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KRISLAI
Kuzmickai CIevelande. 
Ir Laurenctije bloga. 
Gražioji N. Anglija. 
Ka darvti?

Rašo R. MIZARA

JfJasys Kuzmickas, veikė
jas ir dainininkas, su šeima 
išsikraustė iš Shenandoah,. 
Pa., į Clevelandą.

Šenadory Stasys išgyve
no ilgą laiką ir ten buvo vi
sų mylimas ir gerbiamas 
kaip draugas ir veikėjas.

Kodėl jis apleido Šena- 
dorį ?

Todėl, kad ten krizė, nėra 
darbo. Ypatingai kietosios 
anglies-kasyklos yra žiau
riai paliestos nedarbo.

Mūsų korespondentė ra- v so:
—Daug darbininkų, ypa

tingai jaunesniojo amžiaus, 
išvyksta iš Šenadorio į ki
tus miestus darbo ieškoti...

Esame tikri, kad Stasys, 
įsikūręs Clevelande, didžiu
lėje lietuvių kolonijoje, taip
gi rankų nenuleis, bet stos 
kultūrinėn veiklon. Jam ir 
šeimai linkime geriausių 
pasėkų!

!ftr tik kietosios anglie 
kasyklos yra paliestos žiau
riosios krizės?

Praėjusį savaitgalį mudu 
su Eva buvome Naujojoje 
Anglijoje ir, tarp kitko, 
aplankėme Pe n k a u s k u s 
Laurencuje.

Lawrencus ne tas, kas bu
vo.

Visi didieji tekstilės fa
brikai uždaryti. Ištisos dar
bininkų šeimos gyvena di
džiuose trūkumuose, — ne
turi darbo, neturi pajamų.

—Pastaruoju laiku, — sa
ko Stasys Penkauskas, — 
iš Laurenco išsikraustė į 
kitus miestus apie 9,000 
šeimų... čia atidaromos 
mažos dirbtuvėlės, bet dar
bininkų algos labai menku
tės, — po 75 centus valan
dai. Darbininkų suorgani
zuoti negalima, nes samdy
tojai juos dažnai keičia.

Žmonės keikia republiko- 
nua kurie prieš porą me
tų rčia daug žadėjo, bet nie
ko neištesėjo!
. Artinasi lapkričio 2 die
na, kurią balsuotojai turė
tų “tarti žodį” tiems, ku
rie bedarbius gretina prie 
šunų!

Haverhillyje, sako Aug. 
Kazlauskas, avalynių dirb
tuvės šiuo metu dirba ne
blogai. Kaip ilgai taip bus, 
niekas negali pasakyti.

Mano brolio Bernasiaus, 
kuris gyvena Haverhillyje, 
sveikata neina geryn.

Gamta Naujojoje Angli
joje šiuo metu labai graži. 
Kai kurių medžių lapai jau 
pageltę, kitų — raudoni, o 
t^prtesniųjų — dar žali. Vi
sa tai sudaro malonų, akį 
traukiantį vaizdą.

Daug medžių palaužė 
uraganas Carol. Padarė 
jis nuostolių ir puošniajam 
laurenciečių Maple, parkui.

Kalbąmės su Penkaus-

Valdžia neteisingai skelbia,
CJ

kad nedarbas pradeda mažėti
CIO prezidentas Reutheris sako, kad valdiška 
statistika neteisinga, apgaunanti visuomenę

Detroitas. — CIO prezi
dentas Walter Reutheris 
pareiškė, kad negalima pa
sitikėti valdžios teigimu, 
jog šalyje mažėja nedar
bas. Tas teigimas, sakė 
Reutheris, daromas tik rin
kimų sumetimais, tik suda
rymui įspūdžio, kad Eisen- 
howerio administracija jau 
pajėgė išklampinti šalį iš 
nedarbo ir krizės balos.

Vyriausias Eisenhowerio 
ekonominis patarėjas Dr. 
Burns kalbėdamas Detroite 
neseniai pareiškė, kad “mes 
vėl žengiame į gerbūvio pe
riodą.” Jis teigė, kad be
darbių skaičius jau prade
da mažėti.

Reutheris sako, kad Ei
senhowerio administracija 
tik bando nedarbą ir krizę

užtylėti, užglostyti. “Ir 
Burns taip drįsta kalbėti 
tokiame mieste kaip Detro
itas, kur randasi 195,000 be
darbių!” sakė Reutheris.

Reutheris dar nurodė, 
kad statistiką visuomet ga
lima sutaisyti rodant tik 
dalį paveikslo, bet visas pa
veikslas tamsus: nedarbas 
ne mažėja, bet didėja, ir 
unijistai turi daryti išvadą: 
balsuoti prieš republikonus.

Reutheris patiekė CIO iš
keltą statistiką: nedarbas 
šiais metais 2 su puse karto 
didesnis negu praeitais.

Tel Avivas. — Izraelis 
tikisi per ateinančius metus 
gauti 30,000 naujų imigran
tų iš Šiaurės Afrikos: Ma
roko, Alžyro ir Tunisijos.

Gurley Flynn pavadino per radi ją 
D. Nixoną ‘visašalin iu melagiam’

New Yorkas. — Komu
nistų vadovė Gurley Flynn, 
kuri kaip nepriklausoma 
kandidatuoja į Kongresą iš 
24-to distrikto Bronxe, pir
madienio vakare kalbėjo 
per radiją. Ji sakė, kad 
vice-prezidentas Nixo n a s, 
kuris aktyviausias republi- 
konų k a m p a n i j oje, yra 
“transkontinentinis melą- 
gis,” tai yra, melagis, kuris 
savo melus skleidžia nuo 
vieno šalies krašto iki kito.

Nixonas, sakė Gurley 
Flynn, savo kalbose mini 
kokį tai slaptą komunistų 
“memorandumą.” Tas “me
morandumas,” sakė ji, ne

Tokyo policija puolė biržos 
tarnautojus, sužeidė daug ju

Tokyo. — Tokyo biržoje 
(stock exchange) vyksta 
visuotinas tarnautojų strei
kas. Tarnautojai reikalau
ja pakelti jų algas ant 60 
procentų. Savininkai sutin
ka tik su 20% pakėlimu.

Streikieriai pikietuoja ma
siniai ir neprileidžia nieko 
i biržą. Vakar (pirmadie
nį) policija bandė pralaužti 
pikietų eiles ir tame, bandy
me naudojo savo lazdas bei 
ašarinių dujų granatas. 
Streikieriai priešinosi ir po
licija daug jų sužeidė.

kais apie Laisvės vajų. 
Stasys sako:

—Yra žmonių, ilgamečių 
Laisvės skaitytojų, kurie, 
dėl nedarbo, senatvės ir li
gos, nebegali užsimokėti 
prenumeratos, o laikraštį 
skaityti jie taip nori!...

Sakau: reikia jiems Lais
vę siuntinėti, o tie, kurie 
dirbame, prisidėkime dole
riu ar penkine, kad Laisvė 
galėtų eiti ir padėti savo 
ilgamečiams, sunkios neda
lios paliestiems, skaityto
jams.

Priešrinkiminė kampanija

Demokratai laimėsią 
5-ios gubernatorius

slaptas ir ne memorandu
mas, o vieša tos partijos 
programa, atsp ausdinta 
800,000 kopijų ir plačiai pa
skleista po visą šalį.

Flynn taipgi paneigė Nix- 
ono teigimus, kad komunis
tai remia demokratus. Ji 
sakė, kad kur tik galima, 
kaip tai New Yorke, komu
nistai remia darbininkiškas 
partijas, kaip ALP. Komu
nistai, sakė ji, kartu su ne
grais, unijomis ir kitais 
darbo žmonėmis pageidau
ja republikonų didžiojo biz
nio administracijos sumu
šimo, bet tas nereiškia, kad 
jie demokratų draugai.

McCarthy kaltina Watkinsa, 
norėtų ji dabar kamantinėti

Washingtonas. — Ilgoką 
laiką tylėjęs senatorius Mc
Carthy vėl prabilo. Jo pir
mas šūvis taikytas prieš 
senatorių Watkinsą, tą 
Watkinsa, kurio vadovauja
ma senatinė komisija pa
smerkė McCarthy.

McCarthy sako, kad Wat- 
kinsas ir du kiti komisijos 
nariai buvo šališki, nusitei
kę prieš jį, ir neturėjo tei
sės spręsti jo bylą. Be to, 
McCarthy ragina Watkinsa 
ilgai nelaukiant ateiti ir 
liudyti jo, McCarthy’©, va
dovaujamai komisijai.

McCarthy nori klausinėti 
Watiknsą apie generolą 
Zwickerj ir majoro Peres- 
so paleidimą iš armijos, sa
ko jis. Watiknsas atsakė, 
kad jis atvyks į McCarthy 
komitetą, kuomet jam bus 
patogu ir ras laiko.

Katmanadu, Nepalas. — 
Austrų kalnų laipiotojų eks
pedicija pasiekė Cho Oyu 
kalną, septintą savo aukš
čiu kalną pasaulyje. Tas 
kąlnas, kaip Everestas, ran
dasi Himalajuose.

Washingtonas.— Ateinan
čio mėnesio 2 dienos rin
kimuose demokratai tikisi 
ne tik laimėti daugumą 
abiejuose Kongreso butuo
se, bet taipgi laimėti nuo 
republikonų keturių valsti
jų gubernatorių vietas. Iš 
26 valstijų, kuriose šiais 
metais renkami gubernato
riai, 22-jose dabar valdo re
publikonai.

Demokratai tikisi nuo re
publikonų atimti guberna
torių postus New Yorke, 
kur Harrimanas kandida
tuoja prieš įves, Nevadoje, 
kur demokratų kandidatas 
Vail Pittman nugalėsiąs 
dabartinį gubernatorių re- 
publikoną Charles Russell, 
Minnesotoje, kur demokra
tų ir Farmer-Labor partijų 
bendras kandidatas Orville 
L. Freeman nugalėsiąs re- 
publikoną Elmer Anderso
ną, ir Wyominge, kur de
mokratų kandidatas ir nu
matomas nugalėtoju.

