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KRISLAI
Grįžo iš Chicago*.
LMS Centras New Yorke.
Prieš Kerši eną.
Atleido jam griekus.

Rašo R. MIZARA

Kalbuosi su Rudolfu Ba- 
raniku, tik ko. grįžusiu iš
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Chicagos, kur jis praleido 
ištisa savaite. 

4. V

—Festivalis praėjo vidu
tiniškai, — sako jis. — Šil
tai chicagiečiai priėmė ra
šytoją P. Bonoskį - Bara
nauską; nemažai jie išpir
ko jo knygų. LMS suva
žiavimas nutarė savo Cen
trą grąžinti atgal į Brook- 
lyną.

R. Baranikas apie festi
vali ir suvažiavima išsa
miai parašys Literatūros ir 
Meno skyriuje šeštadieni.

•___

Gaila, kad chicagiečiai 
nepajėgė išlaikyti LMS 
Centrą Chicagoje.

New Yorke mes turime 
dviejų organizacijų Cen
trus — LDS ir ALDLD. 
Dabar turėsime tris, o chi
cagiečiai—nė vieno.

Naw mūsų menininkai tu- 
rės^idelį ir atsakingą dar
bą.

LMS Centras — gyvybės 
šaltinis. Jei jis bus veiklus 
ir sumanus, daug kuo pa
dės'mūsų kolonijų kultūr- 
nešiams .

Iš kitos pusės, kolonijų 
veikėjai privalo patys ro
dyti iniciatyvos; turi pra
dėti veikti, teikiant patari
mu Centrui, 

v
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Iki rinkimų tepasiliko lik 
pusantros savaitės.

Visur ir kiekviena pro
ga rūpinkimės, kad rinki
muose nelaimėtų makartis- 
tai.

Iš Milwaukee, Wis., pra
nešama, kad makartistas 
kongresmanas Charles J. 
Kersten gali būti neišrink
tas kitam terminui i Kon
gresą.

Kerstenas, kaip žmia, pri
juokino svietą su lietuviš
kų Jr kitų tautų dipukų 
“apklausinėj imais.”

Milwaukee miesto orga
nizuoti darbininkai unijis- 
tai yra griežtai nusistatę 
prieš Kersteną. Būtų ge
rai, kad šis kongresmanas 
nebūtu išrinktas. 
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Žmonės sako, kad žuvi
ninkai ir seni kareiviai yra 
didžiausi pagyrų puodai ir 
melagiai.

Kongresmanas Douglas 
R. Stringfellow, republiko- 
nas iš Utah valstijos, dar 
nesenas, bet jis taip nusi- 
melavo, kad pats jau nebe
galėjo ilgiau panešti savo 
melų naštos. Ji buvo jam 
persunki.

Per keletą metų jis sakė
si, esąs didvyris: Antrajame 
pasauliniame kare Europo- 
jek jis atlikęs tiesiog var- 
grai beįsivaizduojamus žy
gius!

Bet kažin kas atsitiko, 
kad kongresmanas String
fellow nusitarė viešai per 
televiziją atlikti prieš sa-

175 vadai 
išstojo už 
amnestiją

Washingtonas.—175 svar
būs viešo gyvenimo vadai, 
tarp jų aukšti dvasininkai, 
mokslininkai, švietėjai, me
nininkai, rašytojai bei kiti, 
atsikreipė laišku į preziden
tą Eisenhoweri. Tuo laišku 
ši grupė reikalauja, kad iš 
kalėjimo būtų paleisti poli
tiniai kaliniai, Smitho akto 
aukos.

121 buvo apakltintas po 
tuo aktu, 81 jau rastas kal
tu ir 15 randasi kalėjime 
šiuo metu.

Tarp pasirašiusių randa
si tokie žymūs žmonės kaip 
teisėjas Norval K. Harris, 
advokatas F y k e Farmer, 
profesorius E. Gross, daili
ninkas Gwathmey, kunigas 
Melish ir eilė kitų.

Pasirašiusieji prašo, kad 
prezidentas Eisenhower i s 
panaudotų savo galią ir iš
laisvintu Smitho akto au
kas.

San Francisco. — Hills 
Brothers, Ine., kavos kom
panija, sumažino kavos kai
na ant 5 centu svarui. 
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Muštynes italų 
seimo posėdyje

Roma. — Smarkios muš
tynės įvyko Italijos parla
mente ir 8 nariai buvo net 
sužeisti. Pirmininkas nu
traukė posėdį ir tvarka bu
vo atstatyta tik po kelių va
landų.

Susikirtimas prasidėjo, 
kai dešinus klerikalas Giu
seppe Togni pasakė provo
kacinę prakalbą, raginda
mas valdžią labiau gniaužti 
komunistus ir socialistus. 
Darbininkiški parlamento 
nariai pradėjo jį pertrauk
ti pastabomis, kas įniršino 
fašistus, monarchistus ir 
dešinius klerikalus, kurie 
pasileido prieš komunistus- 
socialistus.

Po to buvo balsuota Tri
esto klausimu. Už Scelbos 
valdžią balsavo 295 deputa
tai,— krikščionys demokra
tai, dešini socialistai, libe
ralai ir dalis monarchistų. 
Prieš balsavo 265, — komu
nistai, kairieji socialistai, 
neo-fašistai ir dalis monar
chistų.

vo rinkėjus viešą išpažintį.
Praėjusį savaitgalį jis pa

sakė: Viskas, ką aš sakiau 
apie savo didvyriškus žy
gius, buvo melas. Ir jis at
sisakė būti kandidatu kon- 
gresmano vietai.

Republikonų partijos va
dovai paskyrė kitą kandi
datą, o žmonės, išklausę sa
vo “didvyrio” viešos išpa
žinties, atleido jam grie
kus.

Mūsų laikraščio vajus ei- 
sa persilpnai. Dėkime pa
stangų, brangieji laisvie- 
čiai, jį sutvirtinti.

NEHRU TARES! SU MAO
Dviejų didžiausių pasaulio šalių vadovai 
svarstė pasaulio taikos palaikymo reikalų

Pekingas.—Indijos prem
jeras Nehru, atstovaujantis 
400 milijonų gyventojų šalį, 
ir Mao Tse-tungas, atsto
vaujantis 600 milijonų šalį, 
tarėsi taikos reikalais. Kar
tu jie atstovauja 1,000,000,- 
000 žmonių, kas reiškia— 
apie du penktadalius pa
saulio gyventojų.

Nehru nuvyko pas Mao 
tiesiai iš aerodromo, kur jį 
pasitiko premjeras Čou En- 
lajus. Apie pusė milijono 
Pekingo gyventojų išsipylė 
į gatves, kad pasveikinti 
Indijos premjerą.

Nehru dar aerodrome kal
bėjo susirinkusiai miniai. 
Jis sakė, kad ši kelionė iš
pildo jo ilgametę svajonę 
atlankyti Kiniją. Jis taipgi 
išreiškė pasitikėjimą, kad 
sena Indijos-Kinijos drau-

Valdžia apkaltino apdraudos 
firmas žmoniij apgaudinėjime

Washingtonas. — Valdiš
ka Federate Prekybos Ko
misija (FTC) kaltina, kad 
17 apdraudos (insurance) 
kompanijų vartoja apgau
lingas metodas garsinda- 
mos didesnius išmokėjimus, 
negu jos faktinai išmoka.

Apkaltintos firmos kartu 
turi apie 6 milijonus su jo
mis apsidraudusių žmonių 
ir jos kiekvienais metais 
gauna $300,000,000. Ketu
rios didžiausios apkaltintos 
firmos yra Mutual Benefit 
Health and Accident Asso
ciation iš Omaha, The 
Bankers Life and Casualty 
Company, Chicago, Reserve 
Life Insurance Company, 
Dallas, Tex., United Insur
ance Company, Chicago.

Jau ilgokas laikas, kaip 
valdžia gauna skundus nuo 
dešimčių tūkstančių ap
draudos pirkėjų. Tie pirkė
jai skundžiasi, kad firmos 
vieną žada savo garsini-

Petersenas išdavęs karines 
paslaptis olandų agentams

Washingtonas.— Kuomet 
kelios savaitės atgal buvo 
iškeltas kaltinimas, kad val
džios pareigūnas Joseph 
Petersen » teikė informaci
nes paslaptis svetimai ša
liai, dalis spaudos darė spė
liojimus, kad jis šnipinėjęs 
Tarybų Sąjungai. Dabar 
oficialiai pranešama, kad 
Petersenas teikė informaci
ją Olandijos karinei žval
gybai.

Olandijos ambasada pa
darė pareiškimą, kad Pe
tersenas tikrai davė infor
maciją olandų agentams, 
bet olandai manė, kad jis 
tam turi savo viršininkų 
leidimą. Petersenas laiko
mas suimtas ir prisaikdinti 
teisėjai svarsto kaltinimus 
prieš jį.

gystė dar labiau sustiprės.
“Norime jo patarimų”
Kinijos oficialus komu

nistinis organas “Liaudies 
Laikraštis” sako, kad Neh
ru apsilankymas šalyje yra 
didžiulis įvykis Azijos isto
rijoje. Laikraštis prideda:

“Mes turime ir nemažai 
nesutikimų, bet Nehru ap
silankymas pas mus yra. 
džiaugsmingas įvykis. Mes 
visi siekiame gero Azijos 
žmonėms. Mes pasirengę 
ir norime išklausyti didžio
jo Indijos vado patarimų 
mums... ”

Oficialus Nehru priėmi
mo balius įvyko buvusiuose 
imperatoriaus rūmuose. 
Ten radosi Mao, Čou ir ki
ti Kinijos vadai, užsienio 
ambasadoriai ir taipgi Ti
beto Dalai Lama.

muose ir cirkuliaruose', o 
kitą daro, kai prisieina at
mokėti už ligą, nelaimę ar
ba mirti. 
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Labai dažnai, sako skun
dai, apdraudos firmos tik 
aiškina, kad “garsinimas 
nebuvo teisingai suprastas” 
arba “mūsų nuostatai yra 
elastiški, mes negalime sek
ti kiekvieną raidę.”

Viena New Yorko firma 
taipgi apkaltinta: Commer
cial Travelers Mutual Ac
cident Association of Ame
rica.

Federalinė Prekybos Ko
misija sako, kad apdraudos 
firmos labai nusižengia sa
vo garsinimuose. Didelėmis 
raidėmis pažadami geriausi 
išmokėjimai ir lengviausios 
sąlygos, o mažiukėmis rai
dėmis pridėtos pastabos, 
kurios atidengia, kiek ma
žiau ta apdrauda faktinai 
verta.

