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KRISLAI
Ir čia laimėjimas. 
Bus pagerbti.
Reikia ar nereikia?
Persūdyta.
Išsigandę bedievybės.
“Prophet of doom.”

Rašo A. BIMBA

Žinoma, kad didžiuliu 
prieis rasinį šovinizmą lai
mėjimu reikia skaityti Me
tropolitan Opera Associa
tion pasielgimą. Pirmu sy
kiu pasirodys įžymioji dai
nininkė negrė Marian An
derson. Niekados pirmiau 
Metropolitan Opera House 
nebuvo kojos įkėlęs joks 
negras dainininkas.

Paul Robesonui tos aukš
tosios muzikos įstaigos dū
lys užtrenktos tik todėl, 
kad jo oda juoda.

Reikia laukti ir linkėti, 
kad Miss Anderson pasiro
dymas patarnaus atidary
mui durų į Metropolitan 
Opera House visai eilei ki
tų gabių negrų dainininkų.

Spalio 30 dieną Richmond 
Hill Kultūriniame Centre 
įvyks labai gražus ir vai
šingas pobūvis. Bus pa
gerini mūsų visų labai 
aukštai vertinami veikėjai 
Walteris ir Elena Brazaus
kai.

Kai prieš penkerius me
tus jie tuokėsi, tai vestuvės 
buvo perskeltos per pusę: 
pusė jų įvyko Hartforde, o 
kita pusė čia pas mus. Da
bar penkmetinė sukaktis 
bus atžymėta tik čionai. 
Lauksime svečių ir iš Con
necticut, kur Brazauskai, 
dar nesusiporavę, gražiai 
darbavosi.

Vėl keliamas klausimas: 
reikia ar nereikia cenzū
ruoti radiją ir televiziją?

Cenzūra yra pasipiktini
mą ir baimę keliąs žodis. 
Bet be jokios priežiūros ir 
drausmės irgi negalima pa
leisti. Radijas ir televizija 
jau pavirto svarbiausiais 
kriminalizmo puoselėtojais. 
Kiekviena “istorija” vis 
darosi žiauresnė ir kruvi- 
nesnė. Būdavo laikai, kada 
užsekdavo vienos žmogžu
dystės vienoje pasakoje. 
Dabar daroma iki penkių 
ar net desėtko.

Pavojus tame, kad “cen
zoriumi” dažniausia pa
tampa siauraprotis. Jis už
gniaužia viską, kas jam ne
patinka.

•
Mano geras kolega Žilė

nas kritikuoja mano nelai
mingą krislą apie čikagie- 
čius. Jie nebuvę ir nesą 
tinginiai. Jis parodo ir įro
do daug jų labai gražių 
veiksmų.

Žilėno kritika vietoje 
teisinga. Mano apie čika- 
giečius buvo išsitarta per
sūdytai. Norėjau Chicagos 
menininkus pabarti apsilei
dėliais, kad jie nepajėgė 
LMS centrą tinkamai su- 
bferkyti, bet išspruko žo
dis “tinginiai.” Atsiprašau.

Dabar tik reikia palinkė
ti, kad Brooklyno apylinkės

(Tąsa 4—tame puslap.) '

Paryžius. — Pasitarimai 
Paryžiuje baigti ir prieita 
prie susitarimo: Vakarų 
Vokietija bus įtraukta į At
lanto paktą, taipgi į Briu
selio Sąjungą. Vakarų Vo
kietijai taipgi bus suteiktas 
suverenumas. Bet dalykas 
dar nebaigtas, nes tą turi 
ratifikuoti pasitarimu o s e 
dalyvavusių šalių p a r 1 a - 
mentai: pačios Vakarų Vo
kietijos, Francūzijos, Bri
tanijos ir tt.

Susitarimas pad a r y t a s 
ant sekamo pamato:

Vakarų Vokietija sutin
ka, kad Saaro sritis būtų 
pavesta tarptautinei Vaka
rų jėgų komisijai, kuri ten 
pravestų plebiscitą. Fran- 

. cūzijos ekonominė hegemo
nija Saaro srityje garan
tuojama. Po plebiscito (ku
ris, kaip manoma, pasisa
kytų už dabartinę padėtį) 
pro-vokiškos partijos turė
tų nutraukti agitaciją už 
prisijungimą prie Vokieti
jos.

Žis Adenauerio nusileidi
mas sukėlė nemažai nepasi
tenkinimo Vakarų Vokieti
joje. Adenauerio koalicijo
je dalyvaujanti Laisvųjų 
Demokratų Partija ir jos 
vadas D e h 1 e r i s pasisakė 
prieš susitarimą. Vakarų 
Vokietijos socialdemokra
tai ir prieš susitarimą, bet 
ne tiek dėl Saaro nusileidi
mo, o dėl to, kad jie stoja 
už derybas su Sovietais 
apie visos Vokietios sujun
gimą.

Molotovas vėl kreipiasi
Tarybų Sąjungos užsienio 

reikalų ministras vėl atsi
kreipė į Vakarų jėgas su 
raginimu sušaukti Keturių 
Didžiųjų konferenciją apie 
Vokietijos vienybę. Pary
žiaus spauda sako, kad 
kad Mendes-France ne taip 
jau priešingas tokiam pasi
tarimui, bet Washingtonas 
apie tai nenori girdėti.

Mendes-France yra pra
eityje pareiškęs, kad dvejo
pos derybos gali būti veda
mos lygiagrečiai: apie Va
karų Vokietijos ginklavimą 
ir apie bendrą nusiginkla
vimą ir Vokietijos vienybę. 
Jeigu įvyktų pasitarimai su 
Sovietų Sąjunga ir būtų su
sitarta apie Vokietijos vie
nybę, Vakarų Vokietijos 
ginklavimas atpultų, pasi
darytų nereikalingas ir ne
galimas. Amerikiečiai, iš 
kitos pusės, norėtų Vakarų 
Vokietiją ginkluoti tuojau 
ir tik paskui, gal, rengti 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją, tai yra, kuomet Va
karų Vokietija jau bus gin
kluota.

Gal ims koks pusmetis
New Yorkas. — Vietinio 

“Times” korespo n d e n t a s

VAKARINES VOKIETIJOS LIKIMAS DAR NEIŠSPRĘSTAS
Nepasitenkinimas sutartimi 
didėja pačioje Vokietijoje

Paryžiuje susitarta dėl Vakarų Vokietijos 
įtraukimo į Atlanto ir Briuselio sąjungas

Paryžiuje Harold Callender 
sako, kad Paryžiaus sutar
ties ratifikavimas gal ims 
kokį pusmetį, ir per tą lai
ką daug kas dar gali įvykti. 
Vokietijos socialdemokratų 
partija ir kelios grupės pa
čioje Adenauerio koalicijo
je sustiprins savo reikala
vimus už pasitarimus Vo
kietijos vienybės klausimu 
prieš tai, kaip pradedama 
ginkluotis. Francūzijos par
lamentas neuždarys savo 
ausų Molotovo raginimui 
išvengti Vokietijos ginkla
vimo ją suvienijant ir neu
tralizuojant. Britą n i j o j e 
apie pusė Darbo Partijos 
griežtai stoja prieš Vakarų 
Vokietijos armijos atsteigi- 
mą.

Adenaueris, sako “Tmes” 
korespondentas, verčau bū
tų norėjęs gnkluot Vakarų 
vokiečius bendros Europos 
armijos ribose, o ne kaip na- 
Cionalę armiją. Dabar nu
tarta steigt naują Wehr- 
machtą ir tam pastoti kelią 
gali tik derybos su Maskva 
apie Vokietijos suvienijimą, 
derybos, kurios, kaip mano 
Mendes - France, gali eiti 
“paraleliai” (lygiagrečiai) 
su derybomis apie ratifika
vimą, c

Bonna.—Kancleris Ade
naueris sušaukė specialų 
savo kabineto pasitarimą. 
Adenaueris bandė nuramin
ti nepasitenkinusius savo 
koalicijos ministrus. Kuo
met buvo paskelbta, kad 
Paryžiuje nutarta duoti 
Vokietijai suverenumą, 
Adenauerio valdžia per po
licijos viršininkus miestuo
se davė įsakymą gyvento
jams iškelti vėliavas ir su
daryti .šventės nuotaiką. 
Bet beveik visur gyventojai 
atsisakė vėliavas kelti ir ša
lyje viešpatavo prislėgta 
atmosfera.

Pakistano valdžia išvaikė 
seimą, valdo diktatoriškai

Karači.—Generalinis Pa
kistano gubernatorius Ghu- 
lam Mohammed įsakė par
lamentui isiskirstyti. Prem
jeras Ali, kuris atsiskubino 
iš Amerikos, irgi buvo pra
šytas pasitraukti, bet tuo
jau po pasitraukimo jis bu
vo įgaliotas sudaryti naują 
valdžią.

Žalis tuo tarpu lieka be 
parlamento. Valdžia žada 
naujus rinkimus, bet nesa
ko, kada jie. įvyks. Aiškini
mas yra, kad “parlamentas 
daugiau neatstovauja žmo
nių.” Kaip valdžia tai su
žinojo be rinkimų, neaiški
nama.

Manoma, kad valdžia iš
vaikė parlamentą, kad pati

v

T Jungtiniu Tautij 
sukaktuves buvo 
plačiai minėtos

Jungtnės Tautos. — Pra
eitą sekmadienį sukako ly
giai 9 metai, kaip San Fran- 
cisce buvo įsteigtos Jungti
nės Tautos. Žios sukaktu
vės buvo plačiai paminėtos 
mitingais, kalbomis ir spau
doje Amerikoje, Tarybų 
Sąjungoje ir kitose J. T. 
narėse.

Vyriausias paminėjimas 
įvyko pačiose Jungtinėse 
Tautose, New Yorke. Iš
kilmingame. pa m i n ė j i m e 
griežė garsaus dirigento 
Muncho vadovybėje buvęs 
NBC simfoninis orkestras, 
dainavo Schola Cantorum 
choras, dalyvavo Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammerskjold, 
Tarybų Sąjungos atstovas 
Zarubinas, Generalinės 
As a m b 1 ė j o s pirmininkas 
Van Kieffens, Eleanor Roo
sevelt ir kiti.

Panašūs minėjimai, tik 
ant mažesnio mąsto, įvyko 
Ženevoje^ Paryžiuje ir ki
tur.

Tarybų. Sąjungos spauda 
pažymėjo, kad nežiūrint 
vieno bloko dominavimo, J. 
T. dar lieka įnagiu, kuris 
gali tarnauti pasaulinei tai
kai.

“Suėmimai rodo, kad 
Puerto Rico kolonija”

New Yorkas. — Ameri
kos J. V. komunistų parti
ja išleido pareiškimą apie 
komunistų vadų suėmimą 
Puerto Rico saloje. Suėmi
mus pravedė Amerikos 
FBI.

Komunistų partija sako, 
kad tai aiškiausiai rodo, 
jog Puerto Rico iki šios 
dienos yra kolonija, o ne 
n e p r įklausoma “Bendruo
menė” (“Commonwealth”), 
kaip tai sakoma oficialiai.

