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KRISLAI
Kur jie išmoko?
Atsimenate smetoninę

Lietuvą ?
O kaip mūsų šalyje?

Rašo R. MIZARA

ienas Lietuvai prieši

kurdas verčia Lietuvos 
žmones vogti...”

Tasai laikraštis, aišku, 
turi galvoje dabartinę Lie
tuvą.

Tarybinėje L i e t u v o j e , 
kaip dažnai rašo Vilniaus

vagių, visuomeninio turto 
. grobstytojo. Tokie elemen
tai keliami aikštėn, moko
mi, kritikuojami ir baudžia
mi.

Yra dabartinėje Lietuvo
je dar ir tokių, kurie nuo
dija gyvulius, padeginėja 
namus ir žudo dorus Lietu
vos piliečius.

do?
Kas jie yra?
Vagišiai, visliom e n i n i o 

turto grobstytojai ir visko 
naikintojai yra buržuazinės 
santvarkos liekanos, gavo 
“m^Kslą” smetoninėje Lie-

Ar smetoninėje Lietuvo
je, kurioje “nebuvo skur
do,” nebuvo vagių?

Jų buvo kur kas daugiau 
negu dabartinėje Lietuvoje. 
Vogė didieji vagys, — atsi
menate Lapėmis! — vogė 
mažesnieji, vogė mažieji. 
Vogė tie, kurie jau buvo 
milijonieriai, vogė tie, ku
rie didžiai skurdo.

Ir štai, pasimokę iš sme
toninės vagių mokyklos, tū
li asmenys bando prakti
kuoti tą “profesiją’ ’ir šian-

Bet jie ten neglostomi 
taip, kaip didieji vagys bu
vo glostomi smeton i n i a i s 
laikais.

Amerika šiandien skaito
ma turtingiausia šalimi pa
sauly. O kas čia vyksta? 
Ką matome?

Vagystės, chuliganizmas, 
žmogžudystės — kiekviena
me žingsnyje.

Bet čia, kaip ir kitose 
buržuazinėse šalyse, stam
bieji vagys visur randa pro
tekcijų ir nėra juos taip 
lengva sučiupti.

Kova su vagystėmis, su 
chuliganizmu ir kitokiu 
blogiu, klasinės visuomenės 
pagimdytu, tegali būti,pa
sekminga tik socialistinėje 
santvarkoje.

Bet toji kova nėra viena
dienė ir ji reikalinga viso
kių priemonių.

Vyriausioji priemonė : 
žmonių perauklėjimas, — 
įdiegimas juosna meilės 
darbui, mokslui, žmogaus 
ir yisuomeninės nuosavybės 
pąįfarbai.

foihonėms perauklėti ne- 
u'^Senka kelerių - keliolikos 
metų. Socialistinė santvar
ka tai atliks, o buržuazine 
santvarka to nė nebando 
imtis.

DEMOKRATAI RINKIMUOSE LAIMI KONGRESO KONTROLEZi

Turės ir daugiau gubernatorial; 
smūgis Eisenhowerio politikai

kadWashingtonas.—Rytą po mą ir įves pripažino, 
rinkimų, trečiadienio rytą, jis nugalėtas, 
aišku buvo, kad demokratų Bet kuomet pradėjo atei- 
laimėjimas, kuris buvo nu-' ’ 
matytas ir lauktas, yra ti
krenybė. Jau buvo galuti
nai aišku, kad demokratai 
laimėjo Kongreso 
buto kontrolę 
kontrolė kabėjo 
roję.

Taipgi buvo 
republikonai pralaimėjo 
penkius gubernatorius ir

atstovų 
ir senato 
pusiausvy-

aišku, kad

rodė, kad demokratai gali 
laimėti. Demokratai laimė
jo gubernatorių vietas nuo 
republikonų New Yorke, 
kur Harrimanas maža dau
guma sumušė Ives’ą, Con- 
necticut’e, kur Ribicoffas 
dar mažesne dauguma su
mušė republikonų John Da
vis Lodge ir Pennsylvani- 
joje bei Naujojoje Meksi
koje. Negalutini rezultatai 
taipgi rodė, kad demokra
tai gali atimti nuo republi
konų gubernatorių vietas 
Arizonoje, Coloradoje, Mas- 
sachusettse, Minnesotoje iir 
Wyominge.

Harrimanas laimėjo
New Yorkas.— Demokra

tas Averell Harrimanas bu
vo išrinktas New Yorko 
gubernatorium, sumu š d a - 
mas senatorių įves, republi
konų kandidatą. Harrima- 
no laimėjimas pasidarė aiš
kus antradienio vakarą, 
kuomet pradėjo ateiti pirmi 
rezultatai. Apie dešimtą va
landą vakaro Harrimanas 
turėjo apie 300,000 daugu-

ti rezultatai iš tolimesnių 
valstijos vietovių, Harrima- 
no dauguma pradėjo dras
tiškai mažėti, taip, kad ap
link vidunakti įves konfera- 
,vo su Dewey, nes jiems at
rodė, kad laimėjimas dar 
gali būti jųjų.

Beveik galutini rezultatai 
(neskaitant kareivių balsų) 
rodė, kad Harrimanas, de
mokratų ir liberalų partijos 
kandidatas, laimėjo su 12,- 
000 dauguma ir išrinktas 
New Yorko gubernatorium. 
Iš to sprendžiama, kad re
publikonai gali reikalauti 
balsų perskaitymo.

Roosevelt pralaimėjo
Nors Harrimanas laimė

jo, demokratų-liberalų kan
didatas į N. Y. generali
nius prokurorus F. D. Roo- 
seveltas Jr. pralaimėjo 
prieš republikonų kandida
tą Javitsą, kuris paskuti
niais pranešimais gavo 150,- 
000 balsų dauguma. Roose- 
velto pralaimėjimas aiški
namas faktu, kad Javits, li- 
berališkesnis negu jo kole
gos ant republikonų sąrašo. 
Javits buvo gan populia
rus New Yorke kaip Kon
greso narys, nors šioje rin
kiminėje kampanijoje jis 
mažai skyrėsi nuo reakcinių

Ribicoff išrinktas
Hartford.— Connecticute 

kova tarp republikono John 
Davis Lodge ir demokrato

Abraham A. Ribicoffo buvo 
pritraukusi hacionallį dė
mesį. Lodge, brolis Ameri
kos delegato Jungtinėse 
Tautose ir narys senos Bos
tono aristokratu šeimos, bu- C Z
vo tikras laimėsiąs. Bet Ri- 
bicoffas ne tik gavo daugu
mą tokiuose industriniuose 
miestnuose, kaip Hartfor
de, Bridgeporte ir New Ha- 
vene, kur nedarbas nemen
kas, bet surinko daug bal
sų ir farmų srityje bei ma
žuose miesteliuose.

Paskutiniai pranešimai 
sako, kad Ribicoffas laimė
jo su 2,916 balsų.

Sen. Douglas, Murray
Washingtonas.—Du svar

būs demokratų naujadaly- 
bininkai senatoriai, kuriuos 
republikonai smarkiai sten
gėsi nugalėti, laimėjo. Jie 
yra profesorius Douglas 
Illinois valstijoje ir senato
rius Murray Montanoje. 
Douglas neoficialiu prane
šimu turi 200,000 balsu dau- 
gumą ir jo laimėjimas užti
krintas. Murray laimėjimas 
paskutiniu pranešimu dar 
nebuvo užtikrintas trečia
dienio priešpieti, bet buvo 
pranašauta, kad jis laimės.

Illinois valstijoje prieš 
Douglasa kandidatavo Mc
Carthy šalininkas republi- 
konas Meek, kuris Dougla- 
są atakavo kaip “socialisti
nį profesorių” ir “raudonų
jų užgerintoją.”

Barkley laimėtojas
Iš Louisville, Ky.*> prane

šama, kad buvęs vice-pre-

ft

—

Averell Harriman
zidentas Alben W. Barkley 
sumušė republikonų Coope- 
rį ir tapo išrinktas senato
rium. Jo laimėjimas, pa
siektas 258,663 balsais prieš 
214,108 (dar ne galutini re
zultatai), skaitomas nemen
ku laimėjimu demokratams.

Diena prieš r i n k i m u s 
Barkley pasakė, kad jis 
sto ja prieš policinius Brow
nell io įstatymus.

ALP nauja padėtis?
New Yorkas. — Remian

tis negalutinais rinkimų re
zultatais, New Yorko laik
raščiai sako, kad Amerikos 
Darbo Partija (ALP) ne
gavo 50,000 balsų, kiek rei
kia, kad likti pastoviai ant 
baloto. Pačiame New Yor
ko mieste, kur glūdi pa
grindinė ALP jėga, ta par
tija gavo 38,313 balsu su
skaičius 3,850 iš 4,194 balsa
vimo punktų rezultatus, o

“Times” darė išvadą, kad, 
suskaičius likusius rezul
tatus, ALP visvien negalės 
pasiekti 50,000 ir tokiu bū-

Ryty-Vakarų prekyba pakilo
Ženeva.— Jungtinių Tau

tų Ekonominė Komisija ap
skaičiuoja, kad per pirmą 
1954 m. pusmetį prekyba 
tarp Vakarų ir Rytų Euro
pos padidėjo ant 43 nuošim
čių palyginus su pirmu 1953 
m. pusmečiu.

Statistika atsineša vy
riausiai į Vakarų Europos 
eksportą Rytų Europon. 
Labiausiai padidėjo maisto 
eksportas, kaip tai žuvies ir 
pieno gaminių, bet padidėjo

ir laivų bei inžinerijos įran
kių eksportas.

Stipriausiai savo ekspor
tą Rytų Europon padidino 
Britanija, Olandija, Danija, 
Norvegija ir Vakarų Vo
kietija. Prekyba labiausiai 
pagyvėjo su Tarybų Sąjun
ga. Keleri metai atgal Va
karų Europa labiau prekia
vo su Lenkija ir Čekoslova
kija, negu su TSRS, bet da
bar prekyba su TSRS žy
miai pralenkia.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

KONTESTANTŲ STOVIS

Harrimanas laimėjo 
su nedidele dauguma 
du liks tarp mažų partijų, mėjo demokratas, gavęs 
kurios turi prieš kiekvienus* 
rinkimus iš naujo gauti vie
ta ant baloto.

