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KRISLAI
Gera pradžia.
Teismai ir teisingumas.
Pamatė ir isitikino.
Kad ir visur taip būtų.
Kunigo nepasitikėjimas 

dievu.
k Rašo A. BIMBA

Po laimėjimo

Nauji streikai 
britu uostuose

Numatė. 45,000,000 balsuojant; 
kampanijos pabaigos vaizdas

• )

i Bonnos ministras: ! Paskutiniai

t

Džiugu, nad pirmutinis 
šio rudens parengimas pra
ėjusį šeštadienį Kultūrinia
me Centre pavyko labai 
gražiai. Ir žmonių buvo 
apsčiai, ir visų nuotaika bu
vo gera.

Daabr visiems laisvie- 
čiams reikia rūpintis Lais
vės metiniu koncertu, ku
rį turėsime lapkričio 14 d. 
Girdisi, kad svečių bus iš 
arti ir toli.

Kiekvieno nuoširdaus 
laisviečio pareiga šiaskelio- 
liką dienų išnaudoti kon
certo išgarsinimui.

Pasirodo, kad Herman 
Field, amerikietis, buvo su
imtas, nuteistas ir penke
rius metus nekaltai išlaiky
tas kalėjime. Lenkijos val
džia prisipažino prie klai
dos ir jį paleido. O jį, kaip 
žinifl, suėmė ir sufrėmavo 
taimavęs Lenkijos policijoje 
šnipas-provokatorius Swiat
lo.

Dėl šio incidento vienas 
lietuviškas makartistas su
rinka: “Ar ne puiki tvarka 
toje policinėje ‘liaudies de
mokratijoje?’ žmogų sui
ma, laiko daugiau kai pen
kerius metus kalėjime, kol 
pagaliau suranda, kad jis 
nekaltas!”

Londonas. — Apie 50,000 
krovikų laimėjo savo strei
ką Britanijos uostuose, bet 
nauji streikai gręsia. Va
kar sustreikavo sandėlių 
raštininkai, kurie priima ir 
sveria krovinius, kas vėl su
laikė laivų krovimą ir iš
krovimą. Be to, vėl strei
kuoti grasina patys krovi
kai, kurie nepatenkinti, nes 
kompanijos tebesamdo kai 
kuriuos sunkvežimių šofe
rius, kurie streiko metu 
streiklaužiavo.

Londono uoste dar strei
kuoja 8,000 laivų taisytojų- 
mechaniku. 

v

Krovikai tuo tarpu dirba 
Londono uoste. Greit ban
doma iškrauti laivus, kurie 
turi maisto krovinius. Strei- 

pasibaigus uoste radosi 
laivų 
4,500 
tonu ' v

29,000 tonu mė- 7 v

tonų sviesto, 5.- 
džiovintu vaisiu 

kiekis pieno ga-

. kui 
ant 
sos, 
500
ir didelis 
miniu, vištų bei kiaušiniu.

v 7 v V

Washingtonas. — Buvo 
numatyta, kad antradienio 
rinkimuose dalyvavo ma
žiausiai apie 45,000,000 bal
suotojų, nors kai kas spė
liojo, kad blogas oras, ku
ris antradienį dengė be
veik visą šalį, gali balsuo
tojų skaičių sumažinti.

Balsuotojai antradienį tu
rėjo nuspręsti, ar Kongre
sas liks republikonų ranko
se arba pereis demokratų 
kontrolėm Buvo renkamas 
senato trečdalis (37 sena
toriai) ir 432 atstovų buto 
nariai. Be to, gubernato
riai buvo renkami 34 valsti
jose, tarp jų ir New Yorke. 
New Yorko kova tarp repu
blikonų kandidato įves ir 
demokrato Harrimano bu
vo pritraukusi visos šalies 
dėmesį.

Siekimas lieka 
šalies vienybe.

Well, ne visada teismai 
ir teisingumas nueina ran
ka rankon ne tik liaudies 
demokratijoje, bet ir pas 
rųus.

Aną dieną vienas žmogus 
buvo surastas nekaltu ir 
paleistas po dvidešimt dve
jų metų kalėjimo.

Tom Mooney buvo nekal
tas, išsėdėjo kalėjime irgi 
berods apie dvidešimt me
tų. Taip pat Warren Bill
ings.

^Bacco ir Vanzetti buvo 
nekalti. Abudu nužudyti, 
Elektros kėdėje sudeginti 
nekalti Julius ir Ethele 
Rosenbergai.

Pasiremiant tiktai provo
katorių ir šnipų parody
mais ilgiems metams kalė- 
jiman pasiųsta 
kaip tuzinas 
vadų.

Kuo geresnis 
Swiatlo?

Jošida kalba apie geresnius 
santykius su Liaudies Kinija

New Yorkas. — Japonijos 
premjeras Šigeru Jošida 
laivu Queen Mary atplau
kė čia iš Britanijos. Laik
raštininkams jis pareiškė, 
kad Amerikos ir Britanijos 
užsienio politika yra labai 
skirtinga. “Japonija turė
tų laikytis kur nors pusiau- 
kelyje tarp šių dviejų,” sa
kė jis.

Jošida sakė, kad nenor- 
mališka japonams palaiky
ti santykius vien su kinais 
nacionalistais, kurie laikosi 
Formozoje. Japonija, sakė 
jis, turi skaitytis su faktu, 
kad didžioji Kinija dabar 
turi kitokią valdžią ir su 
ta valdžia gali tekti sugy
venti. Jis sakė, kad apie 
tuos ir panašius reikalus 
tarsis su amerikiečiais par
eigūnais.

Iš .Tokyo pranešama, kad 
ten atvyko Liaudies Kinijos 
Raudonojo Kryžiaus dele
gacija, pirma pokarinės Ki
nijos delegacija Japonijoje. 
Ji buvo priimta labai drau
giškai.

Įsakymai iš Maskvos”
Paskutinę priešrinkimi

nės kampanijos dieną repu- 
blikonai pradėjo transliuoti 
per radiją politinį garsini
mą, dėl kurio demokratai 
grąsino skųstis teisme. Tas 
garsinimas perdavė neva 
faktą, kad “Maskva įsakė 
nugalėti republikonų kan
didatus ir atsteigti Naujo
sios Dalybos režimą Ame-

Per radiją perduotas 
spaudos preso garsas ir 
paskui komentatorius sakė:

“Tai komunistų partijos 
spaudos presai! Klausyki-

daugiau 
darbininkų

Budenz už

Indijos premjeras Nehru 
baigė savo misiją Kinijoje. 
Savo akimis jis pamate 
naująją Kiniją. Nesiskun
džia savo kelione. Jam ji 
patikusi. Jis daug pamatė 
ir pasimokė.

Nehru sako sugrįžęs iš 
Kenijos įsitikinęs, kad Nau
joji Kinija tiktai .taikos 
tPftkštanti, ir kad taiki ko
egzistencija su Naująja Ki
nija yra galimas, naudingas 
ir reikalingas dalykas.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Iranas nuteisė mirti dar 
grupę pažangiu karininkų

Teheranas. — Irano val
džia nuteisė mirti dar sep- 
tynius buvusius armijos ka
rininkus. Jie. kaltinti kaip 
komunistai ir juos teisė ka
rinis teismas. Valdžios 
spauda juos vadina “komu
nistiniais karininkais.” Dvi 
savaiti atgal 11 karininkų 
buvo sušaudyta.

Apskaičiuojama, kad pa
skutiniu laiku policija suė
mė 650 karininkų ir civilių. 
Suimta ir pačios policijos 
pareigūnų. Vieni suimtųjų 
yra .artimi kairiai Tudeh 
(masių) partijai, kiti Mosa- 
dego nacionalistams.

Gyventojai dabar kovoja 
prieš francūzus ir Alžyre

Paryžius.—Iš Šiaurės Af
rikos ateina žinios, kad ne
ramumai ir nacionalistų iš
stojimai prieš francūzus 
persimetė iš Maroko į Alžy
rą. Francūzų policija pra
neša, kad nacionalistai Al
žyre pravedė 30 bombarda
vimo ir padegimo bandymų.

Tunisijoje ir Maroke pra
eitą savaitgalį susirėmime 
tarp policijos ir partizanų 
žuvo 14 asmenų.

Alžyre, sako francūzai, 
nacionalistinis jud ėjimas 
dar toli ne toks organizuo
tas, kaip Maroke ir Tuni
sijoje. Jis stipriausias mies
tuose, ypatingai tarp moks
lus einančio jaunimo ir dar
bininkų.

Morristown, N. J. — čia 
siaučia vaikų paralyžius 
(polio) epidemija. Apie 70 
vaikų serga ta liga ir ran
dasi ligoninėje, bet didelio 
pavojaus nėra, nes jie serga 
lengva polio forma.

4,000 žvakių bazilikoje
Vatikanas. — Popiežius 

dalyvavo šv. Petro bazilikos 
apeigose, kuriose karūnuo
tas senas Marijos paveiks
las. Bazilikoje degė 4,000 
žvakių, radosi 200 arkivys
kupų ir vyskupų bei 50,000 
maldininku, v

Avercll Harriman

kandidatus! Tai Maskvos

te jų! Data yra 1954 metų 
balandžio mėnuo. Tie spau
dos presai-spausdina oficia- 
lę komunistinės partijos li
niją.”

Paskui pasigirsta balsas 
su rusišku akcentu, kuris 
sako:

“Nugalėkite republikonų

“Iki žemiausių gelmių” .
S te ve n so n as p ask u t i nėję 

savo kalboje prieš rinkimus 
sakė, kad republikonai savo 
kampanijoje nupuolė “iki 
žemiausių gelmių.” Jis sa
kė, kad jeigu demokratai 
laimėtų, jie rūpintųsi žmo
nių gerbūviu, kovotų prieš 
nedarbą ir tt. Jis bent kiek 
paminėjo ir civiles teises, 
kurios, jis sakė, po demo
kratais bus labiau apsaugo
tos.

Vice-prezidentas Nixo- 
nas, kuris buvo aktyviau
sias kampanijos vedėjas re
publikonų pusėje, paskuti
nėje kalboje kreipėsi “į de
mokratus, republikonus ir 
nepriklausomus.” Nixonas 
stengėsi sudaryti įspūdį, 
kad demokratų vadovybė 
yra papuolusi į ADA “kai- 
riasparnių” rankas ir kad 
eiliniai demokratai dėl to 
verčiau balsuos už republi
konus.

