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KRISLAI
Turėkime mintyje.
Diksikratų dienos.
Ar išleis?
Visgi blofino.
Ir jis giedojo apgavyste.
Naujas geras fondas.
Vteiška Ivgvbe.

Rašo A. BIMBA Washingtonas. — šian
dien, pirmadienį, senatas 
susirinko į specialę sesiją, 
kad apsvarstyti savo komi
teto pasiūlymą pasmerkti 
senatorių McCarthy. Speci
aliai sudarytas senatinis 
komitetas, susidedantis iš 6 
senatorių su Watkins u 
priešakyje, McCarthy rado 
kaltu kitų senatorių Įžeidi
nėjime ir paniekoje senatui.

“Aš linčiuojamas...”
Sekmadienio vakare se

natorius McCarthy radosi 
ant “Face the Nation” ra
di jo-televizijos programos. 
Ten jis buvo klausinėtas, 
ko jis tikisi iš specialės se- 

■' nato sesijos. McCarthy pri- 
į pažino, jog laukia pasmer
kimo. Jis sakė, kad geriau
siu atveju jį parems apie 
19 senatorių, bet beveik vi- 
si demokratai ir liberališki 
republikonai balsuos prieš 
jį.

McCarthy pakartojo anks
čiau darytą kaltinimą, kad 
ta sesija bus “linčiavimo 
orgija.” Klaustas vieno 
laikraštininko, kaip jis ga
li vadinti- legaliai išrinkto 
Amerikos senato veiksnį 
linčiavimu, McCarthy pra
dėjo išsisukinėti ir sakyti, 
kad tai vyriausiai jo prie
šai, demokratai, jį linčiuos, 
nes jie net pripažįsta, -kad 
nori jo atsikratyti.

Kuomet kitas laikrašti
ninkas jam priminė, kad ir 
republikonų dauguma bal
suosianti prieš jį, McCar
thy atsisakė tą pripažinti. 
Jis sakėsi nežinąs, kokio 
nusistatymo laikysis repu
blikonų partijos vadai se
nate.

Apie praeitus rinkimus
McCarthy taipgi buvo 

klaustas, kaip jis jaučiasi 
apie praeitus rinkimus. Jis 
sakė, kad republikonai būtų 
geriau pasirodę, jeigu jie 
būtų naudoję daugiau anti
komunistinės taktikos. Jam 
patiko kaip kampaniją ve
dė vice-prezidentas Nixo- 
nas, bet jam nepatiko Ei- 
senhowerio perdidelis beša
liškumas.

Neperduos dokumentų
McCarthy taipgi buvo 

klaustas, kas atsitiks su vi
sais slaptais dokumentais 
senato tyrinėjimo komisijo
je. Mat, senatui pereinant 
į demokratų rankas, jie 
perims ir iki šiol McCar- 
thy’o vadovautą komitetą. 
McCarthy yra praeityje pa
reiškęs, kad jis demokra
tams neperduotų dokumen
tų, ypatingai jo slaptų in- 
formerių vardų. Jis pakar
tojo, kad jų neperduos.

“Ar tas reiškia, kad iš 
komiteto dokumentų išim- 
site ir asmeniškai palaiky
site tuos, kuriuos norite

Ahnns visiems rūpi, kad 
Laisvės metinis koncertas 
lapkričio 14 d. būtų gražus 
ir skaitlingas. Koncerto 
programa bus puiki, turtin
ga-

Kas dar lieka padaryti? 
Lieka tik vienas dalykas: 
visiems laisviečiams pasi
darbuoti, kad koncerto pu
blika būtų skaitlinga.

Čia jau darbas ir reikalas 
visų dienraščio rėmėjų ir 
prietelių. _ •_

Reakciniai pietinių vals
tijų demokratai vadinasi 
diksikratais. Jie jau seniai 
talkauja republikonams.

Ką jie darys po šių rinki
mų? Jų rankose persvara. 
Faktinai jie kontroliuos 
Kongreso abudu butu.

Maža ju saujelė, bet jų 
įtaka bus didžiausia. Jie gi 
nei Amerikai, nei pasauliui 
gero nevelina.

Dr. Linus Pauling, Cali
fornia Institute of Techno
logy profesorius, laimėjo 
Nobelio premija už pasižy
mėjimus chemijoje.

Dr. Pauling yra pažan
gus mokslininkas. Jis ir 
dabar smerkia makartis- 
tus ir mokslininku perse
kiojimus už ju idėjas.

1952 metais šis mokslinin
kas norėjo važiuoti Londo
nan ir dalyvauti pasauli
niame chemikų kongrese. 
Mūsų valstybės denartmen- 
tas jo neišleido, nedavė jam 
pasporto. Ji paskaitė 
“subversyviu” ir jo kelionę 
Londonan kenksminga Ame
rikai !

Dabar Dr. Paulng norėtų 
važiuoti į Stockholma No
belio premiją pasiimti. Įdo
mus klausimas: Ar valsty
bės departmentas ji išleis?
f
Visgi labai negražu: pre

zidentas Eisenhoweris pri
sipažino, kad jis rinkimų iš
vakarėse blofino, kai visą 
Ameriką gązdino šaltuoju 
karu tarpe jo ir Kongreso, 
jeigu Kongrese daugumą 
laimėtų demokratai.

Dabar jis sako, kad tokio 
karo nebūsią ir kad jis pa
sistengsiąs pilnai ir gražiai 
su demokratais kooperuoti.

_ •

Prie republikonų rinkimi
nės apgavystės prisidėjo ir 
smetonininkų Vienybės re
daktorius. Jis irgi suriko: 
“Dar niekad, taikos metu, 
nebuvo taip mažai bedar
bių, kaip šiandien.”

Juozas Tysliava, matyt, 
tebėra sotus, todėl penkių 
nrflijonų bedarbių ir kelis 
s^Jkius daugiau dirbančiųjų 
tik dieną kitą į savaitę jis 
neatjaučia. Sušilęs jis tū- 
ravojo republikonams apie 
gerovę ir pralobimą.

(Tąsa 4—tame puslap.)
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Jis pats pripažįsta, 
kad bus pasmerktas

10 žmonių užtroško
nuo apšildymo dujy

sau palaikyti?” jo klausė 
vienas laikraštininkas. Mc
Carthy kiek susimaišė ir 
pradėjo aiškinti, kad di
džioji dalis jo slaptos infor
macijos randasi ne doku
mentuose, bet jo galvoje — 
atmintyje.

Senatas pašvęs šį antra
dienį minėjimui keturių mi
rusiu senatorių. Trečiadie
nį diskusijos apie McCar
thy prasidės smarkesniu 
tempu ir, kaip manoma, ke
lių dienų bėgyje pasmerki
mas bus išneštas.

Bohlenas tarėsi 
su G. Malenkova

Maskva. — Amerikos am
basadorius Charles E. Boh
lenas dalyvavo diplomati
niame bankete, kuriame 
buvo minėtos 37-tos tarybi
nės valdžios įsteigimo meti
nės. Banketą davė užsienio 
reikalu ministras Moloto
vas.

Šiame bankete Bohlenas 
pirmu kartu sutiko TSRS 
premjerą Malenkova ir su 
juo kalbėjosi apie 40 minu
čių. Vėliau, per oficialę 
banketo programą, Bohle
nas ir Malenkovas pasikei
tė tostais, gerdami už viens 
kito kraštą ir draugingus 
santykius.

Kitas amerikietis gavo 
progą pasikalbėti su Ma- 
lenkovu: Kongreso narys 
Viktoras Vickershamas, de
mokratas iš Oklahomos, ku
ris tik dieną anksčiau at
vyko Maskvon.

Tame pačiame bankete 
Malenkovas ir Chruščiovas 
ilgai kalbėjosi su Jugosla
vijos ambasadorium Dobri- 
voje Vidicu.

- I

Civiliai kontroliuos naują 
armiją, tvirtina Adenaueris

Bonna. — Kancleris Ade
naueris užtikrino krikščio
nių demokratų partiją, kad 
civiliai kontroliuos naująjį 
Wehrmachtą, Vakarų Vo
kietijos armiją. Jis sakė, 
kad nebus prileista naujo 
generalinio štabo įsteigimo, 
kuris save laikytų virš ci- 
vilės valdžios ir su laiku 
taptų naujos diktatūros už
uomazga.

Adenaueris pripažino, 
kad naujos armijos steigi
mas sudaro pavojų, kad iš 
naujo susidarys militaristi
nės klikos, kaip tai buvo po 
pirmojo pas aulinio karo 
Weimaro respublikos laiku. 
Bet sake dėsiąs pastangas 
neprileisti tokios karinės 
klikos susidarymo.

NEW YORKO ORAS: 
Apsiniaukę, vėsu.

J. A. V. lėktuvas pašautas 
Kurilų salyno apylinkėje 

favimo žvalgybinis orlaivisTokyo. — Amerikos avia
cijos štabas Pacifike prane
ša, kad du tarybiniai sprus- 
miniai (jet) lėktuvai pašovė 
amerikiečių foto-žvalgybinį 
B-29 tipo orlaivį. Orlaivis 
buvo pašautas į šiaurę nuo 
Hokkaido salos, šiaurinės 
Japonijos, Kurilų salyno 
srityje. Kurilai priklauso 
Tarybų Sąjungai.

Orlaivis turėjo 11 asme
nų įgulą. Pažeistas orlai
vis atskrido iki Japonijos 
sausžemio ir 10 įgulos na
rių laimingai nusileido pa- 
rašutais, bet vienas buvo 
rastas užmuštas.

Amerikiečių aviacijos šta
bas sako, kad orlaivis skri
do virš Japonijos vandenų. 
Sovietai dar nepadarė pa
reiškimo apie šį incidentą, 
bet manoma, kad jie teigs, 
jog orlaivis skrido virš ta
rybinės teritorijos, Kurilų 
salyno arba jį supančių • 
vandenų.

Ginkluotas ar ne?
Pranešama, kad fotogra- 

Tarybą Sąjunga iškilmingas 
minėjo revoliucijos metines

Maskva. — Tarybų Są-1 M a 1 e nkovas, Chruščiovas,
junga iškilmingai paminėjo 
37-tas Spalio revoliucijos 
metines. Minėjimo centras, 
kaip paprastai, buvo Rau
donojoje Aikštėje, kur įvy
ko karinis paradas ir di
džiulė gyventojų demon
stracija.

Užsienio korespondentai 
pažymi, kad kariniame pa
rade šiuo kartu buvo rodyti 
vyriausi gynimosi ginklai, 
kaip tai zenitinės anti - or- 
laivinės patrankos, anti- 
tankinė artilerija ir tt. Ne
dalyvavo šiuo kartu tankai 
ir kiti puolamieji ginklai.

Paradą ir demonstraciją 
priėmė stovėdami ant Leni- 
no-Stalino mau z o 1 i e j a u s

Bonna uždarys kompartiją
Bonna. — Vakaru Vokie

tijos valdžia stengsis per 
teismus uždrausti komunis
tų partiją. Jau keli metai, 
kaip prieš V. Vokietijos 
aukščiausį teismą randasi 
toks pasiūlymas, bet iki šiol 
jis gulėjo “ant lentynos.” 
Dabar, pranešama, kad 
Adenauerio valdžia bandys 
paspausti teismą, kad par
tija būtų uždrausta.

