, kad Clement Attlee 
apsilankymas Tarybų Są
jungoje ir Kinijoje pakėlė 
jo prestyžą Didžiojoje Bri
tanijoje.

Pats lordas Beaverbrook 
smerkia Attlee kelionę. Ją 
žiauriai smerkė ir Ameri
kos reakcininkai, įskaitant 
net ir Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentą.

Tos rūšies žmonės galvo
ja taip: juo mažiau žinosi
me, tuo bus geriau.

Sandara rašo apie Ame
rikos spaudos laisvę. Ji pri
mena tą jau žinomą faktą, 
kad savaitraščio “New 
York Weekly Journal” re
daktorius John Peter Zen- 
dįf 1733 metais už kritika- 
vihną anglų valdovų buvo 
neteistas į kalėjimą. Ta
čiau, ilgainiui, Zender’is sa
vo bylą laimėjo ir iš kalė
jimo buvo paleistas.

(Tąsa 3-čiam pusi.)*.

TREČDALIS AMER. ŽMONIŲ 
NEPASITENKINĘ GYVENIMU

Buffalo, N. Y. — Ameri
kinis Viešosios Sveikatos 
Susivienijimas pravedė pla
tų tyrinėjimą apie žmonių 
nuotaikas. Tyrinėjo keletas 
žymių mokslininkų ir pro
fesorių. Jie tyrinėjo pirmo
je vietoje industrinius dar
bininkus.

Ką gi jie surado? Jie su
rado, kad visas trečdalis

Prokuroras reikalauja 
teisėją pasitraukti
Washingtonas. — Gal pir

mas toks atsitikimas, kad 
valstybės prokuroras iš
reiškia nepasitikėjimą fe- 
deraliniu teisėju. Taip at
sitiko. Prokuroras Rover 
pareikalavo, kad teisėjas 
Youngdahl pasitrauktų iš 
prof. Lattimore bylos. Ro
ver sako, kad šis teisėjas 
yra prielankus profesoriui 
ir tuo būdu negali būti be
šališku laike teismo. Prieš 
prokuroro Rover pasielgi
mą kilo audra protestų. 
Protestuoja advokatai. Jie 
kaltina Rover bandymu pa
veikti teismą, kas yra ne
etiška ir draudžiama. Ad
vokatai reikalauja, kad pro
kuroras Brownell sudraus
tų savo pagelbininką.

Saules spinduliai 
pasako oro stovį

Trans World Airlines 
kompanija sako, kad jos 
oro tyrinėtojai surado nau
ją būdą atspėti oro stovį. 
Jie surado, kad saulės spin
duliai už šešių ar septynių 
dienų pasako, koks bus 
oras. Tai esą visiškai nau
jas būdas oro pažinimui.

Kapitalisto milijonai 
universitetui

New York. — Milijonie
rius Frank Jay Gould vėl 
milijoną dolerm paskyrė 
New Yorko Universitetui. 
Tai jau trečias milijonas 
tam universitetui nuo šito 
kapitalisto bėgiu paskuti
nių poros metų.

BRITAI BIJOSI PRANCŪZĘ.
NES JIE GALI PASIKEISTI

Londonas. — Didžiosios 
Britanijos politiniai vadai 
dar tebesitiki visko iš fran- 
cūzų. Jie mano, kad Pran
cūzijos parlamentas dar 
gali pagiedoti savo, kai at
eis Londono sutarties rati
fikavimo klausimas. Tiesa, 
parlamento dauguma balsa
vo už Mendes-France poli
tiką Londone įvykusioje de
vynių valstybių konferenci
joje, bet tai dar nereiškia, 
kad tokia pati dauguma

mūsų žmonių yra nepasi
tenkinę nei gyvenimu, nei 
darbu. Ir kaip tiktai šitie 
žmonės, tyrinėtojai teigia, 
“užpildo mūsų divorsų teis
mus, ligonines ir klinikas, 
perkrauna darbu gerovės 
agentūras ir pramonę di
džiausiais nuostoliais.”

Kokia išeitis? Mokslinin
kai neturi ir nesiūlo jokios 
išeities.

Demokratai laimi 
Alaskoje

Juneau, Alaska.—Dar ne 
visi balsai suskaityti, bet 
pirmieji daviniai rodo, kad 
demokratai laimi rinkimus. 
Tai skaitoma ženklu, kad ir 
Jungtinėse Valstijose lap
kričio rinkimuose demo
kratai turi puikių progų 
laimėti. 

---------------1

Unijistai sveikina pa
smerkimą Ch. Wilsono

Peoria, Ill. — Illinojauš 
Valstijos Darbo Federaci
jos konvencijoje delegatai 
entuziastiškai sveikina pa
smerkimą apsigynimo se
kretoriaus Charles Wilson, 
kuris bedarbius prilygino 
prie tinginių šunų. Kon
vencijoje dalyvauja 1,500 
delegatų. Jiems kalbėjo ir 
Wilsona aštriai kritikavo 
senatorius Paul H. Doug
las. “Bedarbiai nėra šunės’,’ 
pareiškė Douglas, “jie turi 
turėti teisę į gyvenimą.”

Nuo nežinomos infekci
jos mirė 7, serga 24

Gary, Ind. — Čionai me
todistų ligoninėje mirė sep
tyni pirm laiko gimę kūdi
kiai. Jie mirė nuo nežino
mos ir nesuprantamos in
fekcijos. Kiti 24 susirgo. 
Kai kuriems taip pat gręsia 
pavojus. Sveikatos specia
listai tyrinėja, ieško infek
cijos priežasties.

Elst, Holandija. — Spalio 
13 d. traukinio nelaimėje 
žuvo 9 žmonės.

balsuos, kai ta sutartis bus 
pilnai parašyta ir pateikta 
parlamentui ratifikuoti. Tie 
patys socialistai, kurie bal
savo už Mendes-France po
litiką Londono konferenci
joje, jau kalba apie būti
nai reikalingus sutartyje 
pakeitimus. Jie bijosi, kad 
Londono nutarimai neduo
da pakankamų garantijų 
prieš vokiečių militarizmo 
įsigalėjimą.

Policija ieško mergaičių j Klaida su paipomis
I

prievartautojo
Paterson, N. J. — Visa 

policija sumobilizuota sau
gojimui jaunų mergaičių 
nuo žiauraus žagintojo. Jau 
šešios mergaitės nukentėjo. 
Iš jų keturios tapo išprie
vartautos, o dvi šiaip su
muštos. j Paskutinė išprie
vartauta mergina yra 19 
metų. Užpulta ji gulint lo
voje 5 vai. ryto.

Tik keista, kad jinai ne
pajutusi, kad su ja taip at
sitiko. Tik motina, pašauk- 

i ta, pamačiusi ant jos kaklo 
mėlyną žymę. Nuvežta li
goninėn ir tik ten gydyto
jai surado, kad ji yra “iš
prievartauta.”

Stevensonas ir Trumą- Uraganas pridarė daug 
nas mato dem. pergalę žalos ant Haiti salą

Washingtonas. — Adlai 
Stevensonas ir Harry S. 
Trumanas esą įsitikinę, kad 
lapkričio I rinkimuose, pil
niausiai laimės demokratai. 
Busimasis Kongresas bus 
d e m o k r a tų kontroliuoja
mas.. Jie turės daugumą 
netik Senate, bet ir Atsto
vu Bute.

Tos pačios nuomonės esąs 
ir Tennessee valstijos gu
bernatorius Clement. Visi 
ženklai jiems rodo republi
konų fronto susmukimą.

Demokratai gudriai 
naudojasi proga

Washingtonas. — Demo
kratų partijos vadai iki pa
ties dugno išnaudos apsigy
nimo sekretoriaus Wilsono 
biaurų išsitarimą apie be
darbius. Jie mato, kad ši
tas republikonų partijos ir 
Eisenhowerio administraci
jos šulas suteikė jiems ne
paprastai svarbų įrankį lai
mėti lapkričio rinkimus.

Bijo streikų bangos 
visoje Britanijoje

Londonas. — Britu kon- 
servatyviška valdžia laukia 
didelės streikų bangos. Vi
sur darbininkuose nepasi
tenkinimas algomis ir dar
bo padėtimi. Ekonominiai 
Britanija jau atsistojo ant 
kojų, bet darbininkų gyve
nimas tebeina senu vargo 
keliu. Valdžia bijo, kad
Londono uosto darbininkų 
streikas gali būti tiktai 
pradžia' daugybės streikų 
kituose užsiėmimuose.

Tuo tarpu Londono uos
tas visiškai sudemoralizuo- 
tas laivakrovių streiku. 132 
laivai stovi uoste su pro
duktais, arba tušti.

.........................-— ----------------------i 

Fort Wbrth, Texas.—čio
nai 22 metų lakūnas pri
sipažino, kad savo ranko
mis jis sutriuškino dviejų 
mėnesių amžiaus sūnų.

kaštuos milijonus
Washingtonas. — Sužino

ta, kad atominis submari- 
nas “Nautilus” nebus gata
vas dar per šešetą mėnesių. 
Jis jau pastatytas, bet in
spekcija parodo, kad klai
dingai yra sudėtos tam ti
kros paipos. Jas reikia tai
syti. Taisymas gi paims 6 
mėnesius ir valdžiai kaš
tuos keletą milijonų dole
rių. Originaliai submarine 
pastatymo kaštai buvo nu
matyti iki 55 milijonų do
lerių. Dabar su pataisymu 
atsieis daug daugiau. Sub- 
mariną stato Electric Boat 
Co., Groton, Conn.

Miami, Fla. — Ateina ži
nios iš Haiti, kurios sako, 
kad toje saloje uraganas 
“Hazel” pridarė labai daug 
žalos. Šimtai žmonių esą 
žuvę. Bet manoma, kad 
audra šį sykį nepasieks Flo
ridos.

Užpyko ant vyro, 
tai pasmaugė sūnų

San Jose, Calif.—Devy
niolikos metu amžiaus Mrs. 
Lang prisipažino, kad ji pa
smaugė šešių mėnesių am
žiaus sūnelį. Pasmaugė to
dėl, kad buvo baisiai užpy- 
kusi ant savo vyro, 23 me
tų amžiaus. Ji tik taip ga
lėjusi jam atkeršyti.