“Mes liekame kovoje”
ALP kandidatas į guber-1 

natorius John T. McManus 
vėlai antradienio naktį pa

nepasiekti 50,000, bet tas 
dar nereiškia, kad ALP nu-

38,919 balsu.

Kontroliuos Kongresą
W7ashingtonas. — Demo

kratai jau yra užtikrinti 
kontroliuosią atstovų butą, 
turėdami jame nuo 15 iki 
20 narių daugumą. Pasku
tiniais pranešimais, demo
kratai jau išrinko 212 at
stovų ir radosi arti laimė-čiai JiereiSKia, MII AIjI nu- I ihuvu u i

stoja buvusi jėga. Jis sakė,; jimo dar 20-tyje kongresi- 
I niu distriktu. Kad turėtu 
. daugumą atstovų bute, rei- 
į kia bent 218 vietų.

Einant spaudon, senato 
likimas dar neaiškus. Pa
skutinis komunikatas sako,

kad s p a ūdos boikotas ir 
kitos užgniaužimo prie
monės neleido t ū k s t a n - 
č i a m s ii* t ū k stančiams 
žmonių sužinoti apie ALP. 
Bet partija, kuri laiko aukš
tai 
Marcantonio vėliava, sakė 
jis, dar aplink save rinks 
New Yorko darbo žmones.

1948-tais metais, kuomet 
Wallace kandidatavo ant 
Progresyvių partijos sąra
šo, ALP surinko pusę mili
jono balsų.

Elizabeth G. Flynn

i iškėlusį LaGuardios ir į senate demokratai ir
republikonai gali turėti ly
gų skaičių balsų, skaitant 
nepriklausomą Morse de
mokratų pusėje. Tik vieno 
laimėjimo persvara įgalin
tų demokratus organizuoti 
visas Renato komisijas. Tre- 

į čiadienio vidudienį demo- 
j kratų nacionalis komitetas 
j reiškė vilti, kad abu Kon- 

New Yorko 24-tame kon-; greso butai bus demokratų
gresiniame distrikte Eliza
beth Gurley Flynn, Liau
dies Teisių Partijos kandi
datė, gavo 1,398 balsus. 
Gtirley Flynn, komunistų 
vadove ir Smitho akto au
ka, savo priešrinkiminėje 
kampanijoje aiškiai skelbė 
savo politinius įsitikinimus. 
Ii turėjo surinkti daugiau 
kaip 4,000 parašų, kad pa
tekti ant baloto, 
siekė.

Tame pačiame 
liberalų partijos 
tas gavo 17,859 balsus. Lai-

kontroleje.

New Jersey rezultatai
Newarkas. — Kova tarp 

republikonų kandidato į

it-

distrikte 
kandida-

Paskutiniai

Visokių denominacijų Ame
rikos dvasininkija šiandien 
skelbia, jog mūsų šalies 
žmonės darosi religingesni. 
Vis daugiau ir daugiau 
žmonių rašosi į parapijas, 
skelbiama mums.

Atrodytų, būk religija 
pataisys žmones. Bet ar 
yra taip?

Ar šiandien mūsų šalyje 
kriminalystės sumažėjo?

Ne! Jų skaičius kasinėtai 
vis didėja!

Taigi tie, kurie deda vil
tis į religiją, manydami, 
kad ji žmogų “sutobulins,” 
didžiai klysta.

Darbo žmonėms reikia 
partijos: AFL vadovas 

. New Yorkas. — AFL po
pieriaus darbininkų unijos 
prezidentas Pal L. Phillips 
žurnale “Nation” sako, kad 
jau seniai laikas Amerikos 
darbo žmonėms sukurti 
nuosavą darbo partiją. Ti
kras darbininkų judėjimas, 
rašo Phillips, susideda, kaip 
Britanijoje, iš darbo unijų, 
kooperatyvų ir politinės 
partijos.

B’klyn-Richmond Hill, N. 
L. Prfiseika, Chicago, III. 
J. Yaskevičius, Worcester, 
Waterbury, Conn..............
Geo. Shiniaitis, Brockton, Mass. 
Philadelphia, Pa.........................
Rochester, N. Y. ......................
Elizabeth, N. .1. .. .....................
Harrison-Kearny, N. J..............
Hartford,

ŠIANDIEN YRA TOKS;
Punktai 

1416 
1032 

764Mass

Conn.

704
672
512
512
480
416

pranešimai
Paryžius. — Francūzija 

skubina karinius sustiprini
mus į Alžyrą, kur prasidė
jo partizaninė kova prieš 
francūzus.

Kalkuta. — Nehru jau 
grįžo į Indiją. Jis sakė, kad 
Indi jos-Kinijos drau g y s t č 
ne tik reikalingas, bet bū
tinas dalykas.

Hong Kongas. — Pekingo 
radijas sako, kad kinų ar
tilerija 
huano
kranto. Ta sala laiko čian- 
go jėgos.

Teheranas. — Irano ša
cho brolis rastas užmuštas 
su sudužusiu orlaiviu kal
nuose.

Jungtines Tautos. — Jor- 
d anas kreipėsi į J. T. su 
prašymu sulaikyti Izraelį 
nuo užtvankų statymo Jor
dano aukštupyje.

New Yorkas. — Suimta 
komunistą Martha Stone 
padėta po $20,000 kaucija.

bombardavo Pai- 
salą prie Fukieno

Baltimore, Md.......................... .
Paterson, N. J.............................
Great Neck, N. Y.......................
Lowell, Mass...............................
L. Tilwick, Easton, Pa. .........
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa.......
Chester, Pa.................................
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Cleveland, Ohio .........................
Newark, N. J...............................
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa......

320
256
256
224
208
204
192
192
160
156
154

LLD Moterų Klubas, Bingham
ton, N. Y............................. 150

Shenandoah, Pa........................... 140
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........ 128
A. Apšegienė, Auburn, Me........ 122
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 96
J. K. Alvinas, San Francisco ...... 96
Norwood, Mass., vajininkai ........ 61
So. Boston, Mass., vajininkai ...... 64
No. Braddock, Pa. Vajininkai . .. 64
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa...........  30

(Tąsa 2-ram pusi.)

mokrato Charles Howell 
svyravo iki paskutinės mi
nutės. Apie šimto ar kelių 
šimtų balsų persvara buvo 
tai vieno, tai kito pusėje, 
bet galutinam raportui atė
jus demokratas Howell tu
rėjo 151 balso persvarą iš 
apie 1,700,000 paduotų bal
sų.

Nėra abejonės, kad repu
blikonai reikalaus balsų 
perskaitymo.

Pranešimai iš visur
Dar sekami rezultatai jau 

buvo žinomi, laikraščiui ei
nant į spaudą: Tayloris 
pralaimėjo, Dwarshak lai
mėjo. South Carolinoje ra
sistas Thurmondas laimėjo 
prieš reguliari demokratų 
senatim kandidata Browna. 
Demokratai laimėjo guber
natorių vietas Pennsylvani- 
joje ir Michigane.
. Detroitas.—Unijų remia
mas demokratų kandidatas 
McNamara sumušė republi
konų šulą senatorių Fergu- 
seną, kuris turėjo stiprią 
Eisenhowerio paramą.

W ashing tonas. — Nors 
oras buvo blogas daugumo
je valstijų rinkimų dieną, 
balsavimas buvo skaitlin
gas.

Ottawa.—1,200 vaikų šiais 
metais Kanadoje apsirgo 
polio.

NEW YORKO ORAS: 
Giedra ir šalta.
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IKI ŽEMIAUSIO LAIPSNIO!
KAI ŠITIE ŽODŽIAI rašomi, dar nežinia, kuri di

džiųjų partijų laimėjo rinkimus. Tiek žinome, kad rin
kiminė kampanija baigėsi nerimtai, su šmeižtais, nieki
nimais ir net žemiausio laipsnio “politiniais triksais.” 

Republikonų partijos šulai, būdami desperacijoje, rin
kimų išvakarėse paskelbė net tai, būk Maskva įsakiusi 
Amerikos žmonėms nugalėti republikonus šiuose rinki
muose !

Tiesa, šis nėra pirmas kartas, kai įvairių buržuazi
nių šalių politikieriai naudoja “Maskvos įsakymus” sa
vo interesams. Prieš 30 metų, atsimename, Anglijos kon
servatoriai, besiryždami nugalėti darbiečius, pakišo su
fabrikuotą “Zinovjevo laišką.” Kitose šalyse reakcinin
kai suranda kitokius “Maskvos įsakymus.” Republi
konų partija, rodosi, jau turėtų žinoti, kad tie “Mask
vos įsakymai” jau atgyveno savo dienas, jais žmonės 
netiki, nes žino, kad Maskva jokių įsakymų nei Ame
rikos, nei kitų šalių balsuotojams nedavė ir neduoda. 
Bet skęstantis ir už britvos stveriasi, byloja žmonių po
sakis.

Bendrai, republikonai šitoje rinkmių kampanijoje 
labai daug gyrėsi, melavo, prikalbėjo niekalų. Ar visa 
tai jiems padėjo, šiandien, balsavimų dieną, mes dar 
nežinome.

KAS BUS TOLIAU KIUBOJE?
.PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ Kiuboje (Cuba) Įvyko 

prezidentiniai rinkimai. Kiubą jau per tūlą laiką valdė 
diktatorius Fulgencio Batista, smurtu pasigrobęs šalies 
valdžią.

Aišku, Batista pasiryžo būti išrinktas šalies prezi
dentu. Prieš jį išstojo kadaise buvęs Kiubos preziden
tas Dr. Ramon Grau San Martin.

Rinkiminėje kampanijoje Batista naudojo žiauriau
sias priemones savo oponentams slopinti. Vyko areštai, 
ardyti jo oponentų mitingai,—žodžiu, užvirė aštrus te
roras.