Spaudos pranešimai ..
Spauda iki paskutinės mi

nutės teigė, kad demokra
tai atsieks rinkimuose tam 
tikrus laimėjimus. Bet dau
guma laikraščių, remiančių 
republikonus, paskutinėmis 
dienomis pradėjo sakyti, 
kad “republikonų kampani
ja gyvėja” ir kad “demo
kratų laimėjimas ne toks 
jau tikras.”

Jungtinės Tautos. — Va
karų Vokietijos užsienio 
reikalų ministras prof. 
Walter Hallsteinas pareiš
kė čia, kad “Mes tikriausiai 
turėsime tartis su Rusija 
apie įvykusią P a r y ž i a u-s 
konferenciją.” Bet, jis sakė, 
Bonna dalyvautų tokiuose 
pasitarimuose su Sovietais 
tiktai su Amerikos, Brita
nijos ir Prancūzijos prita
rimu.

Hallsteinas teigė, kad 
nors jis ir kancleris Ade- 
naueris patenkinti Pary
žiaus sutartimi, jie tai ne
skaito galutinu savo tikslo 
atsiekimu. “Kiekvieno vo
kiečio galutinas tikslas,” 
teigė jis, “yra visos Vokie
tijos vienybė.”

Hallsteinas kalbėjo spau
dos konferencijoje, kurią 
jam suruošė Jungtinių Tau
tų korespondentų susivieni
jimas.

■ pranešimai
Louisville, Ky. — Buvęs 

vice-prezidentas ir kandi
datas i senata demokratas 
Barkley sakė, kad Brownel- 
lio - Butlerio įstatymas 
kenksmingas unijoms. Bar
kley savo pareiškimą pada
rė kalbėdamas su šešiais 
UE unijos atstovais.

Denveris.—Mine, Mill and 
Smelter Workers unijagins 
savo sekretorių - iždininką 
Maurice E. Travis, kuris 
buvo suimtas. Jis kaltina
mas už “pasilikimą ideolo
giniu komunistu,” nežiū
rint to, kar prisiekė pasi
traukęs iš komunistų par-

Detroitas.— Distrikto tei-
Freemanas sulaikė

pasikėsinimą de-

Rinkimų rezultatai 
rytdienos numeryje
Kadangi šis Laisvės nu

meris eina spaudon antra
dienio popietį, rinkimams 
dar nepasibaigus, jų rezul
tatai, aišku, negali tilpti 
šiame numeryje. Pilni re
zultatai ir jų apžvalga tilps 
rytdienos numeryje.

Petingas pilnas įvairiu 
iJelegaciju iš visą šalių

Londonas. — Kinijoje da
bar esąs “New Chronicle” 
korespondentas James Ca
meron rašo, kas dabar de
dasi Pekinge. Jis sako, kad 
šis trijų milijonų gyvento
jų miestas neturi nei vieno 
baro, kad žmonės labai blai
vūs ir rimti, kad miestas 
nepaprastai švarus.

Kas jam labiausiai metėsi 
akin, tai daugybė užsienio 
delegacijų politinės, kultū
rinės, ekonominės, moksli
nės, meninės, parlamenti
nės. Jam ten esant, Pekin
ge lankėsi 47 delegacijos iš 
26 šalių, kaip tai Japonijos, 
Indijos, TSRS, Bulgarijos, 
Suomijos, Britanijos, Pran
cūzijos, Čilės, Islandijos ir

Batista buvo vienintelis 
prezidentinis kandidatas %

Havana. — Kuba balsavo 
prezidentiniuose rinkimuo
se, bet tik viekas kandida
tas tebuvo: dabartinis pre
zidentas Fulgencio Batisja. 
Vienintelis kitas kandida
tas, Dr. Ramon Grau San 
Martin, ištraukė savo kan
didatūrą. Jis buvo reika
lavęs, kad rinkimai būtų 
atidėti dešimčiai dienu, bet

C f 

jo reikalavimas nebuvo pa
tenkintas. Jis tada ištrau
kė savo kandidatūrą ir jo 
partija, Partido Autentico, 
ragino gyventojus baiko- 
tuoti rinkimus.

Vienok, tos pačios parti
jos senatiniai ir kiti kan
didatai liko ant sąrašo ir 
sekėjai nežinojo, balsuoti ar 
ne. Rinkimai, sako Kubos 
spauda, bendrai vyko labai 
miglotoje ir susipainiojusio
je atmosferoje.

sėjas 
valdžios 
portuoti Peggy Wellman 
Kanadon
Teisėjas nutarė, kad jai tu
ri būti duotas dar vienas 
apklausinėjimas.

Jungtinės Tautos. — Len
kijos delegatas pasakė kal
bą Generalinės Asamblėjos 
politinėje komisijoje. Jis 
sakė, kad J. T. neturėtų 
priimti Kambodijos ir La
oso, nes jos faktinai tik 
Prancūzijos kolonijos, o ne 
savystovios šalys.

Stockholmais. — Švedijos 
karinių jėgų komandierius 
gen. Nils Swedlund sakė, 
kad jokia šalis negrąsina 
užpulti Švediją ir Švedija 
taikingai sugyvena •. su vi
sais kaimynais'. Bet Švedi
ja šiuo tarpu neišsisuktų 
iš tapimo karo lauku, sakė 
jis, jeigu kiltų pasaulinis 
karas.

rinkimų dieną.

apie ką sė
dė Medina

kad Guate-

Bolivijos senatorius sako, 
ką galvoja apie Guatemala

New Yorke. — Columbia 
universiteto 200 metų su
kaktuvių minėjime, tarp ki
tų kalbėjo Bolivijos senato
rius Fernando Diez de 
Medina, kviestas garbės 
svečias. Kvietėjai, kaip tai 
paskui darėsi aišku, netu
rėjo nuovokos, 
natorius Diez 
kalbės.

Medina sakė,
malos perversmas buvo nuo
ga Amerikos intervencija. 
Jis tarp kito sakė:

“Agrarinės Arevalos ir 
Arbenzo reformos ir socia
liniai atsiekimai buvo iš
mesti, kad palaikyti United 
Fruit Co. monopoliją, kuri 
čiulpia. Guatemalos liaudies 
kraują. Ir tai, mano po
nai, nėra demokratija ir 
nėra draugiški kaimyniški 
santykiai!”

Ištisos meninės trupės at
vyksta iš kitų socialistinių 
kraštų. Visų delegacijų 
nariai gyvena valdžios išlai
komuose viešbučiuose lais
vai, be užmokesčio.

Parašutavo ašigalyje
Maskva. — Mokslininkas 

Andriejus Medvied ievas 
nuparašutavo prie Šiauri
nio Ašigalio. Jis ten nusi
leido, kad surasti gerą bazę 
didesnei ekspedicijai nusi
leisti.

NEW YORKO ORAS: 
Apsiniaukę, šalčiau.

Manila.—Filipiniečių ba- 
talijonas, kuris iki šiol ra
dosi Pietinėje K o r ė j o j e, 
grįžta namo.

Indėnai geria kaip baltieji
Washingtonas. —14 mė

nesių atgal įstatymas buvo 
pravestas, kad indėnai gali 
gerti degtinės ir alaus, kaip 
baltieji. Iki to laiko rezer
vacijose gyvenantiems in
dėnams buvo uždrausta 
pirkti alkoholinius gėrimus. 
Mat, nuo senovės buvo įsi
viešpatavęs įsitik i n i m a s, 
kad “ugnies vanduo,” kaip 
indėnai vadina degtinę,- 
juos “išveda iš proto.”

Laikraštininkų paklaus
tas, kaip alkoholis dabar 
veikia ant indėnu, Indėnu 
reikalų Biuro pareigūnas 
William Benge pareiškė:

“Alkoholis juos veikia ne 
daugiau ir ne mažiau, kaip 
baltuosius. Jie geria, kaip 
baltieji, — ir nieko dau
giau ...”

Karači. — Pakistanas su
ėmė 12 asmenų, kurie kal
tinami šnipinėjime Indijos 
naudai.

New Yorkas. — FBI su
ėmė Martha Stone, buvusią 
komunistų veikėją Newar- 
ke. Ji paskutiniu laiku gy
veno New Yorke. FBI kal
tina, kad ji gyveno “slap- 
tydamasi.”

Taipei. — čiango žinių 
agentūra sako, kad jo or
laiviai numetė virš Kinijos 
potvynių paliestų sričių ry
žių maišus. Tai daroma kaip 
propagandinė priemonė, sa
ko Čiango agentūra.

Lima. — Peru moterys 
gavo teisę balsuoti. Jos pir
mu kartu balsuos 1956-tų 
metų prezidentiniuose rin
kimuose.

Teheranas. — Irano avi
acija ieško kanluose orlai
vio, su kuriuo skrido Šacho 
brolis Ali Riza. 
kad Riza su 
to kur nors 
tiyje.

Paryžius, 
sutiktas čia 
pijos karalius Haile Selas
sie. Jis Francūzijon atvyko 
iš Britanijos.

Manoma, 
orlaiviu nukri- 
kalnuotoje sri-

— Iškilmingai 
atvykęs Ethio-
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601,000,000 ŽMONIŲ
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS vyriausybe 

oficialiai paskelbė, kad vėliausieji daviniai rodo, jog Ki
nija turi 601,000,000 gyventojų.

Taigi pasaulyje nebuvo ir nėra tokios didelės gy
ventojų skaičiumi valstybės, kokia yra Kinijos Liaudies 
Respublika.

Ji apie du kartu žmonėmis skaitlingesnė už Indiją ir 
apie tris—už Tarybų Sąjungą.

Kinija—pasaulis savaime. Ir toji šalis, pradėjusi 
kurti naują visuomeninę (socialistinę) santvarką, bėgyje 
keleto-keliolikos metų atliks stebuklus kūryboje.

Svarbu tik tai, kad Kinija gyvuotų taikoje, kad jai 
nereikėtų eikvoti turtą ir žmonių gyvybes karams._ •

KIEK TAI LIEČIA Kinijos žmonių troškimus, pa
sako Indijos ministrų pirmininkas Nehru, kuris neseniai 
Kinijoje praleido dešimt dienu svečiuodamasis.

Jis ten tarėsi su žymiausiais to krašto vyriausybės 
pareigūnais, jis ten tarėsi-kalbėjosi su daugybe žmonių.

Iškeliavęs iš Indijos, grįždamas namo, Nehru su
stojo Saigone, Pietiniame Vietname. Ten, susišaukęs 
spaudos korespondentus, Nehru pasakė: Kinija trokš
ta taikos, ii darbuojasi už taiką, ji deda visas pastangas, 
kad nebūtų karo.