Britai paliks Snezą, - bet 
turės teisę ten sugrįžti...

Kairas. — 1882-ru metu 
liepos 3-čią pirmi britų jun
giniai įžengė į Suezo kanalo 
sritį Egipte. 1956 metų 
birželio 1'8-tą paskutinis 
britu kareivis turės ta sri- 4- 4-

tį palikti . Taip nusako su
sitarimas, kurį pasirašė čia 
Egipto premjeras Nasseris 
ir Britanijos ambasadorius.

Bet britai išsiderėjo svar
bų punktą sutartyje: jie 
sau rezervuoja teisę grįžti 
su savo karinėmis pajėgo
mis į Egiptą, jei j karą įsi
veltu kuri nors arabu bloko C c-

šalis arba Turkija...

Guatemalos Miestas. — 
Prezidentas Armas sako, 
kad Amerika žadėjo $6,000,- 
000 paskolą kelių tiesimui, 
bet davė tik $1,500,000.

Ne vien mandagumas ...
Užsienio spauda sako, kad 

Nehru apsilankymas Kini
joje tikriausiai nėra vien 
mandagumo žestas atsimo
kant už Čou apsilankymą. 
Nehru ir Mao, kaip mano
ma, tarėsi ir dar tarsis gy
vybiniais klausimais, kurie 
liečia abi šąli. Tas paaiškė
jo ir iš prakalbos, kuiną 
Nehru pasakė per Pekingo 
radiją. Nehru sakė, kad 
abi šalys, Indija ir Kinija, 
pasirinko pažangos kelią ir 
juomi žengia pirmyn ir jog 
todėl svarbu, kad jos viena 
kitą suprastų.
Manoma, kad Mao ir Neh

ru išleis bendrą pareiškimą, 
kuriame bus išdėstyta, kaip 
jie planuoja bendradarbiau
ti taikos palaikymui Azijo
je ir pasaulyje.,

Londonas. — Vyriausias 
Anglijos bažnyčios dvasi

ninkas arkivyskupas - Dr. 
Geoffrey Fisher griežtai 
pasmerkė rasinę priespau
dą Pietų Afrikoje.

Įves kaltinimas 
prieš Harriman

New Yorkas. — Repu
blikonų kandidatas į N. Y. 
gubernatorius senatorius 
Irving M. įves apkaltino 
demokratą Harrimaną ne
švariose suktybėse. Jis sa
kė, kalbėdamas per radiją, 
kad 1930 metais firma, ku-1 
rios tarybos prezidentu bu
vo Harrimanas, buvo ap-, 
kaltinta kyšių davime tei
sėjui.

Ta kompanija, United 
American Line, tada buvo 
apkaltinta $250,000 kyšio 
davime teisėjui W. Bernard 
Vause.

<

įves pripažino, kad Har
rimanas ir tuo metu sakėsi 
nežinojęs apie tos firmos 
direktorių darbus.

Tuoj po Ivęs’o pareiškimo 
demokratai jį ap aki tino 
“nešvariose kovos metodo- 
se.” Jie sakė, kad įves pui
kiai žino, kad Harrimanas 
nebuvo asmeniškai įveltas i 
tas machinacijas. Bet jis 
tą pasenusį apkaltinimą vis- 
vien iškėlė bandydamas iš
gelbėti vis silpnėjančius re
publikonų laimėjimo šan
sus.

įves kaltinimas prieš 
Harrimaną buvo iš anksto 
garsintas kaip “bomba, ku
ri sprogs ir sudaužys de
mokratų viltis į šipulius.” 
Buvo laukta ko nors naujo, 
bet įves tik pakartojo, ką 
1930-tais metais rašė laik
raščiai.

Londonas. — Premjeras 
Churchill sako, kad jis vis 
dar pageidautų tartis su 
TSRS premjeru Malenkovu.

Paryžiui e 
deramasi 
del Saaro

Paryžius. — Francūzijos 
premjeras Mendes - France 
ir Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris tarėsi net 
per 6 valandas. Jų pasita
rimų vyriausiu punktu, kaip 
pranešama, buvo Saaro sri
ties klausimas. Ta sritis 
dabar ekonominiai ir dali
nai administraciniai pri
jungta prie Francūzijos, 
nors ji nepaskelbta Francū
zijos dalimi. Vokietijos na
cionalistai, iš kitos pusės, 
norėtu, kad ta sritis vėl bū- 
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tų prijungta prie Vokieti
jos, nors atvirai jie kol kas 
to dar nereikalauja.

,Į Paryžių jau yra atskri
dęs ir Dulles. Pasitarimai 
dabar, kaip pranešama, bus 
lemiami. Nuo jų išeities pri
klausys, ar Francūzijos par
lamentas ratifikuos Londo
no susitarimą, ar bus leis
ta Vokietijai Įeiti į Atlanto 
paktą ir tuoj pradėti gin
kluotis.

Indonezija suėmė 3 Čiango 
agentus kaip subversyvius

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia suėmė tris vietinius 
kinus, kurie skaitomi čian
go agentais. Du jiems pa
našūs buvo suimti kelios 
savaitės atgal. Tie kinai 
darbavosi Indonezijoje gy
venančioje kinų bendruo
menėje, kur kiršino prieš 
Naująją Kiniją ir prieš ge
rus santykius tarp Kinijos 
ir Indonezijos.

Suimtųjų tarpe randasi 
vyriausias Čiango agentas 
Indonezijoje Tjong Hoen 
N ji. Jis bus deportuotas, 
greičiausiai į Taivaną (For- 
mozą), nors jis taipgi sten
giasi gauti vizą išvažiavi
mui į Ameriką.

(Indonezijos 40 milijonų 
gyventojų tarpe kinai su
daro svarbią trijų milijonų 
mažumą. Jų nuošimtis di
džiausias miestuose, kur jų 
rankose randasi dauguma 
prekybos įstaigų. Didelė 
dalis tų kinų vienu metu 
yra ir Indonezijos ir Kini
jos piliečiai.)

Philadelphia, Pa.
Spalio 19 d. Pennsylvania 

Ligoninėje mirė Pranas Pa
juodis, 71 m. amžiaus. Gy
veno po 326 Federal St.

Kūnas bus pašarvotas 
penktadienį, spalio 22 d., 
Juozo Kavaliausko koply
čioje, 1601-03 So. 2nd St. 
Atsisveikinimo ceremonijos 
įvyks šeštadienį, 10 vai. ry
to iš koplyčios į Fernwood 
kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Moniką, dukterį Ju
liją, du sūnus Praną ir Kos
tą, draugų ir pažįstamų.

Šią žinią telefonu prane
šė Juozas Kavaliauskas, ku
rio įstaiga rūpinasi viršmi- 
nėtų laidotuvių apeigomis.

Paskutiniai 
pranešimai

New Yorkas.—FBI skel
bia, kad suėmė 10 Puerto 
Rico komunistų. Vieni jų 
buvo suimti Puerto Rico 
saloje, kiti New Yorke. 
FBI sako, akd suimtieji 
bendradarbiavo su kraštu
tiniais Puerto Rico nacio
nalistais, kurie stoja už pil
ną savo šalies nepriklauso
mybę.
Berlynas.—Senatorė Mar

garet Chase Smith lanky
damasi Berlyno tarybinia
me sektoryje vos nebuvo 
policijos suimta. Ji foto
grafavusi prieš nuostatus 

I ir policija jai liepė nustoti. 
Kai ji nesiskubino, policija 
norėjo ją vestis į stotį, bet 
ji pasiskubino savo auto
mobiliu.

Denveris. — Septyni ko
munistai kaltinami po Smi
tho aktu, sako, kad labai 
sunku gauti advokatą. Iš 
124 mieste gyvenančių ad
vokatų 73 tuojau atsisakė, 
25 atsisakė po trumpo pa
sikalbėjimo, su kitais dar 
nebuvo kalbėtasi. Visi atsi
sakiusieji advokatai nuro
dė, kad jie bijo įsitraukti 
i politines bylas.

Detroitas. — Imigracijos 
taryba nusprendė, kad 
Peggy Wellman, kuri gyve
no šioje šalyje nuo pat vai
kystės ir čia turi vaikus, 
turi būti deportuota Kana- 
don. Ją ir jos motiną, Mrs. 
Hobson, imigracijos parei
gūnai jau seniai bandė de
portuoti.

Washingtonas. — Vysku
pas Oxnam (metodistas) 
sako, kad Harvey Matusow 
jam prisipažino melagin
gai liudijęs prieš komunis
tus. Matusowas yra buvęs 
komunistas, kuris dabar 
tarnauja teisingumo de- 
partmentui kaip informa
torius.

Maskva.—Amerikos; Bri
tanijos, Francūzijos, Kana
dos ir kelių kitų vakarietiš
kų kraštų ambasadoriai ap
leido balių, kurį surengė 
Burmos ambasadorius. Kai 
vakarų ambasadoriai atvy
ko, jie rado, kad kviesti ir 
Liaudies Kinijos, Šiaurės 
Korėjos, Vietnamo bei Ry
tų Vokietijos ambasadoriai. 
Nenorėdami su jais ten bū
ti, vakariečiai apleido Bur
iuos ambasadą banketui 
dar neprasidėjus.

Washingtonas. — Du šni
pai, buvę komunistai Mat
thew Cvetic ir John Laut- 
ner, išėjo su kaltinimais 
prieš Glen Taylor, buvusį 
Idaho senatorių, kuris da
bar iš naujo kandidatuoja į 
tą pačią vietą.

Cveticas ir Lautneris sa
ko, kad kuomet Tayloris 
1928-tais metais buvo pro
gresyvių partijos vice-pre- 
zidentinis kandidatas, jis 
gerai žinojęs, kad ta parti
ja ‘‘komunistų dominuoja
ma.”
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MOKSLININKAI IR MELAGIAI
PADORIAM AMERIKIEČIUI šiandien nėra lengva 

skaityti komercinę spaudą bei klausyti radijo žinių.
Jis skaito, jis girdi tai, kaip nuolat ir nuolat 

mokslininkai, švietėjai, visuomenininkai yra neigiami, 
šmeižiami, o melagiai, “apsigimę melagiai,” statomi ant 
pedjestalo, garbinami.