Dr. San Martin tuomet kreipėsi į šalies aukščiausią 
teismą, kad jis balsavimų dieną nukeltų virš savaitei— 
dešimčiai dienų,—kad šalyje įvyktų bent kokia ramy
bė, kad Batistos oponentai turėtų teisę per tą laiką 
pasireikšti. Bet aukščiausias teismas Dr. San Martino 
prašymą atmetė. Tuomet jis, San Martin, ištraukė sa
vo kandidatūrą. Pasiliko vienas Batista.

Balsavimų diena buvo “rami,” sako pranešimai-iš 
Havanos. O ji buvo “rami,” nes visur buvo išstatytos 
ginkluotosios jėgos prieš Batistos oponentus. Ir tokiu 
būdu Batista rinkimus laimėjo.

Bet ši “tyli, rami diena,” sako tūli korespondentai, 
pranašauja audrą. Spėjama, jog Batista niekaip negalės 
išsilaikyti valdžioje. Jo taktika, jo priemonės, naudotos 
už jo paties išrinkimą, buvo perdaug žiauriai aiškios 
visiems kiubiečiams. Todėl, sakoma, Batista anksčiau ar 
vėliau pjaus tai, ką sėjo!

DAR DEL KINIJOS GYVENTOJŲ
VAKAR DIENOS LAISVĖJE šitoje vietoje rašėme, 

kad Kinijos Liaudies Respublika šiandien turi 601 mi
lijoną gyventojų.

Kai tasai straipsnis buvo atspausdintas, gavome 
smulkesnių apie tai žinių ir čia jas skaitytojui pateikia
me.

Pasirodo, kad Kinijos sausžemyje, kurį valdo liau
dies vyriausybė, yra 582,603,416 gyventojų; Formozoje, 
kurią laikinai valdo Čiang Kai-šeko klika, yra 7,592,298 
gyventojai; užsienyje kinų gyvena 11,743,320. Pastarų
jų, matyt, didelė dauguma gyvena Pietrytinėje Azijoje, 
Kinijos parubežiuose. Taigi jie neįeina į pačią Kiniją, 
nors milijonai iū, sakoma, trokšta sugrįžti.

Kiek tai liečia Formozą, Kinijos Respublikos vyriau
sybe žada ją prie pirmos progos išlaisvinti ir sujungti su 
visa kinų tauta, su Kinijos valstybe. ?

Gyventojų surašinėtojai sako, jog Kinijoje yra 
3,384 asmenvs 100 metų amžiaus arba senesni.

Han’ai (kinai) sudaro 93.94 procento visų Kinijos 
gyventojų; likusieji dalijasi į įvairias tautines mažumas.

51.82 proc. gyventojų ^sudaro vyrai; 58.92 proc. gy
ventojų yra 18-kos arba senesnio amžiaus; vadinasi, jie 
turi teisę balsuoti.

Kinijos didmiesčiai: Šanghajuje gyvena 6,204,417 
žmonių; Pekine, Kinijos sostinėje—2,768,149.

Pertoli jis eina!
RASISTAS Bryant W. Bowles išgarsėjo visoje ša

lyje tuo, kad jis suorganizavo National Association for 
Advancement of White People organizaciją ’ir jis pir
mas pradėjo “kryžiaus karą” prieš negrų vaikų leidimą 
į viešąsias mokyklas kartu su baltaisiais.

Tik to šitam rasistui neužteko. Jis praėjusią sa
vaitę Washingtone fiziškai užpuolė negrą laiškanešį ir 
jį sumušė. i

Tai jau pertoli nueita. Teismas turėtų šį gaivalą 
suvaldyti.

tų Į viršų didelių pastatų sie
nos.

Stalino prospekte šiuo metu 
baigiamas įrengti 5 aukštų na
mas. Jame netrukus apsigy
vens 24 Kauno darbo žmonių 
šeimos, o pirmame aukšte—ati
daryta didelė parduotuvė. Ar
chitektūriniam fasado papuo
šimui vietoje tinko panaudotos 
apdailos ii’ keraminės plytelės. 
Už keliu šimtu metru, šalia 
Centrinio pašto rūmų, auga 
mūrinės* sienos dar dviejų 
penkiaaukščių gyvenamųjų na
mų. Jie iš dviejų pusių apjuos 
čia pat esantį skverą. Rekon- 
struktuojamos Jaunojo žiūro
vo teatro patalpos. čia įren
giamas didelis fojė ir kitos pa
talpos žiūrovams bei akto
riams. Scenos plotas išplečia
mas dvigubai, o žiūrovų sale 
padidės dar 100 vietų.

Su bokštiniu kranu ir kitu 
mechhniznių pagalba sparčiai 
statomi gyvenamieji namai ir 
kitose miesto gatvėse. Micke
vičiaus gatvėje statomame pa
state apsigyvens Nemuno laivi
ninkystės upeiviai. Maironio 
ir Uosto gatvių kampe jau per
duotas eksploatacijai 42 butų 
namas “Pergalės” turbinų fab
riko darbininkams. Greta iš
augusiame 75 butų pastate at
liekami vidaus tinkavimo dar
bai. Daukanto ir Uosto gatvių 
kampe jau stiebiasi į viršų aš- 
tuoniaaukštis korpas dar vie
no gyvenamojo namo. Tuo bū
du, Maironio — Uosto — Dau
kanto — Gorkio gatvių kvar
tale nauji gyvenamieji namai 
sudarys puikų architektūrini 
ansamblį, kas labai papuoš 
miesto centrą.

Naujais pastatais puošiasi ne 
tik miesto centras, bet ir jo pa
kraščiai. Vilijampolė buržua
zijos vykdymo laikais buvo 
skurdus priemiestis. Kvarta
luose, esančiuose šalia Demo
kratų, KriščiukaiČio ir kitų ga
tvių, anksčiau 'laivo smėlėta 
dykynė. Dabar čia išsivystė 
statyba, iškilo du trijų aukštų 
gyvenamieji namai, o šalia jų 
— vaikų darželis. Tai “Kauno 
audinių” įmonės darbininkų 
gyvenvietė. Iš viso šioje vie
toje bus pastatyta 14 namų, 
kurių kiekvienas turės po 24— 
36 butus. Greta su šiuo kvar
talu bus įrengta graži aikšte 
su skveru, kurioje bus klubas- 
kultūros namai ir darbininkų 
jaunimo vidurine mokykla. Už 
keletos dešimčių metrų jau 
raudonuoja Veterinarijos aka
demijos studentų bendrabučio 
sienos. Akademijos studen
tams statoma taip pat sporto 
salė. Kitoje Vilijampolės vie
toje jau pradėta statyti antra 
grupė triaukščių gyvenamųjų 
namų. Tai bus “Silvos” koji
nių fabriko darbininkų gyve
namasis kvartalas, šį kvarta
lą papuoš dar vienas didelis 
keturių aukštų vidurinės mo
kyklos rūmas, kuriame moky
sis apie 1,000 mokinių.

Vilijampolė tampa stambiu 
Kauno miesto pramonės rajo
nu. “Pirmūno” plataus varto
jimo gaminių įmone pastate 
naują korpą emaliuotų indų 
cechui, o dabar beveik dvigu
bai išplečia kitų cechų pasta
tus. čia pat statomas klubas 
įmonės darbininkams.. Kitoje 
gatvės pusėje vyksta “Baltijos” 
mezgimo artelės cechų statyba, 
o šalia, apjuosdamas dvi gat
ves mūrine siena, iškilo “Sil
vos4’ kojinių fabriko naujas 
gamybinis korpas. čia bus 
nauja dažykla, katilinė ir van
dens valymo įrengimai. Netoli 
nuo Neries kranto, greta su 
naujuoju “Kauno~atidinių” fa
briko filialu, pradėtas statyti 
dar vienas cechas. Tai bus di
džiausias respublikoje cechas. 
Jo ilgis apie 200 metrų, o plo
tis beveik 120 metrų. Šiame 
ceche bus gaminamas pliušas 
ir kiti audiniai.

Šančiuose, V. Kapsuko pro
spekte, šalia naujojo “Taikos”

jau iškilo nauji 
Tai “Drobės” fabriko 

darbininkams statomi 3 aukštų 
gyvenamieji namai. žemes
niuose aukštuose bus įrengtos 
pramoninių ir maisto prekių 
parduotuvės. Gyvenamieji na
mai turės po 24 butus. Čia 
veiks savaitinis vaikų darželis 
ir lopšelis. Ties šiais namais 
ir kino teatru bus įrengtas di
delis skveras:

Auga ir puošiasi Kauno Ža
liakalnis, vystosi pramonė. Čia 
statomos kelios naujos įmonės. 
Tai duonos kombinatas, baldų 
fabrikas, “Starto” sporto reik
menų fabrikas, autotransporto 
garažai keliems šimtams maši
nų ir kt.

Kaip numatyta penkmetinia- 
me plane, pradėti paruošiamie
ji darbai tilto per Nemuną sta
tybai.

Šiais metais Kauno staty
boms išskirta lėšų daugiau, ne
gu trigubai, palyginti su perei
tais metais.

P. Krasauskas

RAŠYBINES 
PASTABOS
Gal nesuklysiu tvirtinda

mas, kad mūsų laikraštiniai 
štabai mažai tariasi arba 
visai nesitaria rašybos rei
kalais. Jei būtų tariamasi, 
jei būtų vienų kitiems 
daromos pastabos ir jei 
jos būtų draugiškai, be una- 
ro priimamos, tai, tikriau
siai, mūsų laikraštin neįei
tu tokios niekur kitur ne
vartojamos žodžių formos, 
kaip dekuojame (vietoje 
dėkojame), nuliame (vie
toje nulemia), ir tokie klai
dingi linksniai, kaip “kar
tojimas tuo .paties da
lyko (vietoje to paties). 
Juk jei kas nors iš mūsų 
laikraštinės kalbos šaiposi, 
tai ne unarui nėra sveika.