Kinija, nurodė Nehru, stoja už taikią koegzistenciją 
tarp visų valstybių, nežiūrint, kokią kuri turi santvarką. 
Negalima šiandien nestoti už taikią koegzistenciją, nes, 
jei nebus koegzistencijos,—taikaus sugyvenimo,—tai ne
išvengiamai bus karas, sakė Nehru. O apie karą Kinijos 
vyriausybė nė negalvoja.

Kai andai Kiniją lankė Anglijos delegacija, su At
tlee priešakyje, ji teigė tą patį.

Tačiau komercinė spauda, ypatingai toji, kuri vi
somis keturiomis stoja už karą, Attlee apšaukė naiviu; 
veikiausiai ii tai darys ir su Nehru. Bet tai nieko!

Supraskime: 60d,0t)0,000 žmonių yra milžiniška 
jėga, pasisakanti už taiką. Jei prie jos pridėsime Indi
ją, Tarybų Sąjungą, liaudiškąsias demokratijas, tai su
sidarys virš vienas bilijonas žmonių. O jei prie to pri- 
okaitysime tokią Indoneziją ir kitų šalių milijonus, pa
geidaujančius taikos,—tuomet taikos šalininkų skaičius 
pasaulyje padarys milžiniška persvara.

Tik visa tai turint galvoje galime sakyti, jog tie, 
kurie šiandien plepa už karą, už ginkjavimąsi, savo už
nugaryje turi daug mažesnę pasaulio žmonių dalį už 
tuos, kurie kalba už taiką ir koegzistenciją.

RYŠIUM SU TUO, tenka priminti vieną “mažmo
žį, ” apie kurį aną dieną rašė Londono dienraštis “The 
News Chronicle.”

Šito laikraščio korespondentas Pekine sako, jog 
* šiandien Kinijoje svečiuojasi apie 47 delegacijos iš 26 

valstybių!
Lankosi ten mokslininkai, artistai, švietėjai, darbi

ninkų unijų atstovai. Jie važinėja po plačiąją Kiniją, 
susipažįsta su josios žmonių gyvenimu ir pasibrėžimais. 
Viena delegacija iš vienos šalies išvyksta, kita arba dvi 
jos vieton atvyksta.

Šis korespondentas mano, jog Kinijoje šiandien 
lankosi daugiau įvairių delegacijų negu kurioje kitoje 
šalyje. Mums tai naujiena. Mes manėme, kad Tarybų 
Sąjungą lanko labai daug kitų tautų delegacijų—dau
giau negu Kiniją. Pasirodo, mes klydome.

Tik gaila, kad dar ir ligi šiol Kinijos neaplankė nei 
viena Jungtinių Valstijų žmonių delegacija. Tai bloga?

•Paminėto laikraščio korespondentas galvoja: argi 
Kinijai apsimoka tiek daug svečiu priimti, juos vaišinti, 
jiems padėti Kiniją pamatyti? Mums rodosi, jog tai ap
simoka. Apsimoka dėl to, kad visa tai tarnauja taikai.

Juo daugiau vienos šalies žmonės pažins kitos šalies 
žmones, juo artimesni ryšiai tarp jų susimegs, tuo vieni 
3U kitais draugiškiau gyvens, nenorės kariauti.

Iš kur ji tai išlaužė?
SENATORĖ Margaret Chase Smith praleido apie 

savaitę laiko Maskvoje ir dabar yra kelyje į namus.
Helsinkiuose ši moteriškė pareiškė spaudos kores

pondentams, kad bile dieną tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos gali būti nutraukti diplomatiniai ry
šiai. Ir tai gali padaryti bet kuri iš tų dviejų šalių.

Kuriais sumetimais, kokiais faktais pasiremdama 
si senatorė šitaip pranašavo?

Kodėl tarp šitų didžiųjų valstybių turėtų dabar bū
ti nutraukti diplomatiniai ryšiai?

Ji nepasako.
Mes manome, jei taip būtų, tai neitų naudon nei 

vienai iš šitų dviejų valstybių.
Ne traukyti diplomatinius ryšius reikėtų, o juos 

* tvirtinti.
• To reikalauja taikos interesai.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Suvažiaviman kvietimai 
išsiuntinėti

Visiems Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkams iš
siuntinėti laiškai, kviečiant 
juos dalyvauti suvažiavime 
lapkričio 27 d.

Su laiškais taipgi pasiųs
ta proxy, kurią reikia iš
pildyti ir centran pasiųsti 
visiems tiems, kurie nega
lės suvažiavime dalyvauti.

Jeigu kurie šėrininkai dėl 
kokios nors priežasties ne
būtų gavę minimų laiškų, 
tuojau malonėkite mums 
pranešti. Tada jums bus 
pasiusta. I v

Garbės nariai
Sekami šiuo metu įsirašė 

i garbės narius:
F. P. A. G„ Brooklyn, N. 

Y., pasimokėjo šimtinę.
Charles Anuškis, New

ark, N. J., pasimokėjo šim
tinę.

Juozas žemaitis ir Lucy 
žemaitis, Hartford, Conn., 
iš savo paskolos paskyrė du 
šimtus dolerių.

Mike Butkevich, W. Hart
ford, Conn., taipgi iš savo 
paskolos skyrė šimtinę.

Anuškis, žemaičiai ir 
Butkevich tai padarė Au
ditorijos gaspadoriaus Wal- 
terio ir Elenos Brazauskų

KĖDAINIAI
Gražiame Nevėžio slėny

je, kur susilieja Dotnuvėlės, 
Smilgos, o kiek toliau ir 
Obelės upeliai, yra senas 
Kėdainių miestas. Pasako
jama, kad dar XIV šimtme
čio pradžioje Nevėžio pa
krantėje atsiradęs nedidelis 
žvejų kaimelis. Iš šiaurės 
tą kaimeli supo kalnai, o iš 
pietų — žaliavo pievos ir 
miškai, drėkinami Nevėžio 
ir i jį įtekančių upelių. Pro 
šias vietoves ėjęs vieninte
lis kelias iš Kauno i Šiau
rės Lietuvą, šiuo keliu ėmė 
vis dažniau skverbtis į 
krašto gilumą, plėšti vietos 
gyventoju^ amžini lietuvių 
"autos priešai—kryžiuočiai.

Jau XVI šimtmetyje Kė
dainiuose ėmė vystytis ama
tai ir prekyba. 1625 metais 
buvo įsteigta mokykla, ku
rioje mokėsi reformatų-ba- 
jorų vąikai. Tai viena iš 
seniausių mokyklų Lietuvo
je.

Kelis kartus Kėdainių 
miesto ir jo apylinkių gy
ventojus buvo užpuolę šve
dai. 1812 metais juos siau
bė Napoleono kariuomenė. 
Gaisrai, badas, ligos ir kito
kios nelaimės šimtmečiais 
lydėjo šių vietų gyventojus.

žiauriai išnaudojami ir 
plėšiami vietos feodalų, dar
bo žmonės ėmė kilti į kovą 
už geresnį gyvenimą. Per 
1831 metu sukilimą ant til
to per Nevėžį įvyko mūšis 
tarp sukilėlių ir caro ka
riuomenės. Keli šimtai su
kilėlių jame žuvo. 1863 me
tais Kėdainių apylinkėse 
veikė liaudies sukilėliu va- v
do Antano Mackevičiaus 
būriai.

Gyvą atgarsį Kėdainiuose 
turėjo 1905 metų revoliuci
ja. Čia įvyko mitingas, ku
riame darbo žmonės iškėlė 
eilę reikalavimų, nukreiptų 
prieš patvaldystę. .

1919 metais čia veikė po
grindinė bolševikų organi
zacija. Kada liaudies ar
mijos būriai artėjo prie 
miesto, jame slapta kūrėsi 
Tarybų valdžia. Tačiau 
buržuaziniams nacionalis
tams su užsienio imperia
listų pagalba pavyko už

penkerių metų vedybinio 
gyvenimo sukakties minėji
me spalio 30-tą d. Tai buvo 
gražus Brazauskams pa
sveikinimas ir žymi Lietu
vių Kultūriniam Centrui 
parama.

Sveikinimai-aukos
F. Reinhardt jau pridavė 

vieno šios įstaigos rėmėjo 
suvažiavimui sveikinimą su 
$25.00.

V. Bunkus pridavė Mike 
Kraujalio, Brooklyn, N. Y., 
sveikinimą su $5.00.

Margaret Sluogsnis au
kojo $1.00.

Laukiame daugiau sveiki
nimų su finansine parama.

Gražiausias būtų suvažia
vimui sveikinimas nuo tų, 
kurie iki šio suvažiavimo 
įsirašytų į garbės narius, 
pasimokėdami po šimtinę 
arba skirdami šimtinę iš sa
vo paskolų.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie paskolų mažinimo ar 
su kitokia parama.

Visais šios įstaigos rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

LNB Direktorių Valdyba
X

gniaužti Tarybų valdžią. 
Darbo žmonių svajonė išsi
pildė tik 1940 metais, kada, 
broliškoms tarybinėms tau
toms padedant, Lietuva 
ėmė žengti socializmo sta
tybos keliu.

Hitlerinė okupacija laiki
nai sustabdė naujo gyveni
mo kilimą. Fašistai sugrio
vė mokyklas, ligoninę, paš
tą ir kitas įstaigas. Daug 
kėdainiečių liko be pasto
gės.

Išvadavus Lietuvą, Kė
dainių miestas greit ėmė 
atsigauti. Dabar griuvėsių 
vietoje išaugo nauji pasta
tai. Miestą papuošė tarybi
niais metais pastatyti rajo
no kelių valdybos dviejų 
aukštų namai, geležinkelio 
stotis, elektrinė, eilė gyve
namųjų namų. Smarkiai iš
siplėtė individualinė staty
ba. Vien tik per kelerius 
paskutinius metus mieste 
iškilo daugiau kaip 500 na
mų, nusitiesė naujos gat
vės. Kasmet tvarkomas ir 
gražinamas miesto parkas. 
Įrengti nauji skverai.