, ........... ....................... ............................. i ■ .

SEN. FERGUSON GALI 
PRAKIŠTI RINKIMUS

Detroit, Mich. — Senato
rius Ferguson, republikonų 
kandidatas, labai susirūpi
nęs. Charles Wilsono suly
ginimas bedarbių su šuni
mis piktina piliečius ir stu
mia juos nuo republikonų. 
Fergusonas gali pralaimėti 
rinkimus.

lėktuvas užmušė 3
Clinton, Md. — Spalio 12 

d. džetinis lėktuvas užside
gė, nukrito ir užmušė mo
tina ir du vaiku. Lakūnas 
irgi žuvo, nes jo parašiutas 
neatsidarė, kai jis iššoko iš 
lėktuvo.

80,706,650 MYLIŲ 
BE NELAIMES

Albany, N. Y. — Nau
juoju keliu, vadinamu 
“Thruway,” važiavo daug 
automobilių. Jie visi sykiu 
padarė 80,706,650 mylių ke
lionę. Stebėtina, kad neat
sitiko nė viena nelaimė, tai 
yra, niekas neuž s i m u š ė. 
Įplaukų valdžia turėjo $1,- 
176,194.

Newark, N. J. — Spalio 
11 d. buso nelaimėje tapo 
sužeista 13 žmonių. Sužei
dimai nepavojingi.

Tarybų Sąjunga kviečiama 
būti sponseriu naujosios 
kanadiečių rezoliucijos

Jungtinės Tautos. — La
bai gyvai vystosi diskusijos 
nusiginklavimo klaus imu. 
Politiniame Komitete kana
diečiai iškėlė naują suma
nymą. Kanadiečių planas 
yra toks: Generalinė Asam
blėja turi įsakyti Jungtinių 
Tautų Nusiginklavimo Ko
misijai .laikyti susirinkimą 
ir paieškoti priemonių nu
siginklavimo problemai iš
spręsti.

Pagal tą planą, Nusigin
klavimo Komisija turi tuo
jau sušaukti susirinkimą 
subkomiteto, kuris suside
da iš Jungtinių Valstijų, 
Britanijos, Tarybų Sąjun
gos, Francūzijos ir Kana
dos. Šitas subkomitetas tu
ri apsvarstyti britų-francū- 
zų pasiūlymus dėl nusigin
klavimo, kurie buvo pateik
ti Londono konferencijoje 
praėjusį birželį, taip pat vi
sus kitus naujus pasiūly
mus.

Kanadiečiai savo planą 
remia tuomi, jog savo pra
kalboje aną dieną Višinskis 
išsireiškė, kad Tarybų Są
junga sutinkanti anuos bri- 
tų-francūzų pasiūlymus pa
imti svarstymui kaipo pa
matą dėl nusiginklavimo su
tarties;

Balsas už negrus
San Francisco, Calif. — 

Teisėjas William Denman 
pilnai pritaria idėjai, kad 
prezidentas Eisenhow e r i s 
turėtų paskirti negrą į 
Aukščiausią Teismą. Kan
didatu siūlomas įžymus ju
ristas William H. Hastie, 
kuris dabar teisėjo parei
gas eina Philadelphijos dis- 
trikte. Pirmiau jis buvo 
Virgin Islands gubernato
riumi.

Tokyo, Japonija.—Dabar 
galutinai apskaičiuota, kad 
kai rugsėjo 26 d. audra pa
skandino laivą, su Juomi 
nuskendo 1,218 žmonių.

Patarimas kaip išsigelbėt 
nuo galvos skaudėjimo

Syracuse, N. Y. — New 
York State Academy of 
General Practice pakvietė 
mokytus žmones papasako
ti žmonėms apie galvos 
skaudėjimą. Retas kuris 
žmogus neturi bėdos su 
galva. Skauda vienam daž
niau, kitam rečiau, bet vi
siems’ skauda.

Beveik visų daktarų nuo
monę išreiškė Dr. Fried
man, newyorkietis. Galvos 
skaudėjimas pareina nuo

Kitas svarbus dalykas. 
Kanadiečiai siūlo, kad de
rybos dėl nusiginklavimo 
tarpe penkių valstybių, ku
rios jau žino atominės bom
bos gaminimo procesus, bū
tų vedamos slaptai, be jo
kios publikacijos. Jie ma
no, kad kai laikraščiai pra
deda rašyti apie bile kokias 
vedamas derybas, derybos 
virsta propagandos reikalu. 
Kiekviena šalis stengiasi 
kuo gudriausiai pasirodyti 
pasaulio opinijos patrauki
mui savo pusėn. .

Svarbu ir tas, kad britai, 
francūzai, amerikiečiai ir 
kanadiečiai kviečia Tarybų 
Sąjungą prisidėti prie ofi
cialių kanadiečių rezoliuci
jos pateikėjų bei “sponse
riu.” Pirmiau niekados taip 
nebuvo daroma. Tai skai
toma lyg ir šaltojo karo at
vėsimu.

Ką atsakys Tarybų Są
junga? Višinskis sako, kad 
Tarybų Sąjungos delegacija 
prielankiai žiūri į pakvieti
mą būti “sponseriais,” bet 
dar nori visą reikalą pla
čiau apgalvoti. Spėjama, 
jog delegacija nori pasitar
ti su vyriausybe Maskvoje. 
Laukiama Tarybų Sąjungos 
delegacijos oficialaus atsa
kymo į visus pasiūlymus.

Sako' jis nekaltas
Washingtonas. — Profe

sorius Lattimore teisme pa
reiškė, kad jis nekaltas jam 
daromuose naujuose užme
timuose. Jis sako, kad jis 
nėra komunistu ir komunis
tams nesimpatizuoja. Ma- 
kartistai nori jį padaryti 
melagiumi.

MAINIERIAI BAIGĖ 
STREIKĄ

Butte, Mont. — Anacon
da Copper korporacija su
si taikė su Mine, Mill & 
Smelter Workers unija. 
Žalvario mainieriai grįžta 
į darbą. Streikas tęsėsi 48 
dienas.

nervų įtempimo. Gyslos su
sitraukia, kraujas nebepa
siekia galvos, ir turime gal
vos skaudėjimą.

Ką daryti? Ogi faktinai 
nieko. Nesinervuok, nesi- 
klapavok, nesikarščiuok, 
vietoje jausmų, pavartok 
nors retkarčiais protą,—ir 
išnyks arba praeis galvos 
skaudėjimas. Gal nė neat
siras, jeigu šaltai užsilaiky
si... i
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ŠUNYS AR ŽMONĖS?
DETROITO REPtTBLIKONAI suruošė ištaigingus 

pietus. Kiekvienas svečias pasimokėjo po $100 įžangos, 
Pietūs ar vakarienė, nesvarbu, kaip tai pavadinsime, 
buvo tuo svarbūs, kad vienas žymiųjų* Eisenhowerio val
džios šulų jų prdga sakė kalbą.

Charles Wilson sakė kalbą. O Charles Wilson ka
daise buvo General Motors korporacijos prezidentas, gi 
šiandien jis yra prezidento Eisenhowerio ministrų ka
binete — Wilson yra šalies gynybos ministras bei se
kretorius !

Šis aukštas svečias savo kalboje lietė dabartinę pa
dėtį mūsų šalyje, jis lietė nedarbą ir bedarbius. Jis net 
pareiškė bedarbiams darbininkams tam tikrų simpa
tijų. Bet tos simpatijos, kaip pažymėjo vienas laikraštis, 
buvo tokios, kokias asmuo išreiškia alkanam šuniui! .

Mr. Wilson davė tokį palyginimą, kurį čia paduosi
me originaliai:

“Personally, I like the bird-dogs better than ken
nel-fed dogs. The bird dogs like to go out and hunt for 
their food, but the i kennel dogs just sit on their haunch
es and yelp.”

Vadinasi, Mr. Wilsonui patinka tie šunys, kurie, bū
dami alkani, bėgioja, uostinėja, ieško maisto; bet jam 
nepatinka tie šunys, kurie pašerti tupi namie ir juos 
saugoja.

Mr. Wilsonui patinka tie bedarbiai, kurie, kęsdami 
alkį, tyli ir patvoriais vaikščiodami renka atmatas; jam 
nepatinka tie bedarbiai, kurie reikalauja duonos arba 
darbo!

Tokią filosofiją pareiškė ponas Wilsonas, krašto gy
nybos sekretorius!

Nežinia, kuriai šunų veislei ponas Wilsonas priskai
to darbininkus, dar turinčius darbą ir dar dirbančius,

AMERIKOS ŽMONĖS dabartinį Eisenhowerio mi
nistrų kabinetą vadina “Cadillac Cabinet,”—kabinetu, 
kurio nariai važinėja tik brangiausiais (Cadillac) auto
mobiliais I

Tai milijonierių kabinetas, kuriam darbo žmonių 
reikalai yra svetimi. Dėl to nenuostabu, jei vienas žy
miausiųjų to kabineto narių bedarbius gretina su šu
nimis !

Atsiminkime, prieš arti dvejus metus, kai Charles E. 
Wilson buvo paskirtas gynybos ministru, jis viešai pa
sakė: “Kas yra gerai General Motors korporacijai, 
tas gerai Jungtinėms Valstijoms.”

Nepamirškime ir to, kad pats prezidentas Eisen ho- 
weris gina Wilsono bedarbių prie šunų prilyginimą bei 
sugretinimą. ; ‘

DABAR EINA RINKIMINĖ kampanija. Ką gi dėl 
to galvoja Amerikos žmonės? Ką galvoja ypatingai dar
bininkai, kuriems bet kurią dieną gali tekti atsidurti 
j bedarbių eiles

Mums patinka CIO prezidento Reutherio žygis. Tuo
jau, kai tik jis išgirdo Wilsono kalbą, pasiuntė telegra
mą prezidentui Eisenhoweriui, reikalaujant, kad pasta
rasis priverstų savo gynybos sekretorių atšaukti tai, ką 
jis pasakė Detroite, arba kad prezidentas jį pašalintų 
iš gynybos sekretoriaus vietos.