I

•
Lietuvių kalbos šaltinis 

buvo, yra ir bus pati Lie
tuva, o ne jos išeivija, to
dėl ir reikia sekti Lietuvos 
kalbininkus, kad kiek galint 
pamestume vartoję senie
nas. Bet nors kai kurie 
nauji (“mandresni”), retai 
vartojami žodžiai bei jų for
mos pas mus yra su pamė
gimu gaudomi, tai tuo pa
čiu metu paprastesni, leng
vesni, kasdieninėj kalboj 
vartojami žodžiai pas mus 
įsigyvena lyg sunkiausio
mis kaičiomis.

Pav., prieveiksmiui seniai 
(vietoje senai) mūsų laik
raštin sugrįžti ėmė gal datų 
giau dešimties metų. 
Apie tiek pat laiko ėmė 
“ledus prasilaužti” ir būd
vardžiui vienintelis (vietoje 
vienintelis), ir daiktavar
džiui dėmesys (vietoje su
gadinto demėsis). O aukau
ti, aukavo (vietoje auko
ti, aukojo) ir pavyzdis (vie
toje pavyzdys) mūsų laik
raštyje matomi veik kas
dien.

*
Minuta ar minute? Lie

tuvos spaudoje vartojama 
minutė. Bet mūsų laikraš
tyje, tame pačiame rašiny
je, randi šį daiktavardį ra
šant abiejaip — “apie 10 
miliutų,” “apie 45 minutes.”

Tūloj žinioj randame: 
“dešinus klerikalas,” “deši
ni socialistai.” Dešinus čia 
yra teisinga forma, bet “de
šini socialistai” vyriškosios 
giminės daugiskaitos daik

tavardžiam pažymėti netin
ka — reikia sakyti dešinus. 
Bet kalbant apie politinių 
srovių savybes nerašoma 
nei dešinus nei dešittfts, o 
įvardžiuotiniai būdvardžiai 
—dešinysis, ir dešinieji.

| “Tai jie vadovauja sve- 
turgimių ginimui.” Ne gi
nimui, o gynimui. Galima 
sakyti tik jaučių į pūdymą 
ginimui.

1 •
Tūloje žinioje pasakyta: 

.. .“ant. mažesnio mąsto.” 
Čia reikia masto. Mąsty
ti reiškia galvoti, o ne ma
tuoti.

Viename rašte randame: 
... “turi apie 900 ketvirtai
nes mylias.” Skaičiuojamų
jų daiktavardžių galūnes 
nustato paskutinė skaičiaus 
skaitlinė. Taigi, ketvirtai
nės mylios cituojamojoje sa
kinio dalyje turi būti su kil
mininko galūnėmis — ket
virtainių mylių, o ne su ga
lininko. Jei skaičius būtų 
901, tai tada rašytume 
vienaskaitos vardininko ga
lūnes — ketvirtainė mylia. 
Lietuvoje šios taisyklės 
griežtai laikomasi. 22 pro
centai, 21 procentas, 22į 
procento.

•_•
Radio, šis daiktavardis 

mūsų laikraštyj dažnai ei
na nelinksniuojamas, ir sa
kinys su juo be reikiamo 
linksnio neskamba lietuviš
kai. Lietuvoje jis linksniuo
jamas. Kodėl kai kurie pas 
mus to bijosi?

_____ * •

Rėžia ausį ir nelinks
niuojami kitataučių vardai 
— vardas be linksnio, pa
vardė su linksniu. Pav. 
Franklin Rooseveltas. Pras
tas sąskambis. Kodėl bijo
masi rašyti — Franklinas 
Rooseveltas?

Tiesa, nemažai tenka su
sitikti su tokiais kitataučių 
vardais, kurie nesiduoda 
lengvai linksniuojami. No
rint nesugadinti originalu
mo bei išvengti liežuvį lau
žančios linksniuotės, tokius 
vardus gal būtų geriau pa
likti be linksniu, v 

•
Žinioje iš Egipto sako

ma : ... '“neleisti a p 1 i n k i- 
niems pastatams užsilieps
noti.”

Šios klasės būdvardžiai 
daugiskaitos galininke ra
šomi su galūne “a” —aplin
kiniams, paskutiniams, vi
dutiniams, ir tt. Tik kai 
juos darome įvardžiuoti
niais, rašome su galūne 
“ė” — aplinkiniesiems, pa
skutiniesiems, ir tt.

Nekantrus

Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 11 d. sukaks vie- 

neri metai, kai mirė mano 
mylimas vyras ir vaikų tėvas 
Kazimieras Kairys, brangiau
sias ir reikalingiausias žmo
gus mūsų gyvenime.

Mielasis Kazimierai! Tu pa
likai mus ir pats ilsiesi Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. 
Mes, likusieji, tavo šeimos na-

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS ,

Daūgiau garbės narių
Šiomis dienomis įsirašė į 

garbės narius:
Jonas Vaicekauskas, Bing

hamton, N. Y., iš savo pa
skolos paskirdamas šimti
nę.

Antanas Gukas, Chicago. 
Ill.

Įsirašydami į garbės na
rius, jie suteikė Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimui gražų pasvei
kinimą, o kultūriniam cen
trui — didelę finansinę pa
ramą.

Tai jau turime šešius 
naujus garbės narius, atsi
liepusius į mūsų pakvietimą 
pasidėti savo vardus į gar
bės narių lentą, kuri randa
si Liebrty Auditorijos val
gykloje (ant sienos).

Dabar jau turime 99 gar
bės narius. Kas bus se
kantis?
Suvažiavimas lapkričio 27

Visi šėrininkai laiškais 
yra informuoti, kad Lietu
vių Namo Bendrovės šėri
ninkų metinis suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 
27, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 1 
vai. po pietų.

O tie, kurie negalės daly
vauti, prašomi prisiųsti sa
vo įgaliojimus.

Po suvažiavimo ivyks me
tinis bankietas. Pradžia 
6:30 vai. vakare.

Turime čia priminti, kad 
nemažai šėrininkams siųstų 
laiškų grįžta. O grįžta to
dėl, kad jie persikeldami 
kitur gyventi nepridavė 
mums naujo adreso.

Tad dar sykį prašome tų 
šėrininkų, kurie negausite 
pakvietimų, tuojau mums 
praneškite savo adresus.

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

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

LNB Direktorių Valdyba

Ankara. — Turkijos pre
zidentas Bayar parlamente 
sakė kalbą apie santykius 
su arabiškais kraštais. Jis 
sakė, kad Turkija pagei
dauja turėti glaudesnius ry
šius su visomis musulmo
niškomis šalimis, ypatingai

Visi kviečiami dalyvauti. ' su Egiptu.

LAISVESVAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Konkurencija eina tarp Brooklyniečių ir Prūseikos, 

čikagiečio. Brooklynui pasidarbavo V. Kazei, P. Buk- 
nys ir F. Reinhardt priduodami atnaujinimų ir aukų. 
O L. Prūseika prisiuntė dvi naujas prenumeratai, at
naujinimą ir aukų. T

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
J, Yaskevičius, Worcester, Mass.; M. Strižauskienė, Wa
terbury, Conn.; G. Shimaitis, Brockton, Mass.; P. Wa- 
lantienė, Philadelphia, Pa.; Elizabeth, N. J. (A. Bukai
tis — Bayonne); Senas Jonas, Harrison-Kearny, N. J.; 
Hartfordiečiai; P. Paserskis, Baltimore, Md.; Paterso- 
nietis; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. M. Karsonas, Low
ell, Mass.; Eastoniečiai; E. Kasparienė, Wilkes-;Barre, 
Pa.; J. Patkus, New Haven, Conn.; J. Urbonas, Pitts
burgh, Pa.; V. Trask, San Francisco, Calif.

•_
Aukų šį Sykį Gauta Sekamai:

Nuo brooklyniečių vajaus parės, $90.49.
LLD 3 Apskr., (O. Giraitienė), Hartford, Conn., $10.
S. Kanapė, Chicago, Ill., $3.

i Po $2: Z Klibienė, Chicago, Ill.; K. ir J. Karosai, 
’ San Leandro, Calif.; August Gerbut, Hartford, Conn.;

H. Kairienė, -Pittsburgh, Pa.; Ona Šemberienė, Miners
ville, Pa.; J. Diamont, Pittsburgh, Pa.; M. Bendinskas, 
Summerlee, W. Va.; Emilija Kasparienė, Wilkes-Barre, 
Pi; Patersonietis; J. Drilling, Easton, Pa.; M. Panelis, 
Bayonne, N. J.; K. Stariškis, Summerlee W. Va.; K. 
Rimkienė, Barpda, Mich.; Walter Račkauskas, Ward 
Hill, Mass.; J. Birbilas, St. Clair, Pa.; Chas. Anuškis, 
Newark, N. J.; F. Navardauskas, Bristol, Pa.; B. Wikš- 
rienė, New Haven, Conn.; A. Kairys, Kearny, N. JJ J. 
Sikorskis, Harrison, N. J. (

Po $1: A. Jankeliūnas, New Milford, N. J.; A. Kar
šiai, gimines ir idėjos draugai, j pavičius, Toronto, Canada; V. Kazei, Forest Hills, N. Y. 
kurių daug turėjai, niekad ta
vęs nepamiršime!

Ilsėkis tu amžinai!
Tavo žmona Alena Kairie

ne, duktė Aldona, sūnus Al
berta*, marti Matė ir anūkas 
Albertas.

Margaret K. Stanis, ‘Baltimore, Md., 50c.
Waterbury, Conn., po $2: J. Vaičiulionis, M. Stri

žauskienė, J. Žiūraitis (Oakville); P. Bokas, A^ Buzie- 
nė, J. Račiūnai (Oakville).

Worcester, Mass., po $2: F. Kalanta, J. Jakaitis 
(Westboro), A. F. Miller, K. Baguckis, P. Bacevičius, J. 
Ausienė, M. Krapas, B. Bernotienė, J. Yaskevich, J.

Rangoonas. — Burma ir 
Japonija pasirašys di’aUgin- 
gumo paktą.

New Delhi. — Indijos vė
liava iškelta Pondichery ko
lonijoje, kuri iki šiol pri
klausė Francūzijai. Pran
cūzai tą koloniją valdė per 
300 metų.