Smarkiai pakilo miesto 
pramonė. Išaugo naujos 
pramonės įmonės, o buvu
sios žymiai išsiplėtė. Štai, I 
buržuazijos valdymo me
tais čia veikusi nedidelė 
odos įmonėlė dabar tapo 
įmone, aprūpinta tėvynine 
technika, naujausiais įren
gimais. Kėdainiuose taip 
pat veikia “Priekalo” maši
nų remonto fabrikas, pra
monės kombinato plytinė ir 
eilė darbo žmonių buitinio 
aptarnavimo įmonių. Rajo
no žemdirbiai susijungė į 
septyniolika stambių žemės 
ūkio artelių. Kolektyviai 
dirbdami, ždanovo vardo, 
“Šėtos” ir kitų kolūkių na
riai jau yra pasiekę nema
žus laimėjimus. “Lenino 
keliu” artelės • kolūkiečiai 
šiais metais, yra numatę 
surinkti už realizuotus že
mės ūkio gaminius apie mi
lijoną rublių pajamų. Ypač 
daug pajamų čia šiemet 
gaunama ’ iš; daržininkystės. 
Už pasiekimus gyvulinin
kystėje Juodkiškio tarybi- 

i nis ūkis dalyvauja Visasą
junginėje žemės ūkio paro- 
doje.

Neatpažįstamai pasikeitė 
kėdainiečių kultūrinis gy
venimas. Mieste veikia kul
tūros namai, bibliotekos, 
beveik kiekviename kolūky
je — klubai-skaityklos. Jei
gu buržuazijos valdymo 
metais čia tebuvo viena vi
durinė mokykla, kurioje 
mokėsi keli šimtai mokiniu, 
tai dabar rajone yra šešios 
vidurinės, dešimt septyn
mečių ir 28 pradinės mo
kyklos. Tame tarpe yra 
viena vidurinė mokykla, 
skirta darbo jaunimui. Vi
sose mokyklose mokosi dau
giau kaip 5 tūkstančiai dar
bininkų, kolūkiečių vaikų.

Pagerėjo gyventojų svei
katos apsauga. Dviejose ra
jono ligoninėse, ambulato
rijose, gimdymo namuose 
dirba keliasdešimt gydyto
jų. Daugelio kolūkių nariai 
naudojasi medicinine pagal
ba vietoje.

Dideli senojo Kėdainių 
miesto darbo žmonių pasie
kimai, bet dar gražesnė jų 
ateitis.

Juozas Paiikštelis

Šaltainės lašeliai
Pirmasis šaltainės sun

dae turi dar įdomesnę isto
riją. Nuostabu, kad net! 
minties kontrolė prasidėjo 
nuo kontrolės žmogaus pil
vo.

Sundae gavo savo vardą 
išdavoje blue-laws. Tai 
įstatymai, kuriais sekma
dieniais uždraudžiama žmo
nėms visoki veiksmai, apart 
maldų. Blue-laws gi atsi
rado pastangose visus su
varyti į bažnyčias per prie
vartą.

Bijodami, kad Viešpaties 
Dieną jaunimas gali pato
giai praleisti maldų laiką 
smaguriaujant sodės su šal
tame parduotuvėse, Evans
ton, Illinois, miesto tėvai 
paskelbė sodės pardavimą 
sekmadieniais nelegališku. 
Tačiau biznis miesto tėvus 
apėjo. Jie išrado “Sunday 
Soda,” su viskuo, apart to 
pursluojančio vandens. Ne 
už ilgo visi valgė šaltainę 
jau pakrikštytą vardu sun
dae.

Paryžius. — Francuzijos 
narlamentas susirenka ši K
antradienį ir pradės svars
tyti eilę svarbių klausimų, 
tarp jų Vokietijos įtrauki
mo į Briuselio ir Atlanto 
paktus ratifikavimą. Soci
alistai dar nenutarė, ar jie 
įeis į Mendes-France kabi
netą.

Roma. — Iš Amerikos 
karinės bazės Livornoje 
siunčiama maisto ir kito
kios pagalbos potvynio au
koms Pietinėje Italijoje.

Šypsenos
Graži, pilna gerų planų ir 

pasiryžusi gauti visais atžvil
giais pirmo laipsnio vyrą, 
mergina pasididžiavo:

“Tikriausia aš kada norą 
išeisiu už vyro. Bet kad tas- 
vyriškis man patiktų, jis tu
rės būti aukštas, juodbruvas, 
su klasikiniais veido bruožais. 
Jis turi būti stiprus — liūtas 
tarp vyrų, o vytis tarp mo
terų.”

Tą vakarą šleivakojis kaip 
iš karčių suramstytas, apyka
klėje paskendusiu sprandu 
vyrukas ėjo link jos namų. 
Įsivilkęs i flanelines be mic
ros tabaluojančias kelnes, rū
kydamas aršiau už bataulj 
dvokiančią cigaretę jis priėjo 
prie merginos namų ir pasi
beldė į duris. Gražuolė nu
vertė 4 stiklines ir dubenį nuo 
lentynos beskubėdama jam 
atidaryti duris. X

MOTERŲ KAMPELIS
--------------- -—...--------------- •-įę-
Moterys taipgi vra bedarbiais

Prasidėjus nedarbui, tar
pe pirmiausia šalinamų iš 
darbo yra moterys. Eilėje 
kitų to priežasčių yra ir 
viena tokia, kuri bendrai 
darbininkams naudinga — 
tai taisyklė, kad paskiau
sia paimtas į darbą, pir
miausia turi būti atleistas, 
jei nėra darbo visiems.

Dauguma moterų šapose 
skaitomos trumpiausia dir
busioms dėl to, kad jų dar
bas buvo su pertraukomis. 
Jos dirbo ką tik išėjusios 
iš mokyklos. Paskui turė
jo pasitraukti dėl neturėji
mo teisės motinystės ato- 
stogai ir dėl nebuvimo kū
dikiams priežiūros. Nors 
kai kurios iš jų sugrįžo į 
darbą už trumpo laiko po 
gimdymo, retai kuri beat- 
gavo savo senąjį darbą. 
Tačiau ir daugelis atgavu
sių būdavo priimamos kaip 
naujos darbininkės.

Pažangiųjų vadovaujamo
se unijose moterims a tos to
ga motinystei statoma vie
nu iš svarbiųjų klausimų, 
nes tas įgalins moteris su
grįžti į darbą pastovios 
darbininkės sąlygomis. Pa
dės išlaikyti ilgiau išdirbu
sio darbininko (seniority) 
stažą.

Žmonoms, motinoms pra
dėjus masiniai eiti į dar
bus už virtuvės sienų, pra
dėjo pranykti ir ta paika 
kalba, būk moterys einan-

Šeimininkėms
SŪRIO KEPINYS

Sūriai yra geri pavaduo
tojai mėsos ir teikia ape- ’ 
titui malonią pamainą. Se
kamas patiekalas patiks 
kiekvienam, kas mėgsta sū
rio skonį.

4 puodukai keturkampiu- 
kais supiaustytos ir biskelį 
apgruzdintos duonos

% svaro American sūrio, 
supiaustyto plonomis rie
kelėmis

6 kiaušiniai
*3 puodukai pieno 
šaukštelis druskos (pipi

rų, jei mėgsti)
2 šaukštai sviesto.
Vartok pateptą 8 colių 

keturkampę blėtą (2 colių 
gilumo ar gilesnę). Sudėk 
duoną su sūriu eilėmis, bai
giant duona. Suplak kiau
šinius, į juos įmaišyk pie
ną, druską, pipirus. Supilk 
ant duonos su sūriu. Ap- 
dėstyk krisleliais sviesto. 
Kepk vidutiniame karštyje 
(325 F) apie valandą ir 15 j 
minučių. ( i

Valgio užteks 4-6 porci
joms. *■

Gera praktika yra duoną 
turėti gatavą iš anksto. 
Atlikusią supiaustyti ar su
tarkuoti trupiniams nelau
kiant iki-perdžius. Turint 
karštą pečių, duoną pa
gruzdinti ar padžiovinti, 
karštą supilti į sausas sti-! 
klines ir sandariai užda
rius pasidėti iki reikale 
vartoti.

Duonos trupiniai naudin
gai susivartoja daugybėje 
visokių pudingų, kepamų 
su priemaišomis mėsos, sū
riu, žuvų, kiaušinių, ar vai
sių. X

Apie 38 procentai visų 
Amerikoje pagaminamų sū
rių yra gaminami z New 
Yorko valstijoje.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-* Trečiad., Lapkričio (Nov.) 3, 1954

čios dirbti tiktai tam, kad 
gautų pinigų menkniekiams 
pirkinėti (pin money). Ka
da jaunos žmonos pradėjo 
sugrįžti į darbą dieną po 
vestuvių, motinos už kelių 
savaičių po gimdymo, o se
nesnės ir po užauginimo 
vaikų, susidomėjo ir statis
tikų rinkėjai. Duomenys 
yra sekami:

1952 metų balandžio mė
nesį už algą dirbančių ve
dusių moterų buvo 10,400,- 
000. Pažvelgta į jų vyrų 
uždarbius. Į darbą ėjo 36 
procentai žmonų tų vyrų, 
kurie uždirba mažiau $1,- 
000 metams. Tiktai 17 pro
centų žmonų dirbo iš j tų 
namų, kur vyras uždirbo 
$5,000 ar daugiau.

Tolimesnis tyrimas^ pa
rodė, kad ir tos geriau už
dirbančių vyrų žmonos dau
gelis turėjo didesnį tikslą, 
ne “pin money” gavimą. Tū
los turėjo savų ar giminės 
stambių problemų. '

Moterys taip pat turi rei
kalų, turi savo planus ir 
norus, kaip ir visi žmonės. 
Jos nori dirbti. Vienok pra
dėjus darbams mažėti, at
statomos pirmiausia. Ame
rikos moterims dar toli, la
bai toli iki visuotinos ly
gybės. Jos atsiekimui rei
kės daug darbo ir gerų tal
kininkų. Juos gali rasti tik
tai unijose ir pažangiųjų 
organizacijose. A-a

^•9277 12-20; 30-42

TUkęftM
Pattern 9277: Misses’ Sizes.

14, 16, 18, 20; 30. 32, 34, 36, 38,Af9,
42. Size 16 takes 4% yards 35-iucn.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern. Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

Roma. — Čia suplaukė 
daugybė maldininkų, kad 
dalyvauti .Marijos metų ce
remonijose. Senas Marijos 
paveikslas buvo iškilmingai 
vežtas per Romos gatves 
nuo Šv. Mari jos į šv. Petro 
baziliką.

Hong Kongas. — Kinija 
įsakė apleisti šalį dviems 
jėzuitams misijonierįams, 
kanadiečiams Laflech^L ir 
Garneau. Jie veikė Kiamg- 
su provincijoje. Šie du jė
zuitai, kaip pranešama, jau 
pasiekė Hong Kongą.
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Sūnus —Išeivi S
CLEVELANDO ŽINIOS

Rašo SUSNINKŲ JURGIS i)

(Tąsa)
Jurgis ten išdirbo dar dvejus metus. 