Tai teisingas, geras žingsnis.
Illinojaus Amerikos Darbo Federacijos suvažiavime, 

vykstančiame Peoria mieste, buvo išreikšta panaši 
mintis.

Kiekvienas darbininkas, susipažinęs su Wilsono 
kalba, piktinasi, rūstauja, negali atsistebėti, kad aukštas

* valdžios pareigūnas darytų tokius sugretinimus šiuo me
tu, kada nedarbas plečiasi, kada skurdas tarp bedarbių 
didėja.

Visa eilė demokratų senatorių taipgi aštriai kriti
kuoja Wilsona ir reikalauja jį pašalinti iš gynybos se
kretoriaus vietos.* -

GAL ŠIS ŽIOPLAS, šis skandalingas Wilsdno pasi
reiškimas padarys ir gero.

Gal jis privers kiekvieną darbo žmogų geriau pagal
voti, darbuotis, kad kongresiniai rinkimai, įvykstantieji 

t lapkričio 2 dieną, užduotų tokį republikonams smūgį, 
. kokio jie niekad nesitikėjo.

Washingtonas. — Sena- 
y torius Jenner reikalauja 

tuojau visiems susirūpinti 
Tarybą Sąjungos pastango- 

. mis praplėsti prekybą tarpe 
Rytų ir Vakarų. Jis mano, 
kad šios Sovietų pastangos 

.. sudaro didelį pavojų Ame- 
Z rikos marketams Europoje 
Z.' ir Azijoje.
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Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign Countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Viena. — Austrijos val
džia sako, kad ateityje ji
nai pabėgėlius traktuos ly
giai taip, kaip savo pilie
čius.

Mito, Japonija. — Spalio 
14 d. gaisre žuvo devyni 
žmonės. Jie buvo farfrie- 
riai.

ĮVAIRUMAI
Tautos, kalbos, valstybės

Teorija visuomet egzista
vo, kad tobuliausia valsty 
bė yra ta, kurią sudaro vie
na tauta, vartojanti vieną 
kalbą. Bet istorija ir žvilgs
nis Į dabartinį pasaulį pa
rodo, kad valstybių rube- 
žiai labai dažnai su tomis 
tautos-kalbos sienomis ne
silpnoje ir nesupuola.

Visų pirma reikia pasa
kyti, kad ta teorija (“tau
ta, kalba, valstybė”) bene 
geriausiai išrišta Tarybų 
Sąjungoje. TSRS yra sudė
tinė valstybė, kurios atski
los šalys geriau atitinka 
kalbiniai - tautiniams rube- 
žiams, negu bile kur kitur 
bile kuomet istorijoje. Pa
vyzdžiui, visos žemės, ku
riose kalbama ukrainietiš- 
kai, priklauso prie Ukrai
nos; visur, kur tik kalbama 
lietuviškai, priklauso prie 
Lietuvos ir taip toliau.

Net mažiausios kalbinės 
grupės turi savo autonomi
nes sritis.

Žinoma, nors ta kalbos- 
tautos valstybės teorija 
skamba gerai, gyvenime ji 
dažnai sutinka kliūčių. Mes, 
lietuviai, kalbėdami atskira 
į jokią kitą (tik šiek tiek 
į latvių) nepanašia kalba ir 
būdami vienkalbinis viene
tas, neturime jokių abejo
nių, kas yra tauta. Bet ne 
taip visur.

Paimkime austrus. Aus
trija yra sena valstybė su 
savo tradicijomis ir daugu
ma ’austru save skaito at
skira tauta. Bet atskiros 
kalbos austrai neturi,—kal
biniai jie “vokiečiai.” Ir 
Austrijoje visuomet radosi 
žmonių, kurie nematė rei
kalo turėti atskirą valsty
bę. Naciai demagogiškai 
vartojo tą jausmą Austri
jos pavergimui, bet apart 
nacių daug šviesesnės jėgos 
istorijos bėgyje stojo už 
Vokietijos - Austrijos susi
liejimą. Pavyzdžiui, Mark
sas ir Engelsas laikėsi nuo
monės, kad šios dvi (vo
kiečių ir austrų) tautos 
faktinai yra viena tauta, 
kuri turėtų sudaryti vieną 
valstybę.

Vokiškai kalbanti Euro
pos plotai nesibaigia su Vo
kietija ir Austrija; didžiau
sia Šveicarijos dalis ir kal
ba vokiškai. Kaip su “švei
carų tauta”? Didžioji da
lis Šveidarijos gyventojų 
niekad nepagalvoja, kad jie 
nėra pilna tauta (dėl atski
ro kalbos trūkumo), kaip 
tai sakytų kai kurie teore
tikai. Šveicarų net nevar
gina faktas, kad apart to, 
kad šalies dauguma kalba 
vokiškai (kaip Vokietijoje 
ir Austrijoje), dalis švei- 
cai ų kalba f rąnc ū z i š k a i 
(kaip Francūzijoje) ir ita
liškai (kaip Italijoje).

Kai]) su belgais? Dides
nė pusė tos šalies kalba 
f r a n c ū z i š k ai (valonai). 
Prancūzų literatūra yra jų 
literatūra, francūzų liau
dies dainos yra jų liaudies 
dainos, kad ir su savomis 
variacijomis. Iš kitos pusės 
mažesnė Belgijos dalis, 
šiaurė, kalba Berniškai, kal
ba, kuri faktinai yra ne kas 
kita, kaip olandų kalbos di
alektas. Briuselyje gyve
nantis valonas jaučiasi na
mie Paryžiuje (“užsieny
je”), bet svetimas Antver
pene (“savoje šalyje”), kur 
jis vargiai supranta aplin
kinę flemų kalbą. Flemas, 
iš kitos pusės, jaučiasi na
mie Amsterdame (“užsie
nyje”), kur jis girdi savo 
kalbą, ir svetimas Briusely
je. .

Ir, visgi, belgai dėl tam 
tikrų istoriniai susidėjusių 
sąlygų jaučiasi kaip viena 
tauta ir jiėms neateina gal
von mintis, dėtis prie Pran
cūzijos arba Olandijos.

Nusikeikime į Aziją. Štai 
Indija, 300 milijonų gyven
tojų šalis, j Mes dažnai kal
bame apie indų (kai kas 
vartoja išsireiškimą indu- 
sų) tautą. I Bet tokios tau
tos, f aktingi nėra. Kalbi
niai Indija,baisiai susiskal
džiusi. Indų kalba (hindi) 
vartojama įtik trečdalio gy
ventojų. Didžiuliai plotai, 
su dešimtimis milijonų gy
ventojų, kurie lengvai ga
lėtų sudaryti atskiras vals
tybes, vartoja kitokias vi
sai nepanašias kalbas: ben
galų, tamilų, gudžerati, ur- 
du ir taip toliau.

Kokia bus Indijos ateitis, 
nežinia. Po britų kolonia- 
le valdžia visa didžiulė In
dija užsienio akyse buvo 
vienas didžiulis tamsus ne
žinomas vienetas. Bet da
bar atskiros Indijos grup- 
pės, ir jąs galima, vadinti 
tautomis, pradeda susirū
pinti savo kultūriniai - kal
biniu palikimu, pradeda rei
kalauti teisių savo vieti
nėms kalboms. Socialisti
nėje Indijoje, be abejo, bū- 

• tų visa eilė atskirų respu- 
i blikų, o gal nebūtų nei rei- 
| kalo palaikyti Indiją kaipo 
| tokią.

Didžiulė Kinija kalbiniai- 
tautiniai ir nėra vientyse. 
Čia nekalbame apie Tibetą, 
Mandžiurįją, Mongoliją ar
ba Sinkia|ngą, o apie pačią 
etnografipę Kiniją. Dažnai 
sakoma, kad kinu kalba da- 
Imasi i dų dialektu, šiauri- c I '
nį (kartais vadinama “man
darinų”) jir pietinį (kartais 
vadinama “Kantono”). Bet 

I faktinai įai ne dialektai, o 
i atskiros kalbos, nes šiaurės 
I kinas pietų kino nesupran- 
I ta, ir atbulai.

Tiesa, | abi Kinijos dalys 
gali susijrašyti. Mat, kinai 
vartoja ženklus ne garsams, 
o žodžiais, ir kaip tie žo
džiai neskambėtų abiejose 
atskirose kinų kalbose, žen
klai tie patys.

Ir taip, kaip yra vienty- 
su kraštu, kuriuose varto- 
jamos kėlios kalbos, yra ei
lės kraštų, kurie turi vadi
namą bendrą kalbą, kai]) tai 
Europoje, Vokietija, Aus
trija ir Šveicarija.

Arabu kalba ir galinti 
būti vientyse arabų tauta 
sudaro net 11 atskirų vals
tybių Azijoje ir Afrikoje: 
Iraką, Jordaną, Sirija. Li
baną, Saudi-Arabiją, Jeme
ną, Egiptą, Libiją, Tunisi- 
ją, Alžyrą, Maroką. O is
paniškai kalbančių kraštų 
dar daugiau: apart pačios 
Ispanijos! Meksika ir visa 
Centrinė bei Pietinė Ame-

Kaip nustatyti, kas suda
ro tautą? Tie teoretikai, 
kurie kąlba apie “vieną 
kalbą, vieną tautą, vieną 
valstybę,” vargiai galėtų 
pateisinti,5 kodėl, sakysime, 
a r g e n tiniečiai, urugvajie
čiai, čiliečiai ir kiti piet- 
amerikiečiai negalėtų suda
lyti vientyse tautą. Juk 
jie visi ainiai tų pačių is
panų, jie visi maišėsi su gi
miningais indėnais, jų kal
ba viena, tradicijos gan pa
našios ir tt.

Kaip matome, ta teorija, 
kuri skamba labai gerai pa
viršutiniškai, suranda labai 
daug kliūčių, kuomet ją 
pradedame lyginti prie gy
vųjų faktų. M. !