Štai viename New Yorko dienraščių telpa tęsiniais 
raštai, rašyti Budenzo, to persivertėlio,—žmogaus be jo
kio doros skrupulo, kuris yra jau apšmeižęs visą eilę žy
mių amerikiečių, kurio “liudijimais” pasiremiant, buvo 
pasiųsta kalėjiman eilė geriausių darbininkų judėjimo 
veikėjų. Budenzo raštai dedami į žymiausią laikraš
čio vietą; už savo plepalus šis asmuo jau yra gavęs be- 
ne šimtus tūkstančių dolerių. Jis gerbiamas, jis stato
mas net pavyzdžiu kitiems amerikiečiams.

Jau visa eilė persivertėlių, melagių parašė knygas, 
kaip jie atlikdinėjo provokatorių darbus. Ir tos knygos 
komercinėje spaudoje susilaukė “šilto įvertinimo,” pa
gyrimų, puikių reklamų. Tuo pačiu kartu tikrieji ra
šytojai, kurie neparsidavė doleriui, nebegali savo raš- 
tii išleisti pasaulin; nėra kas juos leidžia.

Paimkime kitus pavyzdžius.

ŠTAI ŽYMUS MOKSLININKAS Dr. Vannevar 
Bush atvirai pareiškia, kad šiandien Amerikos moks
lininkai yra sudemoralizuoti. Kas juos sudemoralizavo? 
Juos sudemoralizavo pati šalies administracija, sako 
mokslininkas Bush.

Prezidento išleistas patvarkymas, pagal kurį moks
lininkai turį būti “tyrinėjami,” daugiausiai kenkia 
mokslo žmonėms. Kenkia, žinoma, ne tik mokslinin
kams, bet ir jų darbui. Tie “tyrinėjimai,” tokie, kaip 
mokslininko Oppenheimerio “tyrinėjimai,” sulaiko moks
lininkus nuo darbo, nuo naujų moksle atradimų, o tai 
kenkia progresui, tai 'kenkia šalies gynybai, tai kenkia 
visiems amerikiečiams.

Dr. Bush, tiesa, pripažįsta, kad mokslininkai dėl to ■ 
neskelbs vyriausybei streiko; jei jie bus pašaukti, jie . 
dirbs. Bet koks ten bus jų darbas, kuomet nei vienas 
jų nežino, kas jam bus rytoj! Rytoj ar poryt gali atsi
tikti bet kuriam jų, kas atsitiko Oppenheimeriui.

Dr. Bush’ui pritarė kitas žymus mokslininkas, Dr. 
A. G. Hill, Massachusetts Institute of Technology labo
ratorijos direktorius.

Panašią nuomonę pareiškė ir Dr. John von New- 
mann, žymus matematikas Princetono Universitete.

Šitie mokslininkai tiesiog pirštu rodo į makar- 
tistus ir jų šnipus, kurie yra pasiryžę bet kurią dieną 
bet kurį mokslininką moraliai nukryžiavoti tik dėl to, 
kad jis ir ji turi savo politines pažiūras, priešingas ma- 
kartistų ir reakcininkų politikai.

JAU PER TŪLĄ LAIKĄ spaudoje reklamuojamas 
tūlas Harvey Matusow.

Kuo jis išgarsėjo? Jis išgarsėjo tuo, kad turi lanks
tų liežuvį, bet neturi sąžinės. Jis liudijo teismuose ir 
kongresiniuose komitetuose prieš daugelį žymių ame
rikiečių. Jo žodis teismuose ir valdinėse įstaigose ima
mas už teisingą, už tikrą.

Paskiausiu laiku šis tipas “liudija” prieš Abrahomo 
Lincolno Brigados narius. Abrahomo Lincolno Brigadą 
sudarė amerikiečiai, kurie kariavo Ispanijoje, padėdami 
Ispanijos respublikai apsiginti nuo Hitlerio, Mussolinio 
ir Franko užpuolimo.

■ Justicijos departmento sekretorius Mr. Brownell 
pareiškė, jog amerikiečiai, ispanų karo veteranai, esą 
subersyvūs ir turi registruotis! Dėl to eina apklausi
nėjimas prie Subversive Activities Control Tarybos ir 
čia tasai Matusov pasirodė tiesiog didvyriu. Jis ir 
prieš veteranus “liudija.”

Pašaukiamas metodistų bažnyčios vyskupas J. 
Bromley Oxnam ir po priesaika šis aukštas dvasiškis 
liudija, kad Harvey Matusov buvo pas jį atėjęs atsi
prašyti dėl to, kad jis, Matusow, kadaise “liudijo” prieš 
šį vyskupą. Matusov pasakęs vyskupui Oxnam: aš esu 
apsigimęs melagis; melavau prieš visus, nes teisybės 
sakymas man yra svetimas,—negaliu susivaldyti neme
lavęs !

Štai, jums šių dienų mūsų šalies didvyris!
Mokslininkas Oppenheimeris, vyriausias atominės 

jėgos pajungimo ekspertas, apšauktas nepatikimu, o ap
sigimęs melagis Matusov imamas didvyriu!

Ar tai ne gėda?! '•_

VISA TAI turėtų priversti kiekvieną amerikietį gi
liau pagalvoti ir lapkričio 2 dieną, renkant kongresma- 
nus, senatorius, gubernatorius ir kitokius pareigūnus, 
žiūrėti, kad neprasiskverbtų koks nors makartistas, 
mokslininkų ir visuomenininkų šmeižikas, progreso stab
dy toj as, melagių-prasiradėlių užtarytojas!

2 pušį.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., spalio (Oct.) 21, 1954

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Apie socialinę apdraudą
“IŠRAUTIEJI”

Pranciškonų Darbininkas 
šitaip rašo apie lietuviš
kuosius dipukus:

“Didelė taip pat skriauda 
daroma ir atskiram žmo
gui, kai jam atimama gim
toji žemė, nors jis priglau
džiamas kitur ir asmeninė 
laisvė jam išsau goja m a. 
Prancūzai tokius žmones 
teisingai vadina ne tremti
niais, bet ‘išrautaisiais’ — 
išrautaisiais iš savo žemės. 
O žmogus, išrąutas iš savo 
žemės, kaip ir augalas, daž
nai kitur suvysta. Jo dva
sinė sklaida su kliudoma, jo 
kūrybiniai užsimojimai už- 
laužiami, ypač jau pagyve
nusios kartos.”

Kas gi dipukus iš “save 
žemės” “išrovė”? Pranciš
konai bando sakyti, kad 
juos iš Lietuvos “išrovė” 
tarybinė vyriausybė. Bet 
tai didžiausia netiesa.

Jeigu dėl to turėtų kaltin
ti ką nors, tai turėtų kal
tinti Hitlerį, bet jie jo ne
kaltina. O nekaltina dėl to, 
kad jie patys bendradar
biavo su Hitlerio šaikomis. 
kai Lietuva buvo okupuota, 
o kai hitlerininkai iš Lie
tuvos buvo mušami laukan, 
tai pranciškonai su savo bi
čiuliais bėgo pas Hitlerį 
prieglaudos ieškoti. Vadi
nasi, jie patys save “išsiro
vė.”

Per tūlą laiką Lietuvos 
tarybinė vyriausybė ragino 
“išsirovusius” grįžti gimto- 
jon žemėn, dirbti ir gyven
ti. Bet jie to balso neklau
sė. Tai kam dabar verkš
lenti ir ant ko nors rūgo- 
ti ?!

Klausykite, ką sako 
“išrautieji” bulgarai

Kai iš Bulgarijos buvo 
išmušti hitlerininkai oku
pantai, tai ir ten atsirado 
“išrautųjų,” kurie pabėgo 
“į vakarus” “laisvės ieško
ti.”

Dabar tūli, apdairesnieji 
bulgarai “išrautieji” jau 
persiorijentuoja ir grįžta 
atgal į savo gimtąjį kraštą.

Lietuvos žinių agentūra 
Elta praneša iš Bulgarijos 
sostinės, Sofijos miesto, to
kį įdomų pranešimą:

“Bulgarijos laikraščiuose 
paskelbtas pareiškimas, ku
rį padarė Petras Penevas 
Trifonovas ir Miloradas Ki
jevas Mladenovas, buvę ar
šūs kontrrevoliucionieriaus 
Dimitrovo (Gemeto) šali
ninkai, pabėgę iš Bulgari
jos nuvertus fašistinį reži
mą ir dabar savo noru grį
žę į tėvynę.

“Petras Trifonovas emi
gracijoje buvo vadinamojo 
‘bulgarų nacionalinio komi
teto’ s e k r e t o r i u s Graco 
mieste (Austrijoje) ir pro- 
amerikmio ‘žaliojo interna
cionalo’ atstovas Austrijo
je, o Miloradas Mladenovas 
—‘bulgarų nacionalinio ko
miteto’ skyriaus sekreto
rius Miunchene ir ‘žaliojo 
internacionalo’ atstovas 
Vakarų Vokietijoje. Savo 
pareiškime Trifonovas ir 
Mladenovas kalba apie prie
žastis, paskatinusias juos 
grįžti į tėvynę.

“Augąs amerikiečių spau
dimas emigracijai įtikino 
juos, kad emigrantinis ‘bul
garų nacionalinis komite
tas’ yra ne kas kita, kaip 
įrankis JAV rankose kovai 
prieš bulgarų tautą.

“‘Bulgarų nacionalinio 
komiteto’ nariai naudojo 
emigrantus verb a vimui į 
šnipų organizacijas ir, pa
rengtus specialiose moky
klose, siųsdavo į Bulgariją 
vykdyti ardomąjį darbą ir 
rinkti šnipinėjimo žinias. 
Tokios mokyklos įsteigtos 

Zalcburge, Lince bei Gris- 
kirchene—amerikiečių oku
pacijos zonoje Austrijoje, 
Miunchene ir Bad Telce ir 
kitose Vakarų Vokietijos 
vietose. Visos žinios buvo 
perduodamos Gementui, o 
jis perduodavo jas ameri
kiečiams.

“Įsitikinę, kad mūsų ko
va niekuo nepateisinama, 
sakoma pareiškime, ir suži
noję apie didelį Bulgarijo
je vykdomos statybos už
mojį ir bulgarų tautos lai
mėjimus, mes nutarėme nu
traukti mūsų antiliaudinę 
veiklą, grįžti į tėvynę ir 
prašyti suteikti mums ga
limybę dirbti mūsų tautos 
gerovei ir laimei.