Vieną gražią pavasario dieną į depart- 
mentą dirbti buvo priimta dar viena 
jauna mergina. Tuoj viena sena lenkė 
priėjo prie jos, nusišypsojo, mirktelėjo 
viena akim, paskui grobė Jurgi už ran
kos ir su pirštu rodydama sakė:

“Ar tu matai tą leidę, kurią priėmė 
šiandien? Tai litvinka, lietuvaitė...”

Jurgis jos tą dieną nešnekino, tik iš 
šalies pažiūrėjo ir grįžo prie savo maši
nos. Lenkės ir jai' tuoj pranešė, kad 
Jurgis gryno kraujo lietuvis, kad jis vi
sai nešneka lenkiškai. Už kelių dienų 
viena lenkė, kurią visi vadino Didžiąja 
Morta, paprašė Jurgio:

“Užkelk, Jurguti, man didžiąją dėžę 
nuo pastolio...”

Po keliolikos minučių prie jo priėjo 
naujokė ir užkalbino gražiai lietuviškai:

“Ar tai tu esi jos bernas, kad dėl jos 
dėžfe kilnoji?”

Jurgis atsakė:
ne bernas, bet jei kas manęs 

gražiai paprašo, tai aš jokiu būdu nega
liu atsisakyti...”

Naujokė susišypsojo, parodydama* it 
perlus baltus dantukus ir tarė:

“Tu labai geras vyras...” Ir .smeigu
si jį savo gyvu žydriu akučių žvilgsniu 
nusikvatojo, dar pakratė savo gražią 
kojukę ir nuėjo.

Jurgis tada nei nepagalvojo, kad ši 
jauna mergina, tokia graži iš liemens ir 
stuomens, bus jo geriausia gyvenimo 
draugutė, ir ne tik draugutė, bet ir iš
vaduotoja iš visokio vargo ir skurdo. 
Vėliau, kuomet jie arčiau susipažino, iš
sikalbėjo, viens kitą pažino, tai tapo ge
riausiais gyvenimo draugais.

Jurgis sužinojo, kad ji dar visai ne
seniai, prieš kokį pusmetį, tapo našlele. 
Vyras, už kurio ji buvo ištekėjusi prieš 
dviejus metus, mirė, mirė staigiai, neti
kėtai, nuo plaučių uždegimo, išsirgęs 
vos tris dieneles.

Paskui ji jo klausė, ar jis moka rašy
ti.

“įmokti,” atsakė Jurgis.
“Tai ateiki kada nors pas mane, kad 

parašyti laišką ‘Amerikos Lietuvio’ re
dakcijai. Man reikia prenumeratą nu
siųsti...”

Jurgis su mielu noru sutiko. Kai 
Jurgis susitartu laiku nuėjo pas ją, jis 
buvo sutiktas su meilingumu ir linksma 
šypsena. Popieriaus lakštas buvo at
neštas ir ji paprašė, kad jis rašytų, kad 
gali prenumeratą užsimokėti, bet negali 
nieko kito pirkti. Pasirodė, kad redak
cija laiške ragino skaitytojus pirkti sa
vo pikniko bilietus ir dargi kokios tai 
bendrovės akcijas-šėrus.

Jurgis jai paaiškino, kad nėra rei
kalo aiškinti apie tai, kad negali kitų 
dalykų pirkti. įteikia tik pridėti laišką, 
kad tuomi siunčiama prenumeratos mo
kesnis ir tiek. Mat, redakcija, be abejo, 
visiems skaitytojams tokius laiškus 
siuntinėja.

Vaje, kaip ji apsidžiaugė, kaip jai pa
tiko pamokinimas.... Jos gelsvai pilkų 
akučių aistringas žvilgsnis susidūrė su 
jojo, ir ji lyg sakė:

“Tu, Jurguti, pamokytas vaikinas, 
viską gerai supranti, man tokio ir rei- 
kia<.”

Paskui ji nusijuokė lyg susigėdus ir 
sako:

“Tad, parašyki, kaip geriau žinai, tik 
kad užmoku prenumeratą, ir viskas....”

O kai Jurgis pabaigė laišką rašyti, tai 
ji išvirė arbatos, padėjo ant stalo jos 
pačios keptus pyragaičius, vienu žodžiu, 
svečią gražiai pavaišino. O tuo tarpu 
jo žvilgsniai tik skraidyte skraidė ap
link kambarį, apžiūrinėdami baldus, 
ąslą, lubas, sienas, pastebėdami, kad ap
link viskas puikiausioje tvarkoje, miela, 
švaru, pavyzdinga.

Virtuvėje stovėjo dar senas didelis 
juodas pečius, bet šeimininkės taip gra
žiai nudailintas ir nužvilgintas, žėrėjo 
lyg išpraustas, iššukuotas puikiausias 
eržilas. Pačios šeimininkės tamsi vyš
nių raudonumo suknelė buvo skoningai 
perrišta per juosmenį balto it sniegas 
žįurstuko kaspinėliais, šviesiai rausvi 
plaukai skoningai sušukuoti, suraityti 
apdink jos galvelę. Tiesi it nendrė, — 
plačios didokos aukštai- iškeltos krūtys 
labai tiko prie jos vidurinio ūgio.

Vyrui mirus ji gyveno su savo moti
nėle, tuose pačiuose nedideliuose ketu
riuose kambarėliuose. Motutė jau buvo

73 metų senelė, bet dar išmintinga ir 
mandagi. Jos lyg sidabras balti, bet dar 
tankūs plaukai buvo supinti į dvi ilgas 
kasas, gražiai susuktas, susagstytas, 
taip, kad jos galva buvo panaši į baltų 
rožių vainiką. V

Atrodė, kad ji buvo dukters gerai pri
žiūrima, švariai aprengta ir atrodė vis- 
kuom patenkinta.

Po pasikalbėjimo ir, ypatingai po to, 
kaip jinai Jurgį palydėjo, jam buvo aiš
ku, kad jis susirado savąją...

Buvo labai gražus vidurvasario šeš
tadienio vakaras. Jurgis, kaip ir buvo 

sukalbėjęs, nuėjo pas savo mieląją, kad 
nusivesti į kino-teatrą. Jis planavo pas
kui plačiau išsikalbėti, apklausinėti. Po 
teatro jie abu vėl parėjo į jos namelį ir 
dar ilgai kalbėjosi, kadangi niekas ne
kliudė, senelė jau seniai miegojo. Eida
mas namo Jurgis sau murmėjo:

“Padaryčiau klaidą, jeigu jos pasiū
lymą atmesčiau ir tokią progą praleis
čiau.

Nes nuo to vakaro jie vienas apie ki
tą jau viską žinojo. Būtent: jie abu vie
nodo amžiaus; jie netolimi kaimynai iŠ 
Lietuvos. Na, o paskui jie pasisakė, 
kad myli viens antrą. Ji sakė:

“Aš už tai tave myliu, kad nepijokas... 
Turėjau vieną pijoką, tai kito nenoriu.”

Jurgis irgi norėjo ką nors sakyti, tai 
atsakė:

“Aš tave labai myliu todėl, kad tu la
bai graži ir pas tave stuboje taip švaru 
ir miela...”

Jurgis dailiąją lytį mylėjo gal dar 
daugiau, negu kiti jaunuoliai. . Bet jis 
buvo atsargus ir vesti nesiskubino. Jis 
ženočių gyvenimą gerai pažino, matė 
dar kai atvyko iš Lietuvos į Pennsylva- 
niją ir dirbo mainose.

Ten jam gerai teko prisižiūrėti vedu
sių, ypatingai didelių šeimų, gyvenimą. 
Todėl vedybos jo nei kiek netraukė. Jei 
kartais baliuose, vedybose ar vakaruš
kose kokia šviesiaplaukė gražuolė pri
kibdavo perdaug, vadindavo ją palydėti, 
Jurgis, žinodamas, kas neišvengiama, 
surasdavo progą pasiteisinti ir atsisaky
davo.
Jurgis ypatingai atsiminė vienos skur

džios mainierių šeimos gyvenimą. Jis 
apie tos šeimos gyvenimą pasakojo savo 
miejajai, dar prieš tai, kaip jie buvo ve
dę. Jis jai pasakojo:

“Šeimyna turėjo šešius vaikučius ir 
kaip įnamius laikė 14 vyrų. Vyriausias 
sūnus jau buvo 14 metų amžiaus ir dir
bo ant brėkerio, anglies laužykloje. Tai 
buvo vienintelis tėvo padėjėjas, vienin
telis, kuris padėjo duoną pelnyti.... Aš 
mačiau kas mielą dienelę tuos pusiau al
kanus murzinus vaikučius, sudžiūvusias 
plonytes jų rankytes ir kojytes, ir bežiū
rint į juos mane šiurpuliai nukrėsdavo...

“Išeidamas rytą darban aš matyda
vau ant pastolio it baltas gulbes tupin
čias, gražiai eilėje sudėtas kokia 15 “di- 
narkių”. Dinarkėm, mieloji, angliaka
siai vadina skardinukes, kuriose jie ne
šasi į kasyklas savo pietus... Ir aš gal
vodavau: kuomet ta vargšė taip sunkiai 
dirbanti miela šeimininkėlė turi atsikel
ti, kad tiek skardinių maistą priruošti?

“Ir maistą ji turėjo prirengti ne tik 
pietum, bet ir vakarienei, kad viskas bū
tų prirengta, kuomet angliakasiai grįž
ta iš darbo. Ir kur dar nuėjimas į krau
tuvę, kad maistą parsinešti, ir dar vi
sokie kitokie darbai, kaip plovimas, 
skalbimas, lovų pakto jimas, ąslos šlavi
mas, ir tai viską, kuomet dar reikia ma
žyčius prižiūrėti... Kaip ji tą viską nu- 
dirbadavo, aš niekad negalėjau suprasti. 
Bet vienas dalykas man buvo aiškus: ji 
pati apie poilsį nei svajote svajoti' nega
lėjo.

“Ji pati dar buvo visai jaunutė, ne
daug vyresnė negu trisdešimties metų, 
bet jau atrodė kaip senutė. Jos veidas 
buvo taip vargo, darbo ir rūpesčio išva
gotas, jos kojos ir rankos taip storų mel
svų gyslų išmargintos zigzagais,’ susuk
tos, kad atrodė kaip virvagaliai. Kartais 
ji atrodydavo lyg 70 metų senė...”

Taip Jurgis pasakojo savo mylimajai. 
Bet šitokios progos, kaip dabartinė, jis 
tikriausiai praleisti nenorėjo. Ir ilgai 
nelaukus jie apsivedė. Po pirmo pasau
linio karo siautusi depresija jau buvo 
sušvelnėjusi. Darbai ėjo gerai. Visi 
verslininkai, biznieriai, šiek tiek atsi
griebė.