Essene įvyko mitingas 
prieš komunistų partijos 
uždraudimą. Policija jėga 
demonstraciją išvaikė.

Washingtonas. — Kara
lienė motina Elizabeth lan
kėsi Baltajame Name pas 
prezidentą Eisenhowerį.

neatsakė į tarybinių orlai
vių ugnį. Pirmiausia buvo 
pranešta, kad tas žvalgybi
nis orlaivis nebuvo gin
kluotas apart pistoletų įgu
los nariu kišenėse. Bet vė
liau pranešta, kad Ameri
kos aviacijos viršininkai 
Japonijoje pasmerkė orlai
vio lakūną už nedavimą 
įsakymo šauti į tarybinius 
orlaivius. Esą, žvalgybinis 
orlaivis buvo ginkluotas 
kulkosvaidžiais ir vienas 
įgulos narys jau buvo pri
rengęs k u 1 k o s v a idį prie 
veiksmo ir laukė įsakymo.

Lakūnas teisinasi, kad 
jis nešovė, nes turėjo vil
ties išvengti tarybinių or
laivių ugnį ir baigti foto
grafavimo misiją.

Washingtonas. — Ameri
kos J. V. per savo amba
sadą Maskvoje pasiuntė 
protestą Tarybų Sąjungai 
dėl orlaivio pašovimo Kuri
lų srityje.

Vorošilovas, Molotovas, Ka- 
ganovičius, Mikojanas ir ki
ti vadai. Vyriausią kalbą 
pasakė maršalas Bulgani
nas, karo reikalų ministras.

Užsienio korespondentai 
pažymi, kad civile demon
stracija atrodė ypatingai 
džiaugsminga ir entuzias
tiška. New Yorko “Times” 
korespondentas sako, kad 
demonstruojančioje minioje 
jautėsi šventadieniška at
mosfera, kad matėsi daug 
gėlių, spalvingų vėliavėlių 
vaikų rankose ir šypsenų.

Vakare žmonės rinkosi 
teatruose, salėse ir kitokio
se pasilinksminimo vietose.

Bonna.—Antra savo dy
džiu po krikščionių demo
kratu Adenauerio koalici
jos partija, laisvieji demo
kratai, reikalauja, kad de
rybos dėl Saaro būtų at
naujintos.

Laisvieji demokratai pa
reiškė oficialiai Adenaue
riui, kad jie jokiu būdu ne
gali sutikti su galutiniu Sa
aro atėmimu ųuo Vokieti
jos.

Paryžius.—Tar. Sąjungos 
ambasadorius Sergiejus Vi
nogradovas pakvietė Fran- 
cūzijos parlamento pirmi
ninką Letroquera apsilan
kyti Maskvoje. Letroqueras 
atsakė, kad jis mielai tą ke
lionę padarytų, bet norėtų 
palaukti iki pasibaigs dery
bos dėl Paryžiaus pakto 
apie, Vokietijos ginklavimą.

New Yorkas. — Dešimt 
žmonių, keturi suaugę ir 
šeši vaikai, mirė jiems be
miegant savo mažame ne
turtingame apartmente 435 
W. 46th St., New Yorke. 
Jie mirė, nes dujinis (ga- 
zinis) vandens šildytojas 
virtuvėje, įtaisytas pigiai 
ir netinkamai, nedegė ir 
vietoje to pripildė kamba
rius angliarūkštimi.

Visi užtroškę yra puerto- 
rikiečiai. Tragedija įvyko 
miesto dalyje, kurioje pu- 
ertorikiečiai ir kiti netur-

ALP reikalauja 
tikrinti balsus

New Yorkas.—ALP (Ame
rikos Darbo Partija) reika
lauja, kad iš naujo būtų 
skaitomi jos gauti paskuti
niuose rinkimuose balsai. 
Telegramoje NY* valstijos 
generaliniam prokurorui L. 
Goldsteinui ALP sako, kad 
nuo jos buvo nusukta daug 
balsų. Taip, pavyzdžiui, 
Rocklaud apskrityje vien 
dviejuose miesteliuose ALP 
gavo 110 balsų, kaip tai bu
vo pranešta dar pirmą va
karą po rinkimų. Bet, kuo
met buvo pranešti pilni ap
skrities rezultatai, jie Dar
bo Partijai davė tik 16 bal
sų.

ALP turi įrodymų, kad 
iš daugelio apskričių jos 
balsai iš viso nebuvo pra
nešti, o vietomis pranešti 
balsai ignoruoti ir nepri- 
skaityti prie bendros su
mos. ALP sako, kad 45-iose 
iš 62 New Yorko apskričių 
nuo jos buvo nusukta balsų.

Nebendradarbiaus su režimu, 
jei republikonai neatšauks

Washingtonas. — Demo
kratų partijos nacionalio 
komiteto pirmininkas Ste
phen Mitchell pareiškė, kad 
demokratai nebendr a d a r - 
biaus su Eisenhowerio re
žimu, jei republikonai neat
šauks savo priešrinkiminė
je kampanijoje darytus kal
tinimus prieš demokratus.

Mitchell sakė, kad repu
blikonai negali vieną dieną 
sakyti, jog demokratai yra 
išdavikai, o kitą dieną ra
ginti juos padėti valdžiai ir 
bendradarbiauti su ja. Mit
chell ypatingai mano, kad 
vice - prezidentas Nixonas 
turėtų atsiprašyti už prieš 
demokratus padarytus pa
reiškimus.

Bet republikonų naciona
lio komiteto pirmininkas 
Leonard Hall išreiškė visai 
skirtingą nuomonę:

“Mes laikomės nuomonės, 
kad viską, ką pasakėme 
priešrinkiminėje kampani
joje, galėtume pakartoti.” I 

čiai gyvena susikimšę ma
žiukuose apartme n t u o s e, 
kurių dalis kiekvienas pa
darytas pertveriant sieno
mis anksčiau buvusius pa
vienius kambarius. Nuo
mos toje miesto dalyje, kaip 
sako spauda, gan aukštos, 
nežiūrint įrengimo, erdvės 
ir saugumo stokos.

Žuvusieji yra Eduberges 
ir Victoria Gonzales, vidu
tinio amžiaus pora, ir 6 jų 
vaikai, taipgi Dominguez 
Matos ir jo žmona Armet- 
ta.

Pranešama, kad Gonzale- 
so šeima buvo priversta ga- 
ziniu vandens apšildymo 

I aparatu šildyti butą ben
drai, nes kitaip vaikams bu
vo peršalta. Manoma, jog 
liepsna suvartojo perdaug 
deguonies ir iš to pati už
geso, po ko dujos greitai 
pripildė mažą apartmentą.

Buvo pranešta, kad namo 
savininkas bus traukiamas 
atsakomybėn už saugumo 
taisyklių neprisila i k y m ą. 
Gaisragesių, sveikatos de- 
partmento ir policijos par
eigūnai pradėjo tikrinti pa
našius apart mentus toje 
apylinkėje, bet spauda nu
rodo, kad padėtis ir šiaip 
buvo miesto valdininkams 
gerai žinoma, bet iki šiol 
nieko nedaryta.

U. S. A. siūlo Japonijai 
100,000,000 dolerių

Washingtonas. —.Čia at
vyko Japonijos premjeras 
Jošida. Aerodrome jį suti
ko valstybės sekre torius 
Dulles. Jošida buvo pakvies
tas apsistoti Blair name, 
skersai gatvės nuo Baltojo 
Namo, bet jis padėkojo ir 
sakėsi norįs apsistoti japo
nų ambasadoje.

Valstybės departmentas 
tuo tarpu išdirbo ir japo
nams patiekė naują pagal
bos planą. Pagal tą planą 
Amerika duos Japonijai 
$100,000,000 vertės atlieka
mų farmų produktų. Japo
nija už tą pagalbą mokė
sianti savo valiuta, jenais. 
Dalis tos pagalbos bus duo
dama nemokamai.

Berlynas.—Sovietų aukš
tasis komisijonierius Vo
kietijoje pasiūlė Vakarų 
komisijonieriams, kad Von 
Neurathas būtų paleistas iš 
kalėjimo. Neurathas, buvęs 
nacių užsienio reikalu mi
nistras, buvo bendro Alian- 
tu teismo nuteistas amži
nam kalėjimui Niurenbergo 
byloje. Jis dabar sunkiai 
serga.

Teheranas.—Karinis teis
mas nuteisė mirti dar du 
karininku. Kaip anksčiau 
nuteisti ir sušaudyti, taip ir 
šie kaltinami komunizme. -
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YRA VILTIES
JUNGTINIŲ TAUTŲ generalinė asamblėja praėju

sią savaitę vienbalsiai pasisakė už tai, kad būtų tartasi 
dėl ginklavimosi sumažinimo ir dėl atominių ginklų 
uždraudimo karuose.

Žodi “vienbalsiai” mes pabrėžėme dėl to, kad labai 
retai Jungtinių Tautų asamblėjoje svarbieji klausimai 
susilaukia vienbalsaus visų šalių užgyrimo.

Nuo to laiko, kai 9-toji Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesija prasidėjo (rugsėjo mėnesį), joje vyriausias daly
kas buvo ir tebėra: taikos išlaikymas pasaulyje.

Taikos išlaikymo klausimas šiandien vyrauja vi
same pasaulyje. Jis apima visas tautas ir visus žmonių 
sluoksnius. Tik nedidelė, palyginti, žmonijos dalis, tik 
plėšikai - imperialistai ir jų pasamdytieji agentai, tik 
tie, kurie iš karo pelnijasi, šiandien trokšta karo, gi 
visa dirbančioji žmonija karo nenori, nes ji žino, jog 
trečiasis pasaulinis karas gali sunaikinti visa tai, ką 
žmonijai ėmė tūkstančius metų sukurti.

Jungtinės Tautos buvo sukurtos vyriausiai tam, kad 
apsaugotų taiką, kad neprileistų kito pasaulinio karo. 
Dėl to čia tuo reikalu nuolat ir kalbama.

Tarybų Sąjungos delegacijos pirmininkas A. Vi
šinskis dabartinėje asamblėjos sesijoje padarė speci
fiškų siūlymų taikos išlaikymo klausimu.

Praleista daug laiko, pasakyta daug kalbų—vis tuo 
pačiu klausimu.

Praėjusį ketvirtadienį, kaip minėta, buvo priimta 
tuo klausimu rezoliucija. Rezoliucija pasisako už tai, 
kad nusiginklavimo ir atominių ginklų uždraudimo 
klausimai būtų iš naujo svarstyti Jungtinių Tautu nu
siginklavimo komitete; rezoliucija tiesiog pasisako už 
atgaivinimą to komiteto sub-komiteto, kuris prie užda
rų durų iš naujo aptartų, visapusiškai išnagrinėtų nusi
ginklavimo klausimą ir padarytų savo siūlymus.