, Demokratai dar turi vil
tis laimėti ir eilėje kitų 
valstijų.
Harrimanas vis puolamas
Kampanijai darantis karš

tesnei, republikonai naudo
ja vis aštresnę taktiką. 
Kaip išsireiškė New York o 
valstijos demokratinis kan
didatas į guber n a t o r i u s 
Harrimanas, “republikonų 
taktika darosi desperatiš-’ 
ka.” Prieš Harrimaną pra
eitą savaitę buvo iškeltas 
kaltinimas, kad jis apie 25 
metai atgal buvo susirišęs 
su firma, kuri davė teisėjui 
kyšius. Dabar jis kaltina
mas už “komunistų užgeri- 
nima,” už Jaltos susitarimą 
(kur jis dalyvavo kaipo 
Roosevelto patarėjas) ir pa
našius dalykus.

Bet visi New Yorko vals
tijos laikraščiai, nežiūrint 
fakto, kad dauguma jų sto
ja už įves, pripažįsta, jog 
Harrimanas turi geresnius 
šansus laimėti.

Visos unijos už Douglals
Illinois valstijoje su jos 

industriniu centru Chicago 
visos unijos, — CIO, AFL 
ir nepriklausomos, — remia 
demokratų kandidatą da
bartinį senatorių Douglas 
prieš McCarthy’© pasekėją 
Meeką. Nepriklausomos pa
žangios unijos, kaip UE 
(elektristai) ir pažangie
čiai remia Douglasą, bet 
tuo pačiu laiku jį kritikuo-

ja. Pažangiečiai nurodo, 
kad su savo dabartiniu rau- 
donėdizmu sen. Douglas 
faktinai tik pila vandens 
ant Meeko politinių malū
nu, u

Ragina balsuoti už ALP
New Yorkas. — Beveik 

visos New Yorko CIO ir 
AFL unijos remia demo
kratą Harrimana ir visa 
tos partijos sąrašą, ant ku
rio randasi ir Rooseveltc 
sūnus F. D. Roosevelt Jr., 
kuris kandidatuoja į gene
ralinius prokurorus.

Pažangus sava i t r a š t i s 
“National Guardian” smar
kiai remia ALP (Amerikos 
Darbo Partijos) kandida
tus su McManus’u prieša
kyje. McManus, “National 
Guardian” redaktorius, 
kandidatuoja į gubernato
rius. Į gubernatoriaus pa
dėjėjus kandidatuoja buvu
si Hollywood© artistė Ka
ren Morley.

Kairiečių “Daily Worker” 
taipgi remia ALP sąrašą, 
nors nurodo, kad unijos tu
rėtų daryti spaudimą ant 
Harrimano ir jį kreipei dar
bininkams palankesne link
me. “D. W.” nurodo savo 
vedama j am e stra ipsnv je, 
kad,- nors republikonai šio
je valstijoje savimi persė
to blogesnę reakcinę jėgą, 
pažangiečiams šiuo kartu 
nereikia rinktis “mažesnę 
blogenybę” (demokratus), 
nes jie gali balsuoti už 
ALP.

Kabinetas televizijoje
Pirmadienio vakare val

džios kabineto posėdis pir
mu kartu* buvo perduotas 
per televiziją. Tai buvo ka
bineto posėdis, k u r i a m e 
Dulles davė pranešimą iš 
P a r y ž i aus konferencijos, 
kur susitarta dėl Vokietijos 
ginklavimo. Nors oficialiai 
tai buvo tik valdiškos funk
cijos perdavimas per tele
viziją, visiems buvo aišku, 
kad tai dalis republikonų 
priešrinkiminės propagan-, 
dos. Kaip sako spaudos ko
mentatoriai, tuo perdavimu 
norėta parodyti žmonėms, 
kokia stabili, darbinga ir 
pajėginga yra dabartine 
administracija. Tik viekas 
administracijos šulas neda
lyvavo tame posėdy j e—Nix
onas, kuris buvo užimtas 
kitur varinėdamas priešrin
kiminę kampaniją be val
diškos priedangos.

Rooseveltienė jy akyse dar vis yra “raudonąją draugė”
Engelwood, N. J. — Mi

nint Jungtinių Tautų Die
ną, Eleanor Roosevelt kal
bėjo vietinėje • vidurinėje 
mokykloje 1,000 žmonių 
publikai. Mitingas buvo re
akcininkų pikietuotas: pi- 
kietai iš dviejų organizaci
jų atėjo su sekamais para
šais: “Mes nemegs tam e 
Eleanpros raudonųjų drau-

gų!” “Mes .nenorime pas 
mus Engelwoode šios ko
munistų užgerintojos!” , ir 
“Amerikos vėliava (o ne J. 
T.) yra vienintelė mūsų vė
liava.”

. Organizacijos, kurios su
ruošė pikietą, buvo Engel- 
woodo Anti - komunistinė 
Lyga ir New Jersey Vėlia
vos Asociacija.

Indija siūlo visoms šalims 
kartu sulaikyti ginklavimą 
Menonas Jungtinėse Tautose kėlė šį siūlymą; 
Višinskis įspėjo francūzus apie Wehrmachtą

Jungtinės Tautos. — In
dijos atstovas Krišna Me
nonas pasiūlė, kad kol ne
bus susitarta nusiginkluoti, 
bent “ginklavimosi paliau
bos” būtų paskelbtos. Indi
ja siūlo visoms Jungtinėms 
Tautoms, sakė Menonas, 
susitarti ir sulaikyti toli
mesnį ginklavimąsi. Tada, 
sakė jis, žymiai palankesne 
atmosfera susidarytų dėl 
nusiginklavimo.

Kokie metai atgal Indijos 
premjeras Nehru padarė 
panašų pasiūlymą.

Tuo tarpu, kai Menonas 
kalbėjo apie ginklavimosi 
paliaubas, Tarybų Sąjungos 
atstovas Višinskis ilgokoje 
virš dviejų valandų kalboje 
išreiškė savo šalies atsine- 
šimą į Londono ir Pary-

žiaus susitarimą apie Vo
kietijos ginklavimą.

Višinskis pažymėjo, kad 
Vokietija istoriniai ir tra
diciniai lieka militarizmo 
lopšys ir jos ginklavimas 
brangiai kainuos jos tiesio
ginėms kaimynėms. Mano
ma, kad ši pastaba vyriau
siai buvo taikoma Francū- 
zijai.

Washingtonas — Kancle
ris Adenaueris išskrido iš 
Bonuos ir laukiamas čia. 
Prieš išskrisdamas jis pa
reiškė, kad Paryžiaus susi
tarimas yra didelis laimėji
mas Vokietijai. Bet Vaka
rų Vokietijos spauda laiko
si visai kitokio tono ir apie 
susitarimą kalba rezervuo
tai.

Amerikiečiam tarnavęs Lenkijos 
policijos galva suėmė H. Fieldą

Varšuva. — Lenkijos val
džia paduoda daugiau deta
lių apie Hermaną Fieldą. 
amerikietį, kuris penkerius 
metus sėdėjo lenkų kalėji
me kaip šnipas ir dabar ta
po išlaisvintas.

Lenkai sako, kad Fieldas, 
amerikietis liberalas, kuris 
buvo nuvykęs Lenkijon ieš
koti savo brolio Noel, buvo 
suimtas neteisingai. Kalti
nimas, kad jis šnipas, buvo 
sugalvotas. Už tai atsako- 
mingas, sako lenkai, anuo
metinis policijos viršininkas 
Josef Swiatlo, kuris, kaip

paskui pasirodė, tarnavo 
amerikiečiu žvalgybai. 
Swiatlo paskui pabėgo iš 
Lenki ios ir dabar gyvena 
Amerikoje.

Washingtone Swiatlo pa
reiškė, kad tiesa, jog jis 
areštavo Fieldą Varšuvos 
aerodrome, bet jam tai bu
vę įsakyta iš’ aukščiau.

Amerikos ambasada Var
šuvoje pranešė, kad išlais
vintas Fieldas jau susisiekė 
su ambasada. Nepranešta, 
ar jis pats atėjo ambasa- 
don, ar tik susisiekė tele- 
foniškai arba laišku.

Amerikos armija mokinusi 
savo kareivius komunizmo

Washingtonas. — Senato
rius William E. Jenner (re- 
publikonas iš Indianos) sa
ko, kad praeito pasaulinio 
karo metu Amerikos ka
riuomenė skiepijo savo ka
reiviams komunistines idė
jas. Esą, armijos I ir E 
(Information and Educa
tion) programa buvo diri
guojama komunistų ir pro- 
komunistų karinėse pajėgo
se. Kai kurie tų žmonių, 
kurie būdami armijoje va
dovavo I ir E programai, 
sako Jenneris, paskui po 
penktu pataisymu atsisakė 
sakyti kongresiniam komi
tetui, ar jie komunistai.

I ir E programa buvo 
privaloma visiems armijos 
kariams, ypatingai naujo
kams, kurie išklausydavo 
keletą paskaitų apie pasau
linę padėtį ir kodėl Ameri
ka kovoja prieš fašistinę 
Ašį.

| Britanijos valdžia atidėjo 
kareivių naudojimą uostuose

Londonas. — Britanijos 
uostininkų streikas tęsiasi. 
Streikieriai sustiprino pi
lnėtus Londono, Southamp
ton©, Liverpoolio ir kituose 
uostuose, nes dešiniųjų dar- 
biečių vadovaujama trans
porto darbininkų unija ra
gina krovikus grįžti dar
ban.

Valdžios kabinetas laikė 
posėdį, kuriame buvo svars
tyta, ar naudoti kareivius 
laivų krovimui - iškrovimui. 
Nors anksčiau buvo grąsin- 
ta naudoti karius prade
dant pirmadieniu, valdžia 
tą atidėjo. Matyti, kad bi
joma dar labiau įerzinti 
streikierius.

Hong Kongas. — čia išei
nantis britų laikraštis “Chi
na Mail” reikalauja iš bri
tų valdžios neleisti Ameri
kai ir Čiangui kliudyti pre
kybos su Kinija.

Washingtonas. — Penta
gonas praneša, kad 11 ame
rikiečių, kurie buvo karo 
belaisvėje Korėjoje, paleis
ti iš armijos “negarbingai” 
už bendradarbiavima su 
komunistais. Dar 40 buvu
sių belaisvių bus patraukti 
į karo teismus.

47 belaisviai gavo pasi
žymėjimus už atsparumą.

NEW YORKO ORAS: 
Apsiniaukę, vešu.
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PASIRAŠYTA: GINKLUOTI VAKARINĘ 
VOKIETIJĄ!

IŠTISĄ SAVAITĘ besitęsusi, Paryžiaus konferenci
ja baigėsi. Konferencijos protokolai pasirašyti. Dabar 
šitie protokolai bei nutarimai turės būti užgirti 15-kos 
pasirašiusiųjų valstybių parlamentų.