“Pareiškimo pabaigoje 
Trifonovas ir Mladenovas 
kreipiasi į kitus emigran
tus, ragindami juos grįžti į 
tėvynę ir dirbti savo tau
tos klestėjimui.”

Matote, ponai pranciško
nai, kaip elgiasi Bulagrijos 
“išrautieji”! Ką jūs į tai 
atsakysite?

N. ŠVERNIKO LAIŠKAS 
ANGLIJOS DARBO 
UNIJŲ KONGRESUI

Š. m. rugsėjo mėnesio 
pradžioje, kaip žinia, Brigh- 
tone įvyko 86-tasis Anglijos 
darbo unijų kongresas. 
Tarp kitų jį sveikinusiųjų, 
buvo Tarybų Sąjungos prof
sąjungų pirmininkas N., 
Švemikas. Jis pasiuntė an
glų darbininkų kongresui 
toki sveikinimą: 
“Brangūs draugai!

“Visasąjunginė Profesi
nių Sąjungų Centro Tary
ba tarybinių darbininkų ir 
tarnautojų vardu sveikina 
86-ąjį Britanijos tredjunio- 
nų kongresą ir linki jam 
sėkmingo darbo.

“Jūsų kongresas vyksta 
tuo metu, kai pasaulio tau
tos aktyvina savo pastan
gas, kad pašalintų naujo 
karo grėsmę ir sustiprintų 
taikos reikalą. Šią kovą už 
taiką remia milijonai visų 
šalių darbo žmonių, susivie
nijusių į profsąjungas. Be 
abejo, visų profsąjunginių 
organizacijų veiksmų vie
nybė padėtų pasiekti laimė
jimus įgyvendinti šį kilnų 
tikslą ir mažinti tarptauti
nį įtempimą.

“Didžiosios Britanijos 
darbininkų klasė, taip pat, 
kaip ir Tarybų Sąjungos 
darbo žmonės, suinteresuo
ti taikos stiprinimu ir drau
giškų santykių tarp tautų 
vystymu. Mes manome, kad 
bendros pastangos Anglijos 
ir Tarybų Sąjungos profsą
jungų, kurios suvaidino di
delį vaidmenį kovoje prieš 
fašizmą, gali ir dabar būti 
vertingas indėlis į kovą už 
taiką ir tarptautinio prof
sąjungų bendradarbiavimo 
stiprinimą. Todėl VPSCT 
kreipiasi į Britanijos tred- 
junionų kongresą, siūlyda
ma apsvarstyti klausimą 
apie ryšių tarp mūsų šalių 
profsąjungų sustipr i n i m ą 
ir, konkrečiai, , apie Ang’li- 
jos-Tarybų Sąjungos Prof
sąjunginio komiteto veiklos 
atnaujinimą.

“ A n gi i j o s-Ta r y bu Sąjun
gos Profsąjunginio komite
to veiklos atnaujinimas ga
lėtų padėti stiprinti ryšius 
tarp Didžiosios. Britanijos 
ir Tarybų Sąjungos darbi
ninkų, toliau plėsti preky
binius ir kultūrinius santy
kius tarp mūsų šalių, su
vienyti pastangas kovoje 
už apsiginklavimo sumaži
nimą ir vandenilinio bei 
atominio ginklo uždraudi
mą ir kolektyvinio tautų 
saugumo užtikrinimą.

“Abiejų šalių profsąjun-

Nuo sausio 1. dienos 10 
milijonų naujų amerikiečių 
įsijungs į socialinės apdrau- 
dos gavėjų milijoninį būrį 
ir milijonai kitų amerikie
čių, nuo seniau gavusių so
cialinės apdraudos išmokė
jimus, jau šiuo metu gauna 
didesnes sumas ir visokius 
papildymus, kaip kad buvo 
numatyta 83-čiojo Kongre
so priimtame įstatyme, ku
rį p a s i r ašė prezidentas. 
Tikrumoje Kongresas pra
plėtė 1935 metų Socialinio 
Saugumo Aktą, tuo būdu 
užtikrindamas Apd raudą 
55 milijonams amerikiečių 
darbininkų arba, statistiš
kai, kalbant, kiekvienam 9- 
netui iš 10. Naujuoju įsta
tymu apdraudą gaus papil
do ir 15,000,000 padienių ar 
taip vadinamų “part-time” 
darbininkų.

Naujiena naujame priedė
lyje yra tai, kad apdraudą 
gaus 3,600,000 ūkininkų. 2,- 
100,000 žemės ūkio darbi
ninkų, 200,000 namų ruošos 
darbininkų, 150,000 federa
linės vyriausybės tarnauto
jų, kurie iki šiol nebuvo 
draudžiami, 100,000 inžinie
rių, architektų ir sąskaiti
ninkų bei 300,000 kitų dar
buotojų. Nurodoma, jog 
prie naujai apdraustųjų 
grupės taip pat priklauso 
apie 3,500,000 valstijų ir sa
vivaldybių tarnautojų ir vi
so labo apie 250,000 dvasiš
kių.

Reikšmingiausia priedėlio 
permaina prie senojo socia
linio saugumo įstatymo yra 
apdraudos padidinimas dar
bininkijai. Iki šiol pensinin- 
,kų darbininkų socialinė ap- 
drauda, atsižvelgiant į jų 
uždarbio didumą praeityje, 
siekė nuo 25 dolerių iki $85. 
Dabar Kongresas apdraudą 
padidino nuo $30 iki $98.- 
50, taip pat atsižvelgiant į 
jų išlaikomos šeimos didu
mą.' Atatinkamai naujuoju 
priedėliu patvarkyta ir iš 
darbininkų išskaitomi pro
centai socialinės apdraudos 
labui taip, kad nuo 1955 m. 
sausio 1 d. pensija asme
nims, uždirbusiems tarp 
3,600 ir 4,200 dolerių 
per metus, bus mokama

Žinios iš Lietuvos
METINĮ PLANĄ — PIRMA 

LAIKO
KLAIPĖDA. Klaipėdos taba

ko fabriko kolektyvas įvykdė 
trečiojo ketvirčio bendrosios 
produkcijos išleidimo planą de
vyniomis dienomis anksčiau 
nustatyto laiko.

Fabriko darbininkai ir inži- 
nieriniai-techniniai darbuotojai 
kovoja už tai, kad fabrikas 
dirbtu pagal dieninį ir valan
dinį grafiką. žymiai pakėlė 
darbo našumą įpakavimo cecho 
brigadininkai Mažrimas ir 
Druktenis, kurie nuolat žymiai 
viršija darbo užduotis.

Taupant žaliavas, per trečią
jį ketvirtį fabrike sutaupyta 
daug tabako ir popieriaus.

Fabrike imamasi priemonių 
pakelti gaminių kokybei, ruo
šiamasi išplėsti asortimentą. IŠ 
broliškųjų respublikų gautos 
naujos mašinos papirosų ir gil
zių gamybai.

J. J nknevičius

VYKDO ĮSIPAREIGOJIMUS
UKMERGĖ.— “Vienybės” 

ketaus liejinių gamlyklos ko
lektyvas įsipareigojo žymiai 
pakelti darbo našumą, suma
žinti gaminių savikainą, paga-

gas bendrai dominantiems 
klausimams apsva r s t y t i 
VPSCT kviečia į Tarybų 
Sąjungą Britanijos tredju- 
nionų kongreso , delegaciją 
ir mielai ją pAsveikins mū
sų šalyje.”

iki $108.50 per mėnesį.
“Common Council Press” 

Tarnyba nurodo kitus 
reikšmingus Kongreso nau
jojo potvarkio privalumus:

1) Jei asmuo dėl ligos, ne
darbo ar kitokių priežasčių 
kad ir metus nedirba, tai, 
pagal naująjį įstatymą tai 
neturi įtakos jo socialinės 
apdraudos išmokėjimams 
ateityje, priešingai kaip bu
vo anksčiau.

2) Pensininkas dabar ga
li uždirbti 1,200 dolerių ir 
socialinės apdraudos išmo
kėjimai jam .nebus suma
žinti.. Tačiau, jei' jis už
dirbs daugiau kaip $1,200, 
tai nuo kiekvieno $80 virš 
minėtos sumos jam bus at
skaitoma vieno mėnesio ap- 
drauda.

3) Naujuoju priedėliu nu
statyta, kad asmeniui, gau
nančiam senatvės apdrau
dą, sulaukus 72 metus, 2 
paragrafo nustatytos sąly
gos nėra pritaikomos. Se
nukas kiek beuždirbtų iš 
šalies, jam bus pilnai išmo
kama pensija.

4) Užsienyje gyvenan
tieji senatvės pensijos ap
draustieji turi teisę gauti 
pensiją, išskyrus tuos, ku
rie gyvena anapus “geleži
nės uždangos,” jaunesni 
kaip 72 m., kurie dirba dau
giau kaip 7 dienas per mė
nesį, ir prievarta dėl kokių 
nors priežasčių pašalinti iš 
Jungtinių Valstybių. Pa
staruoju atveju, jei jų šei
mos nariai pasilieka Ame
rikoje ar yra JAV-bių pilie
čiai, jie savo apdraudos da
lį vistiek gaus.

5) Apdraudos pinigų su
mos pakėlimas įsigalioja 
automatiškai, iš pensininkų 
pusės neužpildant jokių pa
pildomų formų.

Naujas įstatymo priedėlis 
paliko nepakeitęs nuostatą 
kuriuo socialinės apdraudos 
mokestis proporcingai di
dės kasmet iki 1970 metu. 
Šiais metais kiekvienas 
dirbantysis sumokės į soci
alinės apdraudos fondą 72 
dolerius, o kitais metais 
$84, kai lygią sumą sumo
kės ir darbdavis.

Common Council

minti atsarginių dalių trakto
riams ir žemės ūkio mašinoms 
už 25,000 rublių. Jau matosi 
pirmieji socialistinio lenktynia
vimo rezultatai.. Nuolat virši
ja užduotis šaltkalvių cecho te
kintojai J. Bakučionis ir A. 
Vagoms. Vykdydami šefuoja
mosios Deltuvos MTS užsaky
mus, jie ištekino dviem trakto
riams užpakalinio tilto ašis, o 
taip pat kelis šimtus įvairių 
detalių. Karolio Požėlos vardo 
kolūkiui atremontuota nemaža 
plūgų, akėčių ir kitų žemės Pi
kio mašinų.