Į sub-komitetą įeina Jungtinės Valstijos, Tarybų 
Sąjunga, Didžioji Britanija, Francūzija ir Kanada. Šis 
sub-komitetas praėjusiais metais buvo susirinkęs į po
sėdį Londone. Ten ilgokai tarėsi, bet konkrečių, teigia
mų išvadų nepriėjo. Dabar jis atgaivinamas ir jam pa
vesta varyti tą darbą pirmyn.

Atsižiūrint į visas diskusijas, kurios vyko šitoje 
Jungtinių Tautų asamblėjoje, atsižiūrint į Višinskio siū
lymus, o ypatingai į Anglijos reagavimus, į vis didėjantį, 
vis bręstantį šimtų milijonų pasaulio žmonių balsą, ta
riamą už nusiginklavimą ir atominių ginklų naudojimo 
uždraudimą, yra vilties, kad minėtasis sub-komitetas į 
tai pažiūrės realiau ir gal suras kelius, kuriais bus ga
lima taiką mylinčios žmonijos troškimus patenkinti.

Bet nereikia manyti, jog tai įvyks tuč-tuojau. Tai 
ims gal metus, kelerius.

MR. CASE GAL LAIMES RINKIMUS
NEUŽILGO PRIEŠ RINKIMUS mes šitoje vietoje 

parašėme straipsnį apie republikonų kandidatą senato
riaus vietai New Jersey valstijoje, apie Clifford P. Case.

Ant rytojaus po rinkimų atrodė, kad Mr. Case rin
kimus prakišo, kad juos laimėjo jo oponentas demokra
tas Charles R. Howell.

Šiandien, tačiau, atrodo, jog Mr. Case gali būti se
natorius; atrodo, kad jis bus nugalėjęs savo oponentą.

Jeigu taip įvyktų, nebūtų nuostabu. Tai tik paro
dytų, kad New Jersey balsuotojai uždavė dar vieną 
smūgį makartizmui.

Atsiminkime, kad makartistai, tie juodžiausieji 
Amerikos žmonių laisvės priešai, dėjo didžiausių pa
stangų, kad- Mr. Case nebūtų senatoriaus vietai nomi
nuotas kandidatu. Kai viršų paėmė švaresni republiko- 
nai ir jį nominavo, tuomet makartistai pradėjo prieš jį 
šlykščiausią kampaniją. Jie paskelbė baisiausį dalyką: 
Mr. Case sesuo Adelaide kadaise buvo komunistų prita
rėja, komunistu sankeleivė!

Šitam puolimui ant Mr. Case makartistai pasikvie
tė talkon visokias visuomenės atmatas, tarp kitko, tūlą 
•išsigimėlę, šnipę. Ir jie manė šį vyrą “į miltus sumalti.”

Balsavimų dieną, be abejojimo, makartistai republi- 
konai už Mr. Case nebalsavo. Dėl to, jeigu jis bus pri
pažintas išrinktu, tai reikia sakyti, kad prie jo išrinkimo 
prisidėjo nepartiniai New Jersey valstijos piliečiai, 
.trokšdami tuomi kirsti smūgį makartizmui ir visiems 
sugedusioms elementams, šnipams, šmeižikams.

Triestas. — Čia lankėsi 
Italijos premjeras Scelba. 
Su juom radosi ir preziden
tas Eimiudi. Jie abu kalbė
jo didžiulei miniai Triesto 
centrinėje aikštėje. Scelba

sakė, kad jis pilnas džiaugs
mo būti Trieste, “kuris am
žinai dabar liks Italijos.” 
Jis taipgi išreiškė viltį, kad 
Italijos-Jugoslav! jos santy
kiai dabar pradės gerėti.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

“TAURUS LIETUVIS”— 
KURIS KALBA 

POTERIUS
Naujienose tūlas J. Liu- 

džius neseniai rašė apie 
Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Federacijos kongre
są, įvykusį spalio 8, 9 ir 10 
dienomis Clevelande.

Girdi, spalio 10 d., sek
madienį, įvyko posėdis, 
skirtas spaudos “atgavimo 
50 metų sukakčiai paminė
ti.”

“Į šį posėdį,” rašo jis, 
“buvo pakviesta atsilankyti 
Clevelando lietuvių visuo
menė. Tačiau clevelandie- 
čių neatvyko tiek, kiek jų 
privalėjo atvykti. Kadangi 
įėjimas minėjiman buvo ne
mokamas, tai tenka aiškin
ti besireiškiančiu atoslūgiu 
domėtis lietuvybės ir kata
likybės reikalais, šiame mi
nėjime vieno svečio buvo' 
viešai pareikštas pagyri
mas Clevelando kolonijai 
kaipo vienai iš labiausiai 
pasižymėjusių kult ū r i n ė j

kams, zakristijonams, kuni
gams, prelatams ir net vys
kupui Brizgiui! Jie tegalį 
įeiti į jo bažnyčią tik kaip 
turistai!

Federacijos kongreso na
riai buvo nuvykę į katali
kų katedrą, kur pamaldas 
atlaikė “pats arkivyskupas 
Hoban.”

Kaip dabar visa tai sude
rinti? Kun. Vilkutaitis Fe
deracijos kongreso narius 
boikotavo, o arkivyskupas 
jiems leido sueiti į katedrą 
ir pats juos šlovino. Kyla 
klausimas: kuris Clevelan- 
do kurijoje yra vyresnis: 
klebonas Vilkutaitis ar ar
kivyskupas Hobanas? Ku
ris, pagaliau, yra “taures
nis”? Mes atsisakome tą 
minklę aiškinti. Bet vienas 
dalykas aiškus: ne viskas 
ten ėjosi, “kaip medum pa-

Vadinasi, net “pasižymė
jusios — 
kolonijos v 
reikalo eiti į 
rengimą.

Tiek dėl to. 
“mažmožis.” 
pomis:

“Spaudos atgavimo minė
jimas pradėtas malda. Už
baigiamajam maldos posme 
man pasigirdo tautinį dar
numą ardąs posakis. Nesu
gebėdamas pažodžiui nusa
kyti, paduodu turinį. Kal
bėtojas maldos žodžiais at
sigręžė į pasaulio Išganyto
ją Jėzų Kristų su dėkingu- 
mu ir prašymu ir pareiš
kė, kad jį (Kristų) išpa
žįsta kiekvienas taurus lie
tuvis. ..”

N auj ienų bendradarbiui 
pikta, kad tasai dvasiškis 
vadina “tauriais lietuviais” 
tik tuos, kurie “kalba pote
rius.” Iš to išeina, jog lie
tuviškieji menševikai,, taip 
žemai nuolankauj autieji 
klerikalams, pastarųjų aky
se nėra “taurūs,” nes jie 
nekalba poterių!

Jeigu taip, tai Liūdžius 
jiems prikiša kunigą Vilku- 
taitį, Clevelando šv. Jurgio 
parapijos kleboną. Jis, Liū
džiaus akimis, nėra taurus, 
nors kalba poterius ir ki
tiems liepia tai daryti. O 
nėra taurus dėl to, kad sa
lėje neduoda patalpų lietu
viškos kalbos mokyklai pa
laikyti.

Matyt, kun. Vilkutaitis 
bcikotaVo ir patį Federaci
jos kongresą, o kongreso 
nariai—Vilkutaitį. Skaito
me:

“Bet štai tris dienas 
vyksta 33-čiojo Katalikų 
Kongreso posėdžiai. Kiek
vieną rytą apie 70 kongre
so dalyvių turi vykti pro 
klebono Vilkutaičio bažny
čią į tolimą anie 10 mylių 
naująją parapiją, kur yra 
palankus klebonas Angelai
tis. Kongreso dalyvių skai
čiuj yra vyskupas V. Briz- 
gys, keli pralotai ir daug 
kunigų. Tačiau į bažnyčią, 
kurios bosas yra lietuvis, 
lietuvių tėvų lietuviškai po
terių mokytas, jie gali įeiti 
tik pavieniai kaip posūniai, 
kaip turistai. Kongreso da
lyviams su savo pamaldo
mis ir pamokslais čionai 
nėra vietos.”

Ar ne tragi-komedija?! 
Kun. Vilkutaitis uždarė sa
vo bažnyčios duris atvyku
sioms iš kitur į Kongresą 
davatkoms, vargoninin-

kultūrinėje veikloje
žmonės nematė

klerikalų pa

Liūdžiaus lu-

Apie tą patį katalikų Fe
deracijos kongresą‘rašo ir 
Sandara. Ji šitaip byloja:

“Kad vėliausiam ALR. 
Katalikų Federacijos suva
žiavime Clevelande tapo 
įvykintas vidujinis per
versmas, apie tai parodo vi
sa eilė pasiekusių mus da
vinių. Taip vadinama seno
ji, vietinių asmenybių vado
vybė, tapo demonstratyviai 
nustumta į salį, o priešaky
je federacijos atsistojo ti
krieji ‘bendruomenininkai,’ 
su Adolfu Damušiu prie pa
ties vairo.”

Tiesa, įėjo 
“vienas kitas 
gvardijos,” u

į vadovybę 
iš senosios 

bet tai buvę 
tik dėl žmonių akių.” Esą, 

L. Šimutis į vadovybę buvo
“išrinktas,” bet tai atsitiko 
dėl to, kad čikagiškė ponia 
Samienė, skaitydama bal
sus, juos “pasuko” L. Ši
mučio naudai!

Matot, kas ten vyko!
Sandara daro tokią išva-

“Well, patekimas tos fe
deracijos į ‘bendi uo m e n i - 
ninku’ rankas reiškia fak- 
tiną jos likvidavimą. Tie 
elementai, kurie dabar kon
troliuoja ALR. Katalikų 
Federaciją, į trumpą laiką 
nuvarys ją nuo koto. Su 
Federacija atsitiks tas pats, 
kas jau atsitiko ir su gerai 
žinoma bendruomene.”

Mes pridėsime: nežiūrint, 
kas su ta federacija atsi
tiks, . nei vienam tauriam 
lietuviui dėl to ašara iš 
akių neiškeis!

mas. Seniau jis turėdavo 
po 600 bylų per mėnesį, o 
dabar — paskutinį mėnesį 
jau turėjo 1,000. Daugiau
sia bankrutuoja drabužių, 
šilko pramonės ir prekybos 
įstaigos.”

Toliau:
“Praeitais metais japonai 

importavo prekių už $2,- 
400,000,000, o eksportavo—' 
už $1,270,000,000. Daugiau 
kaip bi’lionas dolerių defi
cito. Ir nesimato, kaip ga
lėtų suvesti galus su galais. 
Iš JAV praeitais metais 
japonai' pirko prekių už 
$755,000,000, Amerikai par
davė už $226,000,000. Jau
čiams krašte didelis dole
rių trūkumas. Įvažiuodami 
turėjome pareikšti, kiek do
lerių atsivežame. Kiekvie
nam keleiviui išdavė po 
knygutę, kurioj turės ban
kas ar keitimo kontora įra
šyti, kur kiek iškeitėm. 
Kiekvieną kraštan patekusį 
dolerį vyriausybė nori kon
troliuoti.

“Eisenhoweris dėl to ir 
skatina daugiau pirkti iš 
Japonijos, nes jeigu Japo
nija neatlaikys ūkiškai, 
kraštas gali žūti laisvam 
pasauliui.”