Ponios Shriver buvusią pa
mestą Waldorf-Astoria vieš
butyje $28,000 Vertės sagą 
kas nol’s atsiuntė viešbučiui. 
Prisegtame raštelyje pataria 

,pasiūlytą $1,000 radybų ati
duoti neregių įstaigai Light
house.

Davidonis (Paxton), J. Amutis, J. Karsokas (Oxford). 
B. Praslauskas, $1.

Stoughton, Mass., po $2: J. Lavas, Karolis Walan, 
Elsie Zalesky (Montello). Po $1: M. Grigas, V. Stul- 
gaitis. ’ ’'

Philadelphia, Pa., po $2: M. Mauras, K. Masikonis, 
Jonas Urban, P. Griciūnas.

Brooklyn, N. Y., po $2: St. Rumšą, A. Kalakauskie- 
nė, F. Reinhardt.

Great Nedk/N. Y., po $2: P. Beeis, M. Lumas, F. 
Lideikis.

Širdingai ačiū visiems vajininkams už puikų hj^i- 
darbavimą, ačiū ir tiems, kurie taip gražiai parėmė dien
raštį finansiškai. Šiam raštui einant spaudon, gavtfaie 
daugiau laiškų, prie progos bus paskelbta rezultatai. .

Laisves Administracija

2 pusi.—Laisvfi (Liberty)-Ketvirtad., Lapkr. (Nov.) 4, 1954



Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

Jurgis jau turėjo susitaupęs nemenką 
pluoštelį pinigų. Bet kada parodė kiek 
turi jo miela, tai Jurgis tikrai nusiste
bėjo: ji turėjo net kelis kartus daugiau. 
Ir jie abu nutarė leisti savo santaupas 
apyvarton, verslam

Pasakyta—padaryta. Jie surado gra
žų namelį, tik pastatytą tinkamoje vie
toje ir su krautuvėle. Namelis buvo be
veik užmiestyje, bet ir į vidurmiestį ne 
taip jau toli. Jie abu tą namelį baisiai 
mylėjo ir manė, kad jame gyvens iki 
mirties. Viskas buvo apmokėta iki pas
kutinio cento. Ir kad papuošti, jie vi
są kiemą ir kiekvieną kitą laisvą žiups
nelį žemės apsėjo žolele, prisodino mede
lių. Jurgis tuos medelius ypatingai my
lėjo: višnaitę, obelaitę, grūšaitę, ir kar
tais jam ateidavo tolimos vaikystės atsi
minimai, ir jis tarp tų jaunų medelių 
pradėdavo atsiminti savo senelio sodelį 
toWmoje Lietuvoje, ir taip saldu pasida
rydavo ant krūtinės....

Vtiskas buvo puikiai apdailinta: ce
mentiniai šaligatviai, akmeniniai žvyri- 
niai takeliai...

Ir štai viskas buvo baigta. Krautuvė
lė buvo prirengta pagal jų skonį, jie at
vežė produktų, prikrovė lentynas ir lau
kė, kad prasidėtų lengvesnis gyvenimas.

Jurgis pats dar dirbo fabrike. Vieną 
gražią dieną ties jų nameliu sustojo di
delis apdulkėjęs automobilis ir iš jo iš
lipo mažytis juodai apsirengęs vos ketu
rių pėdų “milžinas”. Įėjęs krautuvėlėn 
persistatė esąs namų pirkimo ik parda
vinėjimo agentas. Jis sakė, kad norėtų 
namą ir krautuvėlę pirkti. Kainą jis 
pasiūlė tokią gerą, kad sunku buvo jo 
siūlymą atmesti.

Jurgis tada buvo prie darbo. Jurgio 
žmonelė manė, kad agentas tik juokus 
krečia, tai ji braukšt ir pasirašė ant po
pieriaus lakšto. Namelis buvo abiejų 
perpus. Kada Jurgis parėjo iš darbo, 
jis nežinojo, ar barti savo draugę, ar 
džiaugtis.

Paj kelių dienų per pačius pietus prie 
nagelio vėl sustojo automobolis ir iš jo 
šiuo kartu išlipo keturi žmonės. Jiems 
buvo aišku: agentas atvežė pirkėjus. 
Suėjo visi į krautuvėlę, apžiūrėjo pre
kes, paskui apžiūrėjo gyvenmuosius 
kambarius, kiek pasikalbėję išėjo į kie
mą, apsižvalgė, kelis kartus apėjo visą 
namelį ir griže paklojo du šimtu rank
pinigių ir išvažiavo. Pirkėjai buvo len
kai, jau nejauni žmonės. Namelį jie 
pirko dėl vaikų.

Nors Jurgis labai mylėjo namelį, taip, 
kad net svajojo jame gyventi iki mir
ties, bet draugės perkalbėtas pasirašė 
ant kontrakto lakšto. Pasirašė, nes tas 
žmogus jiems sumokėjo keturis tūkstan
čius dolerių daugiau, negu jie buvo už 
namelį užsimokėję. Tik koks pusmetis 
buvo praėjęs nuo namo pirkimo ir nega
lima buvo pasakyti, kad tai menkas už
darbis.

Tai buvo periodas, per kurį namų sta
tytojai ir kontraktoriai daug uždirbda
vo, nes buvo didelė namu stoka. Namu z 4. v
spekuliacija tuo laiku, per kokius trejus 
metus, buvo labai stipri. Kontraktoriai 
jokiu būdu nespėjo pristatyti tiek na
mu^ kiek pirkėjai pageidavo. Žmoneliai 
dirbo ir neblogai uždirbo. O buvo daug 
šeimų, kuriose dirbo ne tik keli, bet ke
liolika asmenų. Tai tokie turėjo pakan
kamai pinigų ir jiems reikėjo namų.

Tai kasgi nenorės įsigyti nuosavo na
melio? Bet taip pirkdami ir statydami 
žmoneliai nei nepajuto, kai]) sulindo į 
bankierių kišenes. Pirkimo sąlygos ta
da buvo labai lengvos. Jei tik žmogelis 
turėjo tūkstantinę įnešti, tai galėjo 
pirkti namelį už kokius septynius-aštuo- 
nius tūkstančius dolerių, o kas turėjo po 
tris ar penkis tūkstančius įnešti, tai. ga
lėjo nupirkti net 20 tūkstančių dolerių 
natną. Jo namas tada likdavo ant leng
vo išmokėjimo su penktu, šeštu nuošim
čiu po du ar tris šimtus dolerių metams.

Tebūna visiems žinomą, kad iš savo 
teisingo darbo, iš kaktos prakaito, kaip 
lietuviai sako, dar nė vienas žmogus ne
praturtėjo tvok, kad taptų garsus per 

. keletą valstijų arba visoje Amerikoje, 
\^atsižvelgiant, kokios šalies pilietis jis 

Bebūtų. Nei vienas turčius, 
nūs ar vėliau bilijonierius, tokiu netapo 

, -iš karto. Jis tokiu pasidarė per ilgą 
laiką, palaipsniui, tai yra, -visokiomis 
apgavystėmis, suktybėmis, skriaudžiant 
kitus žmones, ruošiant kruvinus karus,

pavergiant kitų šalių žmones.
Jurgis kartą sakė:
“Aš dabar -esu tikras, kad gyvenu ge

riau už visus Amerikos milijonierius, 
nes jie perdaug rūpinasi, kad jų milijo
nai padidėtų dešimteriopai ar dar dau
giau, o tas, žinoma, žmogui neina ant 
sveikatos. Tokių žmonių persidirba sme
genys, nervai, vėliau susiardo visas or
ganizmas, ir taip turi eiti į ligoninę ar
ba beprotnamį, o nekurie tiesioginiai į 
kapus. O aš nuo to -esu laisvas ir nie
kas mano nervų negadina.”

Nors Jurgis apsivedęs nemenkai kei
tė savo gyvenimo kryptį, nors gyvenimo 
sąlygos ir aplinkybės jam neleido tiek 
dirbti dėl visuomenės, kiek dirbo anks
čiau, jis savo idėjų, betgi, nepakeitė. Jis 
kibo į verslą, į biznį, bet visuomenišką 
judėjimą asmeniškai ir finansiniai vi
suomet nuoširdžiai paremdavo, o jei tik 
galėjo ištrūkti, tai visokiuose parengi
muose jį visuomet galima buvo užtikti. 
Jis lankė parengimus, nepaisant, ar juos 
rengė draugijos, unijos ar kitos grupės, 
jeigu tik geram tikslui — Jurgis ten bū
davo.

Kur tik iškildavo streikas, Jurgis vi
suomet nuoširdžiai teikdavo paramą 
streikieriams. Jis iš savo krautuvėlės 
ne kartą pavalgidindavo streikierius- 
pikietus, dar suteikdavo patarimus, pa
ragindavo laikytis vienybėje. Jis pats, 
žinoma, turėjo finansiniai kiek nukentė
ti, bet nepaisė.

Tuo tarpu namų statymas ir pirkimas 
bei lanktyniavimas tęsėsi. Kainos pra
dėjo labai kilti ir Jurgis tuomi naudojo
si. Taip, kad po trijų dienų kaip aną 
namelį pardavė, jau pirko pas tą patį 
agentą kitą, o už keleto mėnesių ir tą 
pardavė. Ir vėl pirko ir pardavė ir visi 
buvo su krautuvėlėmis.

Pirko jie apie desėtką 
neteko gyventi daugiau 
mėnesius. Parduodavo, 
r u uždarbiu,
gerai sekėsi, kad sukirto kai kuriuos to 
verslo 'ekspertus. Jurgis niekad nepir
ko senu laužu, kuriuose žmonės nenore- 
tų gyventi, pirko visuomet atsargiai, ge
rai apsižiūrėdamas.