Istorija ir informacifa
Rašo D. M. šolomskas

KAIP AMERIKIEČIAI 
KOVOJO Už LAISVĘ 

NEW YORKE
New Yorko miestas, tai 

salų miestas. Iš kurioj pu
sės prie jo nevažiuosi, vis 
bus vanduo. Tik siauras 
kaklas kontinentalio saus- 
žemio yra iš šiaur-ryčių. 
Ant to sausžemio yra jo 
penktoji dalis—Bronxas,

Įdomi geografinė vieta. 
Tarpe Atlanto didjūrio ir 
Connecticut valstijos yra 
Long Island (Ilgoji Sala), 
kuri turi apie 120 mylių il
gio ir vietomis virš 20 my
lių pločio. Jos rytinis ga
las toli j rytus nusitęsė, 
arti Rhode Island valstijos. 
Tarpe šios salos ir Connect
icut valstijos yra vandens 
užlaja (Long Island Sound), 
20 mylių, o New Yorko sri
tyje susiaurėja ir ties Man
hattan sala tik dviejų my- 

). Šią siaurumą 
East (Rytų) upe, 

nėra 
šaka, 
van-

įduo dau 
o vienati

apgyven-

vadinosi

o Atlanto 
ng Island

vadina 
nors tikrumoje tai 
upė, bet vandenyno 
kuri vėl jungiasi su 
deny nu Lower Bay.

Vanduo ir dabar yra pa
rankus ir pigus susisiekimo 
kelias. Gi senovėje, kada 
nebuvo geležinkelių, plentų, 

i oro kelių, tai va 
gelyje vietų buv 
nis susisiekimo kelias.

Ilgoji Sala buvo 
ta trylikos skirtingų indė
nų grupių, kurie 
ilgais vardais. Ipdėnai ant 
salos medžiojo, 
vandenyne ir Lo 
Sound’e žvejojo. Augino jie 
ant salos įvairių 
kitokių augmenų.

1609 metais pir 
tieji žmonės pasiekė Ilgąją 
Sala, tai olandai Hudsono 

j vadovybėje. Jo pagarbai ir 
j dabar ta upė vadinasi Hud- 
i son upe. Olandai plaukiojo 
' iš vienos ir kitos pusės apie

arbūzų ir

mieji bal-

salą ir suradę, kad ji daug . rų, gerai aprūpintų gin- 
kartų yra ilgesnė, negu tu- Į klais, amunicija ir kitais 
ri pločio, ją pavadino Lan- . reikmenimis.
ge Eylandt, tai yra Ilgoji 
Sala. 1620 metais anglai 
šią teritoriją paveržė nuo 
olandų ir salą savo kalboje 
pavadino Long Island.

Anglai ima viršų
Apie šimtą ir pusę metų 

anglai viešpatavo New 
Yorke, kaipo savo naujoje 
kolonijoje. Bet štai 1775 
metais Bostone prasidėjo 
Amerikos Revoliucija, — 
kolonistai, nepakęsdami 
anglų karalių despotizmo, 
sumanė atsimesti nuo jos ir 
įsteigti savo nepriklausomą 
respubliką.

1775 metų balandžio 19 d. 
sukilėliai sukūlė anglų ar
mijos dalinį prie Concord 
miestelio, 35 mylios nuo 
Bostono. Po to Amerikos 
revoliucionieriai vis dau
giau įsigali Massachusetts,' 
Connecticut ir New Yorko 
valstijose.

Anglijos karališka valdžia 
siunčia į Ameriką daugiau 
savo armijos, kad užtikrin
ti sau pergalę pasisamdo 
apie 30,000 vokiečių (hes- 
su) kareiviu ir atveža juos 
smaugti Amerikoje sukilu
sius kolonistus.

Nereikia nei kalbėti, kad 
Amerikos revoliucionierių 
kova buvo sunki. Anglija 
diena po dienos vis dau
giau atvežė savo ir samdy
tos armijos, jai ginklų ir 
kitų reikmenų. Gi sukilė
liai turėjo patys pasigamin
ti ginklų, dažnai daryti 
puolimus ant anglų armijos 
dalinių, kad pagrobus an
glų ginklus ir paraką. Tar
pe Amerikos sukilėlių taip 
pat nebuvo vienybės. Vie
ni, kaip Thomąs Paine, sa

kė: “Duokite man laisvę, 
arba duokite man mirtį.” 
Jie pasiryžę kovoti ir lai
mėti. Kiti prie kiekvieno 
nepasisekimo traukėsi at
gal, kalbėjo, kad “nereikė
jo dar daryti sukilimo.” 
Vieni nori, kad po pergalės 
būtų platesnė laisvė, kuri 
apimtų ir darbo žmones, 
kad šalyje būtų demokrati
nis susitvarkymas. Kiti gi 
norėjo, kad tik atsimesti 
nuo Anglijos, kad naujoje 
santvarkoje ponai ir vėl bū
tų ponais, o paprasti darbo 
žmonės pasiliktų tik pa
klusnūs ponų darbininkai.

Nereikia nei kalbėti, kad 
ne vien Anglijos karališka 
valdžia, kurią Amerikos 
Nepriklausomybės Paskel
bime pavadino: “... Brita
nijos karaliaus istorija yra 
istorija pakartotinų skriau
dų ir uzurpavimų, kurių vi
sų tiesioginis tikslas yra 
įsteigti šiose valstijose ab
soliučią tironiją.” Panašios 
sistemos Amerikoje troško 
ir kitų tų laikų Europos 
valdonai. Į Ameriką suki
lėliams važiavo į pagalbą iš 
Europos tik atskiri prakil
nesni žmonės, kaip tai Kos- 
ciuško, Pulaski, Steuben 
ir kiti. Reikia dar ir tai 
atminti, kad jiems pasiek
ti Ameriką buvo labai sun
ku, nes ant jūrų viešpatavo 
anglų karo laivai.

Bet sukilimo banga augo, 
ji apėmė vieną po kitai vi
są trylika valstijų. New 
Yorkas ir apylinkė buvo 
atsikratę nuo anglų viešpa
tavimo.

1776 metų rugpjūčio 27 
dieną prie vakarinio galo 
Ilgosios Salos atplaukė dau
gybė Anglijos karo ir trans
porto laivų ir iš Jamaica 
Bay (užlajos) į vietovę da
bartinio Brooklyno iškėlė 
20,000 Anglijos armijos vy-

Amerikos sukilėliai prieš 
tas anglų jėgas turėjo tik 

' 7,000 vyrų vadovybėje ge- 
' nerolo Putnam. Mūšis įvy
ko Brooklyno' aukštumoje. 
Anglai, būdami kelis kar
tus skaitlingesni, amerikie
čius nugalėjo. Amerikos 
revoliucionieriai kovos lau
ke paliko 500 užmuštų ir 
sužeistu žmonių. Dar virš 
1,000 pateko Į anglų ran
kas.

Slinki kova ir pergalė
Jurgis W a s h i n g t o nas 

White Plains, į šiaurę nuo 
New Yorko, sutraukė apie 
13,000 Amerikos kovūnų. 
Bet prieš jį anglai metė 
20,000 vyrų armiją vadovy
bėje generolo Howe. Ame
rikiečiai ir vėl buvo nuga
lėti. Ir kas blogiausia, tai 

| kad jų jėgos buvo suskaldy- 
• tos. Jurgis Washingtonas 
į su apie 5,000 vyrų persikė

lė per Hudson upę į vaka
rų pusę (New Jersey vals- 
tijon), gi kita tiek ameri
kiečių armijos traukėsi i 
šiaurę pagal Hudson upę 
kad sulaikyti anglų plėti
mąsi’ į tą pusę.

Apie 150, mylių į šiaurę 
nuo New Yorko, prie Hud
son upės, ant Bennis kal
no, kita amerikiečių armi
ja, 17,000 vyrų, vadovybėje 
generolo Gates ir generolo 
Arnoldo (vėliau tapusio iš
daviku), taipgi generolo 
Kosciuško, vedė kovą prieš 
anglų skaitlingesnes jėgas. 
Ši kova 1777 metų spalio 
17 d. baigėsi galutinu anglų 
pralaimėjimu, .kada jų ar
mija generolo Burgoyne 
vadovybėje, apie 6,000, pa
sidavė amerikiečiams.

New Jersey pusėje uur- 
gis Washingtonas laimėjo 
pergalę prie Trenton ir 
Princeton; vėliau po sun
kių kovų prie Valley Forge 
(Philadelphijos srityje). 
1781 metų spalio 19 d. prie 
Yorktown kapituliavo An
glijos armija, apie 8,000 vy
rų, pasidavė jos komandie- 
rius Cornwallis ir Tai vynas. 
Amerikos sukilėliai laimėjo. 
Po šio anglų pralaimėjimo, 
1783 metais jie turėjo išsi
kraustyti iš New Yorko.

Pulaskio diena ir pabėgėliai
1779 metų spalio 9 d., ko

voje už Amerikos laisvę, 
prie Savanah miesto, Geor
gia valstijoje, mirtinai bu
vo sužeistas lenkas genero
las Kazimieras Pulaskis. 
Po dviejų dienų jis mirė.
'Dabar spalio pradžioje 

New Yorko ir apylinkės 
reakciniai lenkai neva mi
ni generolą Pulaskį — su
ruošia gatvėmis paradą. Jie 
ta daro lenku kiršinimui 
prieš dabartinę Lenkijos 
santvarką, šiemet jie į pa
danges kėlė du lenkų leite
nantus, kurie pabėgo lėktu
vais į užsienį. Už pabėgi
ma ir atgabenima karinio 
lėktuvo “MIG” buvo paža
dėta “dovana” $100,000.

Rimtai galvojant, jie nėra 
jokie didvyriai toki bėgliai. 
Visada ir visu šalių armi
jose atsirado ir atsiranda 
bėglių. Vieni bėga dėl to, 
kad jie prasikaltę ir jų lau
kia bausmė. Kiti kitais su
metimais. Gi kada dar siū
lo “milionieriaus” dovaną, 
tai jau ir visai nereikia ste
bėtis, kad vienas kitas at
siranda tokis “didvyres.”