Jei Prunskis pavaikščio
tų po Amerikos sankrovas, 
tai jis matytų, kiek čia ja
poniškų - prekių užverstai 
Dėl to pyksta Amerikos fa
brikantai, nes japonai sa
vo pigiomis prekėmis veja 
iš rinkų amerikietiškas pre
kes.

Prunskis nebūtų Pruns- 
kiu, jei jis čia neįkištų ir 
tos baisiosios Rusijos. Gir
di: “Rusija tuos sunkumus 
stengiasi išnaudoti.” Rusi
ja kviečiasi japonų delega
cijas ir, nurodo Prunskis, 
“kairieji socialistai linkę 
draugauti su Sovietais”!

Nežiūrint to, ką rašo

Rašo Leonais Audickas
SAO PAULO, Brazilija.- 

Daugelis Brazilijoje gyve
nančių tautiečių nusiskun
džia laiškų negavimu. Kad 
susisiekimas nėra norma
lus, tai tiesa. Kas daugiau
sia tame yra kaltu, tuo tar
pu negvildensime, tik ma
nome, kad: kai kam taip 
baisus tas kraštas, kur yra 
susikūrusi nauja gyvenimo 
sistema, kad net ir laiškų 
bijosi, manydami, kad net 
per laiškus gali prisiųsti 
“bolševikiškų bacilų.”

Bet tie išeiviai, tie tau
tiečiai, kurie dažniau para
šo į tėvynėje gyvenančius, 
dažniau nuo jų ir gauna. 
Paimkime kad ir mūsų kai
myną S. L., jis, jei kokį mė
nesį laiško iš tėvynės nesu
laukia, tai pradeda neri
mauti, pradeda manyti, kad 
jo artimųjų jau gyvų nebė
ra. Bet štai, žiūrėk, jis ir r 
vėl su nauju laišku pasi-! mininką, 
rodo, vėl ramus, ramutėlis. 
Šiomis dienomis jis gavo 
tokį laišką, kurio turiniu, 
manome, galima bus ir su 
kitais tautiečiais pasidalin
ti. Štai jis:

“Mylimas mano broli ir 
broliene! Pirmiausiai mes 
visi dėkavojame jums už 
laišką ir fotografiją, kurią 
mes gavome iš taip tolimos 
šalies. • Išvydę jūsų fotogra
fiją, buvome neapsakomai 
džiaugsmingi, kad jūs dar 
tebesate gyvi ir sveiki — 
taip seniai bematyti.

Man, iš džiaugsmo, 
ašaros pradėjo riedėti.

Mylimas mano broleli ir 
brolienėle. Jūs klausiate per 
laišką, kaip mes gyvename 
ir ką dirbame: Mano vy
ras sargauja (sargas) Pro- 
kombinate ir uždirba 260 
rublių, taipgi, jis dar gau
na senatvės pensijos 1501 
rublių. Aš šeimininkauju 
namuose ir prižiūriu savo 
dukters Stasės vaikus (Pas

net

Prunskis, mes pasakysime, mus> Brazilijoje, kryžiokai 
L g iaii oenmo no U n r t n en- i i n _ i i. .G. • » •ką jau esame ne kartą sa
kę: Japonijai išeitis iš eko
nominės krizės yra viena: 
sumegsti artimus ekonomi
nius ryšius su Kinijos Liau
dies Respublika ir Tarybų 
Sąjunga. Ypatingai Kinija 
yra didelė japonų produk
tams rinka. Be to, ji labai 
arti.

Bet kad tai padaryti, Ja
ponijai reikia turėti pilna 
nepriklausomybė. Gi tos ne
priklausomybės ji kol kas 
neturi, nes ją faktinai val
do... na, Washingtonas.

Dėl to Japonijos premje
ras Yošida šiandien mielai 
Amerikoje priimamas. Yo
šida — Wall stryto

KUN. J. PRUNSKIS 
APIE JAPONIJĄ

Kun. J. Prunskis trankosi 
po pasaulį. Jis buvo Loty- lis
nu Amerikoje, paskui Japo- • 
nijoje. Kas jam apmoka ke
lionės lėšas, anot žmonių, 
“tik vienas dievas (ar vel
nias) težino.”

Aną dieną Prunskis rašė 
marijonų Drauge iš Tokyo 
korespondenciją. Būdamas 
ten, jis kalbėjosi su tūlu 
W. Kashmitter’iu, Tokyo 
mieste gyvenančiu žurna
listu. Ką gi Kashmitteris 
Prunskiui sakė? Štai, ką:

“Jis pasakojo, kad japo
nai šiuo metu turi tik vie
ną turtą: daug darbo jė
gos, ir tai jie stengiasi iš
naudoti. Bet dabar ima ras
tis gaminių perteklius. Pri
kastos anglių krūvos ir jau 
praeitais metais atleido iš 
darbo 60,000 angliakasių. 
Nebeįstengiant parduoti 
prekių pertekliaus, kaskart, 
daugiau atsiranda bankru
tuojančių.,. ..Tokyo mieste 
net įkurtas specialus ban-

berne-

ekono- 
japonų

Tačiau, verčiama 
minių sunkumų, 
tauta jo valdžia nusikratys 
ir darys tai, ko ligi šiol Yo- 
šida neleido daryti.

kartais atsiranda kokių 
įmonių ar darbo vaSjovų, 
kurie senu papročiu bando 
skriausti dirbančius pilie
čius, bet tokius greit su
tvarko aukštesni organai, 
neduoda jiems sauvaliauti.

Kai klausiate apie Oną 
Zakarauskaitę, tai ji ište
kėjo į Pampėnus. Anksčiau 
turėjo nuosavą žemę ir gy
veno ant ūkio, o kai ūkiai 
buvo suoklektyvizuoti, tai 
dabar dirba visi bendrai, 
bendrame kolūkyje ir gy
vena pilnai, nesiskundžia.

Jonas visai niekur nedir
ba. Pirmiau jie dirbo žemę 
ant pusės ir jam sekėsi ne
blogai. Pirmutinė jo žmo
na jam padėjo — buvo tau
pi, tai taip ir praturtėjo: 
pasistatė gražų n amą (Kry
žiokų propagandistai Bra
zilijoje sako, kad: Lie^ivo- 
je viskas atimta, viskas su
vienyta, viskas bolševikų 
ankose—L. A.), tu* nuo-

, tai jiem dviem 
ir užtenka pragyvenimui.

Mylimas mano broli. Aš 
buvau nuėjusi į Gorkomą 
pasiteirauti apie jūsų su
grįžimą į Lietuvą. Gorko- 
mo sekretorius tuojau susi
siekė telefonu su Vilnium ir 
gavo tokį atsakymą: “Jūs, 
jau turėjote būti Lietuvoje 
praeitą pavasarį, bet jie 
nežiną, dėl kokių priežas
čių jūs dar neatvyko te.” 
Jie patarė man duoti raš
tiška užklausima i Užsienio 
Reikalų Ministeriją, ką aš 
tuojau ir padarysiu; ir kuo
met gausiu atsakymą, tai 
tuojau jums vėl parašysiu.

Sudiev, likite sveiki, per 
šį laišką aplankyti. Lauksi
me skubaus atsakymo.

Tavo sesuo
Zakarauskienė

’ Sodų gatūVlB

i seklbia, kad bolševikai ati
ma vaikus iš tėvų ir moki
na juos bolševikiškų pro
pagandos mokslų — L. A.), 
nes Stasė dirba taipgi Pro- 
kombinato siuvykloje ir už
dirba nuo išdirbtos normos 
nemažiau kaip 400 rublių. 
Mano žentas tarnauja Gais
rinėj, inspektorium. J i s 
gauna 500 rublių atlygini
mo ir visą aprangą. Stasės, 
sūnus Romualdas eina mo
kytis, jis dabar yra 8-toj 
klasėj; o kiti 2 — dar maži 
ir kol kas tebėra namuose. 
Taip sau ir gyvename visi 
bendrai, visi į vieną vietą 
sunešame, tai ir galima ne
blogai verstis. Žinote, kad ’• 
tarybų valdžia neskriau
džia nė vieno dirbančio pi
liečio. Visus aprūpina kuom 
galėdama, visiems stengiasi 
padėti įvairiomis lengvato
mis: darbu, poilsiu bei svei
katos atžvilgiu. Bet vis dar

ELIZABETH, N. J
Spalio 23 Thelma ir Albert | 

Makutėnai susilaukė dukreles, 
8 svaru 5 uncijų, 
davė Sharon Lynn, 
gimis buvo sūnus, 
gražiai paaugėjęs, 
linksmi, kad dabar
dukters, bus graži porelė. Bro
nė Makutėnienė taipgi džiau
giasi, kad turi anūką ir anūkę. 

>>;■ *

Vardą jai 
Jų pirma- 
kuris jau 
Makutėnai 

susilaukė

Spalio 25 mirė Mykolas Luk
ais, gyvenęs 211 Clark PI.

Amelia Lignugarienė, 61 m., 
mirė širdies liga savo reziden
cijoje, 166 Park Place.

šie visi lietuviai mirė 
uos savaitės laikotarpiu.

* >:= *

vie-

krutuojaučių įmonių teis-' vęs mainierys.

MIRe
Mykolas Budris išėjo pasi

vaikščioti ir mirė prie šaligat
vio, nuo širdies smūgio.. Jis 
gyveno 335 Court St.

Linden, N. J., mirė Julian 
šūkis, 70 metų amžiaus, seniau 
gyvenęs Sugar Natch, Pa. Bu-

Singer siuvamų mašinų 
darbininkai, apie 5,000, buvo 
išėję į streiką kompanijai atsi
sakius pridėti po 10 centų al
gos. Singeriečiai yra organi- 
šuoti į uniją, I. U. E.-CIO. Už 
dienos juos sugrąžino i darbą 
žadėdami sumokėti duoklę už 
ligoje apdraudą, o kitais klau
simais derėtis su unija.

šapų

Skaitytojų Balsai
DĖL A. METELIONIO 

KNYGOS
“Laisvėje” man teko ma

tyti keleto draugų rašinius, 
kurie pageidauja, kad būtų 
knygoje išleisti A. Metelio
nio “Apie dievus ir žmones” 
raštai. Kiti siūlo ir Šoloms- 
ko raštus išleisti knygoje.

Man atrodo, kad tie drau
gai ma^o: knygos išleidi
mas tai kaip ant skaurados 
trys blyneliai pakepti. Ta
rytum jie nesuprastų, kad 
tik vienos knygos išleidimui 
reikia padėti daug pastan
gų, darbo, galvojimo, sąži
nės ir pinigų. Draugas' Šo- 
lomskas rašo ne iš savo 
galvos, — jis ima medžia
gą iš jau parašytų knygų; 
tai kam vėl rūpintis išleisti 
knygą? “Laisvės” sCjity- 
tojai jau bus tokius raštus 
perskaitę. Ir, antra vertus, 
mūs senoji karta Ameriko
je sparčiai mažinasi. Ir to
kiai knygai 
nebus.