G. Šarūnas

KAIMO IR DARBININKŲ 
KORESPONDENTŲ 

PASITARIMAS
Įvyko “Panevėžio tiesos” 

laikraščio kaimo ir darbininkų 
korespondentų pasitarimas.

Po pranešimo sekė korespon
dentų pasisakymai. Kalbėję 
Navickas, Uzara, Žalgevičiūtė, 
Valiukas ir kiti iškėlė eilę trū
kumų laikraščio darbe. Buvo 
pasiūlyta plačiau nušviesti ko
vą prieš kapitalizmo liekanas 
žmonių sąmonėje, o taip pat 
mokyklų gyvenimą, daugiau 
padėti pradedantiems litera
tams.

Savo pasisakyme laikraščio 
redaktorius Bajarūnas pripaži
no kritiką redakcijos adresu 
teisinga, kvietė visus pasitari
mo dalyvius suaktyvinti savo 
veiklą, aktyviau dalyvauti 
spaudoje.

7?. Skiauteris

NAUJAS SPECIALISTŲ
BŪRYS MAšINŲ-TRAK-

TOR1Ų STOTIMI
Vilniaus žemės ūkio ^echa- 

nizavimo technikumas išleido 
eilinę specialistų laidą. Po ket- 
verių mokymosi metų techni
ku-mechanikų ir technikų-elek- 
trikų diplomus gavo 80 žmo
nių. Jauniems specialistams 
įteikti kelialapiai vykti darban 
į respublikos mašinų-traktorių 
stotis. Šių metų rugpiūčib mė
nesio pabaigoje technikumą 
baigs dar apie 30 techniku-me
chaniku.

Ateinančiais mokslo metais 
technikume vidurinį specialų 
mokslą įgis 170 jaunuolių ir 
merginų — tiek pat, kiek buvo 
išleista per pastaruosius trejus 
metus, šių metų rudenį į pir
mąjį kursą bus priimta moks
leivių dvigubai daugiau, negu 
pernai.

Jurbarko rajono Smalininkų 
kaime nuo naujų mokslo metų 
pradės veikti antras respubli
kos žemės ūkio mechanizacijos 
technikumas.

Besiruošiant respublikinei 
dainų šventei

Kaunas.—J. Gruodžio \ar
do muzikos mokyklos salėje 
įvyko miesto meninės savivei
klos ratelių vadovų pasitari
mas. Jo dalyviai apsvarstė pa
siruošimo 1955 m. respubliki
nei dainų šventei klausimus. 
Pranešimą pasitarime padarė 
miesto vykdomojo komiteto 
kultūros skyriaus vedėja Nak- 
tinienė. Ji pažymėjo, kad ša
lia pasiekimų miesto meninės 
saviveiklos kolektyvų darbe 
yra rimtų trūkumų. Darbui 
pagerinti ateit.yje numatyta 
nuolat organizuoti rate 1 iii va
dovų seminarus, metodinius 
lektoriumus, sudaryti komisi
jas.

Tarprajoninių liaudies kū
rybos namų direktorius Pupe- 
lis kalbėjo apie savalaikį pasi
ruošimą respublikinei dainų 

; šventei.
Pasitarime taip pat '^b.sisa- 

H'ė Politechnikos instituto stu
dentų klubo pirmininkė Jūre- 

i iė, Tarprajoninių liaudies kū
rybos namų metodistas Motu-- 
za ir kiti.

A. Pocius

Išradingi lenktyniautojai

KAUNAS. — Muilo fabriko 
kolektyvas, įsijungęs į lenk
tyniavimą, prisiėmė padidin
tus įsipareigojimus — per rug
sėjo ir spalio mėnesius paga
minti daug produkcijos vir
šum plano, pakelti darbo‘na
šumą 1.1 procento, sumažinti 
gaminių savikainą.

Fabriko kolektyvas ėmėsi 
spartinti gamybą. Lenktynia
vime geru išradingumu pasi
žymėjo muilo virėjai ir taros 
cecho darbininkai. Muilo vi- 
lėjai Butkus ir Sidorenko pa
stebėjo, kad kelti darbo na
šumą trukdo pasenusi muilo 
žaliavos padavimo sistema. 
Jie pasiūlė paduoti žaliavą į 
muilo virimo cechą garo Spau
dimu. To dėka ceche J^arbo 
našumas pakilo apie 8 procen
tus. Jei anksčiau Butkus išdir
bio normą įvykdydavo 140 
procentų, tai dabar jo išdirbis 
pakilo iki 160 procentų.

Taros cecho brigadininkas 
Lefkevičius taip pat padėjo 
cecho kolektyvui padidinti iš
dirbį. Jis pagamino rolikines 
žirkles, su kuriomis daug 
sparčiau paruošiamos“ •geleži
nės juostos dėžėms. Qa^bar jo 
\ a dovani amus brigados , Garbi
ni nka i pagamina apie 33, pro
centus produkcijos daugiau, 
negu anksčiau pagamindavo.

Pakėlė darbo našumą* ir kiti 
darbininkai.Fasuotoja Orlaus
kai! ė, skalbimo miltelių viri
mo brigados brigadininkas 
Sadaitis, išfasavimo brigados 
brigadininkas Maslova ir kiti 
išleidžia beveik trečdaliu bo
čiukui jos daugiau, negu anks
čiau išleisdavo.

Našiai dirbdamas, įmonės 
kolektyvas per rugsėjo mėne
sio dvi dekadas pagamino 25 
tonas skalbimo miltelių ir 11 
tonų ūkinio muilo viršumi 
plano.



JLie tu vos Sūnus —Išeivis
lfe=*=............ ... ;.:^.=Rašo SUSNINKŲ JURGIS------

DETROIT, MICH.

(Tąsa)
Nuo tos dienos Jurgis suprato, kad 

jis senelio asmenyje turi gerą idėjos 
draugą ir tėvą, nuo kurio nereikia nieko 
slėpti. Kitą dieną senelis jįjį užkvietė 
pas save, sakydamas:

“Būtinai, drauguti, turi ateiti pas 
mane į namus; aš labai pageidauju ta
ve supažindinti su savo šeima, na, ir 
daugiau patirti apie tą savo sūnų, teisė
ją...”

Proga atsirado dar už poros dienų. 
Jurgis pavalgė vakarienę kaip tik parė
jo iš darbo ir nuėjęs rado senelį sėdintį 
po jauna vyšnaite ir jo belaukiant. Pa
sikalbėję keletą minučių, senelis jį pa
vadino vidun. Ir kaip jis nusistebėjo, 
kai įėjęs painatė jo geriausį draugą 
Walterj! Tas ramiai sėdėjo prie lango 
ir lyg niekur nieko sau skaitė laikraštį.

Jurgis prisiskubino, pagriebė Walters ranką:
— Nu, kaip čia dabar? Iš kur, drau

guži. atsiradai šioje grįtelėje?
'nalteris nieko nesakė, nusišypsojo 

nuoširdžiai, matydamas, kad senelis no
ri ką tai pasakyti.

— Walteris tai mano antrasis sūnus... 
Pažįsti jį?

— Tėvuk, aš Walterį daug pirmiau 
negu tave pažinau. Tai mano geriau
sias prietelius, draugas ir bendradarbis. 
Bet jūs nei sykį apie jį neprisiminėte...

— Aš maniau, kad tu jo visai nepa
žįsti. Walteris ne toks, kaip tas teisė
jas, ir aš Walteriu didžiuojuos.

— Koks netikėtumas! — sakė Jurgis. 
Kiek kartų su jūsų Walteriu teko daly
vauti unijų mitinguose, susirinkimuose 
ir kitokiose sueigose, ir nei nepamįsli- 
nau, kad tai būtų jūsų sūnus.

— Taip jau yra. Taip turi būti! Nes 
darbininkų klasės sūnų ir dukrų keliai 
labai painūs, kryžiuojasi, mes niekad 
nei vienas nežinome, kur rytoj nueisi
me, ką rasime.

Paskui jų kalbos pakrypo kita tema. 
Ir kalbėjosi, kalbėjosi jie ilgai, tartum 
bū^i buvę tikri broliai, kurie per trisde- 
šįfiitį metų nesimatė. Jurgis viską 
smulkmeniškai išpasakojo, kaip ir kiek 
jam teko nekaltai nukentėti. , Ir jis pa
brėžė, kad jo noras lieka tas pats: dar
buotis kol sveikata leis dėl darbo žmo
nių gyvenimo gerinimo.

Senelis su Walteriu atydžiai' klausėsi 
ir jam užbaigus senelis pradėjo savo is
toriją, kuri Jurgiui pasirodė dar įdo
mesnė už jo paties. Išklausęs senelį 
Jurgis žinojo, kad jis turi reikalo su 
draugu, kuris yra nemenkiau atsidavęs 
už tuos pačius reikalus, — už liaudies 
reikalus.

Kai jie baigė pasikalbėjimą, jau buvo

vidunaktis. Senelis paėmė Jurgį už ran
kos ir ją spausdamas klausė:

— Ar tu pyksti ant mano sūnaus pa
laidumo?

— Ne, tėvuk. Buvau nuteistas, atli
kau bausmę, sveikas išėjau ir gyvenu. 
Jei ne jūsų sūnelis, tai kitas būtų mane 
nubaudęs.

Senelis liūdnomis akimis pažiūrėjo į 
Jurgį:

—Taip, sūnau, ištikrųjų gal kitas tei
sėjas tave būtų nubaudęs dar aršiau. 
Toks jau yra visuomenės kovotojo ke
lias. Ir mano sūnelis jau ne tave vieną 
yra nubaudęs, ne, jis yra pasiuntęs į 
kalėjimą keletą šio miestelio ryžtingų 
kovotojų. Nors mes, tėvai, tam esame 
priešingi, bet jis, deja, mūsų neklauso, 
su mumis visai nesiskaito, ir ką tu jam 
padarysi? Bet jis tatai kada nors su
pras ir labai gailėsis, kad savo klasės ir 
idėjos draugus trempė po kojomis. Da
bar jis šiltą vietelę turėdamas su savo 
tėvais net gėdinasi susitikti, bet ka
da nors to gailėsis....

Senelis nubraukė nuo kaktos prakaitą 
ir atrodė labai susijaudinęs. Norėjo jis 
dar ką pasakyti, bet Jurgis, patėmijęs, 
pats pasiskubino sakydamas:

— Tėveli, ne jūsų vienas toks sūne
lis. Tokių yra daug, tokių, kurie išėjo 
aukštą mokslą, atsisveikina ne tiktai su 
savo klasės žmonėmis, bet ir su savo tė- 
veliais-gimdytojais. Jūsų darbai, kiek 
aš juos žinau, yra gražūs ir garbingi. 
Bet ką jūs dabar pasakėte, yra kilniau
sia ir gražiausia. Ir Jurgis atsisveiki
nęs išėjo.