O ar Amerikos armijo
je nėra bėglių, tai yra to
kių, kurie sulaužo priesai
ką?

Veik tuo pat laiku, kada 
ienkai reakcininkai garbino 
oėglius, tai Long Island 
Press dienraštyje, spalio 3 
d., tilpo Bern Price, Associ
ated Press nario, straipsnis 
po antgalviu: “21,000 Army 
Deserters Still Roam the 
Streets.”

Straipsnyje jis nurodo, 
kad 21,310 bėglių iš Jungti
nių Valstijų armijos vis 
dar nepagauti. Ar visi jie 
trypia Amerikos gatves, ar 
dalis jų yra pabėgę kitur, 
tai tik jiems’ patiems teži
noma.

Mr. Bern Price iškelia se
kamus faktus. 1950 metais 
buvo 35,071 bėglys iš Ame
rikos armijos. Kaip žino
me, 1950 metais preziden
tas Trumanas ivėlė mūsų 
mli į karą Korėjoje, v tai
1951 metais bėglių jau buvo 
net 68,062 žmonės. Tokis 
milžiniškas padidėjimas bė
glių rodo, kad pas kareivius 
nebuvo noro važiuoti į karo 
lauką. Tada armijos virši
ninkai patvarkė, kad kiek
vienas bėglys kaip tik bus 
pagautas, tai bus išvežtas 
i Korėją. Tas grūmojimas 
sulaikė bėglių kiekį, nes
1952 metais j u buvo jau 
28,906.

Valstiečio Sūnus

Maskvos Metro
Maskvos pogrindinis gele

žinkelis (subvė), kuris va
dinamas Metro, yra giliau
sias pasaulyje, vietomis apie 
tris kartus giliau negu 
Yorko. Taip giliai kašta, 
nes Maskva stovi ant smė
lėto dirvožemio, ir jei ne
būtų kasta taip giliai, pa
statai virš tunelių būtų nu
grimzdę prieš spėjus pa
remti lubas..



Įvairios Žinios
Didelis džiaugsmas 
Washingtone

Washingtonas. — Mūsų 
valstybės departmente vieš
patauja didelio džiaugsmo 
nusiteikimas. Valstybės se
kretorius John Foster Dul
les ir visi jo kolegos labai 
patenkinti Francūzijos par
lamento pasi sakymu už 
Londono sutartį apginkluo
ti Vokietiją. Mr. Dulles ta
me įmato jo visos politikos 
pateisinimą.

VOKIEČIAI ATGAIVINA 
TRUSTUS

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos kapita
listai sušilę darbuojasi at
gaivinimui visų trustų, ku- 
ri& veikė Hitlerio laikais. 
Kp spauda skundžiasi, kad 
amerikiečiai, britai ir f ran
čų J^i jiem trukdą to tikslo 
siekti. Tuo tarpu visi ma
to, kad jau dabar beveik vi
sas V. Vokietijos ekonomi
nis gyvenimas yra kelių 
trustų rankose.

Seoul, Korėja. — Spalio 
2 d. čia susikūlė du Ame
rikos lėktuvai ore. Tapo 
užmuštas kapitonas James 
M. Deshler iš Northport, 
L. I.

Lietuvos Sūnus — Išeivis
----- -==Rašo SUSNINKŲ JURGIS----------------------------------------------------------

(Tąsa)
Paskui kareiviai gavo kelias dienas 

pilnam poilsiui. O karininkai tik zuja 
po palapines ir vis klausinėja: “Ar jau 
viską turite tvarkoje?” Taip kartojo per 
keletą dienų, o per pietus klausinėjo, 
kain sveikata. Jie aiškino, kad dabar, 
rdyfia būti pasiruošusiems, nes bile ku
riuo laiku dabar gali ateiti įsakymas iš
vykti Fra ne i j on.

Dabar kareivėliai jau atsisakyti nega
lėjo, nes visi buvo piliečiai. Viską, ką 
jie galėjo daryti, tai pagudravoti... Gal 
dar vieną ar kitą dienelę užtrauks... Ir 
kada karininkai klausdavo apie sveika
tą, tai tik seržentai ir korporalai visi bu
vo sveiki, o eiliniai kareiviai veik visi sir
go. Vieni skundėsi galvos skaudėjimu, 
kiti, kad pilvas skauda, kad viduriai ne
virškina gerai, valgyti negali. Visi liūd
ni, nusiminę... Ir visus kankina klausi
mas: ką rytojus atneš?

Tokiame liūdesyje, lūkestyje, kareivė
liai sulaukė lapkričio 11-tą, 1918 metų. 
Didinga diena, atmintina dienelė, kurios 
kareivėliai, pakol bus gyvi, niekad nepa
mirš, visuomet turės atmintyje. Tą die
ną dar ankstyvą rytą kokią penktą va
landą anksčiau atbūdusieji girdėjo Ma
con mieste nesustojamą fabrikų sirenų 
kauksmą... Paskui sugaudėjo ir bažny
čių varpai... Nesuprato kareivėliai, ką 
tas reiškia. Kiek vėliau prie sirenų ir 
varpų prisidėjo ir automobilių bei sunk- 
^žirnių ragų garsas.

Kas pasidarė? Tik štai stovyklos ga
le pasigirdo kareivėliams gerai pažįsta
mas trimitas, trimitas, kuris ragina kel
tis... Tą trimito garsą išgirdę kareivė
liai turėjo keltis ir šokti, bėgti laukan, 
neatsižvelgiant, kuri valanda, ar tai die
na ar naktis. Į dvi sekundes jie turėjo 
išsinešdinti ir stoti į eiles. Ir kai jie 
pradėjo veržtis iš palapinių, jie girdėjo 
skubantį pirmą seržantą šaukiant:

“Boisai! Boisai! Karas jau pasibai
gė!.../’

Kareiviai jau eilėse, stovi tiesiai, išsi
tempę kaip stygos, vos suvaldydami sa
vo susijaudinimą, o seržantas skuba, bė
ga palei eiles ir šaukia: “Boisai! karas 
pasibaigė! Karas pasibaigė! Karas pa
sibaigė”

Triukšmas didžiulis. Sirenos, varpai, 
ragai, birbynės, šauksmai, balsai viso
kie susimaišo į vieną didžiulį triukšmą, 
įčet tas triukšmas džiaugsmingas, vil
tingas, žadantis naują gyvenimą. Tas 
triukšmas pavirsta į tūkstančių instru
mentų galingą orkestrą, ir jis karei
viams griežia vilties maršą: “Nereikės 
eiti karo laukan, nereikės kristi apka
suose, nereikės prieš laiką padėti jaunas 
gyvastis, — jūs grįšite pas motinas, pas

tėvus, pas savo žmonas ir mylimuo
sius....”
Tas orkestras lyg pasakoja, kad gimsta 

naujas pasaulis, gražus pasaulis be karų 
ir kraujo praliejimo.

Už keleto minučių visiems jau buvo 
aišku: karas, didžiausias karas, pasauli
nis karas, pasibaigė....

Visa stovykla tapo lyg ugnimi spjau
dančiu ugniakalniu. Kareiviai šoko, šū
kavo, džiaugėsi, leidosi atgal po palapi
nes, traukė dar neprisikelusius, tuos, 
kurie neva sirgo... Sergi? Karas pasi
baigė! Karas pasibaigė! Ir sergantis 
kareivėlis vienoje sekundėje pavirsta 
sveiku, prisideda prie bedžiūgaujančios 
minios. Devintą valandą ryto visa sto
vykla jau bangavo kaip jūra. Visi pa
sveiko, šokinėjo, džiaugėsi, vartėsi sta
čiomis galvomis, laidėsi smėliu ir vis 
būreliais užtraukė daina:

“I didn’t raise my boy to be a sol
dier...” Kariai viens kitam spaudė de
šines, vėl ir vėl sveikinosi, kartojo tą 
didžią linksmą žinią, lyg norėdami save 
įtikinti, kad tai ne sapnas, kad tai tik
rovė, kad jiems daugiau negręsia pavo
jus atsirasti mirties lauke..

Kiek vėliau į stovyklą pradėjo atva
žiuoti daug miestelėnų, visokių giminių, 
pažįstamų ir šiaip žmonių. Kareivėliams 
jie atvežė daug dovanų. Merginos dova
nojo pakučiais cigaretus, saldainius, gė
lių bukietus, siuntė savo bučkius... Tai 
buvo bene linksmiausia dienelė kareivių 
gyvenime. Sulaukus sekmadienio vie
nas turtingas farm-erys užpirko vienos 
kompanijos kareiviams puikius pietus. 
Pats atvažiavo su žmona ir dviemis duk
terimis. Visi kartu pavalgė, o dukterys 
padalino kareiviams po storą cigarą, pa- 

5 kelį cigaretų, palinkėjo viso gero ir išva
žiavo. Tos kompanijos narys buvo ir 
Jurgis.

Pripratęs prie kareivio gyvenimo, Jur- 
i gis į civilį gyvenimą beveik jau nenorėjo 

grįžti: armijoje buvo geriau. Juk, ten 
jis buvo viskuom aprūpintas, aprengtas, 
pavalgydintas^ Sunkiai dirbti irgi ne
reikėjo, apart savo palapinę cigaretų 
nuorūkas aprankioti ir dienelę savaitėje 
virtuvėje padirbti. O kur kareivėlių 
randasi suvaryta keletas šimtų, tai vir
tuvėje net rečiau tenka dirbti, gal tik 
kartą mėnesyje. Kartais tekdavo padė
ti virtuvės liekanas išvežioti arba drabu
žių, avalynės ir aprangos krautuvėj-e pa
dirbėti, tvarkyti, krauti, išdavinėti ki
liems, užrašinėti. Tai ir visas darbas.