Bet visai 
Metelionio
ga. Jis leidžia savo kaštais 
ir tokia knyga buvo labai 
seniai laukiama. Tik gaila, 
kad jis taip vėlai susiprato 
savo raštus išleisti knygo
je. Bet geriau vėliau, ne
gu niekad. Aš jo knygą ir
gi jau turiu užsisakęs, nes 
pats iš A. Metelionio be
dieviškų raštų esu pasiėmęs 
daug apšvietos, žinojimo; 
pasimokinau, kaip reikia 
atsikratyti religijos nuo pat 
mažens įskiepytų burtjjjL Ir 
dar daug mūsų brolių ir{«e- 
sių iš. tokios Metelioniokjfiy- 
gos pasimokys, apsišvies ir 
jos autoriui bus dėkingi, 
kaip ir mes, kurie jo raštais 
pasinaudojome.

S-kų Jurgis

pirkėjų daug

kas kita su A. 
leidžiama kny-



Sfenus-“
Rašo SUSNINKŲ JURGIS

(Tąsa)

TORONTO, CANADA

Be to, jis laikė valgomųjų daiktų krau
tuvėlę, iš kurios taip pat pasidarydavo 
gražų pragyvenimą. Vienu žodžiu — 
jam pinigai plaukė iš visur ir nuolatos.

Vieną gražų pavasario rytą Jurgio
draugė rengėsi išvažiuoti i artimą mies
telį su reikalais. Jurgis jai pasiskundė, 
kad jam smarkiai skauda pilvas. “Bet 
važiuok visvien,” jis sakė, “gal man pra
eis.” Ir ji išvažiavo.

Bet už kokio pusvalandžio skausmas 
taip padidėjo, kad jį tiesiog prie žemės 
traukė. Baisiai skausmas ji pradėjo 
varstyti, tartum kokia yla badytų... Dar 
už kelių minučių jis pastebėjo, kaip kai
riajame pilvo šone, per juosmenį, spar
čiai auga guzas. Jis uždėjo ranką ir ga
lėjo aiškiai jausti, kaip tas guzas auga 
nesvietišku greitumu, ir štai jis jau pa
siekė anties kiaušinio didį. O skausmas 
darosi vis baisesnis ir baisesnis.

Burgis nieko nelaukdamas pasišaukė 
gydytoją. Gydytojas pasižiūrėjo, pa
spaudė ir sakė: “Ar žinai ką? Kuo 
greičiausiai turime važiuoti į ligoninę 
ir tiesiog ant operacijos stalo, nes jei 
tas guzas dabar truktų, tai mirtis neiš
vengiama.”

Operacija pasisekė. Ligoninėje Jur
gis išbuvo apie tris savaites, po ko jau
tėsi gan gerai. Bet po astuonių mėne
sių jis gavo laišką nuo ligoninės vyriau
sio veterano daktaro. Jurgis buvo pa
rašęs anksčiau padėkos laišką gydyto
jams ir slaugėms už prižiūrėjimą. Šis 
gydytojo laiškas buvo lyg atsakymas. 
Bet apart to, gydytojas kvietė atvažiuot 
kitam egzaminui.

Kai Jurgis nuvyko ir daktaras jį išeg- 
zaminavo, jam buvo pastatytas klausi
mas: “Ar norėtum gauti pensijos?”

Jurgis buvo labai nustebęs. Kiek at
sigavęs jis prabilo:

“Noriu, kurgi nenorėsiu?...”
Ištikrųjų jis apie pensiją jau visai 

nebuvo galvojęs per ilgą laiką. Dvi sa
vaitės po -egzamino Jurgis gavo laiškelį 
ir atplėšęs voką su nusistebėjimu skaitė:

‘^Gerbiamas veterane, čia prie šio laiš- 
kį^akite čekį 93 dolerių sumoje. Septy
ni doleriai už egzaminavimą. Jūsų pen
sija pastoviai bus šimtas dolerių mėne
siui ir ji jums bus teikiama per visą gy
venimą.”

Jurgis niekad negalėjo suprasti, kas 
dėl jo tail) gražiai pasidarbavo. Jeigu 
toks čekutis jį būtų pasiekęs keli metai 
po karo, jis jį būtu šimtą kartų išbučia
vęs. Bet šiuo kartu tas čekis jam jau 
nebuvo toks siurpryzas arba džiaugs
mas. Pagalba jam nebuvo suteikta, 
kuomet ji jam buvo labiausiai reikalin
ga. Ji atėjo, kada jau pats savo sunkio
mis pastangomis buvo prasi mušęs. Bet 
toks jau gyvenimo likimas.

Buvo Hooverio prezidentavimo laikai. 
Tuščiose atmatų aikštėse, po tiltais ir 
priemiesčiuose, kai)) grybai po lietaus, 
dygo hoovervillės. Iš visokių senų lent
galių, skardinių ir kitko bedarbiai sau 
statėsi prieglaudas,—“pastoges”.

Badas visur reiškėsi, badas ir kan
čios.

Reakcija šėlo. Nors miesto organi
zuotas darbininkų judėjimas buvo silp
nas, valdininkai išsigando ir uždarė sa- 
l^f kur unijistai laikė mitingus. Drau
gai, gerai žinodami Jurgio nuoširdumą 
ir pritarimą organizuotiems darbinin
kams, paprašė, kad jis leistų savo bute 
atlaikyti nors vieną susirinkimą. Nors 
Jurgiui gręsė pavojus nuo jo buržuazi
nių kaimynų, jis nepaisė ir su mielu no
ru leido mitingą jo ^erdviame name lai
kyti. Suėjo daug unijinių ir neunijinių 
darbininkų. Mitingui pasibaigus Jur
gis sakė:

“Pas mane, draugai, galite laikyti ne 
vieną, bet kelius mitingus. Bent iki 
gausite tinkamą svetainę.”

Du mėnesiai vėliau unijistai vėl su
šaukė susirinkimą, trečia iš eilės. Suė- 
jo pora desčtkų darbininkų, tarp jų ke
lios moterys.

Mitingas jau buvo prasidėjęs, kaip 
vieno Jurgio kaimyno vedini apie desėt- 
kas policininkų apstojo namą. Du poli
cininkai įsibriovė į vidų ir pradėjo klau- 
sinėti-kamantinėti unijistus, paskui ir 
patį namo savininką. Apklausinėję vi
sus ir neradę priežasties areštuoti bent 
vieną, policija paliepė susirinkusiems iš
siskirstyti, eiti namo.

Bet patį Jurgį, namo savininką, jie 
nusivedė į policijos stotį. Ten jį ilgai 
kamantinėjo, apklausinėjo. Policijos vir
šininkas klausė:

“Kodėl savo namuose leidžiate unijos 
mitingus laikyti? Ar nesuprantate, 
kad tuomi darote didelę gėdą kaimy
nams? Ar nežinote, kad su tokiu elgesiu 
juos varote iš kantrybės?”

Jurgis atsakė:
“Unijistams tapo uždaryta svetainė, 

kur jie pirma laikydavo susirinkimus, o 
kitos svetainės jie negali gauti visame 
mieste. Ko jūs, ponai, manote, atsiek
site? Ar darbo žmonės turi laikyti sa
vo susirinkimus atvirame ore, šaltyje ir 
lietuje? Aš turiu šventą teisę leisti 
jiems susirinkti savo namuose, nes; ma
no namai tai mano pilis, kaip išsireiš
kiamą. Ir aš jiems leisiu pas save mi
tinguoti, iki jie gaus kitą tinkamą vie
tą, o jūs, ponai, man nieko padaryti ne
galite.”

Jurgis galėjo taip į policijos viršinin
ką kalbėti, nes kaip turčius jis buvo visų 
žinomas ir jo žodis nemažai reiškė.

Išgirdę tokį drąsų atsikirtimą, miesto 
ponai, kurie ten radosi, tarp jų viršinin
kas, prokuroras ir kiti, nuleido nosis, 
pažiūrėjo į viens kitą ir tylėjo. Paskui 
policijos viršininkas sakė:

“Ar tu žinai, ponas Jurgi, kad mes 
mes dabar galime tave suimti ir apkal
tinti ramybės ardyme ir visuomenės kir- 
šinime?”

“O kaip jūs tai faktais galite įrody
ti?” klausė Jurgis. “Kur ir kaip ramy
bė mano buvo suardyta? Darbo žmonės 
pas mane laikė susirinkimą ramiausiai 
ir tvarkingiausiai, be jokio triukšmo. 
Viskas, ką mano kaimynai matė, tai ša
ligatviu ateinant vieną kitą žmogų. 
Ar tai yra tvarkos ardymas, ar tai yra 
visuomenės kiršinimas, ar tai yra nusi
dėjimas prieš viešą santvarką? Kalti
nimas, kad buvo triukšmas ir ramybės 
ardymas, nieko bendro neturi su tiesa!”

Tą pasakęs Jurgis išėjo.

Vieną dieną svečiams jau rengiantis 
išvažiuoti, jie, ypatingai Walteris, norė
jo eiti pamatyti pikietus, apie kuriuos 
rašė vietinis laikraštis. Laikraštyje net 
per dvi skilti buvo aprašyta apie pikie
tus ir tarp kito sakyta:

“Pikietai ne tik neįleidžia į fabriką 
kitų darbininkų, kurie nori dirbti, bet 
jie kaip triukšmadariai užpuldinėja po
liciją ir erzina visą miesto visuomenę.”

Tad, dar prieš aštuntą valandą trys 
vyrai ir išėjo pamatyti tuos baisius pi
kietus.

Štai jie jau prie fabriko. Jie žinojo, 
kad didi dauguma darbininkų streikuo
ja, nors maža suvedžiota dalytė dirba. 
Štai didelis būrys pikietininku, kurie ra
tu sukasi ir sukasi prie fabriko vartų. 
Kiekvieno pikieto rankoje iškaba su ko
kiu nors šūkiu, obalsiu, lozungu.- Tie 
obalsiai šaukia kitus darbininkus prisi
dėti prie streiko.

Jiems dar neprisiartinus visai prie 
pikietų, iš pašalinės gatvės riaumoda
mas, triūbydama’s išlindo didelis sunk
vežimis. Jis buvo pilnas jaunų vyrų, 
o aplink juos stovėjo policininkai, sun
kiai ginkluoti, pasiruošę ginti tuos 
streiklaužius. i

(Bus daugiau)

Po 160 metų

Pereitą savaitę trečiadienį 
buvo didelės iškilmės ant Yon- 
ge Streeto. Tai buvo atidary
mas po penkių metų kasinė
jimo. Pirma buvo kasama sub- 
vė, o paskui elektros, dujų, 
telefono ir vandens kompani
jų vedant vamzdžius, vielas, 
o ant galo — išėmimas relių 
ii išgrindimas. Tai buvo biz
nierių džiaugsmo diena. Jie 
skundėsi, kad tie visi darbai 
labai kenkė jų bizniui. Tos 
apeigos buvo pašvęstos pašal
pai nukentėjusių nuo uragano. 
Buvo sukelta $70,000.