O kai parlamentai juos užgirs (jei užgirs), tuomet 
Vakarų Vokietijai būsianti suteikta pilna nepriklau
somybė ir bus jai leista organizuoti apie pusę milijono 
ginkluotųjų pajėgų,—armiją, karinį laivyną ir karinę 
aviaciją.

Vakarų Vokietija įeis į šiaurės Atlanto Sutarties 
sąjungą ir į Vakarų Europos Sąjungą. Kitais žodžiais, 
Vakarų Vokietija bus padaryta vadovaujančia Vakarų 
Europos valstybe.

Tokie nutarimai, kaip žymėjome, buvo padaryti Pa
ryžiaus konerencijoje, kurioje dalyvavo ir mūsų šalies 
valstybės sekretorius Mr. Dulles.

Spėjama, kad iki šitie Paryžiaus protokolai bus 
- visų 15-kos šalių užgirti, praeis keletas mėnesių. Kai 

kurios valstybės Paryžiaus nutarimus užgirs lengvai, 
bet dar ir šiandien niekas negali užtikrinti, kad Fran- 
cūzijos parlamentas juos užgirs, nežiūrint to, kad Men- 
des-France ragins tai daryti.’

VYRIAUSIA KLIŪTIS, trukdžiusi Francūzijos ir 
Vakarų Vokietijos valdžioms susitarti, buvo Saaro 
sritis.

Saaras—nedidelis žemės kampas, priklausęs Vokie
tijai. Ši sritis turi apie 900 ketvirtaines mylias, gyven
tojų—apie 1,000,000. Gyventojų dauguma kalba vokiš
kai, dominuoja ir vokiška kultūra. Sostinė — miestas 
Saarbrucken.

Saaras—turi didžiules anglies ir geležies rūdos ka
syklas, kurių Francūzija labai reikalinga.

Tuojau po Pirmojo pasaulinio karo Saaras buvo 
padarytas autonomine sritimi; jį valdė Tautų Sąjunga. 
Tačiau ekonomiškai daugiausiai naudojosi Francūzija.

Kai įsigalėjo hitlerizmas, Saaro gyventojai nusitarė 
, grįžti į hitlerinę Vokietiją ir 1935 metais Tautų Są

junga atidavė tą turtingą sritį Hitleriui.
Po Antrojo pasaulinio karo Francūzija ir vėl at

gavo Saaro sritį ir šiandien jį faktinai tebevaldo. Sa- 
arui suteikta autonomija, vokiškos nacijonalistų parti
jos, tačiau, yra pažabotos. Anglies ir geležies kasyklas 
valdo francūzai; piniginė sistema taipgi yra francū- 
ziška (frankas). žodžiu, visa Saaro ekonomija yra 
glaudžiai susieta su Francūzijos ekonomija.

Štai dėl to tarp Adenauerio ir Mendes-France Pa
ryžiuje dabar ir iškilo ilgi debatai. Francūzija nori Sa
rą pasilaikyti, gi vokiečiai tam priešinasi.

Tik kuomet Mendes-France pasakė, kad jis nepasi
rašys po nutarimais, suteikiančiais Vakarų Vokietijai 
teisę ginkluotis, jei nebus teigiamai išspręstas Saaro 
klausimas, tik tuomet Adehaueris, verčiamas Dulleso ir 

• kitų, sutiko su Mendes-France reikalavimu.
Trumpai sakant, Saaro ateitis Paryžiuje išspręsta 

taip: jis liekasi autonomine sritimi, ekonomiškai glau- 
;■ džiai susietas su Francūzija; Saaras būsiąs “sueuro- 

pintas” (tas pavadinimas yra toks “platus,” kad jis, iš 
tikrųjų, nieko nepasako); Saaro valdymas vyks Vaka
rų Europos Sąjungos priežiūroje.

. Tai vyriausieji dėsniai, įkergti į sutartį dėl Saaro 

. ateities. Pridėti galima tik tai; kad Saaro likimas pri
klausys nuo to, kiek Vakarų Vokietija bus galinga: kaip 
greit ji apsiginkluos ir pasijus galingesnė už Francūzi- 
ją, taip greit ji galės “sudoroti” tą sritį savo naudai,, 
kaip Hitleris “sudorojo” 1935 metais.

Bet šitam Saaro likimo išsprendimui priešinasi Vo
kietijos social-demokratai, priešinasi jam ir kitos mažes
nės partijos. Jos argumentuoja taip: jeiguSaarąatiduo
sime Francūzijai, tai ateityje negalėsime reikalau
ti iš Lenkijos, kad ji grąžintų Vokietijai Sileziją ir Pa
marį, kuriuos Lenkija gavo einant Jaltos ir Potsdamo 
sutartimis!

TUO PAČIU KARTU Tarybų Sąjunga iš naujo 
*• siūlo, kad būtų sušaukta Keturių Didžiųjų valstybių 

konferenciją Vokietijos apvienijimui apsvarstyti.
Kartu Tarybų Sąjunga siūlo tartis ir dėl taikos su

tarties sudarymo su Austrija.
Be to, Tarybų Sąjunga siūlo, kad Rytų ir Vakarų 

Vokietijos tartųsi ir dėl ginkluotųjų pajėgų palaikymo 
tose šalyse.

žodžiu, Tarybų Sąjunga iš naujo kelia tą klausimą, 
kuris labai apeina daugumai abiejų Vokietijų žmonių. 
Jie, kaip žinia, nori matyti Vokietiją apvienytą. Jie 
numato, kad jei Vakaru Vokietija bus apginkluota, jei 
ji bus ruošiama karui prieš Rytų Vokietiją ir prieš 
Tarybų Sąjungą, tai neišvengiamai bus ginkluota ir 
Rytų Vokietiją. O tai vestų ne prie gero. Tai vestų vo- 
kiečių tautą prie savižudybės.

Šie T. Sąjungos siūlymai gali būti atmesti Vak. 
•Vokietijos ir Amerikos valdžių, bet Vakarų Europos

MOTERŲ KAMPELIS
Atminčiai, drauges Ievos Simans

Šio spalio 26 dieną suka
ko vieneri metai nuo mir
ties energingos ir darbš
čios veikėjos draugės Ievos 
Simans (Simanauskienės). 
Velionę Ievą artimai paži
nojau per virš keturias de
šimtis metų, todėl čia -ir 
bandysiu nors trumpai šį-tą 
apie ją parašyti.

Ieva Kavaliauskaitė gimė 
bakūžėje samanotoje gruo
džio mėnesį 1880 metais, 
Krosnos miestelyje, Suval
kų Sėdyboje,- Dzūkijoje. Tė
vas Juozas, motina Marijo
na. Tėvas turėjo tik ke
lis margus prastos žemės, 
tai Ievutė visai dar jaunu
tė išvyko į Vilniaus miestą 
dirbti pas turčius už

IEVA SIMANS 
1880-1953

tar-

naitę. Pas turčius darbas 
davė Ievai progą matyti ir 
pažinti gyvenimą tokiu, 
kokiu jis tikrenybėje buvo: 
visko su kaupu pilną turčių 
dykaduonių gyvenimą ir di
džiausia skurdą ir dažnu 
badą vargšų darbininkų. To 

; Ieva nepamiršo iki grabo 
1 uždangai.

1907 metais brolis Jur
gis parsikvietė Ievą į Ame
riką, Connecticut valstijoje. 
Čia Ieva dirbo prie tabako 
auginimo ir kitokius sun- 

; kius darbus. 1908 metais 
! Ieva apsigyveno mažame 
i a n g 1 i a k a s i ų miestelyje

Jais pajSoring Valley, Ill. 
čiais metais suėjo į pažintį1 
su Juozu Simans ir jiedu 
apsivedė. 1909 m. jiedu ap
sigyveno East St. Louis, 
Ill, ir susilaukė sūnelio, ku
riam davė vardą Juozukas.

Tuo laiku Ieva dar buvo 
ištikima katalikė ir dažni 
lankytoja, bažnyčios. Tais 
pačiais 1909 m. lietuvis ku
nigas A. Gedeikis, keršyda
mas ir melagingai, įskundė 
federalei valdžiai neseniai 
iš Lietuvos atvykusią lietu-

ji esanti paleistuvė, netin
kama Amerikoje laikyti, 
reikią ją grąžinti į Lietu
vą. Daugiausia ačiū Juo
zui ir Ievai Simans už iš
gelbėjimą Zokonaitės nuo 
išdeportavimo. Toks kuni
go pasielgimas nemažai su
kratė Ievos religinius jaus
mus. ' Po to ji pradėjo rim
čiau protauti, daugiau skai
tyti, tapo pildai laisva nuo 
religiniu prietarų ir nuo
širdi veikėja už progresą ir 
žmonijos gerbūvį.

1918 metais Simans šeima 
i apsigyveno Cleveland. Ohio, 
kur abu stojo i lietuvių pa
žangias draugijas, į veiki
mą ii* pasižymėjo atsidavu
siu darbštumu.

Tarp kitko, Ieva buvo di
delė mylėtoja dailės ir tam 
nemažai savo energijos iš
auk avo. Ji dalyvavo chore 
ir jį rėmė. Ji ne tik daly
vavo veikalų pastatymuose, 
bet net pati parašydavo 
dramas ir pati vadovauda-

Šeimininkėms Korėjos kare išmirė 25,- 
604, sužeistų 103,192, dingu-

vo jų pastatyme. Jos para
šyta trijų veiksmų drama 
“Trokštu mirties” buvo 
plačiai, su geromis pasek
mėmis vaidinta po lietuvių 
kolonijas. Jos parašytos 
dramos “Alkani vaikai,” 
“Religijos retežiai,” “Bau
džiauninkai” yra sąsiuvi
niuose ir buvo pastatytos 
Clevelande. '

Dar viena Ievos gera 
ypatybė, kad ji nemažai ke
liaudavo po Ameriką ir ke
lionėse įgytus įspūdžius ap
rašydavo mūsų spaudoje. 
Be dramų ir įspūdžių rašy
mo, Ieva per daugelį metų 
buvo dažni žinučių rašyto
ja į'darbininkišką, spaudą. 
Po savo raštais pirmiau pa
sirašydavo E. S. Katalikė,! 
vėliau Dilgėlė ir, kai kada, 
Eva Simans.