William Z. Fosteris, Eliz
abeth Gurley Flynn ir Pet
tis Perry, kurie pasirašė po 
komunistų pareiškimu, sa
ko, kad areštai nuima kau
kę nuo valdžios pretenzijų 
apie. Puerto Rico. Praei
tais metais Amerikos val
džia paskelbė, kad Puerto 
Rico pati save valdo ir 
Amerikai nereikia daryti 
pranešimus apie Puerto Ri
co Jungtinėms Tautoms, 
kaip tai daroma apie kolo
nijas1.
- Pareiškime taipgi sako
ma, kad ne visi suimti yra 
komunistai: suimti buvę ko
munistai ir keli ne komu
nistai kartu su komunis
tais.

I Viešrinkimine kampanij a 
įsisiūbuoja visoje šalyje 
Demokratai tikriausiai laimės senatą, sako 
spauda; McCarthy tyli, bet Nixonas šūkauja
Washingtonas. — Visoje 

šalyje įsisiūbuoja priešrin
kiminė kam p anija. New 
Yorko “Times” pravedė ty
rinėjimą ir priėjo išvados, 
kad beveik nėra abejonės, 
jog demokratai laimės se
nate. Pagal to laikraščio 
apskaičiavimą, demokratai 
būsimame, senate turės 4i9 
senatorius, republikonai 46, 
ir bus vienas nepriklauso
mas (Morse).

Demokratai laimėsią New 
Jersey, Kentucky. Wyo
ming ir Nevados valstijose, 
kurias atstovauja republi
konai.

Kitų šaltinių pranašavi
mai sako, kad demokratai 
laimės ir atstovų butą. Ad- 
lai Stevenson as jau pareiš
kė, kad “būsimas demokra
tinis Kongresas bandys 
bendradarbiauti su prezi
dentu Eisenhoweriu.”

Geležinkeliečiai ragina 
išmesti Hooverio veisle

Washingtonas.—Geležin
keliečių unijų organas “La
bor” savo paskutiniame nu
meryje sako, kad dabartinė 
Administracija su-Eisenho- 
weriu priešakyje pasirodė 
esanti Herberto Hooverio 
veislės, — su panieka dar
bo žmogui, su jo reikalų 
nepaisymu. Ypatingai aiš
kiai tai parodė apgynos se
kretoriaus Wilsono išsišo
kimas apie bedarbius ir šu
nis, sako “Labor.”

Visos darbo unijos, sako 
“Labor,” turi susikaupti ir 
nugalėti republikonų reak
ciją, Herberto Hooverio fi
losofiją. Wilsonas ne vie
nas toks, sako “Labor.” — 
Pats Eisenhoweris yra pa
sakęs, kad darbininkai tu
rėtų pasitenkinti .pupomis, 
arba, kad tie, kurie, nori 
saugumo, “tai gali rasti ka
lėjimuose.”

EI Alameinas, Egiptas.— 
Britų feldmaršalas Mont
gomery čia atidengė pamin
klą praeitame kare kritu- 
siems britu kariams. Prie 
EI Alameino įvyko lemia
mas mūšis, kuriame Hitle
rio Afrikonas Korpusas bu
vo sulaikytas ir naciams 
pastotas kelias į Egiptą ir 
Šuezo kanalą.

diktatoriškai tvarkytų sun
kią padėtį, kuri susidarė 
ekonominei krizei• sia'Ur 
čiant ir žmonių nepasiten
kinimui didėjant.

Ammanas, Jordanas. — 
Prisaikdintas naujasis Jor
dano kabinetas po premje
ro Tewfik Abul Hudą va
dovybe. Beveik visi kabi
neto nariai yra vienu kitu 

f laiku, patys buvę premje
rais.

NEW YORKO
APYLINKEI

Vešu, giedra.

McCarthy užkulisiuose
Jei pusmetis atgal buvo 

manyta, akd senatorius 
McCarthy loš vyriausią ro
lę šioje priešrink i m i n ė j e 
kampanijoje, dabar jau nė
ra abejonės, kad jis lieka 
užkulisiuose. Bene vienin
telis jo svarbesnis pareiški
mas rinkimų reikalu buvo, 
kad jis remia visus republi- 
konus, su viena išimtimi: 
jis prieš Case, republikonų 
kandidatą New Jersey vals
tijoje.

Case, kandidatuojąs į se
natą, praeityje atakavo 
McCarthy.

McCarthy tyli, bet jo vie
tą, kaip tai pažymi spauda, 
užima vice-prezidentas Nix
onas. Demokratų Naciona- 
lis komitetas sako, kad 
Nixonas “užsidėjo McCar- 
thy’o pirštines.”

Anądien Nixonas pareiš
kė, kad Stevensonas “nepa
sikeitė nuo tų laikų, kai jis 
liudijo už Hiss’ą.” Tuomi 
Nixonas norėjo surišti Ste- 
vensoną su asmeniu, kuris 
nuteistas kaipo šnipas.

Paskutinis pranešimas sa
ko, kad republikonai labai 
susirūpinę ir jų vadai pra
šys Eisenhowerio padaryti 
paskutinės minutės greitą 
kelionę po šalį ir kalbėti 
svarbiausiuose centruose.

Britanijos uostininkai dar 
streikuoja -- nepaisant vadų

Londonas. — Nežiūrint 
grasinimų vartoti kareivius 
laivu krovimui ir iškrovi
mui, nežiūrint Transporto 
Darbininkų Unijos vadų ra
ginimo grįžti į darbą, uos
tininkai dar streikuoja.

5,000 Londono uostinin
kų laikė masinį mitingą 
Hyde parke praeitos savai
tės pabaigoje ir vienbalsiai 
nutarė streiką tęsti. Jie at
metė kaltinimą, kad strei
kas yra “komunistų kon
spiracija.” Iš Hyde parko 
uostininkai organ i z u o t a i 
maršavo link Viktorijos 
prieplaukos. Demonstraci
joje, apart pačių Londono 
uostininkų, dalyvavo delega
cijos iš Liverpoolio, South- 
amptono ir kitų Britanijos 
uostų.

Vienas streikierių reika
lavimų yra, kad uostininkai 
turėtų teisę spręsti, ar jie 
nori ar ne dirbti viršlaikį. 
Kaip buvo iki šiol, krovikai 
ir kiti uostų darbininkai 
turėjo dirbti viršlaikius, 
jeigu tik jiems buvo įsa
kyta.

Paskutiniai 
pranešimai

Roma. — Iš Romos į Ly- 
oną (Francūziją) skridęs 
karinis Amerikos C-47 or
laivis nukrito Alpėse. Ma
noma, kad 22 keleiviai ir 
įgula užmušti, nors orlaivis 
dar nepasiektas.

Varšuva. — Iš kalėjimo 
buvo paleistas Herman 
Field, amerikietis, kuris 5 
metus sėdėjo Lenkijos ka
lėjime. Jis buvo kaltina
mas už šnipinėjimą.

Washingtonas. — Pirma
dienio vakare Eisenhoweris 
ir visas jo kabinetas turė
jo išklausyti Dulleso išsa- 

! mų pranešimą iš Paryžiaus 
konferencijos.

New Yorkas. — Antra
dienio rytą čia atplaukia 
laivu “Queen Elizabeth” 
dabartinės Britanijos kara
lienės Elizabeth motina Eli
zabeth, žinoma kaip “kara
lienė motina.”

Washingtonas. — Teisė
jas Luther W. Youngdahl 
sako, kad valdžios kaltini
mai prieš jį beprasmiški. 
Youngdahl turi teisti Owen 
Lattimore, bet valdžios ad
vokatas teigia, kad teisėjas 
Youngdahl praeitoje byloje 
parodė “perdaug palanku
mo Lattimore’ui.”

Rio de Janeiro. — Pilni 
Brazilijos rinkimų rezulta
tai dar nežinomi, nors tie 
rinkimai vyko daugiau kaip 
dvi savaitės atgal. Bet da
lini rezultatai rodo, kad 
dabartinio prezidento Ca
fe pro-washingtoninė par
tija UDN gavo sunkų smū
gį. Iš karto buvo pranešta, 
kad ta partija laimi.

Pranešama dabar, kad iš 
42 vietų senate UDN kol 
kas laimėjo tik 7.

Londonas. — Čaplinas ap
lankė Lambeth, tą netur
tingą Londono priemiestį, 
kuriame jis gimė. Jis įteikė 
vietos savivaldybai 2,000 
svarų ir paaiškino, kad tai 
dalis jo taikos pryzo pini
gų, kuriuomi jį apdovanojo 
Pasaulinės Taikos Taryba.

Jakarta. — Aukštas val
džios pareigūnas Raden Sa
nusi sako, kad Tarybų Są
junga pasiūlė statyti fabri
kus indonezams. Sanusi ne
sakė, ar pasiūlymas buvo 
priimtas.

Pekingas.—Nehru kelius 
kartus tarėsi su Čou En-la- 
jum ir Mao. Manoma, 
kad vyriausiai tartasi apie 
Pietrytinę Aziją ir kinų 
.tautinės mažumos rolę Ma
lajuose, Indonezijoje, Bur- 
moje ir Thailande.

Belgradas. — Amerikos 
ekonominių reikalų užsie
nio tvarkytojas Harold 
Stassenas vėl lankosi Jugo
slavijoje.
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PREZIDENTAS EISENHOWERIS 
NEW YORKE

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ prezidentas Eisenhoweris 
New Yorke praleido porą gerų dienų. Jis čia sakė kal
bas; jis čia važinėjo po miestą, sveikindamas newyor- S 
kiškius.

Nors prezidentas beveik visur pabrėžė, kad jo šis vi
zitas yra nepolitinis, ne rinkiminės kampanijos reika
lais, tačiau kiekvienam buvo aišku, kad jis labai norėjo 
įkalbėti newyorkieciams, kad jie balsuotų už republikonų 
kandidatus. Ypatingai jis bandė “populiarinti” senato
rių įves, kandidatuojanti gubernatoriaus vietai.

New Yorko valstija, atsiminkime, gyventojų skai
čiumi, yra didžiausia valstija mūsų šalyje. Dėl to kiek
vienai partijai labai svarbu turėti joje savo gubernato- 

- rių. Gubernatoriaus vaidmuo yra didelis, i Sakysime, 
gubernatorius savo partijoje suorganizavo tokią maši
neriją, kad, Įvykus visos šalies plotme partijos suva
žiavimui, kuris nominuoja kandidatus prezidento vie-, 
tai, newyorkiškiai delegatai savo balsais (kurių yra arti 

’ 100) padaro daug “įtakos.” Gubernatorius Dewey buvo 
taip susukęs republikonų mašinę, kad prieš porą metų 
ji beveik nulėmė Eisenhowerio pastatymą kandidatu pre-

* zidento vietai. Jei ne Dewey suorganizuota mašina, ga- 
’ limas daiktas, kad republikonai 1950 metais būtų pa

statę kandidatu prezidento vietai Taftą.
Bet ne tik dėl to, o ir dėl daug kitokių dalykų 

svarbu pasiimti New Yorko valstijos gubernatoriaus vie
tą tiek republikonams, tiek demokratams.