Jis galvojo: “Juk čia darbai' ne tokie 
kaip mainose arba fabrikuose, kur žmo
gus dirbęs aštuonias ar dešimt valandų 
negali nieko kito daryti, apart kristi lo
von poilsiui ir užmigti.”(Bus daugiau)

Konferencija dėl praplėtime 
prekybos tarp Ryty-Vakarv

Ženeva, Šveicarija.— čio
nai prasidėjo sesijos ekono
minės konferencijos, kurią 
sušaukė Jungtinės Tautos. 
Atstovybes prisiuntė 27 ša
lys. Konferencijos tikslas 
praplėsti prekybą tarpe Ry
tu ir Vakaru, v 4.

Windsor, Canada. — čio
nai sustreikavo Ford Motor 
Co. įmonės darbininkai. Ko
von išstojo 5,700 darbinin
kų. Įmonė kietai uždaryta. 
Streikui vadovauja United 
Automobile Workers unija. 
Pikietas masinis.

Prancūzai pradėsią kovą 
už algų pakėlimą

Paryžius. — Francūzijos 
darbo unijų judėjimas mo- 
bilizuojasi visuotinei kovai 

i už algų pakėlimą visiems 
darbininkams. Kol kas tos 
pastangos tebesiranda dis
kusijų stadijoje. Bet uni
jų vadovybė pradedanti 
planuoti konkrečius reika
lavimus valdžiai ir samdy
tojams.

Cairo, Egiptas. — Egipto 
vyriausybė suareštavo 13 
žmonių ir kaltina juos šni
pinėjime Izraelio naudai.

Washingtonas. — Indianos 
senatorius Caperhart vie
šai pareiškė, kad jis Senate 
kovos prieš McCarthy pa
smerkimą. Jis užgiria vi
sus McCarthy žygius.

Denver, Colo. — Prezi
dentas Eisenhoweris susi
laukė padėkos nuo Jugosla
vijos diktatoriaus Tito. Ti
to dėkavoja prezidentui už 
pagalbą dėl susitaikymo su 
Italija.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito turėjo 
pasitarimą su Tarybų Są
jungos ambasadoriumi Val
ko vu. Manoma, jog tas ves 
prie pagerinimo santykių 
tarpe Tarybų Sąjungos ir 
Jugoslavijos.

Tol Avivas. — Izraelio de
legacija sugrįžo atgal į pa
liaubų komisiją, iš kurios ji 
buvo pasitraukusi. Komi
sija tvarko santykius tarpe 
Izraelio ir arabiškųjų kraš
tu. 4-

Washingtonas. — Valdiš
koji Atominės E n e r g i j os 
Komisija paskelbė, kad ji 
plečia savo veiklos progra
mą. Iš valdžios iždo , dar 
būsią išleista $87,000,000 
padidinimui uraniumo ap- 

I dirbimo procesų.

< Jungtinės Tautos. — Bur- 
mos delegacija pareiškė, 
kad Burma turės atsikra
tyti 6,000 čiangininkų, ku
rie tebėra Burmoje. Jie pa
virtę banditais ir provoka
toriais.

Hyden, Ky. — 14 metų 
berniukas nušovė savo tė
vą, kuomet pastarasis atsi
sakė duoti vaikui vairuoti 
“jeep.” Estill Gibson, tė
vas, buvo 45 metų. Krito 
negyvas nuo vienos kulkos.

Bostonas. — Liepos 11 d. 
devyni darbininkai dirbo 
400 pėdų gilumoje. Kilo 
gaisras ir jie buvo užtver
ti. Pavyko visus išgelbėti 
tiktai jpo pustrečios valan
dos pastangų.

New Delhi. — Sakoma, 
kad Nepalio karalius su 
dviemis pačiomis greitoje 
ateityje aplankys Jungti
nes Va
Amerika dar nebuvo turė
jusi!

Jstijas. Tokio svečio

Dusseidorf, V. Vokietija.— 
Čionai policija padarė už
puolimą ant vietos komu
nistų dienraščio būstinės ir 
konfiskavo laikraščio ar
chyvus. Nesakoma, kokiais 
umetimais tas užpuolimas 

buvo padarytas.
.5

Viena. — Austrijos vy
riausybė pranešė Tarybų 
Sąjungai, kad ji karštai pa
sveikintu kitą Didžiųjų 
Valstybių konferenciją 
Austrijos reikalo išsprendi-
mui.

Johannesburg. — Union 
of South Africa užkietėjęs 
rasistas 
nutarė jlasitraukti iš 
vietos lapkričio 30 d. 
jau 80 metų.

premjeras Malan 
tos 
Jis

Jungtinės Tautos. — Ira- 
i! ko delegatas kaltina Ho- 
landu Reformuotos Bažny
čios kunigiją už rasinę se
gregaciją Pietinėje Afriko
je. Baltieji kunigai kitų ra
siu žmonių nelaiką žmonė- € V v
mis.

Washingtonas. — Čionai 
viešpatauja dvi skirtingos 
nuomonės dėl Tarybų Są
jungos nutarimo ištraukti 
armiją is Port Arthuro. 
Vieni sakė, kad šitas Sovie
tų žygis sustiprins draugiš
kumą tari 
jos. Kiti 
tas parodę buvimą tarpe tų 
dviejų kraštų prieštaravi
mu, v

)e USSR ir Kini- 
gi tvirtina, kad

New York. — čionai fe- 
de faliniame teisme trylika 
portorikiečių nacionalistų 
nuteisti šešefis metus kalė
ti ir pasiųiokėti po $5,000 
bausmės, 
kėsinimąsi 
Amerikos Valdžią.

Jie nuteisti “už 
spėka nuversti

Jungtinės Tautos. — In
dijos atstoyas Ali Kahn pa
reiškė, kad Union of South 
Africa valdžia įvedė baisų 
terorą jos užimtoje pietry
tinėje. Afrikoje. Indija prieš 
tai protestuoja ir reikalau
ja, kad ta |teritorija būtų 
atimta iš Union of South 
Africa rankų ir pavesta 
Jungtinių Tautų globai.

Bonn. — Vakarinės Vo
kietijos naujosios armijos 
vadu būsiąs Hitlerio armi
jos generolas Ludwig Crue- 
well, 64 metų amžiaus. I

Chiago, Ill. — Spalio 11 d. 
Darbo Federacijos elektris- 
tų unijos lųkalo būstinėje 
sprogo bom|3a. Beveik vi
si keturių aukštų pastato 
langai išbyrėjo. Iš žmonių 
tačiau niekas nėilukentėjo.

WORCESTER, MASS.
Spalio 5 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugystės mėnesinis susirin
kimas. Valdyba ir įvairios biz
nio komisijos išdavė raportus 
praėjusio mėnesio veiklos. Vis
kas tvarkiai vedama.

Joseph A. Staskus mirė rug
sėjo 12 d. Tapo palaidotas 
rugs. 15 d. Vilties kapinėse 
(Hope cemetary). Staskus pa
liko mylimą dukrelę, Marga
ret, žmoną Joseph Dzidoliko, 
dideliame nuliūdime ii* visus 
artimus.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija savo .senam nariui 
suteikė paskutinį patarnavimą, 
pasiųsdama gražų gėlių bukie
tą ir grabnešius. L.S.D. Drau
gija pareiškė nuoširdžią užuo
jautą velionio šeimai, giminėm 
ir draugam. Lai tau, drauge, 
būna lengva šios šalies žeme
lė.

SPALIO-OCTOBER 30 D.
Nevien tik worcesterieciams 

yra žinoma, bet ir plačiai Wor- 
cesterio apylinkei, kad spalio 
(October) 30 d., 1954, yra už
darymas vasarinio sezono gra

LOWELL, MASS.
KAD GYVENTI BŪTU 

SMAGIAU
Pažvelgus į šių dienų pasau

linį sūkurį, tiesiog koktu daro
si. Ar tu per radio žinių pa
siklausysi, ar televizijos pasi
žiūrėsi, ar komercinės spaudos 
pasiskaitysi apie pasaulyj vyk
stančius dalykus, tai vis tik 
ta pati kunkuliuojanti marma- 
lienė: štai ginkluojama Vaka
rinė Vokietija; štai atkuriama 
ir stipriausiai ginkluojama hit
lerinių likučių armija iš naujo; 
štai tas ir kitas yra daroma 
prieš taikią' Tarybų Sąjungą 
ir abelnai prieš liaudiškus kra
štus.

Visa mūsų šalies politika ,į 
tokį sūkurį įvelta, gi tuo tarpu 
nieks nedaroma vis didyn ir 
platyn besiplečiančios bedarbes 
klausimu. Bedarbė plečiasi vi
suose miestuose. Šiuo laiku ir 
pas mus žymiai padidėjo ne- 
d irbanči ų j ų ska ič i u s.

Tiesiog darosi naujiena, jei 
kas nors dirba 5 dienas per sa
vaitę. Nedarbas didėja, o pro
duktų kainos laikosi aukštai iš
temptos ir Į pirk tu jas su 
smulkiomis įeigomis! Daug 
yra ir tokių, kurie neturi jokių 
įei^ų ir tiesiog skursta dėl trū
kumų.

Šitokioje padėtyje tenka 
žmonėms gyventi! Ar tai gali 
būt smagus gyvenimas, kuo
met darbo žmonėms nėra dar
bo —nėra jeigu? Kuomet 
žmonės bauginami kariniu pra
garu ?

Tačiau ir tokioje padėtyje 
nereikia pulti į perdidelį nusi
minimą bei pesimizmą.

Mes, pažangieji, lietuviai tu
rime daug pareigų, daug kuo
mi rūpintis, kam darbuotis, 
kad (būtų daugiau visuomeniš
kos naudos kultūroje ir apšvie
tus dirvoje.

Jau turime rudens sezoną ir 
greit užstos visai šaltos die
nos,— patogiausias laikas vei
kimui svetainėse. Turime to
kią draugiją, kaip Amerikos 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
kurios dirva labai plati kultū
riniam darbui. Laikant vieti
nės 44-tos kuopos susirinki
mus’, kas mėnėsį po kartą ir 
tai jau galima turėti daug sma
gesnį gyvenimą, kad ir šitokio
je apniūrusioje padangėje, ku
rioje labai sunku giedresnę die
ną įmatyti. Darbuokimės visi 
“Laisvei” naujų skaitytojų 
gauti, tai bus smagiausias pa
sidarbavimas. Darbuokimės, 
kad gyventi būtų smagiau!