Jeigu mes paimsime do-| 
mėn tą, kad Ieva buvo pil- 

' noje to žodžio prasmėje sa- 
, vamokslė, tai jos gabumai 
• ir atlikti darbai tikrai bu

vo dideli.
Draugei Ievai gyvenime 

buvo lemta sutikti ir per
gyventi nemažai skaudžių 
smūgių. Vienas iš skau
džiausių buvo, kada jos my
limiausias sūnelis Juozu
kas, išaugintas, . išmokslin
tas, jau 22 metų, gražus, 
gabus jaunikaitis, staiga 
susirgo ir 1921 metų kovo 
27 d. ant visados užmigo. 
Ieva visada, buvo ne per ‘ 
geriausios sveikatos. Tūli , 
iš mūsų manėme, kad ji , 
nepergyvens staigios mir- 1 
ties jos mylimiausio sūne
lio. 1 
savo energiją ir tą 
pergyveno.

Kada- sykį Ieva 
1 šviesą ir tiesą, tai

Bet ji sukaupė visa 1 į 
smūgį,

pažino 
tą 

mylėjo ir tam visą savo 
vemmą paaukavo.

Ilga ir garbinga jai 
mintis!

pa-

at-

A. M. Metelionis.

Šaltainės lašeliai
Karo už nepriklausomy

bę laikotarpiu pradėjo ati
daryti komercines šaltaini- 
nes prie Chatham St., New 
Yorke. Prekybininkai lenk
tyniavo įtikti raudonserme- 
gių skoniams.

Pradžioje 19-jo šimtmečio 
New Orleans savo skanėsio 
gaminimui ledus vis dar tu
rėjo gabenti iš aukštojo 
Mississippi . upės k r a š t o. 
šaltainę darė rankomis, tad 
tiktai turtuoliai teišgalėjo 
ją pirkti brangmenų krau
tuvėse,

>;<

Apie tuo laiku, kai mūsų 
senolis pradėjo vestis savo 
gražuole i “ice cream par
lor” iškilmingam vakaro 
praleidimui, šaltainė jau 
pradėjo įgyti naujas for
mas. Pirmiausia sodos van
denų gamintojai pasiūlė 
“ice cream soda.” O pas
kui — kokia didele naujo
ve buvo “ice cream cone!” 
Konas pirmu kartu tapo 
panaudotas masiniai pasau
linėje parodoje, įvykusioje 
St. Louis mieste 1904 me
tais. Atsimenate eskimo 
pajų? Tas pasirodė apie 20 
metų vėliau po “eone” atsi
radimo.

žmonės, ypatingai Francūzijos ir Vakarų Vokietijos 
žmonės, jiems pritars.

Dėl to, kas praėjusią savaitę buvo nutarta Pary
žiuje, bus nemaža kalbų ir debatų visoje Vakarų Vo
kietijoje. Paryžiaus konferencijos rezultatus tematysi- 
me tik po keleto mėnesių, o gal net ir mėtų.

ŽUVIES KEPIMAS SU 
GRIETINĖS SOSU

puodukas ir pusė žuvies 
raumens (gali būti floun
der, haddock, sole, perch ar 
kokia kita, iš kurios galima 
išrankioti kaulus)

2 puodukai pieno 
ašukštelis druskos;

skoniui tinka bapkos 
lis (bay leaf),

I (meironėlis)
6 šaukštai sviesto
6 šaukštai miltų
4 kiaušiniai, tryniai 

skirai.
Pavirk žuvį su pienu ir 

prieskoniais iki leisis suai
žoma, apie 10 minutų. Iš
imk žuvį, suardyk. Per- 
košk pieną.

Ištirpyk sviestą, įmaišyk 
miltus, laipsniškai įmaišyk 
pieną. Virk puode virš ver
dančio vandens iki sutirš
tės, nuolat maišant. Su
plak trynius ir laipsniškai 
įmaišyk į sosą. Sudėk žu- 

; vį. Kietai suplak baltymus, 
palengva’ įmaišyk į mišinį. 
Supilk į pasviestuotą žu- 

Į vies formą (ar kitokį ke
pamą indą). Statyk į kitą 
blėtą su šiltu vandeniu.

prie- 
lape- 

marjoram

at-

(350 F) apie 45 minutes. 
Paduok su grietinės sosu.

To kiekio užteks šešiems.

GRIETINĖS SOSAS
2 šaukštai sviesto

gūsių negalėjo sugrįžti į gy
venimą ir daug sugrįžusių 
neilgai pasiliko gyventi.

Ruošimasis sekamam ka
rui kas metai pražudo daug 
tūkstančių jaunų vyrų su 
nukritusiais lėktuvais, skęs
tančiais laivais, pratimuose 
su karo pabūklais. Neda- 
teklių didina išblaškymas 
vyriškojo jaunimo po platų 
pasaulį militai’iškai tarny
bai (du ir pusė milijono).

Taip pat ne naujiena, jog 
tūkstančiai jaunų vyrų par
sivežė ar.dar parsiveš sve
timšales žmonas. Sugrįž-2 šaukštai sukapotų svo

gūnų
•šaukštas miltų
puodukas rūkščios grieti

nės
šaukštelis sukapotų 

truškų (parsley)
žiupsnytis druskos
Ištirpyk sviestą, jame bis- 

kelį pašutink svogūnus, bet 
neapgruzdink; įmaišyk mil
tus. Nuolat maišant, dadėk 
grietinę, petruškas, druską, 
pipirų (jei mėgsti pipiruo
tą), pavirk iki sutirštės. 
Paduok prie žuvinio pudin
go. Geriausia padėti ant 
stalo atskirame indelyje.

NDC

RŪKšTI GRIETINĖ

pe-

Lietuviai žino daugybę 
būdų grietinei vartoti val
giuose, kad tik jos būtų. 
Bet amerikiečių dijetoje 
dar neįpratę vartoti, o kai 
kur nė nežino.

National Dairy Council 
patyrė, kad New Yorko 
miestas proporcionaliai var
toja daugiau, negu bile kur 
kitur Amerikoje. Šiek tiek 
žymiau praplitęs vartoji
mas tarp farmerių. Mies
tuose dar plačiai užsilikusi ' 
nuomonė, būk r ū k š č i o j i ’ 
grietinė esanti pasenusi, I 
sugedusi grietinė. Daug kur 
tą nuomonę tebeturi ir apie

I raugintą pieną.

Tas malonus vaikinas./.
Graži, gabi ir jauna kos

metikų garsintoja - parda
vinėtoja Elaine Viken sal
džiai svajojo laukdama at
vykstančio malonaus vaiki
no. 'Tiek daug linksmų ir 
laimingų susitikimų jie tu
rėjo įvairiuose miestuose 
per pastaruosius ištisus me
tus. Jis jau lankėsi ir jos 
tėvų namuose. Tačiau visa 

'Itai buvo tik laikinai. Bet 
šį kartą jie susitiks visam 
laikui. Spalio 25-ji bus jų 
laimingoji santuokos diena.

Buvęs visuomet punktua
lus, tas malonusis nė iš šio 
nė iš to nebepasirodė su
tartu laiku jos mieste Min- 
neapolyje ir nutilo. Nei žo
delio nuo jo.

Pritrūkusi k a n t r y b ė s 
klausytis bergždžių subraš- 
kėjimij prie durų ir bėgioti 
prie nereikšmingų pašauki
mų telefonu, mergina nu
sprendė p a s k a m binti pa
klausima i New Yorka. At- V- V L
si Ii epe kol;ia moteriškė. 
Žodis po žodžio išsiaiškino, 
jog nepažįstamoji esanti 
jos sužadėtinio Waldo A. 
Shipman o žmona, jo penkių 
vaikų motina. Užtikrini
mui, jog ji nėra dvasia ar 
apgavikė, moteris skubiai 
atsiuntė Elainei visos šei
mos paveikslą.

Taip, tai jis, jos Waldo, 
matėsi tarp tų penkių ir 
moters.

Gražuolė Elaiųė kreipėsi 
į teismą. Reikalauja 50 
tūkstančių atpildo už suvi
liojimą. Tikrina, jog jis jai 
nesakė, kad jis turi žmoną

mokyklų milijoniniais skai
čiais būna be darbo, neiš- 
gali vesti. Pražuvę gyveni
mui yra ir tie, kurie ieš
kodami turto ir laimės,Įįkur 
jos nėra, atsidūrė už grotų.

Tokiose tai sąlygose* susi
tiktas ponas Shipi^anas, 
inžinierius, merginai atrodė 
pakankamu laimikiu. Jo

gina išdrįso tiktai tuomet, 
kai jisai jau dingo. Tačiau 
nežiūrint to visko daleisti- 
na, jog Elainė nėra vėples- 
nė nei nedoresnė už mūsų 
“grandma.” Ji — .tik auka 
varžybinių sąlygų. T-a

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

Today’s Pattern

ir vaikus, elgėsi kai]) karš
tai įsimylėjęs meilužis ir 
prisiegavo ją vesti.

Tokių įvykių matosi vis 
daugiau. Į juos pakliūna 
jaunuolės ir romantiškos 
“senutės.” Bendrai dabar 
moterys rodo daugiau po
linkio pasitikėti nežinomie
siems vyrams.

Tūlos prieš pusšimtį me
tų buvusios gražu o 1 ė m i s 
šiandienines tokias jaus
mams nusilenkusias jaunas 
gražuoles skaito lengvati- 
kemis ir kitokiomis. Gi
riasi pačios buvusios gu- 
d r e s n ėmis. 1_________,
jos papasakos, jog laikro
dėlį turėjo nuo vieno vai
kino, žiedą, nuo kito, kaile
lius nuo trečio ir taip be 
galo. Paklausk, už ką to? I Čiango Įjaiaikymą J. Tautose 
dovanos, išgirsi: “jie visi j 
piršosi.

Didžiame pasitenkinime | neralinė Asamblėja balsavo 
j žmogių už- apie čiango klikos tinkamu- 

jog per pusšimtį j mą atstovauti Kiniją Jung
tinėse Tautose. Nors Bri
tanija pripažįsta Liaudies 
Kinijos valdžią, ji šiuo kar
tu balsavo už Čiangą. Iš 
viso už čiangą balsavo 35

O 1
_ *j) f**“

9371 14’/2-24’/2

UKvrtz**
Pattern 9371 (for shorter, fuller 

figures): Half Sizes 14Į&, 16’4, 
lS’/2. 20*4, 22»/2, 24*/2. Size 16’4 
takos 3% yards 35-ipcli fabric.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite, pat
tern Dept., 110-12 AUdatic

Paklausinėk. Avenue, Richmond Hill 19,

savimi daug žinomų 
miršta
metų daug kas pakito gyve
nime, įskaitant ir meilės 
reikalus. Mūsų tautiečiu 
Amerikoje jaunystės lai
kais merginos rinkosi vai
kinus, o šiandien vaikinai 
renkasi merginas. Tą pa
kaitą atnešė sąlygos:

Pirmajame Pasauliniame 
Kare mirusiais, sužeistais 
ir dingusiais p r a r a d o m e 
264,800.