MIRUS
r

Dr. Motiejui D. Palevičiui
Giliai apgailime savo organizacijos nario ir 

vado. Reiškiame simpatijos jo žmonai ir duk
terims dėl šio taip liūdno įvykio ir linkime sie
los stiprumo joms pergyvenimui šio priepuolio.

L.D.S. 3-čios Apskrities Valdyba,
New York ir New Jersey valstijų

MIRUS

DR. M. D. PALEVIČIUI
Detroit, Mich.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 
Uršulei, dukterims Birutai ir Ofilijai; žentui 
Frank Price, broliui Mykolui ir kitiems jo gimi
nėms ir artimiems.

L.D.S. 57 kp., Worcester, Mass.
Valdyba:

J. J. Bakšys, pirm.
O. Sarbivtiene, sek r.
I). Lukienč, f iv. sekr.
D. G. Jusiu s, ižd.

Tame fabrike dirbdamas Jurgis ne
nustojo veikęs. O seneliui dar paaksti- 
nant ir padrąsinant, su kitais suorgani
zavo tvirtą uniją, ir prisidėjo prie Dar
bo Federacijos lokalo. CIO dar nebuvo. 
1 tą uniją jie, grupele veikėjų, suorga
nizavo visus to fabriko darbininkus. Or
ganizavimas ėmė kelius mėnesius ir po 
to jie jau planavo eiti į streiką. Bet ne
darbas tuo laiku jau buvo labai įsisiū
bavęs, depresija jau siautė ir streikas 
atrodė neįmanomas.

Darbininkus atleidinėjo šimtais, metė 
gatvėn. Už keleto savaičių buvo paleis
tas ir Jurgis. Kas jam liko daryti? Jis 
metėsi organizuoti bedarbius į bedarbių 
tarybas, kurios jau tada tvėrėsi • visoje 
šalyje. Jam ir jo bendradarbioms orga
nizavimas sekėsi puikiausiai. Į organi
zavimą įsitraukė ir keletas draugių mo
terų bei merginų. Mieste tuo laiku, kaip 
pripažino ir laikraščiai, jau radosi apie 
penki tūkstančiai bedarbių, o nedarbo 
apdraudos dar negavo ir apie tai dar ne
buvo jokios kalbos.

(Bus daugiau)

Laisvoji
Deliai A. M. Metelionio 

Knygos “Apie Dievus 
ir žmones”

Malonu skaityti Laisvėje, 
jog A. Metelionis ryžtasi 
išleisti savųjų raštų rinkinį. 
Jo rašiniai, kaip žinome, 
liečia proto bei minties lais
vės sritį ir aiškina, kaip 
įvairios religijos tą proto 
laisvę varžo. Pastaraisiais 
laikais pasireiškė tokių raš
tų stoka, o tas labai paleng
vina juodajai įvairiausių 
šventikų armijai žmonių 
sąmonę svaiginti ir jų kiše
nes tuštinti.

Skelbime apie busimąją 
knygą paduodamas ir jos 
vardas: “Apie Dievus ir 
Žmones.” čia man norisi 
gerbiamam autoriui paste
bėti, kad laisvosios minties 
raštų rinkiniui tokis pava
dinimas vargiai pritiktų. 
Sakant, jog knyga bus apie 
dievus ir žmones, lyg ir 
įsvarbinama - pabrėžiama, 
būk dievai esą pirmesni - 
svarbesni, o žmonės tik 
paskui, tik dievų leidžiami 
klampoja...

Tačiau, racionaliai pro
taujant, juk aišku, kad ne 
kokie nors dievai pirma at
sirado, bet žmonės; ir tik 
žmonės — baimės ir neži- 
nystės blaškomi—ėmėsi sau 
padėjėjus - dievukus gamin
tis. Tai ar ne taikliau bū
tų tokio turinio knyga už- 
vardyti: “Apie Žmones ir

Sakykla
| Jų Dievus,” arba “Apie 
Žmones ir Jų Įsivaizduoja
mus Dievus”?

Kol rengiamoji knyga dar 
ne spaudoje, kviečiu gerbia
mąjį autorių ir knygos tvar
kytojus šią mano pastabą 
apsvarstyti.

Linkiu autoriui A. Me- 
telioniui ir jo knygai ge
riausio pasisekimo.

J. B. Pranašas .

Išmokėta premija

AKMENĖ.— Akmenės kal
kinės inžinierius J. RėklaikiS 
prieš kurį laiką pasiūlė racio
naliau išnaudoti šachtines kal
kių degimo krosnis, papildžius 
jų konstrukciją.

Jo pasiūlymai buvo priimti 
ir įgyvendinti. Rekonstrua* 
vus krosnis, jų našumas }padi
dėjo beveik pusantro karto, 
štai, šachtinė inžinieriaus Go- 
lubkovo sistemos kalkių degi
mo krosnis pernai teduodavo 
po 24-27 tonus degtų kalkių 
per parą. Dabar per tą patį 
laiką joje apdegama po 35— 
40 tonų kalkių. ?

Racionalizatoriui Rėklaičiui 
išmokėta piniginė premija. '

S. Rimonis

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams. <

Montello, Mass.
Ilgai rengtas ir lauktas po- 

kyls, kurį rengė Montellos lie
tuviai pagerbti daktarą Al
fonsą Budreckį, įvyko siu me
tų spalio 2 d., State Armory, 
Warren Ave., Brockton, Mass.

Pradėjus šį pokylį rengti, 
pasirodė nelengvas darbas, 
bet parinkti iš draugijų atsto
vai ir daktaro draugai išsl
inko valdybą: pirmininku 
Bronių.1 Bartkevičių (jis dau
giausia dirbo ir rūpinosi), iž
dininku M. Tamanį, raštinin
ku advokatą L. Tamulevičių. 
Visi trys jauni, gabūs lietu
viai. Su pagalba ir pritarimu 
kitų rengėjų ir draugų, pa
rengimas įvyko gana pasek- 
mingas.

Mes, rengėjai, paėmę tokią 
didelę vietą, kur sutalpina
ma apie 15 šimtų sėdynių, bu
vome susirūpinę. Sakėme: 
ką darysime, jeigu turėsime 
du ar tris šimtus žmonių, ne- 
užpildysime nei vieno kampe-, 
lio. Bet laikui bėgant pasi
rodė, kad gerai padarėme 
paimdami didesnes patalpas.

Diena pasitaikė šeštadie
nio vakaras, žmonės liuosi 

pmo darbo. Oras malonus, 
gražus. . Buvo garsinta pra

džia pusė po šešių, bet dar 
pirm to žmonės pradeda 
rinktis ir grupuotis Į mažus ii 
didesnius būrelius ant šali
gatvių. Jau ir skirta valanda. 
Atidaro duris, žmonės eina i 
vidų, užimdinėja sėdynes ir,

į va, už puses valandos užima 
daugiau pusę patalpos. Jieiš- 

' kia, netoli tūkstančio drau
gų susirinko jam palinkėti 
stiprybės ir parodyti užuojau
tą, kad jo nepamiršo, yra ir 
bus su juomi.

Į
Palaukus, biskį po septynių, 

1 pribūna ir daktaras su žmona 
' ir šeima, sūnumi ir dukteria. 
Pasitinkamas, jam pagelbėja- 

■ ma iš mašinos išlipti, nes jam 
yra suparalyžiuota dešinė pu
sė, nevaldo rankos ir kojos, 
taipgi sugadinta kalba. Pa
statomas ant šaligatvio. Bet 
iisai vis dar nematė visos pu
blikos. Du vyrai paima už 
parankių, .veda laiptais į vir
šų. Užėjus, perduoda dakta
rą dviem parinktoms mergi
noms. Jos įveda jį į vidų.

Pamatęs susirinkusią pub
liką, daktaras ką tik nepar
krito ant grindų, žmonės at
sistoja, bet jokių rankomis 
Į) lojimų nesigirdi kaip kad 
pa prastai būna panašiuose at
sitikimuose. Dviejų merginų 
laikomas ir vedamas prie pa
rinkto jam stalo, jis tiek pra
deda verkti, kad net visas 
kratosi, vos tik paeidamas. 
Ir aš manau, nebuvo ar nega
lėjo būti susirinkime nei vie
no žmogaus,' kuris nebūtų ver
kęs sykiu su daktaru. Paso
dintas prie stalo, ilgai sėdėjo 
galvą nuleidęs, nepakelda
mas į vii'šų.

Pirmininkas atidaro vaka

rą pristatydamas jo vedėju 
daktaro Bureckio artimą 
draugą daktarą Serge Bakly, 
nes iš lietuvių daktarų neap
siėmė nei vienas, nors mes jų 
'nirime apie septynis. Jie sa
kė : Bakly yra geresnis Bud- 
icckio draugas, negu ani vie
nas iš mūsų.

Pradėdamas programą, pir
mininkas paprašo Montello 
lietuvių kunigą F. Strakauskį 
pasakyti maldą pirm vakarie
nės. Po tam žmonės pradeda 
valgyti keitęrio paruoštą val
gį. Bet dar vis matytis dau
gelis žmonių šluostosi akis.

Baigus valgyti, Vakaro ve
dėjas pradėjo pristatinėti kal
bėtojus, prašydamas kalbėti 
kuo trumpiausia. Jis sakė: 
žinokite, kad turite reikalą su 
sergančiu žmogumi.

Pirmiausia kalba Brocktono 
miesto majoras, paskiau Mass
achusetts valstijos gubernato
riaus atstovas, vėliau mūsų 
distrikto kongresmanas, o ant 
pabaigos buvęs Montello lie
tuvių kunigas Jonas švagž- 
dy.s. Visi trūmpai kalbėjo.

Buvo pašaukti pašai pinių 
draugijų pirmininkai, kurie 
suteikė piniginę dovaną kaipo 
ilgamečiai draugijų gydytojui.