Yonge gatvė turi savo is
toriją. 160 metų atgal ji buvo 
tiktai indi jonų takas, pramin
tas miške. Jis ėjo nuo Onta- 
rijos ežero ligi Simcoe ežero. 
50 mylių ilgio. Simcoe ežeras 
gavo vardą nuo britų guber
natoriaus John Graves Sim
coe. O šis gubernatorius davė 
šiai gatvei vardą Sir George 
Yonge, kuris 1790 metais bu<- 
vo Britanijos karo sekreto
rium.

1794 metais gubernatorius 
Simcoe pasiuntė kariuomenę 
indijonų takeliu, ši kariuome
nė iškirto krūmus ir medžius 
ir tokiu būdu padarė kelią. 
O prie Ontarijos ežero pasta
tė prieplauką. Taip tai prasi
dėjo Yonge Streeto istorija.

Duke Kendrick pastatė po- 
tašo įmonę prie Yonge. dar ne
užbaigus kelio darbų. Jis nu
matė, kad kelio pravedimas 
duos jam nemažai medžio dėl 
jo įmonės.

1805 metais Toronte dar 
buvo tik 500 gyventojų. 1834 
metais ugnis sunaikino pasta

tus ant Yonge ir Adelaide 
kampo. Gaisrai dažnai karto
josi ir miesto augimą trukdė. 
Bet jis augo. 1849 metais už
sidegė katedra ant Church ir 
King kampo. Gaisras pridarė 
miestui nuostolių už $1,000,- 
000.

1799 metais francūzas emi
grantas pasikorė ant šios gat
vės, kuomet jo mylėtinė pa
siuntė jį “po velniais,“ kaip 
rusai sako.

Po 18 metų du jauni vyrai 
iš vadovaujančių šeimynų ban
dė pašalinti savo tėvų skirtu
mus biznyje pištolietų duelyje 
šalia tvarto, kurs tada stovė
jo, kur dabar yra College ir 
Yonge kampas. Tai buvo John 
Ridout ir George Jarvis, Rid- 
out buvo nušautas.

Neužilgo po to kone maiš
tas įvyko ant šios gatvės, kuo
met gyventojai sulaikė gru
pę kvakerių, kurie norėjo iš
tepti moterį smala ir apiber
ti plunksnomis. Jie norėjo tą 
moterį paskui vežti gatve ir 
rodyti visiems.

Ant Yonge Streeto buvo 
štabas Williamo Lyon Mac
kenzie, kuris vadovavo suki
lėliams prieš biurokratinį re
žimą, norėdamas įsteigti de
mokratinę valdžią. Sukilimas 
nepavyko, bet jis skaitomas 
svarbiausiu pradu Kanados 
bemok pati jos.

Gatvėkaris ant Yonge pir
mu kartu pasirodė 1861 me
tais. Tai buvo arkliais trau
kiamas. Šonai buvo saugomi 
tinklo, kad keleiviai nenu
kristų. Elektrinis gatvėkaris 
pasirodė 1894 metais.

L. B.

kas. Taigi dalyvaukime visi 
ir visos kartu b.ent sykį į me
tus pasilinksminkime bendro
je sueigoje.

Girdėjau, kad rengimo ko
misija iš anksto ruošiasi labai 
gerai prigaminimui maisto, 
skanaus ir pakankamai, netik 
nariams, bet ir šiaip svečiams 
(pašaliniams). Atsimenam, 
pereitą kovo mėnesyje, su
rengtą draugijos banketą, ku
ris patenkino visus jame daly
vavusius. Jeigu vis tik kitų 
turime klausyti, tai šiame va
kare galėsime ir kitiems pa
sakyti: kas mums patinka ir 
kas nepatinka.

Ant rytojaus, lapkričio 14

dieną, įvyks L. S. ir D. Drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
toje pačioje svetainėje, kaip 
ir paprastai 2 vai. p. p., visi 
dalyvaukime susirinkime ir iš
klausykime raportą, kokis jis 
bus po parengimo.

J. M. Karsonas

Bonna. — Vakaru Vokie
tijoje veikianti tremtinių 
partija atsisakė remti Ade
nauerio valdžią S a a r o* 
klausimu. Tremtinių parti
ja balsuos opozicijoje kartu 
su socialdemokratais.

Užra&yldt Laisve Savo DrauguL

WALWORTH, N. Y.

PETRAS BALZARIS
Tapo mirties nuo mūsų atskirtas 1944 metų 

lapkričio 9-tą dieną. Tai buvo skaudus smūgis 
mums ir visiems Petro giminėms ir draugams. 
Jo šeimai, netekusiai draugo-vyro ir tėvo, tas 
nuostolis neužmirštamas ir liūdna toji su bran
giu asmeniu atsisveikinimo diena.

«• •£« a|e <
*
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Žinios iš Uruguajaus
I

*

Žmona Ona
Duktė Anna. B. Yongs 
ir žentas

PHILADELPHIA, PA.

Chicago, III.
MIRĖ KASTANTAS JOTKA 

Spalio 30 d. apie sestą va
landą p. j). Illinois Research 
ligoninėj po ilgos ligos mirė 
Kastantas Jotka, palikdamas 
dideliame liūdesyje žmoną E- 
įiiliją, sūnų Stanley ir jo žmo
ną Moniką ir du vaikučius; 
sūnų Vito ir jo žmoną Ann, 
taipgi daugelį draugu ir drau
gių, kurie pažino velionį kaipo 
dorą, .pažangaus judėjimo 
draugą.

Velionis jau per pastaruo
sius keletą metų negalėjo dirb
ti. Jis sunkiai dirbdamas po 
žeme anliakasyklo.se gavo ligą 
plaučiuose j r prieš mirtį ilgo
kai pasikankino. Jam būnant 
ligoninėj žmona Emilija, išdir
bus per dieną, kas vakarą jį 
lankė ir ramino.

Kūnas buvo pašarvotas P. 
Ridiko šermeninėj. Laidotuves 
atsibuvo lapkr. 3 d. Palaido
tas Liet. Tautiškose Kapinėse.

A. J. v

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
vėje I

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

Už H. P. Agosti išlaisvinimą

Grupė žymių ir įtakingų 
urugvajiečių intelektualų šio
mis dienomis pasiuntė Argen
tinos prezidentui g-lui J, D. 
Peronui telegramą, reikalau
jant paleisti iš kalėjimo gar
sųjį argentinietį rašytoją U. 
P. Agosti.

Po reikalavimu pasirašė 
profesorius D. Peluffo Beisso, 
d-ras G. Garcia Moyano, dau
gelis rašytojų ir artistų.
Streikavo tekstilininkai

Rugsėjo 15-tą d., tekstilės 
pramonės darbininkai streika
vo 4 valandas, solidarizuoda
mi su “Lana Uraguaya“ jau 
trečias mėnuo streikuojančiais 
darbininkais; taip pat už al
gų pakėlimą, nedarbo apdrau- 
dą, už vykdymą sveikatos ap
saugos įstatymo ir už apgyni
mą tekstilės pramonės, kuriai 
sudaro pavojų tokių pačių ga
ilinių importas iš užsienio.
Kainos pakilo tris kartus

1943 metais miltų kilas kai
navo 0.13 et., šiemet kainuoja 
0.35; . kieto sūrio kilas 1943 
m. buvo 1.10, šiemetę 3.00; 
aliejaus litras kainavo 0.50, 
šiemet jau kainuoja 1.40; deš
relių kilas 1943 m. buvo 0.80, 
dabar 3.00; svogūnai tada bu
vo 0.15, dabar 0.60; morkų 

i ryšelis 1943 m. kainavo 0.10, 
šiemet 0.80. Bet darbininkų 
uždarbiai tiek nepakilo.
Kepyklą darbininkai bruzda 

x Duonos kepyklų darbinin
kai nuo 1951 metų neturėjo 
jokio algų pakėlimo, šiemet 
kreipėsi su. reikalavimu pakel
ti algas iki 35 procentų, nes 
jų vidutiniška alga vos 170 
pėzų, su pakėlimu būtų apie 
229 pėzai. Bet tas jų reikala
vimas nebuvo patenkintas, to
dėl visi kepyklų darbininkai 
pasiskelbė eisią streikai), jei
gu nebus priimti reikalavimai.
Įdomus kino festivalis

Ryšium su laikraščio “Jus- 
ticia’’ 35 metų sukaktimi, bu
vo suruoštas, rugsėjo 28 d., ki
ne “Astor,“ labai įdomus kino 
festivalis, kuriame buvo rodo
ma parinktos spalvuotos fil
mus: “Jaunoji Gvardija,“ 
“Sadko“ ir “39 laiptai.“ 
Salto darbininkai protestuoja

Salto miesto statybos dar
bininkai 'Sustreikavo protes

tuodami prieš bandymą ap
kaltinti juos vieno namo su
griuvime, kur žuvo keletas 
žmonių.
Urugvajaus — Tarybų Sąjun
gos kultūrinių ryšių institute

Nuo šio mėn. 17 iki 24 d. 
minėtame institute yra suruoš
ta fotografinė paroda iš įvai
rių tarybinio gyvenimo įvykiu. 
Atidarant parodą drg. R. l’ie- 
traroia laikė konferenciją ir 
buvo rodomi tarybiniai filmai. 
“Lauk iš Urugvajaus, Gvate
malos žudike!“

Kaip rašo laikraštis “Jus- 
ticia,“ su tokiu šūkiu Urugva
jaus proletariatas sutiko at
vykusį į Montevidėjų jankių 
bankininką, milijonierių, Uol
ia nd ą.
Patikėjo “dėdės pasakai“

Šiomis dienomis tūlas C. P. 
Picozzi pasiskundė 8-je komi
saru oje, kad prieš tris mėne
sius vienas asmuo pasiskolino 
iš jo 3,000 pėzų, palikdamas 
pas jį “užstatą“—valyzėlę su 
trimis “aukso“ gabalais. Poli
cijoje tapo nustatyta, kad tai 
ne auksas, o “bronzos 18“ ga
balai.

(Iš Darbo).

Lowell, Mass.
Lietuvos Sūnų ii- Dukterų 

Draugija šiuo laiku savo narių 
sąskaitų visai maža, bet vis 
gi tvarkosi gerai ip išmoka li
gos pašalpas ir pomirtines, kol 
tokių kol kas nepasidaro per 
daug bei per tankiai.

Tačiau keli ilgesni susirgi
mai ir mirimai galėtų sužlug
dyti draugiją. Draugija ban
do išsilaikyti gerame stovyje1, 
kaip galima ilgiau, bet, ar ga
lima bus ilgai išsilaikyti, tai 
kitas klausimas.

Dabar yra rengiamas drau
gijos balius šeštadienio vaka- 
le, lapkričio 13 dieną, Klubo 
Svetainėje, 14 Tyler St., Lo
well, Mass. Tai bus vakarie
nė—-pradedant silkėm ir įvai
riais prieskoniais, kas suda
rys skanų, įvairų ir sveiką 
maistą. O kaina visai pigi— 
tik $1.25 ypatai. Nariams bei 
narėms bus privalumas pasi- 
mokėti už tikietą, jeigu katras 
ir nedalyvautų, būdamas svei
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MOTERŲ KLIUBAS SU ALI) IEČIŲ PAGELBA

Įvyks šeštadienį

RUBA
414 Green Sheet

Ona Stelmokaite
Sopranas, Newark, N. J.