Antrojo Pasaulinio Karo 
metu praradome vien miru
siais 407,828 ir sužeistais 
670,846.

Dešimt šalių balsavo prieš

Jungtines Tautos. — Ge-

Prieš balsavo 10: TSRS, 
Ukraina, Bielorusija, Čeko
slovakija, Lenkija, Jugo
slavija, Indija, Indonezija, 
Burma ir Švedija. Nuo iįjbl- 
savimo susilaikė Dan’Sa, 
Norvegija ir Izraelis.

Indijos atstovas Krišna 
Menon pasakė stiprią kal
bą prieš Čiango palaikymą.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Trečiad., spalio (Oct.) 27, 1954
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LOWELL, MASS.
Klubo bankietas gerai pavy-. menkniekis, bet visgi jau kas 

ko; kitokie dalykai I nors daroma. Gal pavyks ir

(Tąsa)
Ištikro beveik taip ir buvo. Pasilikę 

be ryžtingų vadų, daugelis nustojo veik
ti. Kai kurie organizatoriai išvyko į ki
tus miestus, kur jų laukė palankesnė 
dirva. O bedarbiams, kurie dėka Jur
giui ir Walteriui, buvo stipriai organi
zuoti, miesto valdininkai, numetė šiokią 
tokią pašalpą — trupinius, po keletą do
lerių savaitėje. Kitiems davė darbuspo 
dieną kitą savaitėje, kad galėtų apsigin
ti nuo tiesioginio bado. Taip laikui bė
gant kovingumas nuslūgo nekuriam lai
kui.

XV-TAS SKYRIUS 
KALĖJIME

Tuojau po nuosprendžio išnešimo Jur
gį ir tris kitus nuteistus surakino sto
rais geležiniais pančiais ir nuvežė į vais
iuos kalėjimą. Tai buvo visai kitas ka- 
lėjmas, ne tas, kuriame jam teko anks
čiau sėdėti.

Siame kalėjime buvo tik tokie kali
niai, kurie buvo nuteisti nemažiau 18 
mėnesių kalėti. Jurgis pirmomis kelio
mis dienomis buvo laikomas vienas kam
baryje. Tik po kokios savaitės jis gavo 
du kitu įnamiu. Už kelių dienų atvarė 
dar tris, ir jie jau buvo sugrūsti taip, 
kad nuleidus geležines lovas, narus, tai 
tik vienam buvo galima šiaip taip pra
lysti.

Kamera viso buvo šešių pėdų pločio ir 
astuonių ilgio. Įsikalbėjęs su kitais jis 
atrado, kad jis vienintelis politinis kali
nys ten. Du buvo bankų plėšikai, du 
buvo sugauti jiems bandant pabėgti iš 
kalėjimo ir vienas, nuteistas 18-kai mė
nesių, buvo išprievartavęs 13 metų mer
gaitę.

Jurgis sužinojo, kad prie kalėjimo 
randasi didelė dirbtuvė, kurioje siuva vyriš
kus ir moteriškus apatinius marškinius. Vie
nas kalinys pasakojo:

“Aš ten dirbau netoli dvieju metu. Jums 
gali atrodyti, kad tokioje dirbtuvėje darbas 
lengvas, bet taip nėra. Kur švariau ir kiek 

viau, tai dirba moterys kalinės, aš šešius 
mėnesius išdirbau prie preso. Tai tikras pra
garas, ir jei būtų mane ten palaikę dar ko
kius šešius mėnesius, tai niekad nebūčiau ga
lėjęs vėl pasiekti laisvę, nei manęs čia būtų 
buvę. Taip, mano kauleliai jau seniai būtų 
trešę žemelę...

“Ten dirbo astuoni vyrai, visi šlaputėliai 
nuo karšto garo, prakaitas nuo jų bėgo sro
vėmis, ir dažnai jie apalpdavo iš nuovargio, 
karščio ir išsisek imo. Kituose departmen- 
tuose, kaip man pasakojo kiti kaliniai, irgi 
buvo taip pat biauru....”

Ir jis pridėjo, kad ten dirbama kaip 
nuo kavalkų, ir jei nepadirbai kiek for
malias iš ryto yra įsakęs, tai atsirandi 
vienutėje tik ant duonos ir vandens puo
duko....

Gal daugiau dalykų jis būtų papasa
kojęs, bet staiga sugirgždėjo raktas ir

sargas jį pasišaukė. Daugiau jis į tą 
kamarą negrįžo. O pasilikusieji dar 
buvo žaliukai ir kalėjimo režimo visai 
nežinojo. Sekamą rytą, kai visi paval
gė ir išėjo į darbą, kamaroje pasiliko 
vienas Jurgis. Vot, jo niekur nesiunčia 
— ir tiek.

Jurgis nusiminė. Kas čia bus? Jis 
pradėjo nervuotai vaikštinėti iš vieno 
kambario galo į kitą ir taip žingsniuo
damas galvojo: nejaugi jam teks vie
nam kamaroje taip kirminėti visus tris 
metus? Jis žinojo, kad jo nervai var
giai tokį dalyką galėtų išlaikyti, kad, 
jeigu jis.šioje surūkusioje kamaraitėje 
bus paliktas - visam laikui, jam bus 
amen....

Bet taip jam bežingsniuojant raktas 
vėl sugirgždėjo ir pasigirdo sargo trum
pas įsakymas: “Eik su manim!”

Jį nuvedė į kalėjimo raštinę. Ten ra
dosi kalėjimo viršininkas, trys sargai ir 
vienas civiliai apsirengęs koks 65 metų 
senukas. Senis buvo nešvariai apsiren
gęs, jo ūsai buvo pageltę, matyt, nuo ta
bako krimtimo, veidai ir sprandas iš
marginta kažkokiomis raudonomis dė
mėmis. Akys tamsiai rudos ir žvairios. 
Ant galvos jis turėjo nešvarią gelsvą ke
purę.

Atvestą Jurgį kalėjimo viršininkas 
pervedė akimis nuo kojų iki galvos ir 
klausė:

— Ar tu moki dirbti farmos darbus? 
Ar supranti laukų apdirbimą?

— Taip, ant farmos esu užaugęs ir 
farmti darbą puikiai žinau.

Įsimaišė senis:
— Ar moki karves melžti ?
Čia Jurgiui jau nebuvo lengva atsa

kyti. Jis Amerikoje visai nebuvo matęs 
karves melžiant. Bet jis atsiminė, kaip 
motutė Lietuvoje, atsitūpus'prie karve
lės, traukinėdavo abiemis rankomis. Juk, 
taip ir jis gali melžti...

— Taip, moku, — atsakė jis.
— Ar norėtume dirbti ant farmos? 

Ar nebėgsi?
— Aš ir norėdamas negalėčiau pa

bėgti, nes mane tuojau sugautų.
Čia buvo eilė viršininkui pasisakyti:
— Ar žinai, kas tavęs lauktų, jeigu 

pabėgtume?
Jurgis kiek pagalvojęs ir nekaltai pa

klausė abejodamas:
— Gal pakartumėt?...
— Ne, nepakartų tavęs, bet tu gau

tum mažiausiai dvidešimt metų kalėji
mo.

Jurgis pažadėjo:
— Aš ne iš tų, kurie bėga. Aš būsiu 

ištikimas’ ir pildysiu teismo uždėtą baus
mę, kitos išeities nematau.

Po to, kaip viršininkas ir senis dar 
kiek laiko pasikalbėjo tarp savęs, virši
ninkas vėl kreipėsi į Jurgį:

— Šitas senis bus tavo bosas ir jo vi
suomet turi klausyti, turi dirbti tokį 
darbą, kokį jis tau duoda... O jei pabėg
si, tai jau pats žinai, kas tavęs laukia.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Kazimieras Žilinskas

x Rugsėjo 30 <1. staiga mirė 
Kazimieras Žilinskas. Palai
dotas spalio 5 d. Oakland ka
pinėse.

Susirinko gražus būrelis pa
lydovų atsisveikinti su< draugu 
ir šeimos galva. Liko nuliūdi
me žmona Uršulė Rimkaitė- 
Žilinskienė, Elenora ir jos vy- 
ias Brazas, taipgi du anūkai; 
Aldona ir jos vyras Kutra, ir 
du anūkai; sūnus Vytautas, 
kuris tarnauja kariuomenėje, 
—kur nors F’rancijoje, tai ne
galėjo j laidotuves pribūti. 
Gražių gėlių vainikai puošė 
velionio karstą; taip jų buvo 
vainikas nuo ALDLD 10 kuo
pos, kuriai velionis per metų 
eilę prikldvsė. •

A. Pranaitis pasakė tinka
mą atsisveikinimo kalbą, pri
mindamas velionio gyvenimą, 
jo pavizdingą užsilaikymą. 
FGraborius Jos. W Balinski pa
kvietė visus palydovus pas ve
lionio dukterį Mrs. Brazas už
kandžių.

Velionis Žilinskas gimė Lie
tuvoje, augo varge. Iš pat ma
žens turėjo tarnauti piemenu
ku pas turtingesnius ir taip 
.pats, sau pelnė duonelę. Jis gi-'

mė Latvigalių kaime, Kvetkų 
parapijoje. J šią šalį atvyko 
1906 metais. Vedė prieš 40 
metus, ir išaugino gražią šei
mą. Vaikai yra buvę Lyros 
Choro nariai. Jis buvo 68 me
tų amžiaus. Sirgo beveik 3 
metus.

Kai buvo sveikas, velionis 
visuomet lankydavo pažangie
čių parengimus. Nebūdamas 
turtingas, net ir sirgdamas, 
paaukodavo darbininkiškiems 
reikalams1. Labai mėgo dien
raštį Laisvę. Kai kurią dieną 
negaudavo Laisvės, tai saky
davo, jog jaučia didelį ilgesį. 
Iš amato velionis buvo audė
jas. Kadaise yra gyvenęs Law
rence, Mass

Brangus idėjos drauge, ilsė
kis ramiai Oaklando kapinėse, 
o mes tęsime savo darbą to- 
lyą, kiek leis jėgos.