Taip už trejeto metelių jų turtas taip 
paaugo keleriopai, net dešimteriopai. 
1926-tais metais jie nupirko du nameliu 
su krautuvėle, pirko tada, kai jau buvo 
prasidėjusi antra pokarinė depresija.. 
Tai ten jie ir liko. Jau negalėjo jie nei 
už užmokėtą kainą parduoti, nes žmone- 
liai namų jau turėjo prisipirkę kas tik 
norėjo ir pinigų turėjo. O namų kainos 
greitai pradėjo mažėti ir mažėti.

ir nei viename 
kaip septynius 
žinoma, su ge- 

Ir tas verslas jiems taip

milijonie-

1927-tų metų pabaigoje depresija jau 
buvo įsisiūbavusi. Bankruto giltinė ne 
juokais pradėjo smaugti smulkių namų 
savininkėlius. Bankai negailestingai 
atiminėjo jų namelius. Ir tas tęsėsi iki 
pat 1929 metų, kada Wall str-eeto birža 
tarytum perkūnas iš giedro dangaus 
trenkė į pasaulio finansierių galvas: 
prasideda katastrofa... Didieji bankai 
turi praryti mažesniuosius...

Bet iš viso blogiausia buvo mažų na
mų savininkėliams. Bankai iš jų name
lius atiminėjo be pasigailėjimo. Darbus 
retas kuris tūrėjo. Namų niekas nepir
ko, dors parduoti daug kas būtų norėjęs. 
Nuomininkai nuomų nemokėjo, nemokė
jo ir tie, kurie galėjo, n-es rytojus nie
kam nebuvo užtikrintas. Šiandien žmo
gus dirba, bet rytoj jis gali atsirasti 
gatvėje, bedarbių eilėse. Iš fabrikų dar 
vis kasdieną atleidinėjo žmones. Ir na
mų savininkėliai bankrutijo, turėjo at
sisveikinti su savo nameliais ir į juos 
įdėtais pinigėliais.

Už morgičius priėmę gana namų pas
kui kojas pakratė ir nekurie bankai, nu
nešdami su savimi paskutinius žmonių 
centus, kurios jie buvo susitaupę juodai 
dienai.

Tiesa, kuomet prie vairo stojo Frank
lin D. Rooseveltas, bankai tapo sutvar
kyti. Vėliau, nors po kitais vardais, ne
kurie bankai iš naujo atsidarė 'ir kas 
anksčiau ten turėjo pinigų, tai pradėjo 
pamažu, vieniems dešimtį, kitiems 15 
nuošimčių, grąžinti. Bet daugumos cen
teliai žuvo. Pavyzdžiui, vienas Jurgio 
kaimynas buvo pardavęs namelį ir ban
kai! padėjęs $10,000. Bet lygiai už sep
tynių dienų tas bankas paskelbė savo 
bankrutą. Ir tas kaimynas iš tų pinigų 
niekad neatgavo nei cento. O jis turėjo 

' šeimyną, augino du mažyčiu vaiku.
(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA
Darbdaviai išlekia sudaužyti 

plumberių uniją
Kaip žinia, čia streikuoja 

plumberiai jau veik du mė
nesiai už pakėlimą algų. 
Streikui galo dar ir dabar 
nesimato. Iš vienos pusės, 
plumberiai, nors vadovybė
je dviejų skirtingų unijų, 
solidariai laikosi pikieto li
nijose ir pasiryžę streiką 
laimėti. Tuo tarpu, iš an
tros pusės, darbdaviai irgi 
užsispyrę sulaužyti streiką 
ir grąžinti darbininkus dar
ban be. laimėjimų. Negalė
dami to atsiekti, pagaliau 
jau nori pirmu, kartu pa
naudoti neseniai pravestą 
Duplesio įstatymą ir visiš
kai ^sudaužyti uniją. Cor
poration of Plumbing and 
Heating Contractors per 
savo advokatus įteikė Kve
beko Darbo Santykių Komi
sijai peticiją, kurioje reika
lauja, kad viena iš plumbe
rių unijų — United Asso
ciation of Plumbing and 
Pipefitting (AFL) — būtų 
nelegalizuota, nes būk jofl 
valdyboje yra trys komu
nistai.

Tačiau vyriausias unijos 
organizatorius, Joseph Co- 
nolly, griežtai užgmčina, 
kaį unijos vadovybėje yra 
bent vienas komunistas. Ar 
šis užginčinimas ką nors 
reikš, artima ateitis paro
dys. Pabaigoje šios savai
tės prasidės unijos tyrinėji
mas, ir visai gali būti neste
bėtina, kad Darbo Santykių 
Komisija gali “susimylėti” 
ant darbdavių 
unijos čarterį. 
jei ir pavyktų 
uniją išgelbėti, tai vistik ta 
turėtų atidaryti bukaprotiš
kiems unijų vadams akis, 
kad dabartiniu laiku leng
va patapti “komunistu” bi
le vienam unijos vadui, jei 
jis nori privesti darbinin
kus prie bet kokių laimėji
mų, įskaitant ir patį Conol- 
ly, nežiūrint, kad, kaip jis 
pats sakosi, kad “aš esu di
džiausias komunistų opo
nentas.”

tatą. Jis tęsia mokslą ir 
toliau, o kai tik bus vietos, 
žada stoti į McGill univer
sitetą.

MIRĖ
Spalio 23-čią dieną stai

ga ir netikėtai mirė Anta
nas Vaičikauskas, sulaukęs 
61 metų amžiaus. Paliko 
liūdesyje žmoną Marijoną 
Vaičikauskienę (Merkytę) 
ir sūnų Walterj. Taipgi 
pusseserę Detroite, ir čia 
pat giminaitę, Julę Matule
vičienę.

Velionis iš Lietuvos kilęs: 
Rokiškio apksr., Skapiškio 
valsčiaus, Čivų k. Į Kanadą 
buvo atvykęs 1923 m.

Palaidotas per St. 
mas More bažnyčią, 
des Neiges kapinėse.

Tho-
Cote

BINGHAMTON, N. Y

HARTFORD, CONN
Pirm rinkimų abiejų val

dančiųjų partijų kandidatai 
bandė savo marškinius baltin
ti, o kito juodinti. O kai per
žvelgi jų praeities rekordą 
(vienas gubernatorius, o kitas 
kongresmanas), tai dėl darbo 
žmogaus reikalų galvos nesu
ko nei vienas. Todėl balsuo
tojas mažai teturėjo pasirin
kimo kur darbininkų ar pro
gresyvių kandidatų nebuvo.

Atėjus rudens sezonui pra
sidėjo parengimai. Dėl Įvairių 

ių negalime surengti 
tai bandom tenkintis 
su žaislais ir užkan- 

kad turėtume progą 
kartu visi, kurie per

mažais 
džiais, 
susieiti
daug metų dalyvaudavome vi
so k i u ose p are n g i m u ose.

Senosios kartos šokėjų gru
pė sumažėjo, o muzikantai la
bai pabrango, tai neįmanoma 
nusamdyti visiems parengi
mams, tad nors susieiname

Rytoją L. Žemaitienė aplanko 
visas, todėl verta moterų dar
bą paremti.

Pamačius vietinio korespon
dento pranešimą apie Mr. ir 
Mrs. Lukų sirgimą (labai gai
la gerų žmonių), prisiminė M. 
Nikžentaitienė, labai gera rė
mėja visų gerų darbų. Daug 
i u kentėjo šiais metais. Nete
ko savo gyvenimo draugo, 
staiga mirė. Tas buvo didelis 
jai smūgis, sukrėtė sveikatą. 
Senas posakis sako: viena bė
da, tai ne bėda, bet kelios su
ėda. Ji pati parpuolė, sutriuš
kino rankos riešą Į šipulėlius. 
Rodos, praėjo 5 mėnesiai ar 
daugiau, o dar tą ranką ma
žai gali vartoti. Skausmai 
vargina be sustojimo. Gaila 
geros draugės. Didelis atjau
timas jūsų nelaimėje!

ir atimti iš
O ant galo, 
kol kas dar

c

Asbestos streikierių 
byla atmesta

• Visi atsimena didįjį Thet
ford Asbestos mainierių 
streiką 1949 metais. Dar
bininkai, spaudžiami nepa
kenčiamų darbo sąlygų, iš
ėję į streiką vieningai ir su 
dideliu pasiryžimu laikėsi 
pikieto linijose. Iš antros 
pusės, darbdaviai su pro- 
vincialės policijos pagalba 
visu įtūžimu puolė streikie- 
rius, kad sulaužyti streiką. 
To rezultate, aštuoni strei- 
kieriai buvo policijos su
žeisti. Sužeistieji užvedė 
teisme bylą prieš tris pro
vinciates policijos narius, 
reikalaudami po $25,000 at
lyginimo kiekvienam— viso 
$200,000.

Jų byla atėjo tik šių me
tų spalio mėn, 29 d., ir tei
sėjas Antohio Carneau by
la atmetė. Atmetė todėl, 
kad, teisėjo nuomone, kal
tintojai neganėtinai įrodo, 
jog policistai juos sužeidė. 
Pagaliau, jis pridėjo, kad 
jei ir būtų priimti tokie 
įrodymai, kaltintojai, sako, 
negali tinkamai pažinti tų 
policistų, kuriuos jie mini.

Lietuvių eilės retėja. Mėne
siu laiko mirė 5 :

George Stelmokas' mirė su
ėjęs 68 m. amžiaus. Nuliūdi
me paliko žmoną ir dukterį, 
taipgi sūnų Edvardą ir 2 
anūkus.

Mrs. M. Linionis mirė 53 
metų amžiairs. Nuliūdime pa
liko vyrą ir sūnų, taipgi daug 
artimų ir giminių.

Joseph Martin, 54 m am
žiaus. Buvo pirmojo pasauli
nio karo veteranas, sirgo kele
lis metus veteranų ligoninėje, 
ten ir mirė. Nuliūdime paliko 
žmoną Kathę, sūnų Thomas 
ir marčią, seserį Mrs. L. Hit- 
chee, Richfield, N. J., brolį 
Vic, gyvenantį Kalifornijoje ir 
daug kitų artimų giminių.

Willi Petrauskas, 48 m., mi
rė City ligoninėje. Nuliūdime 
paliko 3 seseris: Mrs. N. Alc- 
liūnas, Mrs. A. Vincius ir bro
lis George gyvena šiame mies
te, o sesuo Mary Abromaitis 
gyvena Miami, Fla.