SMARKIAI RUOŠIAMASI 
BANKIETU1 SPALIO 17
šį sekmadienį, 'spalio 17 d., 

Lowell,yje bus didelis ir geras 
bankietas. Tai klubo aštunta- 
metinis parengimas.

Jame apart kitų svečių daly
vaus ir trumpai kalbės miesto 
Mayoras Mr. John Jonas. Bus 
įdomu girdėti, ką miesto gas- 
padorius pasakys apie šių die

žiame Olympia Parke. Bankie- 
tas prasidės 6 valandą vakare.

Pirmininkas J. Bakšys pa
reiškė, kad visa draugijos val
dyba dirbs surengimui šio di
džiulio banketo. Muzikantai 
gražiai gros, bartenderiai tin
kamai pavaišins svečius su 
skaniais gėrimais, o mūsų gra
žios gaspadinės pavalgydins 
gardžiais valgiais. Prie to dar 
dalyvaus ir politikieriai. Jie 
darys visokius prižadus, kaip 
paprastai politikieriai prižada. 
Man teko patirt, kas demokra
tai ir republikonai kandidatai, 
žodžiu sakant, iš visų atžvilgių 
bus įvairus suėjimas.

Nepamirškite ir visi daly
vauki! šiame bankete,— tik už 
du dolerius gausite valgyti, 
gert ir šokti kiek kas tik no
rės.

Draugija paaukavo $10.00 į 
Golden Rule Fondą.

Norintieji prisirašyti prie L. 
S. D., malonėkite ateiti į se
kantį draugijos » susirinkimą 
lapkričio (November) 2 dieną, 
7:30 v. vakare, 29 Endicott 
St., Worcester.

Hey.

nų padėtį, jeigu jis ką nors 
lies iš opesnių klausimų.

Na, dienos gi puikios šiuo 
laiku. Keliai sausi, gražūs, net 
dunda. Miškai pakelėje pra
deda labai žavėjančiai marga- 
liuoti. Ar kas nors sėdės na
mie, kuomet yra puikiausias 
laikas ir proga pasisvečiuoti 
lowell iečių šauniame bankiete?

Na, tai gerai, mylimieji 
vienminčiai, spalio 17 d. jau šį 
sekmadienį, 4 valandą po pie
tų, 14 Tyler Street, susitiksi
me ir aš jums didelę naujieną 
pasakysiu. Tą “sekretą” suži
nos tik tie, kurie mūsų bankie
te bus.

J. M. Karsoww.

Philadelphia, Pa.
Serga St. Buinauskas. Turė

jo operaciją, pavyko, sėkmin
gai gydosi jau grįžęs namo. 
Adresas: 4431 Oakmond St.

Linkiu sėkmingai susveikti 
i)' būti stipriam, kaip ir visa
da buvęs.

P. W.

Newark, N. J.
Banketas ir koncertas, kurį rengia 

Russian American Chorus. Įvyks 
Šeštadienį, spalio-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.

 ———■ I ——

PHILADELPHIA, PA.

KONCERTAS 
IR BALIUS 

Rengia
MOTERŲ KLIUKAS SU ALDIEČIV PAGELBA

Jvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.) 
RUBA HALL

414 Green Sheet Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

poKrogrami^'W^bau^
Koncerto programą išpildys pasižymėję meni
ninkai iš Brooklyno ir New Jersey. Jie dainuos 
ir perstatys juokingų dialogų, vadovaujant Mil- . 
died Stensler.

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

JŽANGA $1.00 Visiis kviečia Rengėjai

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktad., spalio (Oct.) 15, 1954

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ra kuopa rengia “Hal

loween Vakarą” su Šokiais ir vaka
riene. Bus silkių ir porkčiapo • kavos 
ir kitokių prieskonių. Kaina tik 
$1.00. Šeimininkės ruošiasi paga
minti gerų valgių. Atsilankę sve
čiai ir viešnios būsite užganėdinti. 
Įvyks šeštadienį, spalio-Oct. 23 d., 
pradžia 6 vai. vakare, L.D.S. Kliu* 
bo svetainėje, 9305 St. Clair Ave. 
Bus bufetas su visokiais gėrimais ir 
gera muzika šokiams.

Bus ir kitokių įvairumų, kuriuos 
patirsite atšilankę. Kviečiame skait
lingai atsilankyti.

Valdyba
(201-203)

So. Boston, Mass.
Pirmas šio rudens sezono parengi

mas. Tai bus graži surprise Party. 
Bus duodama skani vakarienė ir 
įvairių pamarginimų. Įvyks Šešta* 
dienį, spalio-Očt. 31 d., pradžia 5 
vai. vakaro, vieta 318 Broadway, 
rengia Moterų Ratelis. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Rengėjos 
(201-203)

♦

Worcester, Mass.
D. G. Justus pranešė Lais

vei, kad jis szztiko parinkti 
prenumeratų A. M. Metelio- 
nio knpgai “Apie Dievus ir 
Žmones.’’ Visi norintieji užsi
sakyti, prašomi nevilkinant 
priduoti $1 Jusiui, jisai atsiųs 
visus sykiu.

Tikimės jog daugelis wOr- 
cesteriečių pageidaus tos svar
bios knygos ir pasinaudos Ju
slaus patarnavimu užsakymą 
pasiųsti.

Laisvės Adm.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Ten pat Sandara pride
da :

“Taigi, matote, ir Ame
rikoje spaudos laisvė savai
me neatsirado ir už ją rei
kėjo kovoti ne tik pradžioje 
18-to šimtmečio, bet ir mu
su laikais.” v

Deja, Sandara už spaudos 
laisvę nekovoja. Ten pat, 
Chicagoje, yra puolama 
Vilnis, — jos du redakto
riai, L. Prūseika ir V. An
drulis, ryžtamasi išdepor- 
tuoti dėl to, kad jie reda
guoja laikraštį, pasisakantį 
už taiką ir darbo žmonių 
interesus.

Ką daro ponas Vaidyla? 
Jis visaip iš to šaiposi.

•

Taip, spaudos laisvę .rei
kia ginti nuolat ir nuolat.

Spaudą tenka visaip rem
ti, — ypatingai progresy
vią spaudą, nebijančią pa
sakyti tiesos žodžio!

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



Aido Choras
Aidiečiai ir žadėjusieji atei

ti į chorą prašomi isitėmyti, 
jog spalio 15-tą pamokų ne
bus. Mokytoja Mildred Stens- 
ler išvyko Į LMS Festivalį. Dėl 
to savaitę po festivalio įvyks 
dvejos pamokos: spalio 20 ir 
22 vakarais.

Viso choro pamoka praside
da 8 vai., baigiasi 10. Mote
rys dabar mokosi vien mote
rims dainų. Dėl to moterų pa
moka prasideda 7 :30.

Valdyba

Zakarauskas tebeserga
Jau trečia savaitė kai Brook

lyno Liet. Amerikos Piliečių

sirgo kojų liga, buvo pašauk
tas gydytojas ir jam liepė gu
lėti. Jis turi naudoti kriukius, 
kad pasiremti pereinant per 
kambarį.

Jo vietoje darbuojasi Alek
sandras Deikus. Pasikalbėjus 
su Deiku, paklausus, kaip se
kasi Zakarauskui, tai atsakė,

Zakarauską ištiko tokia nelai
minga liga — bile liga, kuri 
paguldo žmogų, yra didelė 
pernešti. Pats Zakarauskas ir 
jo žmona sako, kad turėjo 
daugeli svečių vietinių ir iš to
liau jj aplankyti. Zakarauskai 
gyvena po 166 Scholes Street, 
Brook lyne.

Linkime Juozui greitai pa
sveikti, pergalėti tą nelabąją 
ligą ir vėl smagiai darbuotis 
Klube.

Kaiminka

NewYorko^/WaZiiilin
Darbiečių kandidatas 
siūlė negrą Į teisėją

American Labor Party kan-

iždininką Ralph Powe kriti
kavo republikonų ir demokra-

neprileisti negrų užimti jiems 
priklausančią vietą valdžioje.

Powe skaičiumis parodė, 
kiek negrai privalėtų turėti 
valdžioje atstovų pagal skai
čių negrų piliečių ir kiek ap
gailėtinai mažiau jiems atsto
vybės duota. Ir ta, sakė jis, 
tapo išgauta tiktai per pačių 
negrų ir pažangiosios visuo
menės kovingus reikalavimus.

Vyriausio

turėtų būti 4, yra vienas. Sei
melio Atstovų Pute turėtų bū
ti bent 12, 
teismo teisėjuose turėtų būti
bent 18, nėra nei vieno. Taip
gi nėra nei vieno 
niuose distriktų teismuose.

Powe sakė, jog jis didžiuo
jasi esąs nariu tos partijos, 
kuri nediskriminuoja negrų. 
Nei viena iš valdančiųjų par-

ir va 1st i j i-

tu Į valstijos valdžią, 
valstijoje yra milijonas ir 
sė negru.

nors
pil-

Darbininkų radio NEW YORK

Kandidatė reikalavo 
šalinti Wilsena iš
ministro pareigi?

Bronx nepriklausoma kan
didatė i kongresmaną Eliza
beth Gurley Flynn per radio 
sakytoje prakalboje pareiškė 
kad Charles W ilson turi būti 
atstatytas iš Eisenhowerio ka
bineto. Sako, jog prilyginimas 
bedarbių šunims, “norintiems 
hk sėdėti ir esti,” yra 
m u visų darbininkų.