Montelloje yra septpnios 
pašaipūnės draugijos ir daug 
kuopų ir kuopelių. Jei pri
dėsime ir klubus, tai, aš ma
nau, vargiai surastum kitą to
kį miestą ar miestelį, kur bū
tų taip gerai organizuotas.

kaip kad M onto Įlos. Bet pa
sirodė, kad čia dalyvavo tik 
trys pašalpinės draugijos, 
būtent: šv. Roko, Brocktono 
Lietuvių Piliečių, Brocktono 
Lietuvių Franklino, ir jaunų 
vyrų klubas (vardo tikrai ne
žinau; jie turi pasipirkę kem
pę prie vandens mažiems vai
kams praleisti vakacijas va
saros laiku).

Nebūtų tiek svarbu prisidė
jo ar ne, pasirodė su dovana 
ar ne, bet va mūsų miesto 

.‘■andariečiai ant rytojaus per 
Sandaros radio pusvalandį 
sveikina Budreckį, skelbia 
jam linkėjimus, kad net sto
tis skamba. Bet kai reikėjo 
lankyti susirinkimus, daryti 
prisirengimus, tai jų komite
tas niekuomet nesirodydavo, 
nors buvo šaukti ir asmeniškai 
raginti. Kada nunešiau tris 
dešimtis tikietų ir prašiau jų 
pirmininko, kad kiek galėda
mas paskleistų, tai atsakė: 
neimsiu, neplatinsiu. Klausiau 
kasieriaus, irgi tas pats. Bet 
kai pamatė Adomu kas su 
Aleksandruku, kad be jų pa
galbos viskas gerai pavyko, 
neiškentė neprašnekę, būk tai 
ir jie džiaugiasi kitų darbu ir 
pastangomis nudirbtu gražiu 
darbu.

Jonas Stoškus.

CLEVELAND, OHIO
Evutės Simans Atminčiai 

Sueiga

Spalio 26, 1953 metais, pa
likę mano brangią Evutę am
žinam atsilsiu! Know land ka
pinyne, susirinkome visi lai
dotuvių dalyviai Į LDS sve
tainę, kad išsireikšti apie Evu- 
tės nuveiktus darbus, kuriuos 
ji atliko suJyg savo išgalės, 
su pasiryžimu ir* vilčių už gė
lesnę darbo žmonių ateitį.

Tdėl aš nuoširdžiai kviečiu 
ir šiemet susirinkti visas Eru
lės drauges ir draugus, ku
riuos ji taip labai mylėjo už 
jūsų draugijinį veikimą ir 
draugingumą. Y patingai 
kviečiu A. L. Moterų Klubo 
nares, su kuriomis ji nuošir
džiai darbavosi už Klubo iš
auklėjimą. Malonėkte ateiti 
visi, kuriems tik laikas pavė
lina, į LDS Klubo svetainę 
spalio 26. Pietūs bus patiek
ti 12-tą valandą dieną. Po 
pietų biis prakal belės ir drau
giški pasikalbėjimai.

Dar kartą širdingai kviečiu

visus ateiti į Evutės metinės 
atminties sueigą.

Jūsų, Juozas Simans 
f.: * *

LLD15-tos . Apskrities 
Vakarienė

LLD 15-tos Apskrities Ko
mitetas rengia skanią vakarie
nę šeštadienį, lapkričio 6, L. 
D.S. Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave. Vakarienė bus 
patiekta 6-tą valandą, kad 
visi svečiai galėtų pavakarie
niauti laiku, draugiškai kartu 
su visais. Po vakarienės bus 
Šokiai prie gero orkestro iki 
vėlaus vakaro.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia atsilankyti vises.

f.- * *
Krimina|ystė« dauginasi ir 

Clevelande
Clevelande, kaip ir visoje 

šalyje, kriminalystės vietoje 
mažintis, dauginasi. Mūsų ša
lyje yra priemonių ir ištek
liaus, kad išmokinti, apšviesti 
žmones, ypatingai jaunimą, iš 
kurių tarpo susidaro didesnis 
nuošimtis kriminalistų. Bet 
vietoje apšvietus, pavėlina ne
dorėliams išleisti milijonus 
knygpalaikių .po priedanga 
jumoristinių juokų bei detek
tyvų pasakojimų. Jie užpil
domi šlykščiausiais ištvirki
mais ir kriminalystėmis nuo
dijimui jaunimo dar nesubren
dusių minčių., O tų nuodų lei
dėjai susižeria sau kas metai 
po kelis milijonus dolerių.

Clevelande k r i m i n a 1 y stės
pakilo ant skirtingų krimina- 
iysčių nuo 8 iki 20 nuošimčių. 
Bėgyje 6 mėnesių padaryta: 
32 žmogžudystės, 166 užpuo
limai, 599 vagystės, 6,601 api
plėšimas. Iš tų 616 apiplėši
mai j)o daugiau $50, 6,955 
apiplėšimai po mažiau $50. 
Automobilių pavogta 631. O 
Clevelande dar nėra pilnai i 
vieno milijono gyventojų.

New Haven, Conn.—CIO 
ir AFL atstovai kalbėjo 
vietiniame Civilių Laisvių 
skyriuje, kuris laiko konfe
renciją. Unijų atstovai vie
ningai pasisakė, kad Butler 
įstatymas yra žalingas ir 
prieš, jį reikia kovoti.

New Ycrkais. — Iš Wa- 
shingtono pranešama, kad 
FBI per paskutinius trejus 
metus padėjo 1,000 moky
tojų ant “įtartinų” sąrašo 
dėl jų politinių įsitikinimų.

Worcester, Mass.
Širdingai kviečiame visus j Aido 

Choro socialę parę, kuri yra rengia
ma sutikimui grįžtančių dainininkų 
iš tolimos Chicagos. Mass, valstijos 
meną mylinčioji visuomenė pasiun
tė ten artistus-dainininkus: Aldoną 
Wallen. Oną Dirvelienę ir Joną 
Sabaliauską į Lietuvių Meno Sąjun
gos surengtą Festivalį.

Šie mūsų mylimi dainininkai be 
abejonės gerai save atsirekomenda
vo ir tinkamai atstovavo siuntėjus. 
Apie tai mes išgirsime Aido Choro 
surengtoje parėję jų pasitikimui. 
Parė įvyks sekmadienį, spalio-Oct. 
24 d., Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St., pradžia lygiai 5-tą vai. vakare.

Kviečiame visus

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas bus 

laikomas spalio 23 d., 7:30 va
karo. Adresas: 1150 N. 4th St. 
Visi nariai malonėkite pribūti, 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Kurie dar nesate duoklių 
mokėję, pas i mokėkite, kad gau
tumėte knygą, kuri jau bus ga- 
gatava greitu laiku.

. Nekurie žinote, kad yra ruo
šiamas parengimas lar' 
20 d., 411 Green St., tad ica 
kalinga tam vakarui darbinin
kų. Dalyvaukite šiame susi
rinkime ir apsiimkite toje pra
mogoje padirbėti.

Lauksime skaitlingai atsilan
kyti. Valdyba

fe nMiumiSnanSSnnininiiiiuuiiiiiiinuuiiiuiiuiiuiiDliunrmiin ?

PHILADELPHIA, PA

IR BALIUS
' Rengia

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECIU PAGELBA

įvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.) 
RUBA HALL

411 Green Street Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaitė ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIU ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 

grąžų parengimą.

JŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai

■
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Streikuoja prieš 
bloginimą' sąlygų

E. A. Laboratories darbi
ninkai baigia streiko antrą sa
vaitę ir jame stiprėja. Kas

Brownelliui neleido
Įkalinti 13-kos 
nuteistųjų komunistą

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

darosi Įspūdingesnis 
drausmingumu ir didumu.
Sustreikavo bosui pasikėsinus 

sumažinti skaičių šventadienių

AFL raštinių unija 
remia demokratus

i Laimėjo streiką ir 
algosz priedus

Aido Choras
palio 22. 
anksčiau,

naujų dai-
nų,
vės
tad
dalyvaut-i ir naujiems prisidė
ti dabar. Valdyba

Pamoka Įvyks
Moterys susirinks
7:30. Viso choro

Mokinamės
kurias dainuosime Lais- 
koncerte lapkričio 14-tą, 
svarbu visiems choristams

Liberty Auditorijoje
Mėgstantiems šokti

Spalio 22-ros
penktadieni, įvyks nepapras
tai smagūs šokiai. Jiems gros 
paskilbęs Bobb Clark orkes
tras, jau pasižymėjęs grojimu 
New Yorke ir Wai d of-Asto
ria viešbučiuose.
tuojau po 3 vai., tęsiasi 
vėlumos. Įžanga $1.

Prasideda 
lig 

Rengia

čia visus šokių mėgėjus.
Lietuviai prašomi apie šo

kius pranešti savo jaunimui.
šis jau bus antrasis tos gru

pės rengiamas šokių vakaras 
Auditorijoje. Ar.

AFL Office Employes 
national Unijos Lokalus 
per savo politini komitetą už
gynė visą demokratų kandidatų

Inter

valdvietes.
Unija sako, jog republikonų 

kandidato Įves balsavimas už 
darbininkams žalingą Taft- 
Hartley ir taip pat blogą Gold-

Signal-Stat šapus darbinin
kai laimėjo 6 savaičių streiką. 
Gavo po 10 c. per 'valandą 
mokesties priedo visiems, dar 
vieną poilsio laikotarpi ir pa
gerinimus motinoms. Prie'dą 
gaus nuo rugsėjo 3. kada iš
ėjo i striuka.

ley Įstatymo pasuko uni- 
jistus pasisakyti prieš republi- 
konus, už demokratus.

Kongresmanų sąrašuose
I Queens apskrityje padarė vie

ną pakaitą: 6-me distrikte už
gynė Lester Holtzman, o ant
ruoju užgintu yra republikonas 
Seymour Halpern.

šapa randasi Williamsbur- 
ge, prie Kent Avė. Dirba 225 
darbininkai, daugiausia porto- 
ri kietos moterys. Vadovavo 
nepriklausomos United Elec
trical, Radio and Machine

New A’oi-k(' pasiūlyta i'esti 
televizijos priimtuvų taisyto
jų laisniavimą.

RADIO CITY MUSIC HAIL
J IRVING BERLIN'S “WHITE CHRISTMAS” 

in VistaVision starring

s BING CROSBY • DANN.Y KAYE • ROSEMARY CLOONEY • VERA ELLEN
Color by TECHNICOLOR • A Paramount Picture

k and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

Ieško padegėją
J Brooklyn© Bay Ridge sri

tį pasiųsta specialė policija 
iš visų policijos skyrių. Įta
ria, kad ten siautėja padegi
nėto j as, nes bėgiu dviejų nak
tų kelių, blokų plote užsikūrė 
13 gaisrų ir visi viens kitam 
panašiu būdu.