Velionio žmonai ir vaikams 
šioje liūdesio valandoje reiš
kiame užuojautą!

P. Valantienė

PADĖKA

Širdingiausiai dėkojame vi
siems už mūsų atjautimą šito
je didelio liūdesio valandoje. 
Dėkojame tiems, kurie kuo

prisidėjote prie laidotuvių mū
sų vyro ir tėvelio Kazimiero 
Žilinsko. Ačiū visiems už gė
les, o graboriui J. W. Balins- 
kiui už mandagų patarnavimą.

Uršule Žilinskienė, dukte
rys Elenora ir Aldona, žentai, 
anūkai ir anūkės

So. Boston, Mass.
Pirmas gražus šio sezono paren

gimas įvyks ateinantį nedėldienį, 
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. Rengia Mo
terų Ratelis ir kviečia visus iš arti 
ir toli. Rengėjos.

(208-210)

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

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Socialis Klubas turėjo suruo- 
šęs metinį bankietą spalio 17 
dieną.Tai buvo aštuonerių me
tų paminėjimas, kaip klubas 
verčiasi gėrimų pardavinėjimu 
ir kultūriniais parengimais 
nuosavame name, 14 Tyler St.

Virš minėtas parengimas 
ypač gerai nusisekė, žmonių 
turėjome pilną svetainę, kurių 
tarpe dalyvavo brangių svečių 
ir iš toliau, būtent: Stasys ir 
Marijona Paurai, iš So Boston; 
Stasy,’s ir Julė Rainardai, dak
taras ir Elzbieta Repšiai, iš 
Dorchester; Robertas ir Yvo- 
ne Niaurai, iš Dedham; Jo
nas ir Stefanė Budrevičiai, iš 
Norwood; Vienslauskas irRei- 
monas iš Cambridge, Mass.; 
Vincas ir Marijona Vilkaus- 
kai, Vincenta Stančikienė ir 
Anto.sė Banuškevičienė, iš Na
shua, N. H. šitaip kartu su 
vietine publika susidarė labai 
gražus svetingumas, už ką 
klubas labai nuoširdžiai dė
kingas visiem dalyviam. Ska
nios kalakutienos su įvairiais 
prieskoniais buvo gausiai pa
teikta svečiams, kiek kas no
rėjo. Rodos nieko netrūko dėl 
įvairumo. Vietinė orkestrą ir
gi netingiai ir labai smagia; 
grojo nuo pat pradžios, per 
visą laiką ir iki vėlumai. Ačiū 
dviem Jonam ir Juozui už mu
ziką.

Kuomet miesto gaspadorius 
(mayor) Mr. & Mrs. John 
Janas pasirodė svetainėj, tai 
publikos delnų plojimas 
griausmingai tęsėsi geroką lai
ką. Su Mr. Janas kartu daly
vavo ir jo raštininkas, bei pa- 
gelbininkas Mr. Frank Bon- 
( zar (jie visi lenkų tautpbės). 
Majorui tokia karšta pagarba 
atiduota todėl, kad vietiniai 
žmonės jau patyrė, kaip jis 
darbuojasi dėlei pagerinimo 
miestą vos būklės paprastiems 
žmonėms, kur darbo žmonių 
sekcijos apgpventos. žmonės 
tą jaučia ir įvertina.

Publikai nusiraminus, dabar 
klubo jaunas amžiumi mana- 
džeriusi Stasys Paulenką J r. 
perstatė kalbėti Mr. Janas, 
Jis neilgai kalbėjo. Pasveiki
nęs visus ir palinkėjęs klubui 
ir visiems daug gero ateityje, 
pareiškė, kaip sunku, ką nors 
gero pravesti mieste, kuomet 
kiti daug kam priešinasi. Ta
čiau jis ryžtasi ir toliau dar
buotis piliečių gerovei. Čia vėl 
karšti plojimai jam užbaigus. 
Nuo čia pervedama pirminin
kavimo garbė klubo preziden
tui Jonui Gicui.

J. Gicus iššaukė net kelio
lika svečių padaryti išsireiš
kimus savo minčių, kas labai 
tiko ir buvo svarbu girdėti. Vi
sų mintys buvo rimtos ir vie
toje,—taipgi trumpoje formo
je. Bet gal geriausia publikai 
patiko, tai daininė dalis pro
gramos1, kurią davė publikai 
duetas Stasio Pauros ir Rober
to Niauros. Keletas puikių su- 
dainavimų tiesiog į klausovų 
širdis susiliejo! Jų delnai net 
kaito nuo griausmingų ploji
mų. Man yra labai smagu pri
minti matant, jog Lowellio 
lietuviai, kartu1 su visais sve
čiais, begaliniai myli dainas. 
Ji;ik tai reiškia aukštą kultū
ringumą. Taip buvo įvykdy
tas gražus parengimas.

Rengimo komisijoje buvo 
Stasys Pau lenk a su sūnum Sta
siu jaunuoliu ir Julius Paulu- 
binskas. Jie tryse labai gerai < 
darbavosi kartu su gaspadi- 
nėm maisto pagaminimui: Ju
lė Gicus, Monika Palubinskie- 
uė ir Anelė Paulenkienė. Jų 
darbas turi būt labai gerai
įvertintas ir už tai pagerbti 
visi.

Prie stalų patarnavo Pau- 
lenkų duktė ir anūkė. Tai yra 
Nelie Shampagne and Nancy. 
Thank you very much!

Kas veikiama?
Laisvės naujų skaitytojų ir 

atnaujinimo vajuje jau pradė
jome po biskį darbuotis. Jau 
gavau vieną naują metinį 
skaitytoją ir vieną, seną at
naujinau. Žinoma, kad tai tik

daugiau. Jei galėčiau geriau 
vaikščiot, būtų kitaip.

Neteko žinoti, ką kiti daro 
šiam reikalui. Reikia mums 
gero susirinkimo, kad nustaty
ti veikimo gaires. O veikti 
yra ko ir reikia veikti.

Juozas Blažonis rddė man, 
jog turįs Vilnies fondui pagel
bėti susegtą knygutę,—galima 
pasirinkti sulyg išgalės ir pa
sipirkti vieną arba ir daugiau. 
Aš jau pasipirkau. Tai yra 
mūsų artimas privalumas ir 
todėl matykite Blažonį netrū
kus, kad dienraštis Vilnis ga
lėtų lengviau ir sėkmingiau 
užbaigti pasibrėžtą kvotą, ži
nokime tai, kad liaudies dien
raščiui be visuomenės pagal
bos neįmanoma pasilaikyti. Gi 
pažangiečiam laikraštis taip 
reikalingas, kaip saulė gyvy
bei.

Stasys Paulenka šiuo laiku 
renka prienumeratas (po $1) 
naujai knygai, kurią leidžia 
gerbiamas A. Metelionis. Toj 
knygoj bus įdėta vardai tų, 
kurie dabai1 užsirašo. Taigi 
pasiskubinkite netrūkus užsi
rašyti pas Pauilenką su doleriu 
ir gausite tą be galo svarbią 
mokslišką knygą “Apie Die
vus ir Žmones.” Knyga bus 
didelė ir vėliau, kuomet jau 
bus išėjus iš spaudos,—bus žy
miai brangesnė. Dąbar tik $1 
tiems, kurie ją pagelbi išleisti.

Jeigu žmonės nesigintų, tai 
juos pikti, gyvūnai sudraskytų 
ir nuo užpuolikų be galo daug 
nukentėtų. Jeigu nesigintų, tai 
daugybė žmonių nekaltai ka
lėjimuose supūtų, nes tai iŠ 
praeities faktai mums parodo, 
Štai tik pereitą rugsėjo mėne
sį surasta, kad žmogus visai 
nekaltai išbuvo kalėjime net 
23 metus-. Kokia tai skriauda 
padaryta žmogui! Suardytas 
jo visas gyvenimas! Kur tei
sybė? Ji yra, bet reikia suras
ti ir kovoti už teisybę.

Draugai, ir mes rūpinkimės, 
kiek galime, apsigynimo rei
kalais. Reikia ginti atskirus 
įmones, reikia ginti ir nekal
tai įtariamas organizacijas. 
Dėlto yra teismai ir yra įsta
tymai.

J. M. Karsonas

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

. RI6HT PLACES AT THE RIGHT 
lTIME(5UCH as pac meetings 
f anp polling places.) its a

, SHAME! ALL TWAT ENERGY GOES 
J TO WASTB j
J &ONT Be A FLIT-MOUS6!
r

REGISTER'. VOTE!

Give a BOCKio PAC
I40 4M.KU

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 j 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).

Paterson, N. J.
Spalio 6 d. mirė senas Pa- 

tensono gyventojas, Juozas 
Aleksa, 76 metų. Iš Lietuvos 
paėjo iš Ilguvos parapijos, Sel- 
vėnų kaimo. Lietuvoje paliko 
du broliu, vieną seserį ir kele
tą anūkų. Čia, Amerikoje, pu- 
seserę Sakalauskienę. Ar pa
liko daugiau giminių, neteko 
sužinoti.

Į Ameriką atvažiavo 1905 
metais į Brooklyną, N. Y. Ten 
pagyvenęs pusmetį, persikėlė 
gyventi į Paterson, N. J., ir 
čia išgyveno iki mirties. Apie 
14 metų išdirbo geležinėse, 
paskiau; dirbo audinyčiose ir 
marškiniuose. J. Aleksa buvo 
senas Laisvės skaitytojas ir 
uolus .jos rėmėjas. Nors Alek
sa nebuvo aktyvus, bet ypa- 
tiškai mylėjo ir mokėjo rimtai 
pasiginčyti su kitų srovių žmo
nėmis. Aleksa buvo sąmonin
gas laisvamanis, tad tapo lais
vai ir palaidotas. Nors jo gy
venimo draugė nėra didelė 
laisvamanė, tačiau savo drau
go įsitikinimus pagerbė.

Apie trejetas metų atgal, 
Juozas gavo nervų suirimą ir 
per visą laiką nervai jį kan
kino iki mirties. Paskutinėmis 
dienomis buvo nuvežtas į ligo
ninę ir tenai, pasikankinęs dvi
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savaites, nebeišlaikė ir mirė, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo gyvenimo draugę ir 
posūnį V. Bastį.