Flynn yra kandidatu 
kongresiniame d įstrik te.
ko, .jog jos programoje pirmo
ji1 vietoje stovi kova prieš de-

: Balsuotojai atsakys 
Wilsonui, pareiškė 
ALP kandidatas

American Labor Party kan
didatas p gubernatorių John 
T. McManus stipriai kritikavo 
apsigynimo sekretorių Charles 

i Wilsona už jo kalbą.
nas bedarbius prilygino šu
nims McManus sakė:

‘‘Darbininkai vyrai ir mot.e- 
:ys, dirbantieji ir bedarbiai, 
turės apie tai ką nors pasaky
ti lapkričių 2-rą.” Jis sakė, jog

geriausia

Wilso-

2 I-me

lei jūs norite parduoti 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa-1 
skelbimą kaina žema.

na
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presiją, už g 
už 'išsaugo.) i m

“Apiplėšimas” buvęs 
lik pasaka

Wilso n o 
parodo Eisenhowerio adminis
tracijos aušinėsimą i darbinin
kus.”

Antoinette Mo

MIRe
Joseph j Rutclonis, gyveno 

po 59 Mcjserole St. 
ne, mirė

pinigus savo samdytojams. 
Trys vyrai su peiliu .ją užpuo
lę. Tačiau policijos 
Įsipainiojo
lavusi. Dali pinigų sugrąžino, 
e. kitus buvusi .jau praleidusi.

tardoma
prisipažino mo

Pasilinksminimo tikintų tak
tais per 2 mėnesius surinkta 
suma rodo, kad miestas iš 
ten gaus metams $5,56b,000 
pajamų.

M M M MM

Kū n as 
šalinsko -Shalins 

koplyčioj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven.

spalio 16 d., šv. Jono kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime 
sūnų JoseĮph, Jr., gyvenantį 
Wood haven e ir dukterį Mrs. 
Mary Feeney, gyvenančią Phi
ladelphia, Pa.

nasi
Laidotuv ų pareigomis rūpi- 

ilinsko laidotuvių įs-
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35-riij Metu Dienraščio Laisvės Sukakties Atžymčjimu

KONCERTAS
RENGIA LAISVES BENDROVĖS DIREKTORIATAS

Sekmai!., Lapkriti© 14 Wowmber
Prasidės 3:30 vai. popiet Įžanga .$1.50, taksai įskaityti

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE:

Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

Leonas Yonikas, Baritonas
Puikiaus talento dainininkas-solistas, iš New Yorko 

• dalyvauja programoje.

Ona Dirvelienė, Sopranas 
iš Worcester, Mass. Vėl savo puikiu talentu 

teiks mums malonumo šiame koncerte.

Jonas Sabaliauskas, Tenoras 
iš Worcester, Mass., pasiryžęs dar kartą šauniai 

išstoti Laisvės koncerte.

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainininkė-solistė taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

Shatusky Dvynukai
iš Tamaqua, Pa., duos akordion irjsmuikd duetų.

Lietuvaitės Nancy ir TeSsie
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute solos.

Aido Choras
vadovau.iamas .Mildred Stenslcr duos<gražiui 

dainų šiąja proga. |
liaudies

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Kai matote, programa bus nepaprastai turininga.,^Kiekvienas kultūriškas žmogus turi rūpintis pama
tyti ir išgirsti šią gražią programą. Lauksime svečių ir iš tolimesnių kolonijų atvykstant į koncertą.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą, 
puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti.

Čia gausite
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Tikėjosi sunkvežimių 
vairuotojų streiko

Derybos tarp firmų ir dar
bininkų atstovų vis dar buvo 
užkliuvusios. Darbininkai pa
siruošė skelbti streiką nuo pu
siaunakčio šeštadienio rytą, 
jeigu pirm to nesusiderės.

Majoras Wagneris paskyrė 
piliečių komitetą, kuris įga-

Unija tris kartus buvo ati
dėjusi streiką viltyje kaip 
nors susiderėti be streiko. 
Abejojama, ar besutiks dar 
atidėlioti. Reikalauja po 25 c. 
per valandą mokesties priedo 
bendrai viskam, tiesioginiai 
algomis ir gerovės fondams. 
Pasižada pridėti tik po 10 c.

Minėjo Kolumbo dieną
New Yorko italai ir val

džios Įstaigų darbininkai iš
kilmingai šventė Kolumbo die
ną. Vieni maršavo parade, ki
ti jį stebėjo, o dar tūkstančiai 
šventės proga pasinaudojo pa- 
sišvitinti saule pajūryje ir par
kuose.

Oro negalima buvo nei tikė
tis gražesnio: 85.2 laipsniai 
trumpą rudens dieną buvo tik 
patogi šilima, ši buvo šilčiau
sia spalio 12-ta visais žino
mais laikais.

Spalio 12-tą bandžiau pasi
gauti Elsbietos Gurley Flynr i 
pirmąją rinkiminę kalbą per j 
radio. Nepavyko. Nežinau. ai 
tam kaltas maniškis prohibi- , 
cijos laikais gamintas radiju
kas, ar didžiųjų stočių pajėga Į 
išmušė iš oro mažesnės pajė- ! 
gos stotelęWBNX (1380 klcs). i

Sekamos jos prakalbos E 
tos pat stoties buvo n t; maty- : 
tos spalio 14, 16, 17, 19, 21, j 
23,24,26. Visos 10 :30 vakaro. j 
c spalio 25-tą 11 vai. vakaro.

Spalio 25 ir 26 ji kalbės į 
pietų laiku. 12:15 vai., iš ga- ! 
lingesnės stoties (1190 klcs).1

Taip pat, dažnai dabar gali
ma pagauti ip darbiečių! 
(ALB) radio programas. Jos 
transliuojamos iš daugelio sto- i 
čių, tūlos iš pačių galingųjų. ■ 
Tarpe jau paskelbtų sekamai; 
savaitei yra:

Spalio 18d., 7:30 vakaro, i 
WQXR (1560)

Spalio 19, 9:15 vakaro.
WMGM (1050).

Spalio 20, 9:15 v., WMCA 
(570).

Spalio 21, 9:15 v., WMCA 
(570).

Spalio 22, 10:15 v., \V(’BS 
(880).

Taipgi yra programų tele
vizijoje :

Spalio 16 d. nuo I :30 iš 
WCBS, Channel 2.

Spalio 18, 10:30 v., U-BIX. 
Channel 5.

HELP WANTED-FEMALE
------------------------------------------------------ —------------ ,

OPERATORES ]
G<ia mokestis, Nuolatinių 

puikios darbo
JI NE HANI) SUIT PKEsx|\-<;

91-15 Koosev<‘H
Jackson Heights 
Te). J E. 8-167 i

< 199-2G5)

MERGINOS-MOTERYs

Viršaus IK metą kalbančios ang
liškai. Sustatymų dalbas. žaislų 
dirbtuvė. Kreipkitės 9 A. M.. 656
E. 133rd St., Bronx.

GOTHAM PRESSED STEEL 
(OHP.

<201-203)

Liberty Auditorijoje
Mėgstantiems šokti

Spalio 15-tos vakarą, šį 
penktadienį, ivvks- nepapras
tai smagūs šokiai. Jiems gros 
paskilbęs Bobby Clark orkes
tras. jau pasižymėjęs gretimu 
New Yorkop ir Waldorl-A~to- 
ria viešbučiuose. Prasideda 
tuojau po 8 vai., tęsias* lig 
vėlumos. Įžanga $1. Rengia 
Popular Dance Klubas. Kvie
čia visus šokių mėgėjus.

Lietiniai prašomi apie šo
kius. pranešti savo jaunimui.

šis jau bus antrasis tos gru
pės rengiamas šokių vakaras 
Auditorijoje. Spalio 8-tą įvy
ko pirmasis, dalyvaujant ma
siniam būriui gražaus jaunimo.

Ar.

TEATRININKAMS
Brooklyno Lietuvių Liau

dies Teatro susirinkimą 
šaukiame šio antradienio 
vakarą, spalio 19, Liet. Kul
tūriniame Centre, 7:45.

Turime naują veikalą ir 
manome jį perskaityti.

Kurie tik domitės teatru, 
prašome pribūti.

LT Valdyba
(201-202)

Buvęs policijos inspektorius 
Goldberg sako, jog jis buvo 
“neteisėtai” nukeltas Į kapito
no laipsnį tik dėl to, kad jis 
stengėsi “religiškai” vykdyti 
Įstatymą prieš bingo.

Prekybininkų ir industrial is- 
tų įstaiga kreipėsi į preziden
tą Eisenhoweri, kad jis pa
skirtų kokią “tyrinėtojų” ta
rybą, kuri galėtų neprileisti 
tnvkmanus streikuoti.

IŠPARDAVIMAS — 
APTUŠTINIMUI PATALPOS 

1954 OLDSMOBILES 
TIK SPALIO MĖNESĮ!

KAINOS SUTRIUŠKINTOS 
Ateikite pamatyti mūsų 

1900 OLDSMOBILE išstatytą 
parodai

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

Šaukite Mr. Gaines—BU. 4-3300

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
da. Kainuos $2.

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

Appetizer (pagamins to 
darbo ekspertė), šviežios 
tos mėsos pečuje kepta
dūke,- trejos virtos daržoves ir 
1 žalia daržovė, pyragas, ka
va ir kitos su pietumis einan
čios smulkmenos.

PARDAVIMAI
OFFSET ir h'ttrrprcss spaustuvė 

nori parduoti letterpress įrengimą. 
Visas įrengimas pirkias bėgiu 2-jų 
metų. Pilnai perbūdavo!as. Galima 
matyti operuojant pagal sutartį tik
tai. No. 2 Kellys, B Kellys, ir 1.1. 
Duodama finansavimas. Kreipkitės 
lik pirkėjai. T|V. 8-7866.

(200-205)

1 MATTHEW A
> H

BUYUS M
(BUYAUSKAS)

mal- 
ban-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių K1L- 

bo biznio skyriaus susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, spalio-Oct. 22 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Visi na
riai .malonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų.

Sekretorius
(201-203)

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

VINCAS SODAITIS PETRAS KAP1CKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

«

Telephone: E Vergreen 4-8174

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—S vakare
Penktadieniais uždaryta

---------- ---------- ----------------— i

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

7

405 So. 4th Street
Cor. Howes ^t.

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

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

Receptų Specialistai: ' 
EDWIN LANE, Ph. G?

TeL EV. 7-6288

bob

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 15, 1954