Dėl to republikonai šiandien ir leidžia didžiules pi
nigų sumas senatoriaus įves populiarinimui, kad tik jis 

,būtų išrinktas gubernatorium. Nesigailima tam tikslui
* nieko. Demokratai prieš įves išstatė Harrimaną, o Ame

rikos Darbo Partija McManus’ą.
Senatoriui įves nevyksta,—tai mato ir pripažįsta 

visi. Jį žmones pasitinka šaltai. Jie nemano, kad įves
* būtų geras gubernatorius. Pagaliau visi žino, kad įves— 

republikonas, gi New Yorko žmonės mano, jog užtenka 
republikonams šeimininkauti, nes jie nieko gero liau
džiai nedavė.

Eisenhowerio šis “tripas” New Yorkan ir buvo pa
darytas vyriausiai tam, kad paremti senatoriaus įves 
kandidatūrą. Su Mr. Ives Eisenhoweris važinėjo ir nie
kur nepamiršo piliečiams,—tiesiogiai ar netiesiogiai,— 
priminti, kad šis asmuo turėtų būti išrinktas guberna
torium.

STEBĖTOJAI, kurie matė prezidentą New Yorko 
gatvėse, sako, kad žmonės pasitiko Eisenhowerį šaltai. 
Menkai jam plojo,—ne taip, kaip kadaise jie pasitikdavo 

.F. D. Roosevelta.
Mums rodosi, kad tie, kurie skelbia, būk prezidentas 

Eisenhoweris Amerikos žjųonių masėse yra labai popu
liarus, daro didžiulę klaidą.

Žmonės juk žino, kad prezidentas yra vyriausias 
šalies šeimininkas, tad, jeagu šalyje vyksta negerovės, tai 
del jų jis yra kalčiausias.'

NEPASITENKINĘ
Sandara rašo:
“Kaip žinome, Kersteno 

komiteto atstovai: kongr. 
Edward J. Bonin, kongr. 
M a c h a e 1 A. Feighan ir 
kongr. Igor Fenion buvo 
nuvykę į Wilkes Barre, Pa. 
atlikti apklausinėjimus. Bu
vo pakviesta liudyti lietu
vių, lenkų ir kitokių grupių 
atstovai. Paskiau buvo su
rengtas bankietas pagerbi
mui garbingų svečių. Čia 
tai tarpe Wilkes Barre, Pa. 
lietuvių atstovų ir kijo ma
žas nesusipratimas.”

Kas tas do nesusiprati
mas? Kodėl ir iš kur jis 
kilo?

Jis kilo SLA nariuose. 
Dalykas tokis: klerikalai, 
L R K S A vardu, bankiete 
oficialiai dalyvavo ir jų 
žmogus, Kvetkus, sakė ten 
prakalbą. Jis išdidžiai pa
reiškė: aš atstovauju vi
sus Wilkes-Barre ir apylin
kės lietuvius!

Na, jeigu taip, tai:
“Pasijutę nuskr įausti, 

SLA 7-to apskr. valdybos 
nariai pasiuntė Amerikos 
Lietuvių Tarybos iždo glo
bėjui ir LRKSA. sekreto
riui V. T. Kvetkui protestą, 
pareikšdami: ‘Jei panašus 
dalykas pasikartos ateity
je, mes paliausime remti fi
nansiniai Amerikos Lietu
vių Tarybą...’ Po laišku pa
sirašė apskričio pirminin
kas Mykolas Kupris .ir se
kretorius Juozas Maceina.”

Mums rodosi, kad pykti 
dėl to, kad nebuvo pakvies
ti į bankietą, SLA veikė
jams nereikėtų. Jokios gar
bės nedaro dalyvavimas to
kiuose cirkuose. O dėl to,

Rūkymas ir vėžys-T

IŠ NAUJO TEISME
1950 METAIS KONGRESO išleistas McCarrano 

įstatymas reikalauja, kad Jungt. Valstijų komunistų 
partija registruotųsi valdžios įstaigose, kaip “subversy- 
ve organizacija.” Ne tik ši partija, o ir visos pažangio
sios darbininkų organizacijos turinčios tai daryti.

Dalykas atsidūrė Subversive Activities Control Ta
pyboje, kuriai pavesta įvairias organizacijas, tame skai
čiuje ir komunistų partiją, jei ji nori, apklausinėti. 
Apklausinėjimas šitoje taryboje tęsėsi ilgą laiką; parti- 

•• ja gynė velionis Marcantonio. ši įstaiga nutarė, kad 
: partija privalo registruotis.

Tuomet komunistų partija kreipėsi į teismą, į U. S. 
Court of Appeals,, reikalaudama atmesti minėtos tarybos 
sprendimą.

Tuo pačiu laiku, kai byla buvo teismo rankose, Kon
gresas šiemet išleido kitą įstatymą, sulyg kuriuo komu
nistų partijai atimamos visos partinės teisės,—partija 
tiesiog padaroma 'nelegale, nekonstitucine.

Tuomet teismas pareikalavo, kad visas dalykas būtų 
paruoštas iš naujo, kad būtų išaiškinta, kaip suderinti 
Šituodu įstatymu?

Praėjusį ketvirtadienį Washingtone tas pats teis
imas išklausė abiejų pusių—valdžios ir komunistų parti

jos—advokatų argumentus.
Komunistų partijos advokatų argumentai buvo to

kie: McCarrano įstatymas atpuola, komunistų partijai 
nereikia registruotis, kadangi, einant 1954 metų įstaty
mu, ši partija paskelbta nekonstitucine, ji faktinai lik
viduota. Kaip galima versti registruotis organizaciją, 

• kurios nesą!
Ką teismas dabar pasakys, liekasi palaukti ir pa- 

„ matyti. Tačiau, tenka manyti, kad šito teismo žodis ne
bus paskutinis: nežiūrint, kaip jis spręs, jo sprendimas 
bus apeliuotas į aukščiausią teismą.

J. J. Karkiančius, M. D.
Vėžio ligos plinta ir dau

gėja pašėlusiai. Lipa vis 
viršun ir viršun ir tolydžio, 
rūsčiai ir neatlaidžiai, grū
da žmones po velėna! Jau 
seniai vėžys pralenkė ir pa
liko toli užpakaly net ir 
tą baltąją rykštę— džiovą, 
tuberkulozę, kuri sudžio
vindavo, suėsdavo tūkstan
čių tūkstančius žmogysčių. 
Dabar tuos tūkstančių tūks
tančius šluote šluoją vė
žys. ..

Visokių yra vėžių, bet pa
skutiniais trejetu dešimt
mečių baisiai, grėsmingai 
ėmė daugėt plaučių vėžiai. 
Ir per tą patį kelių dešim
čių metų laikotarpį, tarpe 
gydytojų įsigalėjo šitos rū
šies vėžio tyrinėjimai. Gy
dytojai svarsto, tyrinėja, 
ginčijasi, bet tie ginčai vis 
nepasiekia publikos. Dėl 
šiokių ar tokių priežasčių 
daugelis gydytojų nenori 
įsišokt prieš visagalingąjį 
tabokos biznį, prisibijo jo 
rūstybės ir pasmerkimo.

Tik pastaraisiais keliais 
metais jau ir viešai spau
doj pasimaišo pranešimų, 
statistikos duomenų, kur 
metama nuožiūra ant tabo
kos, ant rūkymo, kaipo įžy
mios, vyraujančios vėžių 
daugėjimo priežasties.

Dabar jau tikrai ir neuž-' 
ginčijamai nustatyta, kad 
tabokos vartojimas, rūky
mas sudaro pačią didžiąją 
vėžio priežastį. Tabokos dū
mų, kaip ir šiaip dūmų, vie
na esminė sudėtinė dalis— 
derva (smala, “tar”) yra 
tiesiogiai vežiagimis veiks
nys (“carcinogenic fac
tor”).

Seniau, prieš kelioliką de
šimtmečių, gydytojai dau
giau kaltindavo pypkės kan
diklį, karštą, įkaitusį nuo 

kad klerikalai plepa nieka
lus ir skelbiasi, kad jie tuos 
niekalus plepa visų lietuvių 
vardu,—well, čia jau kitas 
dalykas. Betgi tu jiems lū
pų nesurakinsi.

Amerikoje tai jau yra 
įprasta. Pavyzdžiui, A. L. 
Taryba, kurią sudaro men
ševikai su klerikalais, ne 
kartą buvo paskelbę, būk 
jie kalbą milijono Amerikos 
lietuviu vardu! Bet rimti 
žmonės sako: šalaputriai 
buvo, šalaputriais ir pasi
liks !

MIKOLAJČIKAS IŠJOTAS 
Iš PIRMININKO VIETOS

Vienas laikraštis rašo:
“Šiomis dienomis paaiškė

jo, jog Stasys Mikolajczyk, 
ilgametis lenkų valstiečių 
partijos vadas, tapo praša
lintas iš pirmininko vietos. 
Tą perversmą įvykino šio
je šalyje esantieji tos gru
pės nariai, kuriems nepati
ko nuolankesnė Mikolajczy- 
ko politika. Naujuoju tos 
partijos vadu išrinktas L. 
Banczyk, mažai kur žino
mas iki šiam laikui.”

Taigi, vieton Mikolajči- 
k o pastatytas Bančikas. 
Ar dėl to rytoj saulė neuž
tekės? Nieko panašaus!

Reakcininkai lenkai Mi- 
kolajčiką skaito perdaug 
kairiu, “pataikaujančiu ko
munistams,” dėl to jį išjo
jo iš lenkų “valstiečių par-, 
bijos” vadovo vietos.

Bet Mikolajčikas dar li
ko pirmininku “valstiečių 
internacionalo,” kurin įeina 
ir keli lietuviškieji “valstie
čiai,” išbėgę iš Lietuvos nuo 
valstiečių keršto.

dūmų kandiklį, kad jis nuo
lat erzina lūpas ir burną, 
liežuvį ir tuo padaro pa
grindą vėžiui atsirast tose 
vietose. Vėliau tapo suras
ta, kad netiek tas karštis ir 
tas mechaniškas įkaitinto 
“cibuko” erzinimas, kiek 
pat savaime dūmai, tų dū
mų derva yra vėžio atsira
dimo, priežastis. Ir nebūti
nai,. kad tik ant apatinės 
lūpos, ar ant liežuvio ar 
šiaip burnoj, bet bet kur 
kūno organuose.

Tapo jau senokai suras
ta ir pripažinta, kad derva, 
bet kokia derva, padaro vė
žį. Derva, dažniau paten
kanti ant odos, gali toj vie
toj padaryt vėžį, kaip ir at
sitinka dervos darbų dar
bininkams. Nuskusk pelei 
odos sklypelį ir aptepk jį 
derva: palei ten užaugs 
odos vėžys.

Bet derva, bet kaip pa
tekdama vidun, į žmogaus 
organizmą, sukelia visur, 
visuose audiniuose savo 
specifinį erzinimą. Ir ilgai
niui bet kurioj vietoj gali 
imt augti vėžys, viduj kur, 
vidurių plėvėse.