Visi 4 buvo praktikuojanti 
katalikai. Visiems, velionių ar
timiems reiškiu užuojautą.

Apie penktojo. V. Čekanaus
ko, laidotuves buvo aprašyta 
pirmiau.
Ligoniai mūsų mieste

John. Welks serga jau dau
giau 4 mėnesiai, kaip sakė 
man jo žmona Ona.

Naujai susirgo N. Simonai- 
tienė. Randasi savo namuose, 
po gydytojo priežiūra po su
grįžimo iš ligoninės.

Elzbieta Tinkūnienė randa
si Wilson Memorial ligoninėje, 
Johnson City, N. Y.

Elzbieta Ručinskienė 
randasi viiš minėtoje 1 
nėję.

Ligoniams 
sveikimo.

L. M. Klubas bando rengti 
ši .šeštadieni, lapkričia 6-tą 
dieną, 5:30 vakaro, toki pa
rengimą, kad turėtume progos 
susieiti, visi. Praėjusieji mūsų 
parengima'i būdavo geri, tikiu, 
kad toks bus ir šis.

Moterys atlieka gerus dar
bus su pinigais, aukauja Įvai
riems iškilusiems reikalams. 
Taipgi susirgusioms savo na
rėms nuperka dovanėles. O 
mūsų nenuilstanti ligonių lan-

Kiek šiandien serga ir mirš
ta sunku ir prisiminti. Bet tai 
gamtos Įstatymas. Kaip aug
menėliams, taip ir mums,žmo
nėms, reikia trumpai pereiti 
gyvenimo kelionę. Tam nepa
sipriešinsi. Kurie krutam ge
riau, glauskim savo spėkas 
vieni prie kitu, tai bus tvir
čiau visiems.

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

IR BALIUS
Rengia

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECIŲ PAGELBA

Įvyks šeštadienį

RUBA
414 Green Street

HALL
Philadelphia, Pa.

*
!Žgrotto pa- S

Josephine

Hartford, Conn.
Vakarienė su paniarginimais įvyks 

ieštadienį, G d. lapkričio, 5:30 v. v., 
157 Hungerford St. Maistas bus ge
ras ir įvairus, nesigailėsite atėję, o 
kaina labai žema. Įsitėmykite lai
ką: 5:30 v. v. “šarp.” Visus kvie
čia L. M. Klubo komisija. .

A.L.D.L.D. G8 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio (Nov.) 
8 d., Laisvės Choro salėje, 157 Hun
gerford St., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ir nares malonėki
te dalyvauti, nes turėsime išrinkti 
darbininkus ateinančiam baliui ir 
yra kitų svarbių reikalų aptarimui.

A. K.

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-ta Apskritis rengia 

žmonį su vakariene ii- šokiais,
kantį šeštadienį, lapkričio 6, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. Clair 
Avė. Vakarienė bus patiekta 7-tą 
valandą vakare, kad visi į laiką, 
kartu galėtų pavakarieniauti. Ren
gėjai nuoširdžiai kviečia visus pava
karieniauti. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

(213-214)

pa- 
se-

Tik

Dar vienas lietuvis jaunuo
lis baigė mokyklą

Jau buvo rašyta pirmiau, 
kad šiais metais visa eile 
lietuvių j a u n tt o 1 i.ų baigė 
aukštesnes mokyklas,
šiomis dienomis teko suži
noti, kad dai* vienas lietu
vis jaunuolis, Eddie Jone- 
liūnas, iš Tertraultville. 
baigė Montrealo aukštes
niąją mokyklą ir gavo ates-

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

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

A. W.

* 
* 
* 
❖

Mildred Stensler 
sopranas

Jonas J. Grybas 
tenoras

Jiedu dalyvaus kvartetuose ir duetuose

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

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

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

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komišku vaidinimu v •

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI PUS 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)- Ketvirtad., Lapkr. (Nov.) 4, 1954



Amerikos su Tarybų 
Sąjunga draugingumui 
metinis mitingas

Nacionalė Amerikos su Ta
rybų Sąjunga Draugingumui 
Taryba skelbia jog jos meti
nis masinis mitingas šiemet 
įvyks New Rockland Palace, 
155th St. ir 8th Ave.. Bronx.

Rengia paminėjimui 21 me
tų sukakties nuo įsteigimo di
plomatiniu ryšių tarp Jungti
nių Valsti jų ir 'karybų Sąjun
gos. šio mitingo tikslas yra sti
printi abieju šalių pastangas 
sugyventi laikoje. Sykiu jtami-

Paul Robesonas bus vienu 
kalbėtojų ir dainuos. Taipgi 
kalbės organizacijos pirminin
kas Dr. John A. Kingsbmv,

William Howard M (dish, 
daktorū Jessica Smith.

Viešbučių darbininkai 
už Harrimana

Pirm rinkimų viešbučių dar
bininkų unijų centras vykdė 
“šiaudini" balsavimą. Norėjo 
patirti ar narių nuomonė ati
tinka viršininkų nuomonėms 
parinkime kandidatų i vald- 
vietes.

Balsavimui statė tiktai dvi 
iš vyriausių pozicijų, guberna
toriaus ir prokuroro, Už de
mokratų Harrimana balsavo 
10,878 unijistai, už republiKe- 
nų Ives 2,171. Balsuojant pro
kurorą, 9,873 balsavo už Roo
se veltą, 1.938 
savo 
kai.

Viešbučių darbininkai, tai 
tie žmonės, kurioms dažniau
sia tenka ir asmeniškai susi
durti su tų partijų aukštuome
ne kasdieniniame darbe.

už Javits. Eal- 
imto viešbučių darbiniu-

New Yorko opera 
išvyko gastrolėn
gai užbaigė rudeninį sezoną 
City Center. Pradžioje lap
kričio visas štabas, 200 asme
nų, vežini kostiumais, sceneri- 
jomis ir visa vaidybai reika
linga manta išvyko vaidinti 
11-je kitų miestų. Gastrolėje 
užtruks 5 savaites.

nininkai,
k ėst r as, 
kostiumų tvarkytojai, garsin
tojai ir viso darbo vedėjai.

choras, baletas, or- 
scenos parų ošėją i,

Aido Choras
Pa m o k os j vyk sta k as p e n k t a - 

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
lankiame ir naujų.

Valdyba

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 delega
tus į LDS Trečiosios Apskri
ties konferenciją. Taipgi 13 
kuopos vakarienės tikietai jau 
gatavi, nariai prašomi paimti 
platinimui. Jų kaina $2.

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 skelbkis Lais-

Laisvės koncerte įriedėsime
nepaprastą programą

metinio

žavinga,programa bus tokia 
jog jos tikrai ilgu 
no veltui norisi, ka< 
tų greičiau. Juk jame daly
vaus apie pusė buvusio Chica- 
goje festivalio, jeigu neskai- 

1 tolumas neleidžia tuos skait- 
llingus Chicagos lietuvių (ho
lms atkelti į Richmond Hill.

Laisvės koncerte dainuos tas 
Į jau pas mus kartą girdėtas 
;ir Chicagoje labai pamylėtas 
i worc'esterieciu duetas, Ona 
[ Dirvelienė ir Jonas Sabai iaus-

malonaus balso, vis auganti 
jaunuolė solistė Aldona Wal- 

j groti tik mažai grupei musi.Š- 
Į kių girdėti Shatusky dvyniai 
jaunuoliai muzikantai. Visuo
tina naujove bus philadelphie-

Dalyvaus ii- mūsų dažniau 
j girdimi, bet visuomet mylimi

Bing Crosby, Rosemary Clooney, Danny Kaye ir Ve 
len scenoje Irving Berlin’')filme “White Christmas, 
bar Radio Citv Music Hall.

SERGA PARDAVIMAI
1-

Hl-
Antanas Litvaitis, LDS 

mos kp. narys, rašo LDS cr 
frui, kad jis randasi ligoninė
je jau keturios savaitės.

4 d. Buvo nuvežtas Į ligoninę. 
Kadangi dešinę ranką smar
kiai sužeidė, tai teks jam li
goninėje pabūti kiek ilgesnį 
laiką.

Jis norėtų, kad kas iš drau
gų jį ligoninėje palankytų. 
Randasi Jewish Hospital, 555 
Prospect Pl., 
aukšto ward e.
galima lankyti nuo 1

vai. iki 8 vai

Dienos laiku 
>0 vai.

Miesto 
dienomis 
677 senų 
bia suma 
tos sumos 
prieš 50 metų, subway 
d e nt ie k i u, b i b 1 i ote k u 
šioms statyboms.

iždininkas šiomis 
atm o k e j o $109.283,- 
skolų, dar su štam
pai u k anų. Arti pusė 

buvusi užtraukta
van-

ir pana-

Holland tunelyje 
vertęs sunkvežimis 
ręs trafiką per arti

buvo apsi-
ir užtvė-

Neleido šalinti iš
namų sum

Steuer atsisakė įsakyti pra
šalinti iš namų šunį dėl to, 
kad namo . savininkas sake, 
jog jis negali pakęsti šunies. 
Teisėjas pastebėjo, kad namo 
savininkas buvo pirmiau už
vedęs bylą prieš patį buto 
rendauninką ir tiktai po to, 
kai nepavyko rendauninką 
prašalinti, pasiskundė dėl šu
nies,

dainos solistai Suzanna Kazo- 

gi kompozitorius - pianistas 
Krank Balevičius, ir Aido Cho
ras: su naujomis dainomis, va
dovybėje savo talentingos mo
kytojos Mildred Stensler.

Gi po programos šokiams 
gros plačiai žinomasis George 
Kazakevičiaus o r k e st r a s.

Laisvės skaitytojai prašomi 
rozervuotis tą dieną koncer
tui, taipgi kviesti savo jauni
mą, draugus, pažįstamus.