Po laidotuvių jo moteris 
užkvietė visus palydovus pie
tų ir visus maloniai pavaišino. 
Į amžiną atilsį palydėjo gra
žus būrys palydovų.

Lai būna tau, Juozai, amži
na atmintis ir lengva šios Ša
lies žemelė, o Aleksienei ir 
posūniui—giliausia užuojauta 
nuo laisvųjų žmonių, ypatin
gai nuo šio korespondento.

Hawthornietis

Montello, Mass..
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 1 d. lapkričio (Nov.), 
Liet. Taut Namo kambariuose, pra
sidės 7:30 vai. vakarė. Prašome vi
sus narius dalyvauti, turėsime pa
sitarti meno ir kitais kultūrinio 
darbo reikalais žiemos veiklai.

Geo. Shimaitis, 
Fin. raŠt.

(209-210)

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 skelbkit Lais
vėje!

Antano Metelionio Knyga

’’Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo, 
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai

Kaina tik vienas doleris. Ku- 
užsisakysite, tų vardai bus knygoje^ iš- 
Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad- 
arba pačiam autoriui.

Worcester, Mass.
čia galite užsisakyti Metelionio knygą per D. G. Jusiu. 
Mažiau klapato, jis jums atliks komunikacijų darbą. 
Būtų gražu, kad ir kitose vietose literatūros platinto
jai pasirūpintų parinkimu užsisakymų metelionio kny
gos.
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PHILADELPHIA, PA

IR BALIUS
Rengia 

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECIŲ PAGELBA

įvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.)
RUBA HALL

414 Green Sheet 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.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos kolnišku vaidinimu X

*■ ••

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI BUS 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)- Trečiad., spalio (Oct.) 27, 1954
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Queens kandidatų i 
Kongresą varžybos

Que ns apskrities 6-rne kon
gresiniame distriktc vystosi 
intensyvi rinkimine kova už 
laimėjimą Kongrese vietos, 
čia demokratu kandidatu yra 
dabartinis kongresmanas Les
ter Holtzman, darbininkams 
prielankus, prieš makartizmą 
pasisakęs kandidatas. IL-pub- 
likonai prieš jį yra pastatę 
dabartini New Yorko valstijos 

senatorių Seymour Halpern, 
kuris era skaitomas vyriausiu 
reptrblikonams balsu gavėju 
tame distrikte.

Pradės Coliseumo 
statybą mieste

Iškilmingose apeigose spa
lio 21-mą padėtas kertinis ak
muo būsimam Coliseumui sta
tyti prie Columbus Circle. Ten 
bus statoma milžiniška kon
vencijoms salė, su gausiu skai
čiumi mažes-niuju saliu ir 
kambariu atskiroms grupėms. 
Patalpos tiks ir parodoms. Sta
tybas kainuos 35 milijonus 
doleriu.

Prezidentas drąsino 
išsigandusius

Išsigandę įtakos kritimo 
New Yorko' mieste ir valsti jo
je, repu bl ikonai buvo pasi
kvietę prezidentą Eisenhowe- 
rį už juos kalbėti. Jisai važi
nėjo po miestą, lankė įvairias 
įstaigas, sakė kalbu. Tačiau 
sekamą dieną “šiaudiniai” 
balsavimai vis teberodė balsu 
kritimą. Kalbos ir kūdikiu bu
čiavimas nepavadavo darbo 
it duonos bedarbiams.

Sustabdė žurnaliukus 
kaip nepadorius

Queens apskrities valdinin
kai buvo pasimoje uždrausti 
pardavinėjimą prie mokyklą 
pigią neva žurnaliukų Eyeful, 
Flirt, Titter, Whisper, Wink. 
Apart pornografijos, juose 
mažai ko kito ir buvo. Tai iš
girdę, savininkai sustabdė žur
naliukų leidimą. Likusio vie
no, Whisper, leidėjas žadėjo 
visiškai pakeisti turinį.

Pagerbė sugrįžusią 
iš kalėjimo

Apie pusketvirto šimto new- 
yorkiečių publikos susirinko Į 
Cornish Arms viešbutį pagerb
ti sugrįžusią iš kalėjimo bal- 
timorietę Reginą Frankfeld. 
Regina buvo nuteista einant 
minties kontrolės senu įstaty
mu—.Smith Act. Ji yra pir
moji iš tos grupės užbaigusi 
bausmės dvejus metus. Kalė
jime ji išbuvo 20 mėnesių.

Ragino balsuoti už. 
gerus kandidatus ir 
už darbus

Kandidatės į - kongresmanus 
Flynn radio programoje kal
bėjo Darbininkų Jaunimo Ly
gos Bronx srities pirmininkas 
Ted Mandel. Jis pareiškė, jog 
balsas už People’s Rights Par
tijos kandidatę Flynn bus bal
su už darbus jaunimai, taipgi 
už taiką. Darbai ir taika yra 
vyriausiais jaunimo troški
mais, sakė .jaunimo vadas.

Aido Choras
Aido Choro pamokos įvyks

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

Laikas turėti vietą 
vestuvių bankete

Rengėjos to Liberty .Audi
torijoje įvyksiančio gražaus 
banketo ši 'šeštadienį, mato- 

į mai. gerai apgalvojo savo žy- 
I gi. Kai kiti dažniausia rengia 
I banketus pagerbti seniausias 
■ poras, tai jos pasirinko vieną 
i iš pačių jauniausiu— Walterj 
i ir Eleną Brazauskus. Spalio 
i 31-mą pagerbs juos penkerių 
į metų jų vedybinio gyvenimo 
i sukakties proga.

Rengėjos— .Anelė Kanopa 
; ir Mary Wilson— kviečia vi- 
:sus Brazauskų ir savo, taipgi 
i Auditorijos prietelius dalyvau
ji. Iš anksto kvietimams gau
ti reikia kreiptis į rengėjas, 
taipgi į Liberty Auditoriją ir 
į tenai dirbančius ar gretimai 

j artimus su įstaiga kitus žmo- 
i nes.

įdomu buvo, dėl ko jos pa- 
isirinko jaunesniųjų porą. Su- 
i žinojau, jog jų tokia išvada 
gavosi dėl keliu priežasčių. 
Pirmoji, žinoma, yra ta. kad 
Brazauskai abu yra labai ma
lonūs žmonės. Jie stengiasi Bi
le kam, bile kokiu reikalu atė
jus mandagiausia patarnauti. 
Nori tuomi juos paakstinti juo 
ilgiausia tose pareigose liktis, 
nes Liberty Auditorijos įstai
gos vedimas, tai jaunų, ener
gingų i)- turinčių kantrybes 
asmenų darbas. Rengėjos sa
ko, jog “visuomenės •gražus, 
draugiškas atsinešimas į šį 
mūsų darbą bus keleriopai 
naudingas ir tai įstaigai.”

Visi, kam galima apleisti 
lovą ar darbą, būkite Liberty 
Auditorijoje spalio 31-mos va
karą. Vakarienę duos 7 vai.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir LlOth St., Rich
mond Hill, už dviejų blokų 
nuo BMT Jamaica linijos 
Hl th St. stoties. Bušai B-22 
ir Q-37 priveža prie pat sa
lės.

Būsiu

Darbininką laikraštis 
akyvus ir sporte

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker rūpinasi 
nevien tiktai eilinių darbinin
kų reikalais, bet palaiko gyvai 
dieninius meno ir sporto sky
rius. Pastarojo skyriaus vedė
jas Lester Rodney pralenkė 
Mirror, Post ir World-Tele
gram sporto skyrių vedėjus iš 
anksto atspėjime, kurie tymai 
ir žaidėjai laimės futbolo žais
mes.

Buvusi karalienė 
lankosi New Yorke

Buvusio Anglijos karaliaus 
našlė Elzbieta, dabartinės val
dovės Elzbietos motina..žada 
paviešėti Amerikoje 25 die
nas. Sako, jog j’os vizitas neo
ficialus. Tačiau turės susitiki
mus su, aukštaisiais Amerikos 
valdininkais, įskaitant ir vizi
tą pas prezidentą.

Susirinkimas
LLD pirmosios kuopos pir

mas šį sezoną susirinkimas 
įvyks 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

Newark, N. J.
Sekmadienį, spalio 31 dienų, 53 

Broome St., Newarke, kalbės Gen. 
V. A. Yackontov. Jo kalbos tema 
bus “Taika”. Kviečiame visus da
lyvauti, pradžia 2 vai. dieną. 
Rengėjai—Russian American Center 

(209-210)

I Apie flarbiečiis kandidatus, 
kuriuos rasite eilėje D

Aktorė ir veikėja* Karen
Morley su pasididžiavimu ro
do į darbininkų partiją — 
American Labor Party. Ji 
ša k o :

“žiūrėkite! Now Yorko vals- 
Įtijoie yra daugiau motetų, ne
igti vyrų. Vienok nei repub
likonų, nei demokratų, nei li
beralų partijos nematė reika- 

| lo leisti joms turėti nors vie
ną atstovę visoje valstijos val
džioje. Tiktai ALP ta padarė 
pastatydama mano kandidatu 
į gubernatoriaus pavaduotoją. 
(Lt. Governor).

Marley augo Ottumva, lo- 
Įva. Baigė vidurinį mokslą Hol- 
llywoode ir lanke universitetą 
I Los Angeles miesto. Vaidino

Civiliniu teisią 
apgynimas vykdomas 

I New Yorko teismuose
New Yorko Civilinių Teisių 

j Kongresas tapo pašauktas į 
[valstijos ir federates komisijos 
! posėdžius su įsakymais prista
tyti aukojusių sąrašus už ke
tverius metus. Kongreso advo
katai ant greitųjų kreipėsi į 
teismines įstaigas tą užmojį 
ant Kongreso sustabdyti.

Kongreso patarėjas advoka
tas Milton Friedman gavo nuo 
teisėj'o B'envenga leidimą ati
dėti stojimą prieš komisiją ke
lioms dienoms. Spalio 26 Kon
gresas pristatys rašytus argu
mentus, dėl ko Kongresas ne
turėtų komisijos reikalavimą 
patenkinti.

Kongreso apgynėjų trumpas 
pareiškimas sakė, kad Kon
gresas nepaeina po Internal 
Revenue kontrole, nes yra no
ta kituojamos rūšies organiza
cija. Kaipo tokia, ji nei tam 
tikslui rekordų nevedė ir jų 
negalėjo turėti. Pareiškė, kad 
reikalavimas tokius rekordus 
pristatyti yra daromas blogu 
tikslu.