Taip pat atsitinka ir su 
dūmų, rūkomų dūmų der
va. Tabokos dūmai turi po 
truputį labai stipraus nuo
do— nikotino, anglies vien
deginio, anglies dvideginio. 
Turi garuojamųjų aliejų ir 
šiaip painių chemikalų, ku
rie organizmą nuodija ir 
palaipsniui gadina pirma 
laiko. Turi ir dervos mažy
tėmis dalelytėmis. Pypkių 
rūkoriams ta tabokos der
vos dalis susisėda kandi
klio viduj. Bet dalis perei
na per kvėpavimo organų 
plėves, į kraują. .

Apie plaučių vėžį, ryšium 
su rūkymu, bus toliau.

Prie Latvijos sienos, šiauri
nėje respublikos dalyje, abi
pus švėtės upės krantų yra iš
sidėstęs senas Žagarės mies
tas. Istoriniai duomenys rodo, 
kad Žagarė įsikūrė XII1 a. 
pradžioje. Prie šio miesto lie
tuviai ne kartą atrėmė vokiš
kųjų grobikų antpuolius. Taip, 
riterių kronikose, rašant apie 
krikščionybės platinimą, vie
noje vietoje minima, kad lie
tuviai ’ prie Raktuvės pilies 
(Žagarėje) narsiai kovėsi 
prieš kalavijuočių ordiną ir 
kad ordinas su savo vadu Vel
kiu žuvę šiame mūšyje.

Ilgai kentėjo Lietuvos dar
bo žmonės priespaudą — žilo
je senovėje statė kunigaikš
čiams pilis, vėliau. būdami 
baudžiauninkais, buvo pri
versti vietos ir užsienio dvari
ninkams sunkiai dirbti, staty
ti rūmus. Savo žiaurumu bei 
e ngimu žagariečiams gerai ži
nomas grafas Naryškinas, ku

ris čia turėjo didelį dvarą, iš
naudojo darbo žmones, važi
nėdavo pasikinkęs baudžiau
ninkus.

4-905 m. vasarą, kai Rusijo
je brendo revoliucija, jos idė
jos plito ir į imperijos pakraš
čius. Šios idėjos įkvėpė ir Ža
garės darbo žmones į kovą.

Valstiečių bruzdėjimams nu
malšinti buvo iškviestas caro 
kariuomenės būrys, kuris žiau
riai susidorojo su vietos žmo
nėmis.

Didžiojo Spalio .socialistine 
revoliucija turėjo milžinišką 
Įtaką Lietuvos darbo žmonių 
išsivaduojama j ai kovai. 1918 
—1919 m. m. beveik visojeLie" 
tuvoje valdžia pereina į tary
bų rankas. 1919 m. sausio m. 
pradžioje Žagarės miesto ii 
apylinkių darbininkai bei dar
bo valstiečiai Žagarėje pa
skelbė Tarybų valdžią. Tačiau 
naująją, tarybinę santvarką, 
suteikusią laisvę darbo žmo
nėms, liaudies priešai pasmau
gė.

Buržuazijos valdymo me
tais Žagarė pasidaro smulkiu 
prekybininku ir pasienio kon
trabandos miestu. Kasmet, 
ieškodami duonos ir darbo, iš
eidavo į Latviją šimtai miesto 
ir kaimo gyventojų.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Žagarės miesto ir rajono žmo
nių gyvenimas.

Rajono valstiečiai, susijun
gę į 19 sustambintų kolūkių, 
kovoja už aukštus derlius, sie
kia naujų pergalių kolūkinė
je gamyboje. Štai, “Pergalės” 
kolūkio - milionieriaus nariai 
pasiekė didelius laimėjimus. 
Jau praėjusiais metais už dar
badienius jie gavo po 4.5 kg 
grūdų, 11.5 rub. ir įvairių že
mės ūkio produktų, šiais me
tais pergaliečių laimėjimai 
dar didesni — jau dabar kol
ūkio piniginės pajamos siekia 
daugiau kaip milijoną rublių, 
o ūkinių metų gale jos sieks 
1.5 milijono rublių.“Pergalės” 
kolūkyje veikia septynmetė n' 
pradinės mokyklos, valstiečių 
jaunimo vidurinė mokykla. 
Vakarais kolūkiečiai renkasi 
į kolūkio klubus-skaityklas, 
kuriuose visuomet yra naujau
sių laikraščių, .žurnalų bei 
knygų. Kolūkio ambulatorija 
vietoje suteikia medicininę pa
galbą.

Nuo “Pergalės” kolūkio ma
žai atsilieka kolūkis “šviesio
ji ateitis,” kuris šiais metais 
turės daugiau kaip 700 tūks
tančių rub. pajamų. Pirmūnų 
pavyzdžiu seka ir kiti kol
ūkiai.

Rajone yra Žagarės ir.Šaky
nos MTS, aprūpintos pirma
rūše technika. Praėjusiais -me
tais rajono kolūkiams jos pa
dėjo įsisavinti daugiau kaip 
400 ha nenaudojamų žemių. 
Gerai dirba traktorininkai V. 
Norvaiša ir K. Keturakis, ku
rie metinį planą įvykdo su 
kaupu, šiuo metu MTS susti
printos naujais kadrais, kolū
kiuose dirba žemės ūkio spe
cialistai.

Tarybų valdžios metais ra
jone plačiai išsivystė liaudies 
švietimas. Jei buržuazijos val

dymo metais Žagarės mieste 
buvo tik viena progimnazija 
bei 4 pradinės mokyklos, ir iš 
viso 6 pradinės mokyklos da
bartinio rajono ribose, tai 
šiais mokslo metais Žagarės 
rajone veiks 31 bendro lavini
mosi, darbo jaunimo ir vals
tiečių jaunimo mokyklos. Ra- 
jono kolūkiuose veikia 7 sep
tynmetės mokyklos, ’ kuriose 
mokosi visi kolūkiečių vaikai. 
Rajone dabar mokosi 5 kartus 
daugiau mokinių, negu 19- 
30 metas.

Didelis dėmesys skiriamas 
rajono dirbančiųjų kultūrinio 
lygio kėlimui. Vien tik kaimo 
vietovėse yra 8 bibliotekos, 5 
kaimo klubai ir 24 klubai-skai- 
tyklos. Žagarės miesto gyven
tojams įsteigti kultūros namai. 
Labai daug nuolatinių skai
tytojų turi suaugusių bei vai
kų bibliotekos, esančios rajo
no centre.

Neatpažįstamai išaugo rajo
ne medicininis darbo žmonių 
aptarnavimas. Buržuazijos 
valdymo metais sunkiai susir
gusį ligonį reikėdavo vežti už 
30 km į Joniškio miestą. Da
bar Žagarėje pastatyta mo
derniška ligoninė, kurioje me
dicininę pagalbą teikia aukš
tąjį mokslą baigę specialistai.

Iš pagrindų pasikeitė žaga 
rėš rajono darbo žmonių gy
venimas.

J. Adomonis
Žagarės vidurinės mokyklos 

direktorius

Nedarbo sunklaikio 
vaisiai

Kiek mums yra žinoma, 
tai didmiesčiuose krimina- 
lystės visuomet įvykdavo ir 
dabar įvyksta. Bet kuomet 
laikai būna geresni, dau
giau darbų, daugiau darbi
ninkų dirba, tuomet visokie 
užpuldinėjimai, apiplėšimai 
ir net žmogžudystės taip 
dažnai neįvyksta, kaip kad 
blogais, nedarbo laikais. 
Iš miestų policijos ir iš 
FBI agentų surinktų sta
tistikų pasirodo, kad New 
Yorkas užima pirmą vietą 
kriminalystėje. Chicaga 
užima antrą vietą, Phila
delphia — trečią.

Nuo praeito sausio iki 
birželio mėnesio New Yor
ko mieste buvo užmušta 
163 žmonės. Per tą pat lai
ką Chicagoje užmušta 138, 
o Philadelphijoje—68. Per 
tą pat laiką New Yorke 
įvyko visokių vagysčių ir 
apiplėšimų 5,411, Chicago
je—4,412, Philadelphijoj — 
1,461. Toliau seka beveik 
vienodomis skaitlinėmis ki
ti didmiesčiai — Detroitas, 
Washingtonas, Los Ange
les ir kiti, biskį mažesni 
miestai.

Nusikaltimu skaičius di
dėja pagal miestų gyvento
jų dydį. New Yorkas yra 
didžiausias, tai čia ir nusi
kaltimų daugiau.

Šiemet, abelnai imant, vi
suose minėtuose didmies
čiuose kriminališkų prasi
kaltimų buvo 58,850 dau
giau, negu 1952-čiais me
tais. Keista, kad policija 
savo raporte nemini nusi
kaltimų priežasties.

Pregresas

Chicago. — Keturmoto- 
rinis DC-6 United Airlines 
keleivinis orlaivis užsidegė 
nusileidęs ant Midway ae
rodromo. Keleiviai ir įgu
la spėjo išsigelbėti.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

I „  -
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Ona Ringaitienė iš Ver
kių rašo savo pus^erei 
Onai Titanienei, Woodha
ven, N. Y.:

Sveikiname jus visus ir 
norime palinkėti tavo šei
mynai džiaugsmo jūsų gy
venime ir visiems taikaus 
gyvenimo.

Pas jus, Onute, dabar 
turbūt vasara, o pas mus 
jau pradeda gelsvai dažytis 
medžių lapai, o bulvienojai 
jau nudžiūvę laukia maši
nų prie darbo.

Dabar parašysiu apie sa
ve. Turiu savo vaikų gra
žų pulkelį. Pagyvenu pas 
visus po truputį. Sveikatos 
jau tiek neturiu, kiek anks
čiau turėjau, bet dirbu vis
ką ir pati šeimininkauju. 
Pasisodinau daržovių labai 
daug. Nors sveikatos tiek 
nėra, bet po biskį apsitvar
kau. '

Nors tolokai nuo Vilniaus 
gyvenu, bet susisiefcimaS 
geras: važiuoja keleivinės 
geros mašinos, tai galima į 
dieną kelis kartus pasiekti 
Vilnių. Sūnus važinėja su 
motociklais ir lengvom ma
šinom, tai ir mane seną pa
vėžina. Dukrelės taip pat 
Vilniuje gyvena.

Bučiuoju visus savuosius.
Ona Ringaitienė

Kitą laišką Ona Ringai
tienė ir jos vaikai rašo sa
vo broliui Jonui Pečiuliui. 
Bet jam nebeteko šio laiško 
perskaityti, nes jau buvo 
tuo laiku miręs Californi- 
joje. Laiškas skamba seka
mai :

Gavome liūdnoką žinią, 
kad jums teko atsigulti į li
goninę. Linkime jums pa
sveikti. Linkime sveikatos, 

i laimės ir džiaugsmo.
Dabar pas mus biJveka- 

*ys. Turime visi prišfiSodi- 
nę pakankamai bulvių ir ki
tu daržovių. Tik reikia nu
sikasti.

Pas mus jaunimas dabar 
visas mokosi. Visame kraš
te yra labai daug mokyklų. 
Visi mokosi įvairių specia
lybių : mechanizacijos, agro
nomijos, medicinos ir tt.