(Bus daugiau)

LLD 15-tos apskr. vakariene
Vakarienė įvyks sekantį šeš

tadienį, lapkričio 6-tą LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Vakarienė bus pa
tiekta 7-tą valandą vakare, 
kad visi kartu galėtume į lai
ką, draugiškai pavakarieniau
ti. šeimininkai bei šeimininkės 
jau ruošiasi, kad pagaminti 
skanių dešrų su įvairiais prie
skoniais ir karšta kavute. Po 
vakarienės bus šokiai prie ge
ro orkestro ir kiti pamargini- 
mai tik už $1.

LLD 15-tos apskrities komi
tetas visuomet likusį pelną 
nuo parengimų paskiria ap- 
švietos reikalams. Todėl ren
gimo komisija nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti visus ant 
vakarienės ir šokių.
Daug, širdingų ačiū draugėms

Širdingai dėkavoju drau
gėms, kurios taip daug pasi
darbavo prirengimui pietų 
mano buvusios brangios gyve
nimo draugės Evutės vienų 
metui atminties paminėjimo 
sneigai. Draugėms: Gabriū- 
nienei, Plaušienei ir Radzers 
už sunkų darbą priruošime 
pietų; draugėms Mikalajūnie
nei ir Geibienei už prikepintą 
daug skanių pyragų, kurių 
nei nepajėgėme suvalgyti; 
draugei Williams už prikepi
mą daug skanaus kugelio ir 
draugei Werner už daržoves, 
vyną, gėles ir kitką. Jonui 
Stripeikai už aptarnavimą su 
savo automobilium atvežimui 
visko, kas buvo reikalinga. 
Taipgi ir visoms, kurios ap
tarnavo svečius, ir visiems už 
skaitlingą atsilankymą ir 
duosnumą.

J. N. Simans 
Iš Evos Sjmans metinės atmin
ties sueigos

Sueigoje radosi daug daly

vių nuo įvairių tautų ir spal
vuotų žmonių, sui kuriais Eva 
veikė draugijiniuose darbuose. 
Julia Werner atidarė sueigą 
paprašydama dalyvius atsisto
ti vienai minutei pagerbimui 
Evos Simans, išsiskyrusios iš 
gyvųjų tarpo lygiai vieni me
tai atgal. Sueigos šeimininkės 
patiekė gan dideliame pasirin
kime skanių valgių. Daly
viams papietavus, keli lygiai 
pasakė po prakalbėlę pritai
kintą Evos atminčiai. Kalbėjo: 
Julia Werner, unijistė Myrtle 
Dennis, kuri su Amerikos uni
jų delegacija yra atlankiusi 
Francūziją, Italiją, Čekoslova
kiją, Lenkiją ir Sovietų Sąjun
gą ir grįžusi atgal kalbėjo ne
grų bažnyčiose ir darbininkų 
sueigose—dabar areštuota ii' 
po $5,000 kaucijos laukia teis
mo; kalbėjo Ohio Progresyvių 
Partijos sekretorius Don Ro
thenberg, apsigynimo sekreto
rė ir už vis ryškiausią prakal
bėlę pasakė Negrų Darbo Ta
rybos pirmininkas Bert Wa- 
shington’as. Jis, apibudinęs 
Eva Simans veikimą Taryboje, 
pareiškė viltį, kad Amerikos 
Negrų Darbo1 Taryba bus vie
na iš tvirčiausių partnerių 
Amerikos darbo žmonių kovo
se už taiką, darbus ir civiles 
teises visiems; perspėjo nepa
siduoti reakcijos pastangoms 
padalinti darbininkus, kirši
nant vienus prieš kitus. To
liau Washingtonas sakė, kad 
darbininkai apgynimui savo 
teisių privalo veikti visi kartu, 
be skirtumo spalvos ar tauti
nės kilmės.

Evos atminčiai sueigos da
lyviai sudėjo viršaus šimto do
lerių, kurie ant vietos buvo 
perduoti abiejų apsigynimų 
reikalams.

Sueigos Dalyvis

Philadelphia, Pa.
Pennsylvanijos valstijos 

aukštieji valdžios pareigūnai 
ignoruoja demokratų partijos 
reikalavimą, kad sostinėje 
Harrisburge republikonai su
šauktų speciališką legislatures 
posėdį, ir kuogreičiausiai 
griebtųsi griežtų priemonių 
gelbėjimui bedarbių fondo, 
kuris kasdieną vis mažėja. 
Vien tik spalio men. pradžioje 
bedarbiams išmokėjimas paki
lo 16-ką nuošimčių, arba pa
daugėjo $23,500. Dabartiniais 
laikais, abelnai imant, išsiun
čiama bedarbiams 181,947-če
kiai per savaitę. Tadgi išmo
kama $4,713,357. Tačiau aukš
tieji valdininkai nepaiso, ir ig
noruoja eilinių darbininkų, 
unijų vadų ir demokratų par
tijos aukštųjų pareigūnų pro
testus. Mat, pora metų atgal 
republikonai laimėjo didele 
dauguma valstijos seimelio 
rinkimus. Po rinkimų, pirma
me legislatures posėdyje, pa
skubomis praleido įstatymą, 
sumažindami fabrikantams ir 
kitiems vertelgoms mėnesines 
duokles į bedarbių fondą, su
moje apie $200,000,000.

Dabar demokratų partijos 
politikieriai kaltina republiko- 
nus, kad jie gauną dideles 
sumas dolerių naudojimui sa
vo rinkiminei partijos propa- 

■ gandai iš tų fabrikantams su
mažintų duoklių į bedarbių 
fondą. Mat, žmonių priežodis 
sako : Ranka ranką mazgoja.' 
Jeigu republikonų partija pa
darė tiek daug gero turčiams, 
Lai artinantis valdininkų rin
kimams, turčiai irgi nepamirš
ta savo geradarių, bičiulių 
republikonų.

Komercinėje spaudoje rašo
ma, kad didžiosios korporaci
jos savanoriai, pasisiūlė gelbė
ti bedarbių fondą. Jos pasiža
da mokėti iš kalno mėnesines 
duokles ir šiek tiek sustiprin
ti fondą, kad išvengus bedar
biams nukapojimo pašalpos 
vienu trečdaliu ir sutrumpini
mo gavimo laiko.

Gal jie plačiau pagalvoję, 
gerai suprato, kad šimtai 
tūkstančių bedarbių netole
ruos republikonų laike rinki
mų. šiuo laiku tiktai Phila-

delphijos mieste randasi 130,- 
000 bedarbių, o visoje valsti
joje yra 420,000. Tačiau re
publikonai vis nesigėdina kal
bėti apie “geriausius laikus.” 
Dabar mieste galima dažnai 
išgirsti žmones kalbant, kad 
aršiausias demokratas geres
nis už geriausį republikonų.

Progresas

Hartford, Conn.
Praėjusioje iš mūsų miesto 

žinioje rašant apie ligonius 
įvyko klaida. Turėjo būti, kad 
St. Francis ligoninėje serga 
Kanceleris.

Taipgi buvo parašyta, kad 
Beny Lukas ir jo moteris ran- 
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dasi namie, 95 Wadswori.ii 
St., bet dabar girdėjau, kad 
vėl randasi Hartford ligoninė
je, 9-me aukšte.

Praėjusį sykį rašiau, kad 
LLD 68 kuopa rengia balių 
21 d. lapkričio. Šiuomi noriu 
pridėti, kad ir Moterų Klu
bas taipgi rengia balių.

Moterų rengiamasis balius 
įvyks 6 diena lapkričio, dvie- 
mis savaitėmis anksčiau už 
kuopos balių. Bus šeštadienio 
vakarą, toje pačioje vietoje, 
157 Hungerford St., su muzi
ka ir gerais užkandžiais, net 
ir silkių duos. Girdėjau, kad 
mokestis bus visai' maža. Mo
terys visada surengia gerą ba
lių, tai ir šis bus geras. O ka
dangi įvyks šeštadienio vaka
rą, visi galės linksmai laiką 
praleisti, o ant rytojaus, sek
madienis, proga išsimiegoti.

Prašome visus pasižymėti 
savo kalendoriuje šiuos paren
gimus, nes kitokių pagarsini
mų nebus, tik per laikraštį. 
Rengkitės į jį patys ir savo 
draugams pasakykite, Atsilan- 
kynlu- paremsite gerą apšvie
tus darbą, nes ši draugija jį 
dirba. Kviečiame visus.

Komitetas

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Rochester, N. Y.
Atitaisau klaidą

Aprašyme • vyrų ir moterų 
parengimo, įvykusio spalio 9- 
tą, praleidau vardus šių drau
gių : Darata Jokubonienė do
vanojo svarą kavos. S. Vaiva- 
dienė daug dirbo šiame paren
gime ir dovanojo maisto. La
bai atsiprašau draugių.

L. Bekis

Nilo upe dalinasi į tris 
dalis: Baltasis Nilas (aukšt- 
upis), Mėlynasis Nilas (vid- 
upis) ir Didysis Nilas 
(žemupis).

❖

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas jvyks lapkričio (Nov.) 8 dieną, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. Visos narės 
malonėkite dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarimui.

A. W.

Italijoje prostitucijos na
mų kaina kareiviams yra 
pusė kiek civiliams... Is
panijoje pirklių tarpe eg
zistuoja paprotys- po kon
trakto ar sutarties pasira
šymo “užfundyti” nusivedi- 
mu į prostitucijos namą...

NEWARK, N. J.

KONCERTAS ir BALIUS
Ruošia Russian-American Center

Šeštadienį Lapkričio 6 d.
19 5 4

NUOSAVOJE SALĖJE
53 Broome St. Newark, N. J.

MUZIKA ŠOKIAMS—WALTER BOHO IR JO ORKESTRĄ

PUIKI KONCERTINĖ PROGRAMA

Donation $1 Pradžia 7:30 v. v.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

•M*** 4* 4* «M

PHILADELPHIA, PA.

IR BALIUS
Rengia

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIEČIŲ PAGELBA

Įvyks šeštadieni

20 d. Lapkričio (Nov.)
RUBA HALL

414 Green Sheet Philadelphia, Pa.

Jonas J. Grybas Mildred Stensler
tenoras sopranas

Jiedu dalyvaus kvartetuose ir duetuose

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 komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
• Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BAL1ŪŠ

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą.

JŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai

  t  - Ą » t
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ŽINIOS E LIETUVOS
Viršum planine* produkcija

RIETAVAS. — •‘Rietavo” 
lentpjūvėje suvesti devynių 
mėnesių darbo rezultatai. Vir- 
šumplaninis savikainos suma
žinimas Įgalino Įmonę sutau
pyti 20(1 tūkstančių rublių 
lėšų.

įmonėje žymiai pakilo dar
bo našumas. Gaterininkai Z. 
Česnauskas ir S. Rukus, stak- 
linnkai M. Lapinskas, Z. sliau- 
taitė, B. Endriuškaitė jr kiti 
savo normas Įvykdo 150—1X0 
procentų. Tai Įgalino Įmonės 
kolektyvą išsiųsti apdirbtos 
miško medžiagos 100 vagonų 
daugiau, negu pernai per 9 
mėnesius.

JMONIU DARBININKAI PA
DEDA KOLŪKIEČIAMS

ŠIAULIAI.— Derliaus nuė
mimo laikotarpiu miesto Įmo
nės sustiprino paramą šefuo
jamiems kolūkiams. Kas sek
madienį ruošia išvykas Į Šiau
lių rajono “Už taiką” kolūkį 
“Bangos” duonos kombinato 
kolektyvas. Talkininkaudami 
kolūkiečiams, kombinato dar
bininkai nuėmė kelias dešimtis 
hektarų žiemkenčių ir vasaro
jaus.

Apie pusantro šimto “Elnio” 
odos avalynės kombinato dar
bininkų padėjo nuimti derlių 
Žagarės rajono “Naujosios va
gos”, “Kruopių” ir “švyturio” 
artelių nariams.

Nemažą paramą šefuoja
miems kolūkiams teikia mėsos 
kompinato, “Stumbro” odų-vel- 
tinių kombinato, Statybos tres
to Nr. 1, “Gubernijos” alaus 
daryklos ir kitu imoniu darbi
ninkai. Jie ne tik sistematin- 
gai ruošia išvykas padėti ko
lūkiečiams nuimti drebų, bet 
ir aplanko juos su menine sa- 
vikeikla. Taip, dviračių ga
myklos darbininkai, apsilankę 
Šiaulių rajono* “Tarybinio ar
tojo” kolūkyje, parodė kolūkie
čiams J. žemaites pjesę—“Mū
sų gerasis”. Miesto kultūros 
nemų liaudies dainų ir 
šokių ansamblis, vadovauja
mas Bekerio ir Ivanauskienės, 
surengė koncertą Šiaulių rajo
no “Stalino keliu” kolūkyje.

VI. Balkevičius

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Geras ir smagus valdžios 
pranešimas iš Washingto- 
no. Apsigynimo Depart- 
emntas skelbia, kad prieš 
nustatytą laiką ginkluotose 
jėgose pravesta rasinės se
gregacijos panaikinimo 
programa.

Štai kas labai svarbu: se
gregacijos panaikinimas 
praėjo labai sklandžiai, be 
jokio nepaprasto incidento.

O štai kas labai įdomu: 
panaikinimas sutaupo mili
jonus dolerių ir pakelia gin
kluotų jėgų ūpą!

Matote, kaip yra. 0 buvo 
ir yra piktos valios prana
šų, kurie sako, kad panai
kinimas rasinės segregaci
jos mokyklose gali privesti 
prie kruvinų riaušių.

Iš visur, iš visų gyveni
mo sričių rasinė segregaci
ja turi eiti laukan. Visur 
jos panaikinimą Amerikos 
paprastieji žmonės sutiks 
išskėstomis rankomis.

Kunigas T. Narbutas yra 
labai silpnos valios ir labai 
paviršutinio tikėjimo žmo
gus. Jį galima vadinti ne- 
viernuoju Tamošiumi. Jis 
nepasitiki ne tik savimi, bet 
ir patimi dievu, kurį ki
tiems perša.

Įrodymui savo silpnybės 
jis parašė anglų kalba bro- 
šiūraitę “Soviets Kill God 
in Lithuania.”

Dievą galima užmušti?!

Danų teismas sako, kad 
“žmogus, kuris susikulia su 
traukiriiu, turi mokėti už 
nuostolius garvežiui.”

Siikaktuvei prašvilpus Aido Choro žinios
šeštadienio prievakare, apie 

šeštą valandą rinkosi publika 
Į Kultūros Centrą. Kaip sep- 
tynips visi traukė Į Liberty 
Auditoriją, nes čia buvo ren
giamas banketas paminėjimui 
Brazauskų penkerių metų ve
dybinio gyvenimo sukakties, 
sykiu Šis newyorkieciu progre
syvių lietuviu susirinkimas pa
gerbė visuomenei dirbančių 
jaunesnės kartos porą žmonių.

Vakaro pirmininkas, gerai 
apibudinęs banketo tikslą, lin
kėdamas porai gyvenime viso 
gero, pageidavo turėti tokią 
pat pramogą,— auksinę Bra
zauskų vedybinę sukakti, ir 
kad visi mes joj’e dalyvautu
me...

Pakviestas kalbėti Kultūros 
! Centro pirmininkas išsireiškė 
sekančiai: vietoje laukus 45 
metus, rengiamės prie sidabri
nės sukakties už 20-tų metu.

Pašauktas keletą žodžių 
! tarti vienas iš to vakaro ban- 
' kete tarnautojų, pageidavo, 
' kad kas penkeri metai pa- 
: rengtume Brazauskams šiam 
panašų banketą. Aš manau, 

■ kad pastarasis kalbėtojas, pa- 
j žvelgęs i susirinkusius, aiškiai 
, numatė tą, jei norime links
mintis su ta pačia publika, ne- 

i galime laukti kelias dešimtis 
įmetu.

Vienas iš Laisvės redakto
rių aiškiai ir teisingai kalbėjo 

G pie šių dienų svarbius darbo 
žmonėms reikalus. Užbaigęs 

j savo kalbos temas, palinkėjęs 
| viso gero jubilejatams, po to 
i visiems bendrai linkėjo dar 
' tūkstantį metų gyventi ar gy- 
! vuoti, tą tikrai nenugirdau. 
! Aš maniau, jog jis turėjo min- 
I tyje, kad ta idėja, už kurią 
mes kovojame, galės gyvuoti 
tūkstantį metų, čia jis pakele 
ir paliko neišaiškinęs labai di
delį klausimą. Mes žinome, 
kad yra knygos smulkmeniš
kai gvildenančios tuos žmoni
jai svarbius plačiai apiman
čius klausimus.

To vakaro “jaunoji” kalbė
dama apie porą lietuviškų lai
kraščių Amerikoje, sakė, kad 
Laisvė teisybę rašo. Kas liečia 
darbininkų reikalus, aiškus 
dalykas, kad Laisvė teisybę 
rašo, nes ją darbininkai žmo
nės išleidžia. Tas darbo žmo
gus, kuris remia buržuazinės 
klasės išleistus raštus, jis pats 
sau daro didelę skriaudą,— 
kovoja pats prieš savo rei
kalus... '

Daugelis žymesnių iš publi
kos asmenų buvo pakviesti 
šnekėti; visi linkėjo gerų pa
sekmių Brazauskų ' gyvenime. 
Netrūko gerų linkėjimų ir vie
natiniam jų sūnui. Aš manau, 
kad buvo galima linkėjimo 
formoje patarti jiems įsigyti 
didesnę šeimyną, nes jie dar 
jauni žmonės. Ar nebūtų gra
žu, jei pora mažiukų už pen
kių metų lakstytų po vidurį 
Auditorijos dešimties metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
bankete...

Iš dalyvavusių šiame paren
gime, didelė didžiuma jau at
gyvenę savo žydėjimo laiko
tarpį. Daugelis iš mūsų pro
gresyvių žmonių labai mažas 
šeimas išauklėjo. Nemažas 
skaičius dėl prastos ekonomi
nės padėties nesiženijo, o kiti 
ir ženoti stengėsi išvengti vai
kų. Kurie turi vieną ar du vai
kus, ypač šiuo laiku auklėda
mi, labai juos išlepina. Pro
gresyviai tėvai daug vargo 
matę, jų vaikai pertekliuje au
gę neseka tėvų pėdomis, žmo
nės, kurie visai neturi vaikų, 
senstant pasigenda jų, bet jau 
per vėlu apie tai galvoti... Pa
kol kas, mes turime mažai tei
singų informacijų kas liečia 
normalų šeimynišką gyveni
mą.

Bendrai imant, sukaktuvių 
puota buvo nepaprastai gerai 
priruošta, čia tenka gaspadi- 
i;ėms ir visiems patarnauto
jams didelis kreditas. Iš me

ninės programos, man labiau
sia patiko toji daina, kurią 
dainininkė vadino “prašvilpta 
meile.” O gal man tik taip 
pasigirdo, gal tos dainos pava
dinimas buvo tik Į tai pana
šus? Kaip ten nebūtų, vakaras 
labai gražiai ir greit prašvil
pė, kad neteko nei gaspadi- 
nes pašokinti.

Pandėlietis

Ben Gold vadovaus 
kailiasiuviu deryboms

International Fur and Lea
ther Workers Unijos New 
Yorko Jungtinė Taryba nu
sprendė pastatyti Ben Goldą 
vesti unijos derybas su samdy
tojais. Toki tarybos pasiūly
mą vienbalsiai užgyrė newyor
kieciu narių susirinkimas, kur 
dalyvavo 3,500 kailiasiuvių.

Goldas jau eilė metų yra 
ragangaudžių visaip persekio
jamas. Dėl to Goldas buvo 
pasitraukęs iš unijos preziden
tystės, kad “manęs persekio
jimas nepakenktų unijai,” sa
kė jis. Nežiūrint sutikimo at
leisti iš prezidentystės, unijis- 
tai nusprendė, jog derybas 
vesti su samdytojais ir mobili
zuoti narius: tas derybas pa
remti Goldas yra vienu svar
biausių unijoje.

Goldas narių jam patikimą 
didžią paskirtį priėmė. Unijos 
su kailinių industrija kontrak
tas baigsis vasario 15-tą.

Areštavo marininku 
unijos agentą

Areštuotas John T. Hunt, 
unijos agentas New Yorko 
uoste. Kaltina suktai pardavi
nėjime unijos knygelių. Sykiu 
su juo areštuotas Andrew H. 
Mele ir paleistas po $2,500 
kaucijos, o trečiasis,Albert J. 
Alpi, paleistas po $1,500 kau
cijos. Tie du kaltinami veikus 
bendrai su Iįimtu.