Prieteliai iš kitų miestų at- 

jungtų savo vizitus pas gimi- 

certu. Juk tokių koncertų re
tai kur dabar teišgalima su- 

Kie k vienam, kieno 
ir išteklius leidžiasveik ata

kelių dešimtų mylių kelione, 
reikėtų suteikti sau tą malo
numą. Tuo pat sykiu bū
tų draugams' pasimatymo 
džiaugsmas T1r dienraščiui 
raudos.

Parduodame Barber Shop, 122 
Flushing Ave. Trys vyrai dirba. 
Tik ta viena barberne aplinkui 
Navy Yard, Brooklyhc. Susitaikysi
me an I vietos.

(215-217)

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174■ -4- <| Lapkričio
ą November

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

9

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.

Padėjęs įkalinti savo 
seserį portorikietis 
paleistas be bausmės

Gonzalo Lebron, kuris liudi
jo prieš savo seserį Lolitą i)' 
12 draugų, tapo paleistas be 
bausmės, nors buvo prisipaži
nęs kaltu. Tie kiti puertorikie- 
čių nacionalistų partijos na
riai sakėsi nekaltais, tačiau 
vadovaujantis Lebrono liudy- 
mu prieš juos, jie tapo nuteis
ti po šešeris metus kalėti.

Jie visi buvo kaltinami arti 
Šimto metų senumo įstatymu, 
būk jie suokalbiavo spėka i)' 
prievarta nuversti vąklžią. 
Teisiamieji sakė, kad jie ne- 
suokalbiavo. -

Gonzalo Lebron ir kiti trys, 
kurie taipgi buvo prisipažinę 
kaltais; (du iš tų irgi liudijo 
prieš kitus) oficialiai buvo nu
teisti, tačiau teisėjas tuojau 
panaikino pabaudą, jie išėjo 
laisvi. Laisvę jiems suteikė už 
tai, kad jie padėjo nuteisti sa
vo tautiečius.

Lebrono sesuo 
bi’on jau pirmiau 
ta kaip dalyvė 

Lolita Te
buvo nuteis- 
apšaudymo 

Kongreso. Jinai tame prisipa
žįsta ir už tai buvo nuteista 
16 iki 50 metų kalėti, o 3 ki
ti su ja buvę asmenys nuleisti 
25 iki 75 metų. Bet ji liudijo, 

i kad suokalbio nebuvo. Sakė, 
i kad tie kiti teisiamieji su jų 
' keturių planu nieko neturėjo, 
apie tą planą nežinojo.

Lolitos brolis Gonzalo Le
bron tačiau tikrino, kad visi 
teisiamieji esą suokalbinin
kais. Tas jo liudymas greta 
padėjo nuteisti kitus, pridėjo 
ir jo seseriai dar šešeris me
tus prie jau buvusių 16-kos 
iki 50 metų.

Roche atrodė nieko
nepaisančiu

New Yorke 'tebevykdomas 
teismas John Francis Roche, 
pris'i p a ž i n u s i o ž m o gž u d y stė j e. 
Nors jis yra prisipažinęs kal
tu keliose, tačiau oficialiai 
teisiamas už vieną, už nužu
dymą 14 metų mokinės Doro
thy Westwater.

Pirmomis teismo dienomis 
buvo pašaukti tie asmenys, ku
rie paskiausia matė Dorothy, 
gyvą ir tie, kurie ją atrado 
mirštančią. Roche nerodė su
sijaudinimo dėl tų lindynių.

Eva Liko va dainavo New 
York City Opera Company 
statomose operose, City Cen
ter. Sėkmingas rudeninis sezo-

pradeda derėtis

Unijistai darbininkai Fulton 
Fish Markete buvo paskelbę 
streiką. Praėjusi pirmadieni 
unija skelbė, kad jau 20 iš 
100 firmų pasirašė su unij.a 
sutartį, patenkinant reikala
vimus.

Dauguma firmukių yra ma
žos, samdo tik po 1 ai- po ke^ 
lis darbininkus, tad ir streikie- 
rių viso buvo apie 400. Unija 
reikalauja po $10.40 savaiti
nio priedo, iš kurio $6.75 eitų 
algoms, o likusieji įvairiems 
unijos fondams.

Woodsideje du 4 motų ber
niukai užbėgo priešais atei
nantį sunkvežimi ir abu tapo 

pavo-apdaužyti, bet išvengė 
įingų sužalojimų.

Clin-Viešbutyje Governor 
ton prasidėjo laivakrovių uni
jos (ILA) atstovų derybos su 
firmų atstovais už naują kon
traktą. c

Laivas Britanic atplaukė į 
New Yorką 48 valandas pavė
lavęs dėl blogo oro. Pavėlavi
mas sumaišė planus daugeliui 
iš 868 keleivių ir jų laukian
tiems.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dį\ A. Petriką
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. T.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Į Teatruose NEW YORK
CARMEN JONES HELP WANTED MALE

Rivoli Teatre prie Broad- 
i way ir 49th St. rodomasis 2oth 
i Centuary-Fox filmas “Carmon 
Jones” turi savyje kai ką nau- 

į ja. Tuo nauju yra šis tas tik
rai gyvenimiško, kas retai pa
sitaiko filmuose, kuriems pa- 

' grindų būna imti amerikiniai 
\ aizdai.

| militariškos kempės, j kurios [ 
j spygliuotomis vielomis aptvev-į 
i tų barakų dulkėtą, varganą i 
sritį atvyksta ii* būriai mergi-

; nu. Vienos atvyksta būti artiI *
savo vyrų ir sužadėtinių, o ki-

i tos ieškodamos juos vilioti, 
[sau vyrą gauti. Dar kitos at
vyksta dirbti pasinaudojant

Į suvažiavusių merginų darbu

sublokš- . Spauda žymi, kad ji yra 
jaunime | New Jersey komunistų vado- 

1, kumš- |\ė, bet warantas jai areštuo- 
tynių, prie kurių sukurstymo i ti buvo išduotas praėjusio bir- 

1 žolio 17-tą New Havei/g, o 
areštuota Bronx restaui’ne.

šį ilitariškų sąlygų 
tame vienon vieton 

prisideda aukštesnieji vieti
niai ii* atvykėliai iš kitu]- sau 
smagumo ieškantieji visokį 
“labdariai.” Už visą tai nu
kenčia nuo aukštųjų ar vieni 
kitus nubaudžia mažesnieji, 
kurie norėjo tikrai, karštai 
mylėti, teisingai gyventi. Pati 
gražuolė Carmon Jones vieną 

duoną ip gražų aprėdą parsi
duoti kitam. Už tai jos buvęs 
mylimasis, užsidegęs kerštu 
( holly woodiškai) “iš meilūs” 
ją pasmaugia.

Dorothy Dandridge, Olga 
James, Harry Belafonte Broc 
Peters ir kitų vaidyba yra la
bai gera. Randasi dainų, juo
kelių, kai kur išsirita i)’ ašara 
dėlw skurdaus žmonių gyveni
mo, kuris tikrovėje yra 
skurdesnių.

d ai1

Rep.

Jei jūs norite parduoti 
mą ar biznį, paskelbkite Lais 
vėje, parduosite greit. Už 
skelbimą kaina žema.

na-

pa-

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

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

iMATTHEW A
I BUYUS

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

4 pusi. Laisvė (Liberty)Ketvirtad., Lapkr. (Nov.) 4, 1954

Viduramžis nusimanantis ar. no
rintis išmokti dry transfer spausdi
nimo. Su mechanišku patraukimu, 
darbštus. Nuolatinis 
mam asmeniui.

Tel. B.A. 7-7355.

1 juka-

(213-215)

i Areštavo dar vieną 
įtartą “subversyvume”

■ jog čia areštavo Martha 
IStone. Anot spaudos, kaltina- 
1 ma, kad ji esanti komunistų 
i vadovė ii* kad per eilę pas- 
I kiaušių motų saukusi “pože
myje.” 

ti beširde, beveik pabaisa. 
Girdi, ji 1951 metais prasiša
lino iš namų palikdama Ner- 
arke vyrą ir 6 metų sūnelį. 
Nesugrižusi net lankyti, kai 
berniukas buvo ligoninėje nuo 
auto nelaimės. Nesugrižusi 
net į tėvo Juliaus Stone šer
menis, kai jis mirė 1951 metų 
lapkričio 1-mą. Matomai, šni
pai ten jos laukė ir buvo la
bai nusivylė, kad nesulaukė.

Marthos tėvas buvo atvykęs 
iš Rusijos. Martha gimusi New 
Yorke 1910 metų lapkričio 
1-mą. Įstojusi Jaunų Komu
nistų Lygon 1923 m. 194! mc» 
tų vasario mėnesį išėjo u| 
Emil Asher. O 1951 jau turė
jo apleisti namus, vyrą ii* sū
nelį dėl persekiojimų už gyni
mą darbininkų reikalų. Taip 
apie ją rašo spaudoje.

To pati spauda žymi, kad 
apie 130 darbininkų vadų ko
munistų jau buvo areštuoti 
nuo 1948 metų einant vogiais 
pat kaltinimais, būk jie^suo
kalbiai! ja mokyti žmones, 
skelbti, kad reikia spėka ir

New Yorko policija su
mažino aukščio minimumą 
ant pusės colio. Iki šiol po
licininku galėjo būti tik 5.8 
siekią vyrai, o dabar 5.7 su 
puse. Bet eilinis Amerikos 
vyrų aukštis yra 5.6 su pu
se colio.

Kad patekti į Amerikos 
karines pajėgas, vyras tu
ri turėti bent penkias pė
das aukščio.

Vidutinis Amerikos vyrų 
aukštis nuolat didėja, sako 
ekspertai. Statistika taipgi 
rodo, kad aukštesnio ūgio 
vyrai Amerikoje pasiekia 
geresnes ekonomines pozi
cijas. Vyrai, kurie siekia 
6.4, vidutiniai uždirba virš 
6 tūkstančius dolerių i įlie
tus. Bet, žinoma, yn<$ ir 
daug aukštaūgių beturčių.

Norintieji pirkti bizni, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

t

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR\ /
Įdedamos, Taisomos, Naujos / * 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc. |

ST. 4-6777 ST. 6-4080