Taipgi mes gražiname sa
vo sostinę Vilnių. Kur kas 
gražiau jis dabar atrodo, 
negu atrodė prieš keletą 
metų. Atsirado daug gra
žių aikščių, naujų namų ir 
kitokių įvairiausių įrengi
mų: teatrų, kinų ir tt.

Lauksime šuo jūsų greito 
atsakymo.

Ona Ringaitienė
— —I 1— ■ ...

Geležinkeliai nori palaikyti 
traukinių rasistinę tvarką

Washingtonas. — Teisin
gumo depą rtmentas pauiekė 
tarpvalstijinei susisiekimo 
komisijai pareiškimą apie 
rasinę segregaciją trauki
niuose. Teisingumo depart- 
mentas laikosi nuomonės, 
kad rasinė segregacija 
yra prieš konstituciją.

Bet septynios geležinkeli- 
nės kompanijos padarė iš 
savo pusės pareiškimą, kad 
segregacijoje nieko blogo, 
nes “abiejų rasių keleiviai 
gauna lygų patarnavimą, 
nors atskiruose vagonuo
se,” ir “segregacija atitin
ka dvasiai, kuri viešpatau
ja daugelyje valstijų.”

Kaip yra žinoma, negrai 
keliauja kartu su baltais 
šiaurinėse-valstijose, bet at
skirai Pietuose. Jeigu tfiįu- 
kinys važiuoja iš New nbr- 
ko į Miami, atvykus į lie
tus negrai turi persėsti į 
atskirus vagonus.
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(Tąsa) 
faktais įrodo, ką ir kuomet tas jaunuo
lis yra užmušęs? Ką jis yra pavogęs? 
Ne, gerbiamieji teisėjai, jis to įrodyti 
negali. Jis neturi įrodymų, kuriais šis 
jaunuolis galėtų būti tokia aštria baus
me nubaustas....

“O mes turime kaip tik priešingus 
įrodymus apie jo nekaltumą, ir mes juos 
galime teismui patiekti....”

Jurgis stebėjo teisėją. Buvo matyti, 
kad jis neramus. Jo žvilgsniai klaidžio
jo tai nuo advokato ant publikos, tai at
gal ant advokato. Jis tai raudo, tai ba
lo, iš viso buvo aišku, kad jis susijaudi
nęs, kad visokios mintys, visokie atsimi
nimai skrodžia jo galvą. Jis, be abejo, 
matė visai netoli nuo apkaltintojo sėdin
tį savo seną tėvą, kuris jį, teisėją, kalti
nančiais žvilgsniais skrodė.

O advokatas jau įsismaginęs rėžia:
“Ar jūs, gerbiamieji prisaikintieji tei

sėjai, galite kaltinti šitą vieną jaunuolį 
už įvykusią demonstraciją prie rotušės 
aikštes, už demonstraciją, kurioje daly
vavo tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių? 
Tie tūkstančiai ėjo pas miesto valdovus 
maldauti maisto, alkaniems pašalpos 
arba darbų! Juk, gerbiamieji, visiems 
jau žinoma, kad mūsų mieste yra tūks
tančiai bedarbių, kad milijonai jų po vi
są šalį. Ir mes turime suprasti tą tie
są, kad žmonės anksčiau ar vėliau atsi
sakys mirti badu, tuo tarpu, kai maisto 
sandėliai pilni....

“Nemanykite, kad nuteisdami šitą 
jaunuolį ilgiems metams kalėjimo, kaip 
to reikalavo prokuroras, jūs sulaikysi
te alkanų žmonių kovą už duoną ir drus
ką, už pašalpą bedarbiams. Ne, gerbia
mieji, to’ jūs nesulauksite. Priešingai, 
jūs tiktai paakstinsite ir tuos tūkstan
čius, kurie iki šiol saldžiai snaudė, ku
rie ramiai sėdėjo namie ir tik laukė, kad 
jiems kiti pašalpą iškovotų....

“Tas aišku, gerbiamieji, kaip aišku, 
kad rytoj ryte saulė tekės. Nuteisda
mi šitą jaunuolį kalėjiman jūs tik pilsi
te aliejaus ant ugnies. Ir vardan demo
kratijos ir teisingumo aš kreipiuosi i 
jUj^. gerbiamieji prisaikdinti teisėjai, su 
prašymu Jurgį išteisinti, kadangi jis 
yra niekam nenusikaltęs, o tik blogus 
valios žmonių neteisingai apšmeižtas,— 
ir tatai aš galiu įrodyti faktais.”

Ant tų advokato žodžių prokuroras, 
tartum ugnies paliestas, pašoko iš vietos 
ir pareikalavo iš advokato:

“Parodyk tuos faktus, kuriuos, kaip 
sakai, turi!”

Advokatas ramiai pasiėmė nuo stalo 
didoką knygą ir ją iškėlęs aukštai rody
damas teisėjams sakė:

“Štai, gerbiamieji teisėjai, to baisiojo 
Jurgio R. visi teismo rekordai, užrašai. 
Jis buvo suimtas 1916 metų rugsėjo mė
nesio 29-tą, buvo muštas, sužalotas, vė
liau teistas, apkaltintas ir nuteistas me
tams kalėjimo ir pinigiškai tiek, kad iš 
viso bausmė buvo lygi 18 mėnesių. Ka
lėjime jis išsėdėjo metus ir išėjęs iš ka
lėjimo pareikalavo savo pinigų nuo po

licijos viršininko kaipo pavogtus, bet 
buvo atsisakyta jam grąžinti.

“Tai kas jam buvo daryti? Jis pasi
ėmė advokatą ir užvedė bylą prieš tuos, 
kurie jį apvogė. Deja, suktam advoka
tui bylą delsiant, viskas užsivilko net ke
letą mėn., kol jaunuolis viską palikęs tu
rėjo išeiti Į Dėdės Šamo kariuomenę. 
Tai yra, tą bylą nutęsė iki 1918 metų 
balandžio mėnesio. O kai Jurgis grįžo 
iš kariuomenės, sveikas, energingas ir 
daug ko matęs, patyręs, su pasiryži
mais, garbingai paleistas, jis pats bylą 
vėl atnaujino. Dabar jo inkriminuoto- 
jai ir apvogėjai susitarę su advokatais 
vėl antrą kartą patraukė jį teisman, 
šiuo kartu dėl 167 dolerių.

“Byla turėjo būti spręsta 1919 metų 
balandžio pirmą pirmadienį, bet neįvy
ko. Kodėl? Todėl, kad patys skundėjai 
neatėjo teismabutin. Veltui laukė, klau
sinėjo, bet nepribuvo nei jų advokatai. 
Tai, gerbiamieji, tas čia užrekorduota. 
Ar kada nors girdėta, kad taip atsitiko 
Amerikos teismuose, kad patys kaltinto
jai nepasirodytų? Tai faktai iš tos bai
sios bylos, apie kurią tiek daug kalbėjo 
prokuroras. O tai reiškia, kad šis jau
nuolis nekaltas, kad jis išsėdėjo metus 
kalėjime visai nekaltai! Lygiai taip ga
li būti ir dabar...

“Jis pildė savo draugų bedarbių va
lią. Jis nukentėjo už kitus, jis yra są
žiningas jaunuolis ir puikiai atliko savo 
pareigą. Juk, gerbiamieji, kitaip pasi
elgti jis negalėjo. Jis nėjo vogti arba 
apiplėšti, o ėjo reikalauti dėl savęs ir 
kitų, kas jiems teisėtai priklauso, darbo 
arba pašalpos. Tegul prokuroras sako, 
ką jis nori, tegul jis vadina Jurgį mušei
ka, vagimi, kriminalistu ir dar moterų 
prievartautoju, bet jis nėra tokiu! Aš 
išstudijavau, peržiūrėjau jo visus bylos 
rekordus ir jais remdamasis dar kartą 
prašau gerbiamų teisėjų Jurgį R. ištei
sinti. Jis apkaltintas be pagrindo, taip, 
jis nekaltas!”

Prisaikdinti teisėjai nuėjo į kitus 
kambarius tartis. Tik po geros valan
dos jie atėjo su nuosprendžiu:

“Jurgis R. rastas kaltu ir nuteistas 
trims metams kalėjimo ir pinigine baus
me, kuria paskirs pats gerbiamas teisė
jas.”

Jurgio draugai, kurie kartu su juomi 
buvo suimti, buvo tik piniginiai nubaus
ti ir paliuosuoti. Po to, kai veikliausius 
organizatorius pasisekė prašalinti, įme
sti kalėjimai), tai fabrikantai su savo 
ištikimais tarnais, miesto valdininkais, 
pradėjo dar smarkiau šėlti. Prasidėjo 
žiaurus unijų ir organizacijų persekio
jimas. Visuose fabrikuose formanai bė
giojo po departmentus ir klausinėjo 
kiekvieno darbininko: “Ar priklausai 
prie unijos? A<r priklausai prie bedar
bių tarybos? Kiek turi pinigų įmokėjęs? 
Tau turi sugrąžinti, tik pareikalauk. 
Juk žinai, kad visos unijos ir badarbių 
tarybos pakriko. Tai kam už dyką tau 
mokėti?”

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa
Praūžė uraganas

jrfįpalio 15 dieną vakare pro 
mūsų miestą, švilpdamas ir 
staugdamas, praūžė . didysis 
“Hazel” uraganas. Padarė 
daug medžiaginiu nuostolių, ir 
prarijo keleto žmonių gyvybę. 
Miesto majoras J. Clark pa

skelbė gyventojams prisiarti
nanti pavojų, pašaukė polici
jos rezervus, ugnegesius ir ci
vilinio apsigynimo skyrių, kad 
visi budėtų ir stovėtų ant Sar
gybos, reikalui esant teiktų 
pagalbą žmonėms, ištiktiems 
gamtiškos rykštės nelaimę. 
Raudonasis Kryžius su visu 
gavo stabu ir ambulatoriais 
pilnai prisirengę laukė pasi
likti tą žiauriąją gamtos vieš
nią Bazelę. Daktarai ir slau
gės buvo išskirstyti po įvairias 
miesto dalis. Trumpai sakant: 
mieste vaizdas buvo, kaip ka
ro stovio paskelbimas. Miesto 
gyventojai, kurie savo gyveni- 
Lie dar buvo nematę tokios 
aldelės gamtos rykštės, su žin
geidumu ir su baime laukė 
pasitikti uraganą.

Anksti iš ryto oras buvo 
šiltas ir saulė švietė. Kiek vė

©

liau apsiniaukė, o po pietų ret
karčiais ir smulkus lietus pali
jo. Trečią vai. jau pradėjo sti
prus vėjas pūsti ir vis kuo to
lyn, darėsi stipresnis, iki pa
siekė savo didžiausį smarku
mą 8.-tą vai. vakare.