HALL
Philadelphia, Pa.

’A

....

Tadas Kaškiaučius
Baritonas, Newark, N. J.

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 Yorik City
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą.

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai
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IS LIETUVOS
Jaunuoliai —darbo pirmūnai,

Vilnius.— “Komtmaro” ga
mykla smarkiai pasikeitė per 
pastaruosius metus. Liejimo ii i 
mechaninis cechas rekonstru- ! 
uoti, išaugo naujas įrankit 
bei pusfabrikačių 
cechas. Naujais gamybos prie
taisais aprūpintas terminis 
skyrius, kuriame pastatytos 
clektrokrosnys detalėms grū
dinti.

NewYorttfi^/WaZliiloi Grupė namų pagarbai 
velionio senatoriaus

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

| Darbiečiai reikalauja 
' sudrausti McCarthy

Kumštininkas nužudė

įpimtis. 
su 1 Si

nemaža 
darbininkų. Liejimo cc- 

daugiausia dirba jauni- 
ė jaunuolių virsi ja
užduotis. Darbininkai

i sė
li ad
IŠ

pa-

“Mirusioji” traukia 
banką i teismą

Newyorkiete Mrs. Marie 
Pasquier griežtai atsisakė bū
ti mirusia. Ji ne vien užpro
testavo banko ruošiamą išpar
davinėjimą jos turto, kaip mi
rusios, bet ir pareikalavo $25,- 
000 atpildo už jos numarini-

bu-

Padidėjo gamybos < 
1953 metais palyginti 
46 metais žemės ūkiui 
produkcijos išleidimas 
beveik 7 kartus.

Gamykloje 
jaunų 
che 
m as.
darbo 
Juodys, 
kis jau įvykdė savo penkmeti- 
nes užduotis. Liejikai-formuo- 
tojai Kanaverskas, šidagis. 
Jarmakas kas mėnesį išdirbio 
normas viršija dvigubai. Lieji
mo cechas sėkmingai įvykdė 
7 mėnesių bendrosios produk
cijos gamybos planą.

Visoje gamykloje žinomi te
kintojas Bilkevičius ir frezuo- 
tojas Pieviškis. Jie ne tik prie
šakiniai darbininkai, bet ir ra
cionalizatoriai. Jų pasiūlymu 
buvo imtasi apdoroti “Ima- 
tros” siurblio dangtelius ir 
jungiamąsias movas tekinimo 
staklėmis vietoje frezavimo. 
Tas leido panaudoti frezavi
mo stakles durpių kasimo ma
šinų detalių gamybai ir davė 
nemažą ekonomiją.

Jaunieji 
Gėris ir
\ ’ isasą j u n g i n ės ž e m ės 
parodos dalyviais.

Daugelis jaunų darbininkų, 
gerai įsisavinusių savo specia
lybę, perteikia savo patyrimą 
kitiems. Antai, tekintojas Mi
ronovas išmokė tekinti Vilkai
tę, gurgutininkas Grinys per
teikė savo patyrimą Christo- 
foro va i.

American Labor Party dar
buojasi, kad po rinkimų įvyks
tanti J. V. Senato sesija tuo
jau svarstytų Watkins pasiū
lymą McCarthy pabausti. ALF 

i parogino savo klubus skl 
tą informaciją. Taipgi ti 

i kad jos klubai atsikreips 
natorius įves ir Lehmaną, 

, j i e Wat k i n so p as i ū 1 y m ą 
remtų Senate. *

Tuo pat sykiu ALP vėl
kartojo, kad ji dar tikisi gau
ti nemažą priedą balsų, kuo
met visi bus suskaityti. Parti
ja stengsis pastatyti savo bal- 

, su saugotojus visose tose ap
skrityse, kur bus perrokuoja- 
mi balsai. Tokių iš naujo per
skaičiavimų tikisi 43-se aps
krityse iš (?2.

Darbiečiai primena 1950 
[metų rinkimus, kuomet iš sy- 
[kio tos partijos kandidatui 
i McManus buvo p r i skaityti 
į 209,000 balsų. Tačiau galuti
niame surokavime atrado 221,- 
i f'00. Dauguma tų atėjo iš up
state apskričių, šiemet tokio 
didelio priedo iš ten nesitiki, 
tačiau- žinoma, kad

žmoną ir save
New Yorke prie West side 

Highway netoli 125th St. 
krūmokšniuose atrado mirusį 
buvusį kumštininką Ered Pi- 
cone. Kai jį atpažinus, polici
ja nuvyko į jo butą, 207 E. 
29th St., rado duris užrakin
tas. Įsibrovus į butą, rado ją 
mirusią. Viduriai sužaloti ke- 
leriopais peilio smūgiais.

Kaimynai sako, jog j 
vo užvydus ir dėl to jie
nai bardavosi. Moteriškė gra
sinusi vyrą palikti. Paskiau
sias barnis prasidėjo rinkimų 
rytą, kai nežinomas kariškis 
pasibeldė į buto duris. Picone 
užtrenkęs jam duris. Mrs. Pi
cone kaiminkos tikrina, kad 
tai galėjo būti visai nekaltas 
kokio vyrui nepažįstamo gi
minės ar šeimos draugo vizi
tas. Tikrina, kad ten nebuvo 
tikro pamato užvydui.

Pirm nužudymo, Picone sa
vo du vaikus, 11 ir 8 metų, 
nuvedė pas savo motiną. Gi 
trečiasis, paliegęs 12 motų 
berniukas, likosi įstaigoje.

Moteriškė sako, jog ji išti- 
išgąsčio, kai 
pažiūrėti i 

jos nerado, 
persigandusi, 

užklaustas

prisidės.

darbininkai Skin-
Pieviškis patvirtinti 

ūkio

Gamyklos jaunimas kup 
n as ryžto dar geriam dirbti.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Visuomenininkas, rašyto

jas ir filosofas Corliss La
mont sugalvojo labai gra
žų dalyką. Jis steigia Tei
sių Biliaus gynimui fondą. 
Jis padarė puikią pradžią, 
į tą fondą paklodamas 50 
tūkstančių dolerių!

Lamont sako, kad Teisių 
Biliaus gynimo fondui bus 
surinktas visas milijonas 
dolerių.

Geriausio jam ir jo kole
goms pasisekimo!

darbiečių 
daromas 
Daugely- 

sa- 
neturi. O kitų 
pirmiausia žiū- 
ip sau priešiš- 

partijos. Tai su-

Nepriskaitymas 
[ balsų kai kur yra 
tiksliai, bet ne visur, 
je mažesnių centrų partija s 

j vų saugotojų - - ’•
! partijų sargai 
I ri savo balsų 
kos didžiosios 
žinoję, bėga raportuoti. Mažų
jų grupių balsai taip ir lieka 
neskaičiuoti iki patikrinimo.

Suspendavo už gavimą 
dovaną iš kontraktoriu

Gaisragesių viršininkas Ca
vanagh suspendavo to d e part
men to tarnautojus Daniel M. 
Regan, Joseph A. Massaro ir 
Edward T. Ileeg. Juos kalti
na, kad jie priėmę po $100 

'dovanų nuo kontraktoriausto 
pastato Brook lyno centre, kur 
Įvyko gaisras lapkričio 3-čią.

kro vos nemirė iš 
nuėjusi į banką 
saugiąją dėželę 
D ai* daugiau 
kuomet apie- tai
banko tarnautojas jai atsakė, 
jog Marie Pasquier jau yra 
mirusi ir jos turtas atiduotas 
miestui.

Ji sakė, jog tas įvykis ją 
taip sukrėtė, kad jinai nebe
pajėgė dirbti vertėjos darbą 
ir nuo to laiko yra bedarbe.

Kaip tai galėjo įvykti? Aiš
kinama, kad kur nors New 
Yorke gyveno ir mirė tarnaitė 
tuo vardu, nepalikusi turto 
globėjų. Tuo atveju' turtas pa
lieka miestui ir miestas už
klausė visus bankus, kad per
duotų miestui visokias po tuo 
vardu randamas sąskaitas. 
Nors ana mirusioji buvo pa
nelė ir, 12 metų senesnė, o gy
voji žmona ir motina, kurios 
sūnaus metrikai buvę banko 
dėžėje, tačiair bankas jos 
tą atidavė valdžiai kaip 
klausantį anai merginai.

Ypatinga ir tas, kad
dinė įstaiga turtą be protesto 
priėmė.

Abi partijos kaltina 
viena kitą

Abiejų valdančiųjų partijų 
tūli pareigūnai leidosi į kalti
nimus vieni kitų suktybėse. 
Lermas kilo po to, kai tūluo
se distriktuose atrasti skirtin
gi skaičiai balsų, negu rapor
tuota iš pradžios.

Ilarrimanui vis tebcpasilie- 
kant laimėtoju, su 9,657 bal
sų perviršiumi, republikonai 
pradėjo demokratus kaltinti 
suktybėse.

Atsakydamas į republikonų 
užmetimus, demokratų pirmi
ninkas Balch žada suverbuoti 
pakankamai advokatų pažiū
rėti, kaip elgėsi republikonai 
su demokratų balsais up-state, 
kur republikonai stipresni.

Ne už ilgo pradės statyti 
Harleme pigiomis romiomis 
namų projektą prie E. J 21st 
St. ir Pleasant Ave. Užvardins 
Wagner Houses, pagarbai ve
lionio senatoriaus Robert E. 
Wagner, kuris kovojo už sta
tybą tokių namų.

Padėjimo kertinio akmens 
apeigose dalyvavo daug žy
mių valdžios pareigūnų, tarpe 
kitų ir velionio sūnus Robert 
.Wagneris, dabartinis New 
Yorko miesto majoras.

RA N KIN Ė K V A LDl :O l'OiU

Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
puikiausios darbo sųlygos.

NEWMAN DRY C LEANERS
59 Frost St., Brooklyn

Tel. EV. 7-5090
(217-220)

JAUNOS MOTERIŠKES 
(21—30 Metų Amžiaus) 

Mos išmokysime jus. Išdirbinio 
Įstaiga. Minimum mokestis pra

džiai. 5 dienų savaitė. Nuolat, 
arti visų subways.

SAUKITE MRS. MIC OL 
Tel. (A. 6-3876

(218-226)

tur- 
prl-

val-

Mažėja važiuotės 
linijų vartotojai

Valdinis Transit Autorite
tas skelbia, kad šių metų spa
lio mėnesį buvo 7.35 procen
tų keleivių mažiau, negu 
pijrnai tuo pat mėnesiu. Ati
tinkamai numažėjo ip paja
mos. ' i

PARDAVĖJOS 
KEPYKLOS KRAUTUVĖJ 

Vieni ik Patyrusios 
Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės pas Vedėją: 
10-12 A. M. arba 4-6 P. M. 

BABKA PASTRY
2525 Broadway, N.Y. C. (94 Street)

(218-220)

ei-

Autoritetas dabar tūlas li
nijas visiškai panaikina, kito
mis retina patarnavimą, dar 
kitomis sustabdo patarnavimą 
šventėmis ir naktimis.