Visi trys areštuotieji yra 
artimi National Maritime Uni
jai dabar valdančiosios Cur
ran ir Stone grupės bičiuliai. 
Bet Mele jaiu seniau prisipaži
no ir liudyjo prieš kitus. Pa
leidimas po maža kaucija lei
džia spėlioti, kad jis gal liu
dys prieš raketo lyderius .lap
kričio 23-čią prasidėsiančioje 
byloje.

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

j /■ Lapkričio
M Ld November

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

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

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

Pralsidės 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.

Paskiausios pora savaičių 
chorui buvo džiaugsmingos 
kaip ir visos praėjusios šį ru
deni. Sugrįžo seniau buvusie
ji choristai Aldona Alekna, 
J. Babarskas ir K. B. Krau- 
čiūnas.

Aido choro pamokos Įvyks
ta kas penktadienio vakarą 
Liberty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Prasideda 8 vai. 
šiuo tarpu merginos pamokas 
pradeda 7:30, nes mokinasi 
specialių dainų.

Choristai stegiasi atvykti Į 
visas pamokas, nes nori, kad 
choras pilnutinai gražiai su
dainuotų tas naujas dainas 
Laisvės koncerte lapkričio l i
tą dieną, Liberty Auditorijoje. 
Viena tų yra muziko Frank 
B a 1 w o o d -B a 1 e v i č i a u s ž a v i n go - 
ji nauja kompozicija “Pumpu
rėlis,” žodžiai velionio poeto 
Jasilionio.

Ruošiantis koncertui, choras 
jau ilgokas laikas nerengia 
nei tų draugiškų pobūvių po 
pamokų1, kad tik ilgiau dai
nuoti. Bet argi choristai iškęs 
nepaminėję vienos ar kitos

Laikraščių išvežėjai 
! atšaukė streiką

Didžiųjų laikraščių išvežio
toji! unija buvusį žadėtą 

i skelbti streiką atšaukė. Val- 
1 dyba sutiko svarstyti pasiūli- 
mus, pateikti juos narių susi- 

. l inkimams spręsti i]- duoti ga
lutiną nuosprendį bėgiu dvie
jų savaičių.

Paskiausias pasiūlymas yra 
po $2 per savaitę priedo al
gos ir po $1.80 bendrai vi
siems gerovės fondams, taipgi 
pridėti 1 šventadienį su alga. 
Kitus $2 žada pridėti už me
tų. Liečia apie 1,000 darbinin
kų, išvežiojančių 8 stambiuo
sius dienraščius.

Išradėjai pradėjo darbuo
tis sudaryti golfo sviediniu- 
kus, kurie išduotų dūmus, 
suskambėtų skambučiu ar
ba net išduotų rakietą. Tai 
daroma tam, kad golfinin- 
ko nešikas (“caddy”) leng
viau galėtų sviediniuka su
rasti.

Užra&ykit Laisve Savo Draugui. 

smagios savo šventės nepavai- 
šinę savo draugų choristų. 
Aną syk pati mokytoja Mil
dred Stensler atvyko lauktu
vėms iš Chicagos vežina obuo
lių (iš 'savo tėvų sodelio Li
vingstone). Gi praėjusi penk- į 
tadienį Vincas ir Anna Kaz- : 
lauskai pakvietė visus po pa- | 
mokos užeiti Į Auditorijos res- 
tauraną. Nuėję radome visko 
priruošta gerai puotai. Suži
nojome, jog tai 35 metų savo 
vedybinio gyvenimo proga jie 
nori pasidžiaugti sykiu su cho
ristais. Sugiedojome jiems 
“Ilgiausių metų,” o paskui, 
besivaišinant,tiems dainos my
lėtojams choristai išdainavo 
gal dešimti ar daugiau dainų.

Pirmininkas J. Grybas pra
nešė, jog valdyba nutarė ne 
už ilgo rengti pramogą.

Priminta visiems, kad Ai
das turės savo stalą pasitiki
me Naujųjų Metų Liberty Au
ditorijoje. Kviečia visus links
mybių mėgėjus ir prašo tuo
jau užsiregistruoti pas Aido 
Choro viršininkus ar pas bile 
kurį iš choristų. į

N. C.

Areštavo dar 12 
portorikiečių

Nuteisus pirmuosius 13 por
torikiečių kaltinimais, kad jie 
norėję “spėka ir prievarta nu
versti valdžią,” ant karštųjų 
areštavo 12 kitų. Areštuotoji] 
9 yra newyorkieciai, kiti iš 1 
Chicagos.

Tarpe suimtųjų yra Mrs. 
Carmen Dolores Otero Torre- 
sola, 25 metų, našlė Griselio 
Torresolos, kuris tapo nušau
tas bandyme pasikėsinti ant 
buvusio prezidento Trumano 
1950 metais.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

SKELBKITfiS LAISVĖJE

1 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
Penktadieniai* uždaryta

Pattersoną šaukia 
ketvirtu kartu

J, V. prokuratūra New Yor
ko distrikte atsiuntė 'Civilinių 
Teisių Kongreso sekretoriui 
William L. Pattersonui jau 
ketvirtąjį pašaukimą begiu 
keturių mėnesių. Vėl reikalau
ja atnešti “smulkmeniškus pi
nigų gavimo kvitus,” nors Pat- 
tersonas po pirmojo pašauki
mo buvo pranešęs, kad tokių 
kvitų nebuvo, jų negali prista
tyti. Už neatn.ešimą jis buvo 
nuteistas ir jau atbuvo 90 die
nų kalėjime.

Civilinių Teisių Kongresas 
pareiškia, jog tuo persekioji
mu Kongreso vadovybės val
džia nori sunaikinti Kongresą, 
kad persekiojami darbo žmo
nės ir visi Amerikos demokra
tijos darbuotojai būtų palikti 
be apgynėjų, išgązdinti ir tuo- 
mi atgrasinti nuo veiklos.

ALP atkovojo laiką 
televizijoje

Komercinio dienraščio Dai
ly News televizinis stotis 
WPIX iš karto buvo sutikusi 
parduoti laiką American La
bor Party televizijos progra
mai paskutini pirm rinkimų 
vakarą. Paskiau pranešė, kad 
neparduos.

American Labor Party už
protestavo, kad tuo varžoma 
žodžio laisvė. Reikalavo laiky
tis pažado. Kreipėsi į valdinę 
Federal Communications Ko
misiją. Reikalavo, kad įsakytų 
stočiai laikytis sutarties ir tai
syklės parduoti laiką visoms 
partijoms. Tų protestų pasė
koje ALP paskiausiomis die
nomis gavo žinią, kad jos pro
grama lapkričio 1-mos vakaro 
9:30 galės Įvykti, kaip kad 
buvo planuota.

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

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

! MATTHEW A. į
: buyus :
t 4
> (BUYAUSKAS) 4
» 4

LAIDOTUVIŲ I
5 DIREKTORIUS J
» <

; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
Į MArket 2-5172 J
» 4
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NEW YORK
HELP WANTED MALE

REIKALINGAS j 
BAGAŽIŲ DARYTOJ^

Patyręs prie geros medžiagos. 
Nuolatinis darbas.

(Gera mokestis
511 E. 72nd St. (6 floor), N. Y. C.

(212-214)

SPAUSDINIMAS
Viduramžis nusimanantis ar no

rintis išmokti dry transfer spausdi
nimo. Su mechanišku patraukimu, 
darbštus. Nuolatinis darbas tinka
mam asmeniui.

Tel. BA. 7-7355. N. Y. C.
(213-215)

Brooklynui daugiau 
pagalbos nuo sniego

švaros Departmento snie
gui šalinti skyrius žada Brook
lynui ir Queens daugiau nau
jų sunkvežimių ir daugiau 
druskos ateinančiai žarnai. 
Tuo patimi iš anksto pasiteisi
na, jeigu ir su tais naujais ve
žimais negalės sniegdf spėti 

■ prašalinti. Sako, kad sniego 
prikrautas vežimas Manhatta- 
no keliauja tik pusantros my
lios, kuomet Brooklyne tūlose 
vietose turi keliauti £>6 5 my
lias jki sniegui išversti vietos.

Brooklyne sniegui tirpyti tu
ri supylę 7,186 tonų kalną 
druskos, Queens apie pusę to 
kiekio.

Brooklyne auto susidūrime 
1 užmuštas, 3 sužeisti.

Dar paramos Vilniai
Labai gražiai pavykusiame 

parengime W. ir E. Brazaus
kams pagerbti praėjusį šešta
dienį sutikau visą eilę gorų 
pažangiosios spaudos patrijo- 
tų. Prisiminiau jiems apie Vil
nies vajų. Su mielu no
ru jie sutiko paremti. Jais yra 
sekami:

Milinkevičius ....... t $5.00
Domicėlė Gabalis . .'.y 2.00 
Anskiai .....................   2.00
J. Murmokas ........... 2.00
S Petkienė ............... 1.00

P. Beeis ................... 1.00
T. Lideikis ................. 1.00

P. Venta ................. 1.00
J. Bimba ...................... >1.00
Pandėlietis .................. 1.00
W. Mikulėnas ........... 1.00
J. Balčiūnas ............... 1.00
Ch. Mitkus ................. 1.00
Ig. Jakniūnas ............. 1.00
W. L............. ................. 1.00
žurinskai .................... 1.00

Pirmiau buvau gavęs nuo 
J. Weiss $5 ir nuo Matjošiaus 
Iš Mikuliu $3. 

Visiems širdingai ačiū.
A. B.

Paslėpęs sūnaus kūną, 
kad gautu pašalpą

Brooklynietis James1 Stew
art sulaikytas tardymui įta
rimu, kad jis pats gali būti 
priežastimi mirties savo kūdi
kio. Devynių mėnesių kelkio 
kūną jis slėpė per apie me
tus laiko.

Policija sako, kad Stewar- 
tas prisipažino, jog jis kūdikio 
kūną slėpė, bet tikrina, kad 
slėpė tikslu ir toliau gauti pa
šalpos čekį. Kūdikio išlaiky
mui buvo gauta biednųjų pa
šalpa. Valdinė įstaiga tyrinė
ja skiepe atrastus kaulus tiks
lu nustatyti, dėl kokios prie
žasties kūdikis mirė.

Susirinkimas
LDS 13 kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks lapkričio 4 
d., 8 vai. vakaro, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Visi nariai malonėkite daly
vauti. Jis yra svarbus todėl, 
kad turėsime išrinkti dėjjįga- 
tus į LDS Trečiosios A pari
ties konferenciją. Taipgi ^.13 
kuopos vakarienės tik i etai jau 
gatavi, nariai prašomi paimti 
platinimui. Jų kaina $2.