Klausau radio. Policijos pa
truliai pataria visiems būti na
mie ii* neišeiti antzgatvės, jei
gu neturi tam tikro didelio 
reikalo. Aš per daug metų 
esu skaitęs naujienas apie ura
ganus Floridoje ir kitose vals
tijose, bet niekuomet jų savo 
akimis nematęs. Tadgi išėjau 
iš namų, į didelę parko aikštę, 
kur aukšti miesto pastatai ne
stabdo vėjo. Tadgi ten pilnai 
prisižiūrėjau viešnios žiauru
mu, kai staugiantis vėjas rovė 
iŠ šaknių storus ir aukštus me
džius, jaunus ir plonus tik iš 
liemens lankstė.

Ten man bestovint, priėjo 
prie manęs “Evening Bu He
len” reporteris, nešinąs ranko
je kemarą, jis fotografavo žy
mesnius įvykius. Ten mums 
bestovint, viesulas pradėjo 
žeisti dar smarkiau, kad net 
privertė mus bėgti ir ieškoti

I u žuvėjos. Beeinant, pamatėm 
• kai vėjas partrenkė ant ce
mento pusamžę moterį. Mes, 
priėję, pakelėm ją ir ant ran
kų nunešėm už didelio namo 
užuvėjon, kol neužilgo polici
jos ambulansas nuvežė ją į 
ligoninę. E. B. laikraščio re
porteris, nuėmęs porą nuo- 
i.i aukų, sako: Tiktai įsivaiz
duokime: koks žmogus yra 
dar mažytis ir silpnas prieš 
gamtos galybę! Net ir atomų 
skaldymo mokslininkai savo 
galvas lenkia prieš uraganus. 
Iš arti stovinčio namo per lan
gą girdėjome kai radijas pra
nešė, kad : mūsų dalyje mies
to vėjo greitis pakilo nuo 65- 
kių, iki 72 dviejų mylių per 
valandą.

Supratau, kad dabar baikų 
jau nebus! Nusprendžiau grįž
ti j savo namus. Bet kaip?... 
Vėjas pradėjo dar labiau 
staugti, ore visur skraidė me
džių lapai su smulkiomis ša
komis. Nuo nuluptų stogų di
deli šmotai juodo smalinio 
popierio irgi mirgėjo aukštai 
ore. Kazelė nukabino mano 
akinius nuo ausų, bet spėjau 
su ranka dar juos pagauti, 
galiūno. didelė apvali iškaba 
tiktai trinkt ant šalitakio ir

EVA SIMANS
Atminčiai vienų metų sukakties nuo mirties 

mano brangios EVUTĖS SIMANS, išsiskyru
sios iš gyvųjų tarpo spalių 26, 1953 metais.

— J. . Simans

ritasi skersai gatvę! Darže 
stovėjęs didelis ir aukštas to
polis lūžo pusiau liemenį, o jo 
viršūnė trenkė į gyvenamąjį 
namą ir vėl į orą pasipylė ka
muoliai rausvų ir balsvų dul
kių. žmonių didelis riksmas 
susimaišė su vėjo staugimu.

Jau tik du skverai nuo sa
vo namų, tuojau galėsiu* leng
viau atsikvėpti. Bet ūmai elek
tros šviesa užgeso. Ant gatve- 
karių bėgių elektros vielos gu
li ir spraksi. Tamsoje einant, 
reikėjo didelio atsargumo, 
kad neužsistojus ant elektros 
laidų, kurių daug ant gatvių 
gulėjo.

Dar kiek toliau paėjus, žiū
riu, medžio viršūnė guli sker
sai gatvę ir tamsoje stovi gre
ta trys gatvekariai su pasažie-' 
i iais. Uraganas išpūtė vande
nį iš Delaware upės ir užlie
jo šalia esamas gatves.

Philadelphia laiminga buvo 
nors dėl to, kad laike aršiau
sio viesulo buvo sausa, neiš- 
puolė lietaus nei lašas. Padan
gė atrodė šviesiai pilka, kai 
kur ruda. Visose pusėse žai
bavo, bet griausmo nesigirdė
jo per didelį vėjo ūžimą.

Dabai- mes suprantame la
bai aiškiai, ką uraganas pri
dirba eidamas 130 mylių per 
valandą.

Labai gerai, dead mus palie
tė tiktai pusė to greitumo.

Laisvės Reporteris

Norwood, Mass.
Spalio 12 d. Norwoodo 

vyrų ir moterų grupė ko
lektyviai aplankė jau seno
ką draugą K. Vitartą. To
kio bendro aplankymo 
reikšmė buvo tame, kad 
draugas K. Vitartas, svei
kas būdamas, prigulėjo 
prie progresyvių organiza
cijų ir bendrai darbavosi. 
Tokis bendras sergančių 
aplankymas dar tik antras 
iš viso mūsų kolonijoje. 
Nors minimas draugas yra 
sunkiai sergantis, bet kaip 
jis pats, taip ir jo moteris 
tokiu aplankymu buvo pa
sitenkinę. Visi aplankiusie
ji palinkėjo ligoniui greitai 
pasveikti.

Pora savaičių atgal buvo 
rašyta, kad du Norwoodo 
lietuviai — P. Mučinskas ir 
J., Taraila—yra sunkiai kan
kinami vėžio ligos. J. Ta
raila jau miręs, o P. Mu
činskas dar tebėra kankina
ma^. Velionis Taraila mi
rė sulaukęs 69 metų. Pri
gulėjo prie vietinės LDS 
kuopos ir per daugelį me
tų gyvendamas Norwoode 
politiniu atžvilgiu laikėsi 
nepartiniai. Taipgi nepri
klausė jokiai parapijai' ir 
nesilaikė jokių bažnytinių 
patvarkymų. Bet jam mi
rus, likusieji jo šeimynos 
nariai pasišaukė protesto- 
nišką kunigą į laidotuves, 
kad atliktų pamaldas. Čia 
keistumas tame, kad kadai
se buvusį kataliką, bet vė
liau per ilgą metų eilę jo
kios religijos neprisilaikan
tį, jam mirus, bandoma pa
daryti proteštonu. Atrodo 
nei šis, nei tas.

Tai vasara jau užsibaigė1 

ir užstojo ruduo. Su pra
džia-šio mėnesio prasidėjo 
Laisvės vajus gavimui nau
jų skaitytojų ir atnaujini
mui senų pren u m e r a t ų . 
Norwoodo vaj įninkąs yra J. 
Krasauskas. Jis turi visus 
nuo Laisvės administracijos 
patvarkymus šiam vajui. 
Bet kad Krasauskas yra 
sergantis, todėl šiame dar
be jam reikalinga talka. O 
geriausia talka, tai laike 
vajaus turėti kokį parengi
mą, nes parengime galima 
matyti ir pakalbinti užsira
šyti ar atsinaujint Laisvę. 
Taigi šis turi būti pirmas 
ant dienotvarkio klausimas.

Pas mus per ilgus metus 
gražiai veikė Moterų Klu
bas. Bet praėjusį pavasarį, 
dar neužsibaigus žieminiam 
sezonui, jis liovėsi turėti su
sirinkimus ir dabar nieko 
apie jį nesigirdi. Kažin, ar 
mūsų klubietės nuseno, ar 
šiaip kas atsitiko?

Tas pats

Hartford, Conn.
Mūsą naujienos

Sekmadienį, 31-mą šio mė
nesio, visų šventų dieną, Įvyks 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Hartfordo kuopos ren
giama parė. Turės gerų už
kandžių ir gėrimų, bus galima 
linksmai praleisti dieną. Tai
gi, ateikite visi, atsiveskite sa
vo draugus ir pažįstamus. At
minkite, kad ši draugija yra 
pašalpinė: šelpia ligonius ir 
moka pomirtinę. Taigi, visiems 
yra reikalinga tokia draugija.

Parengimas bus Laisvės Cho
ro svetainėje, 157 Hunger
ford St., nedalioje po pietų. 
Prasidės apie 2 vai. Visi na
riai ir pašaliniai yra kviečia
mi dalyvauti.

ANTRAS PARENGIMAS
Tai bu.Sj lapkričio 21 dieną. 

LLD 68 kuopa rengia balių 
ir šokius. Bus' gera muzika, 
užkandžių ir gėrimų kiek tik 
kas norėsit, galėsit pasipirkti 
pagal savo nuožiūrą. Šis pa
rengimas irgi bus Laisvės Cho
ro svetainėje, 157 Hungerford 
St. Prasidės apie 1 vai. ir tę
sis iki 9 vakaro.

Prašome visus pažymėti tą 
dieną savo kalendoriuje. Susi
eisite su draugais ir paremsi- 
te gerą dalyką.

Prie progos dar turiu pri
minti, kad nariai privalote 
daugiau lankyti susirinkimus, 
ypač sekantį, kuris bus lap
kričio 8 dieną, nes reikės iš
rinkti darbininkus minėtam 
baliui.

Apie ligonius
Serga keletas gerų lietuvių: 

Beny Lukas ir jo moteris ran
dasi namie, 9ę Wadsworth St. 
Na, o Kankleris randasi St. 
Francis Hospital. Sako, kad 
jis visai nestiprus, negali atsi
gauti po operacijos.

Hartforde šiais metais mirė 
gal kokios trys dešimtys lietu- 
—vių vyrų ir moterų. Mūsų 
senoji karta greit mažiuasi. 
O jei taip eis, tai už poros 
dešimtų metų mažai kas liks 
iš mūsų senųjų lietuvių.

Mūsų progresyvių . draugų 

taipgi mirė gal apie 10. Neku- 
rie buvo aprašyti. Bet visų 
gyvenimo, paėjimo ir t.t. vie
nas negali žinoti. Tie, kurie 
apie juos žino, turėtų apie 
juos parašyti.

A. K.

Montello, Mass.
Spalio 16 d. aplankiau drau

gą Juozą Masteiką, kuris iš
tiktas nelaimės— nukrito tai
sydamas stogą, keturios savai
tės atgal. Guli Norwood, 
Mass., ligoninėje su sulau
žytu aukščiau kelio deši
nės kojos kulšies kaulu. 
Ligonis daug iškentėjo, kovo
damas su mirčia. Dabar atro
do eina Į gerą pusę, sveiksta. 
Turi vilties neužilgo būti na
mie, kurių yra labai pasilgęs. 
Jis gyvena 151 High St., Can
ton, Mass.

Sunkiai susirgo W. Gečius, 
geras laisvietis ir mūsų sim- 
patikas. Gyvena 184 Ames 
St., Montello, Mass.

ROCHESTER, N. Y.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Gedemino Draugystei sukako 50 metų jos gyva

vimo. Taigi, apvaikščiojimui šios gražios 
sukakties Gedemino Draugyste rengia

BALIŲ ir VAKARIENĘ
Įvyks šeštadienį

Lapkričio 6 November 
SAVOJE SVETAINĖJE

575 Joseph Ave, Prasidės 6:30 P. M.

Vakarienė bus kalakutienos su įvairiais skanumynais, 
bus visokių gėrimų, šaltų ir karštų. Taipgi bus gera 
muzika šokiams. Ir viskas labai pigiai, tik už $1.50.

Visus prašome išanksto nusipirkti tikietus, nes vėliau 
gali pritrūkti tikietų ir vietų.