Streikieriai vėl buvo 
puolami

Lapkričio 4-tą, antrą iš 
lės dieną, buvo užsiųstas
delis būrys policijos pulti strei
kuojančius American Safety 
Razor Co. darbininkus.

D.W. 
sako, 
“tiks- 
krau-

Unija prieš tai protestuo
ja. Įrodinėja, jog tai nebus 
taupymas, bet dar daugiau 
mažinimas važiuotės priemo
nių vartotojų skaičiaus, o 
kiu ir pajamų.

Bomba sprogo Radip 
City Music Hall

Sekmadienio vakare buvo 
smarkiai išgązdinti tūkstan
čiai Radio City Music Hali da
lyvių. Be niekur nieko staiga 
sprogo vienoje sėdynėje bom
ba, rankų darbo. Keturi 
r.ės tapo sužeisti. Laimė, 
niekas nebuvo užmuštas.

žmo-
kad

sy- ives-Jau padaryta sutartis 
tarp Grand Central stoties 
Times Square keliaujantį

Unija reikalaus ištirti 
uostuose padėtį

International Longshore
men’s Unija, nepriklausoma, 
sako, jog ji kreipsis į guber
natorių Harrimaną, kai tik jis 
pradės tas pareigas eiti. Pra
šys ištirti dabartinio guberna
toriaus Dewey uždėtą New 
Yorko uostui Waterfront Ko
misiją ir visą padėtį.

Sako, kad tie trys dovanas 
ėmė kaip kyšį už leidimą to 
pastato nugriovimo kontra li
terini tęn pat deginti laužą, 
nors tas gaisragesybos virši
ninkų buvo uždrausta.

Bus skaitomas naujas 
veikalas

8Lapkričio 10-tą dieną, 
vai. vakaro, Liberty Auditori
joj, bus skaitomas naujas me
niškas veikalas.
Iro nariai ir visi kiti, kurie til 
interesuojatės

Liaudies tea-

D a rb i n i n k ų laikraščio 
korespondentas Hicks 
jog atrodo, kad policija 
liai ieško progos pralieti
jo.” Rašo, jog iš ryto leido pi
ki eto linijoms susiformuoti, 
tačiau vėliau staiga, pagal pa
duotą signalą, urmu puolė ra
miai piketuojančius streikie- 
rius ip privertė juos nueiti i 
kitą bloką. Streikierys R. Mer
ritt iš pikieto tapo nuvežtas 
ambulanse.

Pikietą nuvijus, 7 vis viena 
pasiliko prie šapos— jie buvo 
prisirakinę prie pastato.

Kelrodis j Laisvės 
koncertų

ti
ir
diržą-konvejeri, vieton dabar 
esančio traukinėlio. Kainuos 
$3,881,000..

Koncertas įvyks lapkričio 
14 d., 3:30 po pietų, Liberty 
Auditorijoje.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. Klausiant kelio 
niekuomet nepamirškite to 
Hill, nes New Yorko miesto 
ribose randasi ir kitas Rich
mond as.

Brooklynietis daktaras Mat
thew Brody liudijo 
teisme, jog teisiamjo 
nėra normalus. Sakė, 
negalima teisti kaip

Roches 
protas 
kad jį 
žmog-

Amerikos diplomato žmo
na Mrs. Sommerlatte už 
peštukizmą turės apleisti 
Maskvą.

Vienas lietuviškų makar- 
tistų redaktorius surinka: 
“Tai bus bene pirmas atsi
tikimas istorijoje, kad vy
riausybė šitaip puola sveti
mos šalies diplomato žmo
ną!”

Kodėl ne? Ar moteris 
nėra žmogus? Ar moteris 
negali būti ir v^gilka, ir 
mūšeike, ir žmogžude, ly
giai taip, kaip ji gali būti 
rašytoja, gydytoja, moky
toja, išradėja? Kodėl ji ne
turėtų būti lygiai baudžia
ma už lygų prasižengimą?

Tas tik juk parodo, kad 
socialistinėje žemėje mote
rys turi lygias su vyrais ne 
tik teises ir privilegijas, 
bet ir atsakomybes.

Skustuvėliy dirbėjai 
lankėsi pas majorą

American Safety Razor Co. 
streikuojančius darbininkus 
įžeidė ir pastūmėjo į rūpestį 
atsiuntimas ant jų policijos 
dviemis iš eilesi dienomis, lap
kričio 3 ir 4-tą. Jie pasiuntė 
protesto delegacijas pas ma
jorą Wagnerį, policijos komi- 
sionierių Adams ir Brooklyno 
prezidentą Cashmore.

Policijos raiteliai grasino 
sumindyti ir pėstinikai lazdo
mis išvaikė pikietuotojus tiks
lu suleisti prie šapos sunk
vežimius išvežti mašinas iš 
miesto.

Darbininkai tuo pasipiktinę 
ir susirūpinę. Juk daugelis 
valdininkų savo kalbose yra 
pasakę, būk ir jie stengsis pa
dėti sulaikyti firmą nuo iš- 
kraustymo šapos iš miesto. Ta- 
čiaui atsiuntimu policijos prieš 
darbininkus parodo, kad jie 
gelbsti firmai prieš darbinin
kus.

Įdomu tame dar vienas da
lykas. Tuojau po gaisi’o spau
da tikViiK), kad tuose nugriau
tuose ar paskirtuose nugriau
ti pastatuose gaisrus padega 
ten apsinakvoję “valkatos.” 
Komercinės spaudos prasmėje 
valkata skaitomas bile asmuo, 
kuris yra benamis.

Atrado grupės žudomą 
jaunuolį

New Yorke skiepo pastato, 
67 E. 98th St., policija atra
do surištą, apdegintą, sumuš
tą ir išbadėjus) 19 metų jau
nuolį Angelo Ramos. Jis ten 
buvęs kaliniu grupės kitų maž
daug to amžiaus vyrukų. Ten 
ji išlaikė 60 valandų.

Kankinimą išgirdo ir polici
jai parodė vaikai.

Jo kankinimas prasidėjęs 
po to, kai jis pavogė savo te
tos $1,000, o kiti norėjo tuos 
pinigus iš jo atimti, pasidalin
ti. Tačiau kas nors iš jo pa
ties grupės pavogė ir nuo jo, 
ar kas kitas slėptuvėje rado, 
tad jo sėbrai jį kankino ma
nydami, kad jis jiems meluo
ja. Greta 6 jaunuolių, suim
tas ir prižiūrovas to namo, 
kur jaunuolį kankino. Supran
tama, kad be jo žinios negalė
jo tas įvykti.

vaidinimais, 
prašomi ateiti'ir pasiklausyti.

Jonas Juška

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Transit Autoritetas pažadė
jo Transport Workers Unijai, 
jog mažinant patarnavimą ne- 
atstatinės darbininkų, štabą 
žada mažinti nesamdymu nau
jų pasitraukusiųjų vieton. Sa
bo, jog iš apie 44,000 darbi
ninkų dažnai randasi pasi
traukiančių.

s-

AR ŽINOTE, KAD

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Šio Sekmadienio Popietį

14 "t a ^Pkričio 
iiovember

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

Policijos komiai j onierius 
Adams paskyrė dar 70 poli- 
cistų sekioti narkotikų parda- 
vėjųsf ir vartotojus.

Parodys tikrąją Afriką
Lapkričio 12-tą Bronxc 

įvyksiančiame Afrikos padė
čiai aiškinti masiniame mitin
ge žada parodyti ir filmą, ku
rį gamino ten nuvykę eiliniai 
piliečiai, ne Hollywoodo val
dovai. Sako, jog parodo pieti
nės Afrikos gyvenimą tok in, 
kokį iš tikro -ten nuvykusieji 
matė. Tai yra ne dirbtinių 
vaizdų, bet vietų nuotraukų 
rinkinys.

' Vieta: 2141 Southern Blvd., 
vengrų klube.

K-nas

Įsakė ištirti buvusį 
“tyrimą” mirusio

Policijos 
ams įsakė 
kas dieną 
asmuo išgulėti kapuose virš 
metus laiko nežinomas, kuo
met kelios miestinės įstaigos 
turėjo jo ieškoti. Tėvai buvo 
kreipęsi j tas visas įstaigas pa
galbos. Bet tik už metų ir tik 
savomis pastangomis susekė, 
kad jų sūnus palaidotas kaip 
nežinomas.

komisionierius Ad- 
ištirti, kaip galėjo 
ieškomas dingusis 

išgulėti kapuose 
nežinomas,

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-00 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Pralsides 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

/

Iš New Yorko miesto centro 
traukiniais yra du keliai:

BMT Jamaica traukiniai 
Canal Št. stotyje (downtown) 
ir Brooklyne ant Broadway. 
Išlipti lllth St. stotyje, eiti 
ta pačia 111-ja d ir blokus.

Independent linijos Jamaica 
traukiniai gaunami miesto 
centre prie 6th ir 8th Avės., 
bet iš jų išsėdus Union Turn- 
pike-Kew Gardens stotyje dar 
reikia važiuoti Q-37 busu. Bu
šas gaunamas išėjus iš stoties 
ant gatvės. Iš buso išlipti prie 
Atlantic Avė.

Iš Brooklyno daugelio vietų 
galima atvažiuoti B-22 Atlan
tic busu. Priveža prie pat sa
lės durų.

B*e ekstra fėro 
Įima persėsti iš 
busu :

Iš Decatur 
Pennsylvania 
ton St.

Iš Wilson Ave. prie 
away.

Iš Ralph-Rockaway 
Ralph ir Broadway.

Kai kurių kitų linijų
f erai tinka tik atvažiuojant, o 
kitų tik parvažiuojant. Taipgi 
kai kurios čia minėtos gal sek
madieniais neveikia paskiau
siu laiku. Tikiuosi, kad arti tų 
linijų gyvenantieji tai žino.

Rep.

Lapkričio 19-tą teisme bus 
svarstomas pasiūlymas a už
drausti New Yorke parA%tmiė- 
ti lytiniai kurstančius spniis- 
dinius.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
Įvyks trečiadienį, lapkričio ' (Nov.) 

prasidės 7:30 vai. vakare.
Visi nariai 

nes nauja
PREZIDEN-

Visi gausite ją

10 d., 
110-06 Atlantic Avė. 
malonėkite atsilankyti, 
knyga “AMERIKOS 
TAI” jau gatava, 
šiame susirinkime.

Valdyba

Dr. A. Petriką

į tą busą ga- 
se karnų kitu

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

(B-20)
Avė. ir

prie
Ful-

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

Rock-

prie

trans-

PARDAVIMAI
Brooklyne groserio ir delicatessen 
biznis, išdirbtas per 27 metus. Gali 
pirkti sykiu su namu arba be namo. 
Taipgi parduodu namą New Jersey. 
Vincas Valūnas, 38 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
8-1805.

(216-220)

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 I ST. 6-4080

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas

30Q UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

• MATTHEW A. <
: BUYUS :
ft

»

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St^
Newark, 5, N. J. I-

MArket 2-5172

LautB (Liberty)Antrad., Lapkričio (Nov. 9. 1954