Queens firmos ir atskiri as
menys suaukoję Salvation Ar
my veiklos fondui $56,337.94 
šie'metiniame vajuje, ši suma 
yra 1.3 procentu didesnė už 
pernykščių.

I LAISVĖS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

1Lapkričio
18 —— November

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

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti f

su seniai matytais. . I
—J

vadovaujamas roles daugelyje 
žymių filmų. Karo laiku važi
nėjo Europoje teikdama pro
gramas kariškiams. Gi 1946 
motais 1 lolly woode už streiką 
tapo įtraukta į juodąjį sąra
šą, Veikė suorganizuoti maisto 
ir tabako augintojus pietinėse 
valstijose. Vadovavo daugelį 
delegacijų, ėjusių ginti teises, 
sveturgimius ir kitas persekio
jamas mažumas. Yra motina 
vieno kūdikio.

Morley ir kiti taip pat bran
gūs darbininkams ALP kandi
datai ant balsavimo mašinos 
bus eilėje D. Balsas už juos, 
bus balsu už taiką, už darbus 
ir gerovę taikoje.

D-tis

Reikalauja darbininką 
atstovą N. Y.
mokyklą vadovybėje

Mokytojų Unijos susirinki
mas vienbalsiai užgyrė rezo- 
1 i u e i j ą, k u r i re i k a 1 a u j a s k i rt i į 
miestinę švietimo Tarybą dar
bininkų, atstovą. Reikalauja 
skirti tokį, kuris būtų tam 
“tinkamas, turėtų prie širdies 
liaudiškų mokyklų reikalą ir 
būtų gabus.”

Taryboje pasidarė liuosa 
vieta buvusį jos narį George 
A. Timone paskyrus šeimų 
teismo teisėju. Timone, kaip 
žinia, taryboje nepasižymėjo 
gerinimu mokyklų, bet ragan- 
gaudyste. Tad mokytojai sa
vo rezoliucijoje nedvejodami 
pasakė, jog jie nepageidauja 
kito Timonės; Jie pareiškė, 
jog dabai* majoras turėtų pa
vartoti “šią progą atitaisyti tą 
blogą, kuirį Timone padarė-vi- 
suomenės švietimo reikalui.”

Jie prašė skiriant į Švietimo 
Tarybą nesivadovauti religi
niais sumetimais. Pažymi, jog 
mokytojai to tikisi iš majoro. 
Sako, kad jis savo rinkiminėje 
kampanijoje, kai jis kandida
tavo į majorą, žadėjo tartis su 
tėvų ir pilietinėmis grupėmis 
skiriant pareigūnus į švietimo 
Tarybą.

Bronx policija liepė išsiskir
styti susirinkusiems žaisti bin- 
go Šv. Martino parapijos sa
lėje.

Skustuvėliu streiko 
masinis pikietas

American Safety Razor Co. 
pagrasino savo darbiu inkams 
tuojau iškelti šapą į Virginia. 
O ‘tai reiškia, kad Brooklyne 
pasinaikintų apie 1,400 darbų. 
Dar aršiau tas, kad tuo išbė
giniu firma nari išvengti mo
kėjimo darbininkams atstaty
mo iš darbo riiokestics ir pen
sijų) Tie abieji atmokesčiai 
buvo prižadėti unijai sąlygo
se sutarčiai sir unija.

Darbininkai paskelbė pro
testo streiką. Masiniai pikie- 
tuoj a šapą, esančią prie Myr- 
tie Avė. ir Jay St., Brooklyne 
centre. Vienas toks masinis 
pikietas šaukiamas spalio 27- 
tos popietį, 4 :30.

Unijistai atsišaukė į kitų 
to,s' unijos lokalų narius ir ki
tas unijas ateiti jiems talkon 
į šį protesto pikietą. Jie pa- 
leiškia, kad pastiprinimas šio 
protesto bus patiems apsauga 
savo darbų.

Darbininkai yra. nariai ne
priklausomos United Electri
cal, Radio & Machine Wor
kers Lokalo 475.

u.
Staten Island busų vairuoto

jai sulėtinę busų eiseną pro
testui prieš kaitaliojimą dar
baviečių. Sako, jog įprastomis 
linijomis greičiau ir saugiau 
gali patarnauti visuomenei.

Parvyko namo bronxietis 
William Willią, kuris menku 
troptu keliavo jūromis 6,400 
mylių iš Peru Į Samoa. Parsi
vežė ir savo bendrakeleivi — 
juodą katę.

Busmanams pagrasino 
suspendavimu
. New Yorko valdinis Tran
sit; Authority pagrąsino disci
plinuoti Staten Island busų li
nijų vairuotojus už sulėtinimą 
važiuotės. Busmanai pasiprie
šino iškėlimui grupės busma- 
nų į Brooklyną. Jie atsisako 
vairuoti tuos ekstra busus.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

SKELBKITĖS LAISVĖJE
■ lt I

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

Lamontas kritikavo 
nekovojančius prieš 
makartizmą

Dr. Corliss Lamont radio 
programoje sakė kalbą už 
American Labor Party kandi
datą į gubernatorių John T. 
McManus. Jis stipriai kritika
vo abiejų valdančiųjų partijų 
kandidatus, republikonus ir 
demokratus, kad jie nekovoja 
prieš makartizmą. Kaltina, 
kad republikonų įves ir demo
kratų Harrimanas atrodo susi
tarusiais makartizmo neliesti 
dabar, rinkimuose, kuomet 
yra geriausia, proga makarfiz- 
mui suduoti smūgį.

Lamontas pažymėjo, kas yra 
makartizmu praktikoje. Tar
pe kitų, jis sakė, jog makar
tizmu yra:

Baltųjų rasistų atsisakymas 
vykdyti Aukščiausiojo Teismo 
nuospredį daugiau neskirs
tyti pagal rases mokyklose;

Nixono su K nowland pa
stangos Įstumti Ameriką Į mi- 
litarišką įsikišimą Kinijon:

Dulleso pastangos apgink
luoti Vakarų Vokietiją ir įga
linti nacius;

Išleidimas 8-nių Amerikos 
Konstitucijai priešiškų bilių, 
taikomų persekioti mažumas ir 
visus pasipriešinusius valdan
čiajai partijai. Pareiškė, jog 
tie biliai išleisti tikslu padary
ti makartizmą legališku.

Lamontas sako, jog ne tiek 
stebina republikonų, kiek de
mokratų kandidatų tyla civili
nių teisių klausimu. Juk pa
tys demokratai republikonų 
oponentų .yra puolami kaip 
“išdavystės partija.” Jis pa
reiškė, kad ALP kandidatas 
McManus dar kartą iššaukia 
Įves ir Harrimaną pasisakyti 
už makartizmo sustabdymą.

Sekmadienį iškilmingose 
apeigose aukšti valdininkai 
špatais pajudino pirmą žiups
nį žemės aquariumo statybai 
pažymėtoje vietoje Coney Is
lande.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves Įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

\ MATTHEW A. j
: buyus :t <
• (BUYAUSKAS) 4
» <t LAIDOTUVIŲ !J DIREKTORIUS . J
: <*0 :
J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J 
; MArket 2-5172 ’ 
» 4
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE 

OPERATORES 'į

Moteriškės, angliškai kalbančios.
Patyrusios.

Pocket Book Operai orės 
CELEBRITY

151 VV. 26th St., N. Y. (2nd Floor)
(207-213)

NAMŲ DARBININKE. Motinai 
pagelbininkė. 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 j savaitę. MR. 
DOBIN, 470 Pulaski St., Brooklyn. 
GL. 3-6764.

(205-211)

HELP WANTED MALE

SHEET METAL 
DARBININKAS 
Turi būt patyręs.

Kreipkitės:
JAEGER & FRANZMANN

’ 70 Alexander St., Yonkers, N. Y.
(2^212)

PLAUKŲ TAISYTOJAS
Turi būt patyręs. 5 dienų kvaito. 

Gera mokestis. Nuolatinis darbas, 
komisas.

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

Flushing 9-1115
(208-211)

PORTERIS

Apartment-inis namas. $177.50 1 
mėnesį. 40 vai. savaitė. Nuosavas 
kambarys. Turi gyventi ant vietos. 
Queens apskrityje. Skambinkite:

HAvemeyer 6-1428
(208-210)

DELICATESSEN CLERK
Atsakomingai Vietai

Geros Valandos—Gera Mokestis
PETZINGER

125 Bay Ridge Ave., Brooklyn 
Tel. SH. 5-0616

, (209-211)

Pabėgimas su švogeriu 
baigėsi kalėjime

Praėjusio vasario 18-tą^bu-, 
vo dingęs iš namų Nassau 
apskrities policistas Roy Por
ter, 29 metų, ir jo žmonos se
suo Joan Linden, 18 metų.

Jaunoji seselė dažnai būda
vusi vyresniosios namuose, vi
suomet norėdavusi prižiūrėti 
sesers vaikelius. Porterionė 
numaniusi, jog susidomėjimas 
yra daugiau, negu vaikais, bet 
nesitikėjusi, kad seselė taip to
li nueis.

Kai Porterienė vargo viena 
su dviemis vaikais, Joannei 
viskas gerai sekėsi. Porteris 
gavęs Nevadoje šerifui padė
jėjo darbą. Joannė neiškentė 
nepasigyrusi savo draugei, pa
rašė laišką. Jos draugė pagy
ros neįvertino. Laiškas pasie
kė policiją. Abu meilužiai ta
po areštuoti ir parvežti į Long 
Island. Jie abu bus teisiami.

VORAI PRIE 67 MOKYKLOS
Du brooklyniečiai berniukai 

parodė policijai, kad pavojin
gieji vorai gali būti bile A'nr, 
ne tik muziejuje parodai.Vie 
surankiojo 2 prie savo moky
klos. Radinys iššaukė į apylin
kę būrį policijos ir Sveikatos
Departmentą vykdyti vorų 
.naikinimą ir įspėti gyvento
jus.

Pieno pristatymo miestui 
valdininkai įsakė, kad pieno 
gamintojams būtų mokama po 
$4.40 už šimtą svarų pienu 
(46.5 kvortas). Išeina po apie 
9 ir pusę cento kvorta. Mieste 
mokame po 25 centus už kvor
tą apylinkių krautuvėse, no 
centą ar pusę cento pigiau 
kompaniškose.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THORf
Įdedamos, Taisomos, Naujos 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080