Maloniai kviečiame visus Rochesterio lietuvius atsi
lankyti. Rengėjai.

ngpiuiiuiimnnTiTCnimwiuuinniuiiiiLtrmiiiiijmJiiniiiuTuiunn luuiiuiuunminannmiuiiuiiiimuLu^JuiuumuiitiuminiiiDiiWL

* 

PHILADELPHIA, PA.

KONCERTAS 
IR BALIUS 

Rengia 
MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECIŲ PAGELBA 

Įvyks šeštadienį 

20 d. Lapkričio (Nov.) 
RUBA HALL 

414 Green Street Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare 
Programoje Dalyvaus Dainininkai: 

Ona Stelmokaite 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. , 
z ______________

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

Frank Balevičius iš New York City 
Pianistas

TAIPGI RUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

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

gražų parengimą.
ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Antrad., spalio (Oct.) 26, 1954

Turėjau Vilnies kalendo
riaus reikalais nuvažiuoti paa 
Frank Gerulskį, Myopia Club 
Eieverage Co. savininką, Isling
ton, Mass. Per daugelį metų 
jis išdirba minkštus gėrimus 
(tonic), labai draugiškas žmo
gus. Pasikalbėjau su juo, kaip 
subroliu. Švariai užlaiko savo 
įstaigą, viskas tvarkoje. Ma
no reikalavimą išpildė su kau
pu, pamokėjo bilą ir dolerinę 
Vilnies fondui.

G. Shimaitis

SKELBĖJAMS •
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti —- tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbki* Lais
vėje !

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

i



Jauki poilsio vieta
Tie, kuriems New York o J], 

goji sala (Long Islam 
pažįstama, žino, jog 
sideda nuo Manhattan 
rytinio šono—East -up 
nusitęsia per 130 mylių rytų 
kryptim iki Montauk Point 
smaigalio. Pločio ji turi tik 
apie 20 mylių.

pra
šalės

tiksliau sakant, jos du apskri
čiai (Counties) — Kings ir 
Queens—Įeina i miesto admi
nistracinę sritį,—tat rytinė ios 
dalis visuomet buvo ir yra 
laikoma lyg rekreacijos-poil- 
hio arena. Sekmadieniais i> 
š\enčių dienomis nuo pat anks
taus ryto desėtkai tūkstan
čių automobilių traukia i ry
tus, i rytinį Ilgosios sa 
lą. Ten yra keletas 
aerod ro m ų. < 1 a ūgy bė
maudymosi pliažų ir 
parkų. Tūkstančiai Ne
ko gyventoji] ten turi 
vietos, o dar kiti tūkstančiai 
—pastoviai apsigyVene Pasta- 

rnyl iu 
gražiu

rujų kelių metų eiga į Ilgąją 
salą pradėjo keltis daug leng
vosios industrijos įmonių. Se
niau buvusieji dideli bulvių 
ūkiai dabar pasipuošę tūks
tančiais vienaaukščių ir dvi
aukščiu namukų!

“atrastų.” T ikrai jau- 
praleisti gražią vasa-

nuo liemens, kurį pora 
<asžin ar apkabintų. Be

niekur 
nes jie

ti vieną labai gražią poilsio 
vietelę, kuri padarė man ne
paprastai gerą įspūdį, tat no
rėčiau, 
čiai ją 
k u ten 
ros ar rudens dieną, ir nei vie
nas nesigailės ten nuvykęs ! J i 
vadinasi Bayard Cutting Ar
boretum. Ten yra didžiulis 
ąžuolų parkas, kuriame šim
tamečiai ąžuolai stovi išskėtę 
savo masyves šakas per šimtą 
pėdų 
vyrų 
ąžuolų ten yra šimtai 
Įdomių medžių, kurių 
kitur matyti negalima, 
importuoti iš svetimų
Daugybė rhododendronų. aza
lijų ir kitokių žydinčių krūmų.

Visur tik žaliuojančios pievos, 
žvyruoti bei samanoti takeliai 
ir visokios laukinės bei nami
nės žydinčios gėlės. Tarp krū
mų vingiuoja keli upeliai, ku
rie subėga į tris prėsko van
dens prūdus. Pietinė 
(kalis atsirėmusi į gana 
Cdnnetaut upės žiotis, 
niame šito dvaro rūme 
valgykla. Pavėsiuose 
suoleliai.

parko

('entri- 
i ruošta

Kam, kam, bet jau fotogra- 
fui-mėgėjui tai čia ideali vie
ta: tik turėk gerą foto apara
tą ir pakankamai filmo... Gi 
“Laisvės” gėlininkas ten galė
tų rasti naujų sugestijų savo 
darželiui ruošti ir puošti!

Šis buvęs privatus dvaras, 
kurį pernai ponia Bayard Ja
mes pavedė Ilgosios Salos 
Parkų Komisarijatui, turi 643 
akrus žemės. Ji tai padarė no
rėdama pagerbti savo mirusi 
tėvą—William Bayard Cuttin- 
gą, kuris pradėjo šį dvarą to
bulinti 1887 m.

Kalbamasai parkas atdaras 
visuomenės maloniam džiaugs
mui nuo 15 d. balandžio ligi 
1 d. lapkričio; taigi tik vasa
romis. Jisai randasi pietrytinė
je Ilgosios salos pusėje, prie 
pat Heckscher parko (rytų pu
sėje). Jį galima pasiekti va
žiuojant Southern State Park
way, Sunrise Highway ir Mon
tauk Highway (R. 27-A). Nuo 
New York miesto bus apie 53 
mylios. Atdaras nuo 9 vai. ry
to iki vakaro. Už mašinos pa
sistatymą imama 50 centų. 
Geležinkeliu galima važiuoti 
iki IsPp stoties, o iš ten paim
ti taksį ar autobusą.

P.

Mažina kavos kainą

po 4 iki 6 
Tarpe 

Union,

Didžiosios groserių kompa
nijos paskelbė, jog jos numa
žina kavos kainas 
cen^ų nuo svaro, 
yra A&P, Grąnd 
hack, Safeway.

ty
Bo

NwYorto^<M^2lnloi
Žymūs visuomenininkai i Tik sava itė liko iki gražiųjų 
ragina veikti apgynimui į ‘ ~ ‘ '*

i sveturgimiy
mių visuomene 
šė šaukimą i svoturgimia ms

gruodžio 1 1 ir 12 dienomis, ■hi-

gynimas sveturgimių yra ap
gynimu Amerikos demokrati-

miai persekiojami, 
amerikietis gali tai 
kiojamu'.

Konferencijon šau 
nizacijas ir atskirus 
Ragina atsiųsti del 
prašo pasveikinimų, 
nė parama yra reik 
vien tiktai jau p
miems.Komitetas taipgi veda 
bylas teismuose prieš aršiau
sius įstatymus tikslu ateityj-e 
apsaugoti visuomene nuo per-

ui orga- 
asmcnis.

no

“Du negrai” pavirto
! Į baltą moterį

Aną dieną buvo atrast 
j primuštas brooklynietis L 
! kraščio darbininkas irvi; 
' Smith. Spauda rašė, būk pii

jęs ir ištaręs, kad jį primuse 
ir apiplėšė du negrai.”

Spalio 22 apie tą 
! ką paskelbta kita
Mrs. Frances Yuen,
Smithą parsivedė 
primušė ir apipleši 

22 melų,

thą užmušiisi tikėdamasi daug

išpardavimą 
savininkai r 
čiausia kaina 
$10 1, mažiausia $21.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
menininkai, parsivežę cen
trą į rytus, pasirodytų or- 
nizaciniai apdairesniais ir 
smarkesniais.

Valio, laisvamaniams! Jie 
tikrai išgąsdino klerikalus. 
Kunigų Draugas šaukia: 
reikia, verkiančiai reikia 
“iš naujo ieškoti krikščio
niškos .sąrangos pagrindų, 
atsižvelgiant Į baisios be
dieviškos sąrangos grės
mę.”

Bet ar nebus jau pavė
luota?

Kan adi škė j e m ak a r t is tų 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
pasibaigė ilga ir nuobodi 
Henriko Nagio melodija 
“Pastabos apie 1953 metų 
grožinę lietuvių literatūrą.”

Nagio išvada padaro ji 
kuotikriausiu “prophet of 
doom,” pražūties pranašu.

Ve ta Nagio pranašystė 
apie dipukišką literatūrą ir 
jos ateitį:

“Ir kiekvienais ateinan
čiais metais vis dažniau pa
jusime smūgius, kurie ka
pos mūsų gretas, kurie ka
pos mūsų žodį. Ir kiekvie
nais metais vis labiau pa- 
sigesime naujų žmonių, at
einančių i bendrosios kovos 
barikadas. Ir kiekvienais 
metais atsiras, deja, vis 
daugiau oportunistų, pal

kių balius, kur kova už že
mę ir žodį, už tiesą, bus 
vaizduojama kaip kova su 
vėjo malūnais, kaip nenau
dinga, nereikalinga, jau
nuoliška savižudystč.”

Amen!

vesWviii Liberty Auditorijoj
Kur tik pasisuksi, visur iš 

mas. vestuves, kurias rengia 
žymiosios bankietų šeiminin
kes Anelė Kanopa ir Mary 
Wilson pasveikinti Walter] ir 
Eloną Brazauskus. Daug kas

Visa tai gerai. Tačiau nori 

mus, nes eidamos užsakyti 
maistą šeimininkės turi žinoti, 
kiek joms reikės, Jos negali 
krautuvėje pasakyti : “dar ne
žinau.”

Pagirtina, kad labai daug

Sako, kad lyderiai 
pelnėsi iš lenktynių 

I

Franklin D. Rooseveltas, de- 
!mokratų kandidatas Į prokus 
(i orą, kaltino republikonų lyde
rius, kad jie panaikinimu tak
sų ant harness racing tracks 
susižėrė sau milijoną dolerių. 
Sako, kad Deweyaus panaiki
nimas tų taksų ant vienų lenk
tynių, o palikimas kitų tak- 
suojamomis, buvo surištas su 
republikonų lyderių planu su
pirkti tų paliuosuotų nuo taksų 
lenktynių serus.

Rooseveltas sako, kad trys 
republikonų lyderiai tuos se
rus ir supirko. Tais trimis jis 
Įvardino Nassau lyderį 
sell Sprague, dabartinį 
jos Senato daugumos 
Benjamin Feinberg i 
riaus Įves apdraudų 
dalininką Mallory I 
Šerų pirkimo metu
Laivo Valstijos Assembly Ways 
and Means Komiteto pirmi-

J. Rus-

r senato- 
i firmos 
Stephens. 
Stephens

Užriišykit Laisve Savo Draugui.

^••j»^<i{«4*4*4*4**I**I-4**I**!*^,4<4*4<4*4*4*4*4*4*4*,I*4'4,4*4*4,4'4**I*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4**I*4*4*4*4,4"
AMERIKINĖ PREMJERA—PASAULYJE PAGARSĖJUS ŠVEDŲ *

FILMAI LAIMĖJUSI PIRMĄ PRIZĄ MALMO ARTS 
FESTIVALYJE

UEN SOMMERLEK”
(UŽDRAUSTA AVANTIŪRA’;

žvaigždžiuoja MAJ BRITT, ALF KJELLIN, BERGER MALSTEN 
ir STOCKHOLM ROYAL OPEROS BALLET TEATRAS

Nepraleiskite nematę šios gražios! ir patraukiančios filmos!
Prasideda šiandien

> I A A Z! /V THEATRE, 58th St., prie Madison Ave., N. Y.