Pakeitė detektyvus
Policijos komisionierius Ad

ams perkėlė 130 asmenų iš 
detektyvų Į uniformuotą poli-

tų bus dažnai. Pakaitos duo-

cijai. O raketieriai nespėja 
i pažinti dažnai pakeičiamus.

MMMMMMM M M

Į Kandidatė Įspėjo būti 
atsargiems dėl paskalą

Bronx nepriklausoma kandi
date i Kongresą 21-me distrik- 
te Flynn vėl kalbėjo per radio. 
Ji priminė 1920 metų ragan- 
gaudystę, kurios pasėkoje tapo 
nužudyti Sacco ir Vanzetti.

Kalbėtoja sakė, jog žmo- 
i nčms sujudus veikti ta paviet- 
| rė buvo praėjusi. Dabar vėl už-

lietuvių yra 
Bet apie jų 

bei v i suo- 
se na i nieko

ėjo panaši gadynė. Bet žmo
nių balsas už darbininkų ir už 
demokratinius kandidatus lap-

ti. Geras balsavimas gali su
stabdyti uždarinėjimą ir išve- 
žinėjimą. fabrikų, knygų degi
nimą, deportavimus už politi
nes pažiūras.

Ji Įspėjo, jog paskutinę va
landą pirm rinkimų reakcinin
kai bandys diskredituoti 
oponentus 
komunistais 
menėmis, 
voti ir
ieškoti, netikėti paskalams.

savo 
apšauk lojimai s jų 

ir kitokiomis iš- 
Patarė budėti, gal-
isingų informacijų

Brooklynietis • Henry Ho
ward. 22., padėtas ligoninėn 
tyrinėti protą po to, kai jis 
sumušė ir apiplėšė du senu
kus, menkų biznelių savinin
kus.

Ar Tamsta jau gavai Lais- 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Huntington N. Y.
SUSIPAŽINUS SU IIUTING- 

TON LIETUVIAIS
šioje kolonijoje 

nemažas skaitlius, 
socialiu Į g.y v e n i m ą 
meninę veiklą jau
negirdėti. Kadaise ton gyvavo 
Literatūros Draugija ir buvo 
girdėti šis tas apie visuomeni
nę veiklą. Bet dabar to nebė
ra. Kodėl? Tiesa, kada būna 
jaunesnių ii* veiklesnių, tada 
vis ką' tokio kultūrinio bei so
cialinio suburia, atsižymi.

Teko patirti, kad pastaruoju 
laiku Į Huntingtoną migruoja 
daug lietuvių apsigyventi, ypa
čiai išeinančių ant pensijos. 
Yra nemažai progresyvių žmo
nių. Taipgi yra Laisvės skai
tytojų ir kitų širdingų lietu
vių. čia pažymėsiu jų gerą pa
vyzdi iš tokio prietikio:

Mrs. A. Pechalis keleri me
tai kaip tapo našle. Turėjo 
parduoti savo kuklų nameli su 
diktu ir gražiu plotu sodybos. 
Ji nupirko greatneckietis F. J. 
K. Huntingtoniečiai, geri Mrs. 
Pechalienės kaimynai, žinoda
mi, kad ji rengiasi apleisti sa
vo rezidenciją, suruošė jai sur
prise party 26 d. rugsėjo, iš
leistuvėms (šių žodžių 
jui su žmona irgi teko 
lyvauti).

Diena popiečiu buvo 
šilta. Bematant sykiu

Jungtinių Valstijų prokuro
ras per savo asistentą Leonard 
Sand buvo pasiūlęs 13-ką nu
teistųjų tuojau uždaryti kalė
jime. Jis reikalavo jiems at
šaukti ar nors padidinti kauci
ją i k i A u k šč i a u s i a s 
išspręs bylą, 
ward Dimocl; 
reikalavimo,
tęsta 30 dienų.

OPERATORĖS 
mokestis. Nuolatinis darbas 
puikios darbo sąlygos.

1 HAND SLIT PRESSING 
94-15 Roosevelt Avi., 

Jackson Heights
Tel. IL. 8-1673

'J 99-205)
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35-riy Mėty Dienraščio Laisves Sukakties Alžvmejimu

KONCERTAS
RENGIA LAISVĖS BENDROVĖS DIREKTORIATAS

Sekmai., Lapkričio 14 November
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
Paikiaus 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.

rašyto- 
ten da-

nuotaikoje vy- 
kolektyvių vi- 

skanaus ir j- 
Bematant teko

Teismas
Bet teisėjas Ed- 

nepaklausė to 
Jų kaucija pra-

Tie 13-ka yra iš antrosios 
grupės darbininkų vadų komu
nistų, kurie jau apie metai yra 
nuteisti vadovaujantis Smith 
Aktu. Aktas yra taikomas už
drausti minties laisvę. Po. nu
teisimo, jie apeliavo. Apeliaci
jų teismui atsisakius žemes
niojo teismo nuosprendi atmes-

čiausią Teismą.
šioje grupėje randasi žymūs 

unijų organizavimo ir bendrai 
veiklos veteranai. Dabartine 
kandidatė i Kongresą Elizabeth 
Gurley Flynn, ir Alexander
Bittelman yra jau 
Jacob Mindei 71, 
Trachtenberg 72, V. 
59.
Claudia Jones, 
son, 
Gannett, 
Lannon,
stone, George Blake Charney.

61 metu;

J. Jerome
Jau nesn i e j i ve i kė j a i

Arnold
Louis Weinstock,

Pettis Perry,
William W.

yra
John-
Betty 

Albert 
Wein-

1 mirė po traukiniu, 
kiti dėl to susirgo

New Yorke Grand Central 
stotyje jaunuolis John McDo- 
naugh nukrito tarp dviejų IRT 
vagonų traukiniui išeinant iš 
stoties. JĮ .sutriuškino. Nelai
mę mačiusieji daugelis susirgo, 
kiti turėjo jiems pagelbėti iš
eiti iš traukinio. Linija nevei
kė per 2 valandas.

DARBININKĖ

Kalbanti angliškai, mylimi vai
kus. Paprastas valgių gaminimas. 
Žemiau 45 metų amžiaus. Atskiras 
kambarys ii maudynė Pradžiai $45.

Šaukite: ST. L3138
(204-207)

STALE PATARNALTOJA

Nuo 11 iki

TIEDEM \ N N (ON I IX TIO NER Y

191-09 Jamaica Ave., HolIK, I.. I.
IK). 5-9105

NAMC DARBININKĖ. Motinai c
į pagelbininke. Pilnas prižiūrėjimas 
I. namų. Du vaikai. 9 ir 17 m. am

žiaus. Nuosavas kambarys ii tfonia. 
Privatiniai namai Far Roė ^vay. 
Mes ieškome 
nos moteriškė 
dirbanti pas < 
gus žmones. 
DOBI N, 470 
GL. 3-6761.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

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

šioje programoje.

Shatusky Dvynukai
iš Tamaqua, Pa., duos akordion ir smuiko duetų. 

Puikūs grojikai.

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

Aido Choras 
vadovaujamas Mildred Stensler duos gražių liaudies 

dainų šiąja proga.

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. Čia gausite 
puikiausius pietus. Nevalgykite nami-e čia su svečiais bus maloniau pietauti. įij
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R<x« 
ir į

ės. kuri jausis Jmksma, 
draugiškus,is snapaiin- 
$40 į savaite- MR. 
Pulaski St., Brooklyn.

(205-211)

EUSINESS 
OPPORTUNITIES

KEPYKEA—APT. $1400 į savaite. 
6 dienos; pinigais $4000. DELICA
TESSEN $1400 j savaitę, 3 kamba
riai, $10,500. Puse pinigais. BAR. 
B kambarių apratminias. $900 į sa
vaite, 5 m. lease, $16,500. Pinigais 
$6000.

St HELD’S
172-07 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.
Tel. REpublic 9-4480. HO. 5-3495.

Vakarais ir Sekmad. PL 2-1098.

Per miestą prašliaužęs Ha-

žė didžiuosius langus. Mies
to švaros darbininkams pada
rė ekstra darbo ir miestui iš- 

911 \ užimąkaščių. 1 
prilaužytų

> MATTHEW. A
BUYUS

skaisti, 
priva

žiavo automobilių ir iš jų išsė- 
do žmonės nešini valgius ir gė
rimus, sudėjo ant užtiesto sta
lo, apsupto vynuogynu, pavė
syje. Mrs. A. Pechalis, to ne
žinojusi, susijaudino, apsipylė 
ašaromis, kad ji turi tiek drau
giškų kaimynų.

Man buvo linksma būti ten 
tame šiltame jaukiame kaip 
naujam savininkui tos reziden
cijas. Gražioje 
ko pobūvis prie 
rėjų pagaminto 
vairaus maisto.
susipažinti su tais draugiškais 
žmonėmis. Tai buvo Mr. and 
Mrs. Anzelis, P. Petraitis, J. 
Draugelis, A. A. Gaškauskai, J. 
Karpus su žmona, Mr. & Mrs. 
V. Pechalis, H. Vilčiauskienė, 
Mrs. A. Pechalis.

Bepuotaujant, iškilo pasikal
bėjimas apie Huntingtono lie
tuvius. Pasirodo, kad pas juos 
būtų galima kai ką nuveikti 
visuomeninio, tik reikia pasi
darbuoti. Tiesa, rodosi, kad 
jau visi senyvi žmonės, 
va dalyvauti sueigose.

Tos surprise party 
joms tariame daug ačiū
su pakvietimą su jumis daly
vauti ir susipažinti. Iki pasi
matymo.

Brooklyn© moterims
Moterų Klubo .svarbus susi

rinkimas įvyks šio ketvirtadie
nio vakarą, spalio 21 d., 8 vai., 
Liberty Auditorijos patalpose. 
Visos nares prašomos dalyvau
ti ir laukiamo naujų narių.

Valdyba,

PARDAVIMAI

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-S172

rengė- 
už mū-

OFFSET ir letterpress spaustuvė 
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 1.1. 
Duodama finansavimas. Kreipkitės 
lik pirkėjai. TW. 8-7866.

(200-205)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6868

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

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

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

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

Sekretorius
TONY’Š

UP-TO-DATE

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

/

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptu Specialistai: *■

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288

=-■ - .--:7 ■
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