*
*
❖
f
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Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

1/1-ta Lapkričio 
n ■ November

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

110-06 Atlantic Avenue, 

Pralsides 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

j bot jau turi kvietimus. Grįž- 
jtant iš Moterų Klubo susirin- 
Ikimo viena klubietė sakė, kad 
Į per ją užsisakė vietą jau 20 
! žmonių.
I I

Banketas įvyks jau šį šešta- 
i dieni, spalio 30, Liberty Au- 
Mitorijoje, 7 vai. Dalyviai pa
sveikins Walter} fi u Elenute 

metų vedybinio gyveni- 
ir pasi-

Į .1U
| mo sukakties proga 
[džiaugs, kad Walteris tiek pat 
’ metų sėkmingai dirbo gražio
sios Auditorijos vedėju. Sykiu 
palinkės dar daug metų dirb- 

. ti ir abiem laimingų ilgiausių 
i motų poroje.

Pagerbs žymius teisių 
apgynėjus

Spalio 28-tos vakarą rengia
mas nepaprastas pokylis pa
gerbti tuos didvyriškai ištiki
mus savo profesijai advokatus, 
kurie stojo apginti sveturgi- 
miusi ir visus persekiojamus. 
Stojo juos ginti nepaisydami, 
kad už darbininkų vadų ap
gynimą jiems patiems gręsė 
persekiojimai.

Tokių kvietime Įvardintų 
priskaičiau 29. Aišku, yra ir 
daugiau, kurie tame kilniame 
darbe padeda. Tų garbingų 
vyrų ir moterų pasveikinimui 
pobuvįs Įvyks jau šio ketvir
tadienio vakarą, Yugoslavų 
Salėje, 405 W. 41st St., New

Lietuvių grupė taipgi daly
vaus. Bilietų po $5 dar ran
dasi keli pas lietuvius. Visus 
dalyvausiančius prašome su
prasti, jog užsisakyti reikia 
kaip galima anksčiausia. Pra
šo ir pasveikinimų.

Richmond Hill, N. Y.

Trukmanai pasielgę si: 
savo bosais taip, 
“kaip rusai”

Spalio 20-tą tik saujelė 
sunkvežimių savininkių firmų 
tebebuvo atsilikusios nuo pa
sirašymo kontrakto su unija. Iš 

•f>,500, dar nepasirašę apie 
250. Tų užsilikusių gal šimtelis 

(bosų

matėsi
30,000

buvo susirinkę i savo 
sąj u ngos) su s i r i n k i m ą.

\ Posėdis, nuotaika 
piktai liūdna. Apie
darbininkų vieningumas ir lai
mėjimas streiko bėgiu keletos 
dienų juos pritrenkė. Kai tū
lose industrijose streikai tęsėsi 
ilgai ir sutartys pasirašytos be 
mokesties priedų (kai kur ir 
su nusimušimu algos—tų uni
jų lyderiai sakė, kad dabar 
toki' laikai), tai čia iškovojo 
25 centus per valandą. Iš tų 
20 eis algoms, o 5 centai da
linsis: du pagerinti atostogas, 
2 gerovės fondui, 1 pagerinti 
pensijas.

Bosai piktai išmetinėjo, kad 
jų sunkvežimių vairuotojai pa
sielgę su jais (savo bosais) 
“kaip rusai, 
iuž kariavo.” 
jie tapę 
jos “monopolistų 
kad 
nesaugi

juos “padalino ir 
Jie dejavo, kad 

išprievartauti” uni- 
ir rūpinos),

mūsų vaikelių” laukia 
ateitis.

atšaukė ir savo grą-
teisminę bylą prieš

Bosai 
sintąją 
uniją ir prieš tuos, kurie pasi
rašė sutartį nelaukę bosų or
ganizacijos leidimo.

RANDAVOJIMAI
IŠNUOMAVIMAI

Turime du fornišiuotus kamba
rius išnuomavimui. Gali ir vieną 
paimti. Šiluma, karštas vanduo. 
Gera transportacija su Jamaica li
nija ir Atlantic Avė. busu. Prašome 
kreiptis vakarais nuo 5 iki 9 v. v. 
77-03 Rockaway Blvd., Woodhaven, 
N. Y. Tel. Michigan 2-0030.

(207-208)

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

SKELBKITeS laisvėje

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

Radio programos
Bronx 24-jo kongresinio 

distrikto nepriklausoma kan
didatė Flynn dar turės radio 
programas iš stoties WBNX, 
1380 ant jūsų radio. Jos bus 
spalio 26, 28, 30, 31, visos va
karais, 10:30.

Paskutinę dieną pirm rinki
mų, lapkričio 1, iš tos pat sto
ties kalbės 11 vai. O iš stoties 
WIJB, 1190 ant jūsų radio, 
kalbės per pietus. 12:15.

Bronxietis

L)0,

ir

Pattersonas vėl 
persekiojamas

Civilių Teisių Kongresas 
tos Įstaigos viršininkai vėl pa
šaukti Į tardymą, Jiems Įsakė 
atsinešti užrašus ir visus do
kumentus už ketverius metus.

Kongresui pirmiau buvo 
liepta pristatyti aukojusių var
dus ir antrašus už trejus me
tus. Kadangi tokių dokumen
tų neturėjo, nepristatė, orga
nizacijos pirmininkas Patter
sonas buvo nubaustas 90 die
nų kalėti ir tą bausmę atbuvo. 
Neseniai sugrįžo.

Pridėjimu tų ketvirti]jų me
tų, ragangaudžiai tikisi galėti 
organizacijos viršininkus iš 
naujo nuteisti. Senuoju reika
lavimu1 nebegalėjo persekioti, 
nes yra Įstatymas, kuris drau
džia asmenį du kartus teisti 
už tą patį dalyką, du kartus 
statyti Į pavojų (double 
pardy).

JOO-

Susirinkimas
pir-LLD pirmosios kuopos 

mas šį sezoną susirinkimas 
Įvyksi šio ketvirtadienio vaka
rą, spalio 28, L. A. Piliečių 
Klubo patalpoje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 7 :- 
30. Visi nariai prašomi daly
vauti. Kurių duoklė dar nemo
kėta, būtinai užsimokėkite da
bar. Privalome Centrui pri- «
duoti mokestis, kad galėtume 
gauti naują knygą apie Ame
rikos prezidentus.

Valdyba

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

\ MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

OPERATORĖS

Moteriškės, angliškai kalljMtfios. 
i

Patyrusios.
Pocket. Book Operatorės

CELEBRITY
51 W. 26th St., N. Y. (2nd Floor) 

(207-213)

NAMŲ DARBININKĖ

si, nuosavas kambarys. Bello
Harbor, arti Brooklyn.

KORN
Belle Harbor 5-2242

(207-208)

NAMŲ darbininkė:. Motinai 
pagelbininkč. Pilnas prižiūrėjimas 
namų. Du vaikai, 9 ir 17 m. am
žiaus. Nuosavas kambarys ir vonia. 
Privatiniai namai Far Rockaway. 
Mes ieškome patyrusios ir pagirti
nos moteriškės, kuri jausis linksma, 
dirbanti pas draugiškus is simpatin
gus žmones. $40 į savaitę. MR. 
DOBIN, 470 Pulaski St., ’Brooklyn. 
GL. 3-6764.

(205-211)

AUKLĖ—NAMŲ DARBININKĖ
Kalbanti angliškai, žemiau me

tų amžiaus, pilnai priežiūrai vienų 
ir trijų metų vaikų. Lengvas namų 
ruošos darbas ir valgių gaminimas. 
Kiti darbininkai. Biznieriiy pora, 
mažas apartmentas, gyvenimas vie
toje, nuolat, su paliudijimais.

Telefonuokite:
EV. 9-5315, EN. 2-8122, RA. 9-6367

(206-208)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Su vėliausiais paliudijimais. Priva
tinis rūmas 
namuose, 
lėti vaikus. 
SI 00 bonų. 
Ackerman, 
Hills, (arti 
8th Ave. Subway iki 
Forest Hills stotis, 
imkite 44A busą).

Telefonas IK). 8-7001

ir maudynė, 
Visi jrengimai;

Pradžiai SI60
Kreipkitės:

212-05 82nd St., Hollis
Forest

puikiuose 
turi my- 
j mėnesį;
Mrs. M.

Hills). (Imkite' 
Kew Gardens- 
Išlipę j viršų

HELP WANTED MALE

SHEET METAL 
DARBININKAS 
Turi būt patyręs.

Kreipkitės:
JAEGER & FRANZMANN
70 Alexander St., Yonkers, N. Y.

(206-212)

PLAUKŲ TAISYTOJAS
Turi būt patyręs. 5 dienų savaitė. 

Gera mokestis. Nuolatinių darbas, 
komisas.

SID’S YOUR HAIR DRESSER 
37-29 Main St., Flushing

FLushing 9-1115
(208-211)

PORTERIS

Apartmentinis namas. $177.50 j 
mėnesį. 40 vai. savaitė. Nuosavas 
kambarys. Turi gyventi ant vietos. 
Queens apskrityje. Skambinkite:

IIAvemeyer 6-1428
(208-210)

Hartford, Conn
L.D.S. 79 ,kuopa rengia metini 

' savo parengimą, tai bus pare. Įvyks 
sekmadienį, spalio Oct. 31 d., pra
džia 2-30 po pietų. Lietuvių Svetai
nėje, 155 Hungerford St.

Kviečiame Hartfordo ir apylinkės 
Lietuvius atsilankyti į šį gražų pa
rengimą, čia visi gražiai praleisime 
laiką. Bus duota gardūs pietai, be 
skirtumo nariam ir nenariam, visi 
bus lygiai priimti.

Komisija
(208-210)

So. Boston, Mass.
Pirmas gražus šio sezono -paren

gimas įvyks ateinantį ne&Jdienj, 
spalio-Oct. 31 d., 5-tą vai. vakare, 
salė: 318 Broadway, čia turėsime 
gera vakarienę, kurią pagamins mū
sų geros, patyrusios gaspadinės. 
Taipgi turėsime gražų surpryzą, 
kuriuomi pagerbsime savo mylimas 
drauges ir nepaliečiančias darbuo
tojas.

Taigi, bus puiki proga visiems 
skaniai pasivaišinti, pasimatyti su 
draugais ir pasitarti svarbiais reika
lais, būtent dienraščio Laisvės va
jaus reikalu, čia taipgi bus galima 
užsisakyti tą labai svarbios reikš
mės A. Metelionio knygą: “APIE 
DIEVUS IR ŽMONES”.

Kaip matote, šis parengimas bus 
labai svarbus, todėl kiekvienas tu
rite juomi susidomėti, 
terų Ratelis ir kviečia 
ir toli.

Rengia Mo- 
visus iš arti

Rengėjos.
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