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inlome kaip, bet neturime 
Inygos ant laužo, [su kuo/

San Marino.
Nevykęs palyginimas.
Sporto raketas.
Nuomonės apie amerikie

čius.
Rašo A. BIMBA

turėtų būti 
115 metų. Viskas, 
šiandien reikia, 
visas chroniškas
tai galima padaryti,

ric 
ko 
tai

St. Barnabas ligoninės pre
zidentas Dr. Merrill yra mo
kytas ir labai išmintingas vy
ras. Jis sako, kad mūsų vidu
tinis: amžius 
65, bet 
mums 
nušluoti 
gas. Ir
nes mes jau žinome, kaip su 
jomis apsidirbti.

Visa bėda tik tame, kad 
neturime priemonių. O prie
monių neturime todėl, kad 
neturime dolerių. šiandien 
pat, sako, Amerikoj ligoninėse 

trūksta 175,000 lovų dėl 
chroniškų ligų ligonių.

Trumanas 
šimt penkis 
paruošimui 
saužudystei,
lijonų dolerių 
gyvenamo prailginimui 
iki 115 metų.

išleis šešiasde- 
bilijonus dolerių

mūsų masinei
bet nė šimto mi-

neduos mūsų
bent

Californija ir vėl išgarsės. 
Jos mažam miestelyj Fort 
Ord tapo sukrauta ant laužo 
ir sudeginta 500,000 knygų. 
Mat, Indiana valstijos sena
torius Capehart pripažino, 
kad tose komiškose knygose 
kartunisto Baker piešinys yra 
“socialistinis.”

Knygos buvo taikomos ka
reiviams. • Kad apsaugojus 
juos nuo apsikrėtimo “socia
lizmu”, jos supleškinta ant 
laužo. Padaryta pagal Įsaky
mą iš Washington©.

Įdomu: kaip ilgai dar rei
kės palaukti, kol mūsų bro- 
liaTĄ socialistai keliaus Į tuos 
paltus kalėjimus, Į kuriuos 
yra siunčiami komunistai? 
Sę<?alistinės knygos jau pleš
ka' ant to paties laužo su ko
munistinėmis knygomis!

Mažiausia pasaulyje res
publika yra San Marino. Ji 
užima tik 38 ketvirtainių my
lių plotą. Iš visų pusių ji ap
supta Italijos žemėmis.

Šiomis dienomis ten Įvyko 
parlamentiniai rinkimai. Iš 
60 parlamento vietų, komu
nistų ir kairiųjų socialistų 
blokas laimėjo 31.

San Marino — dar viena 
liaudiškos demokratijos šalis. 
Nauja mums bėda. Pamatysi
te: kovai su tuo “nykštuku” 
prezidentas Trumanas parei
kalaus keleto bilijonų dolerių 
daugiau 
dąms.

militarinėms išlai-

Vienas 
spaudoje 
-r- Lietuvos Gandi, 
imas. kvailas. Gandi turėjo In
goje nesuskaitomus milijo
nus pasekėjų. O ką turi Vy
dūnas? Neturi1 nė saujelės 
pasekėjų.

Tiesa, jis yra parašęs daug 
knygų. Bet ir tos jo knygos 
labai nepopuliarios.

žmogelis kunigų 
surinka: “Vydūnas 

Palygini-

Beisbolės sporto komisio- 
nierium paskirtas Ford Frick. 
Algos jis gaus 65 tūkstančius 
dolerių per metus.

Beisbolės sportas jau1 se
niai pavirtęs didžiausiu rake
tų. Monopolį ant jo turi dvi 
lygos — National ir Ameri
can. Joms priklauso tik pa
čios didžiausios komandos, 
kaip Dodgers, Giants, Yan
kees, Cardinals ir kitos. Tar
pe tų lygų eina lenktynės. Į 
rudenį, Į sezono galą, visa at
mosfera pasidaro Įkaitusi. 
Komercinė spauda pilna 

^^loftienų. Pagaliau radijas ir 
įejevizija atėjo talkon. Mili- 
jojhai žmonių daugiau apie 
nifeką nebekalba.

Tas, žinoma, nereiškia, kad 
beisbolės sportas pats savai-

(Tąsa 4-tam puslap.)
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IRANAS REIKALAUJA, 
KAD ANGLU TECHNIKAI 
PASIRAŠYTU JAM DIRBT

Australijos balsuotojai atmetė 
valdžios reikalavimą uždraust
Komunistų Partijų

Grasina ištremti tuos, kurie 
nesutiks dirbti Irano valdžiai

Teheran, Iran. — Irano (naftos) apdirbimo fabri- 
valdžia išleido įsakymą, kad kas . Jis priklausė anglam, 
300 anglų inžinierių-mecha- iki Iranas nutarė perimti 
nikų turi pasirašyti dirbt visą aliejaus pramonę į sa- 
kaip Irano samdiniai, o jei- vo valstybės rankas, 
gu nepasirašys, tai bus iš- Keliolika Anglijos karo 
tremti iš Irano per savaitę laivų stovi artimuose Ira- 
iki 10 dienų. nui vandenyse. Anglų val-

Tie anglų technikai laiko- džia jau nekartą grūmojo 
si Abadane, kur yra di- “apginti” savo technikus 
džiausiąs pasaulyje aliejaus Abadane.

MELBOURNE, Australi
ja. — Australijos piliečiai 
per visuotinus balsavimus 
pereitą šeštadienį atmetė 
premjero Roberto G. Men
zies valdžios pasiūlyma, kad 
leistų jai uždrausti Komu-

kios galios.
Darbo Partija, vadovau

jant dr. Herbertui V. Evat- 
tui, nurodinėjo, kad pasiū- 
Ivmas prieš Komunistų 
Partiją taip neaiškiai su
taisytas, jog valdžia galėtų 
užginti ir kitas mažumų

PASINAUJINA DERYBOS 
TARP AMERIKONU IR 
KORĖJOS LIAUDININKU
Amerikonai reikalauja kitur 
perkelt derybas iš Kaesongo

Wallace bažijasi, kad 
rėmė Čiang Kai-šeką

Peron suėmė politinį 
savo priešininkų

Ivma balsavo 1,881,531, o už 
jį 1,719.225.

Premjeras Menzies prašė 
balsuotojus duoti jo val
džiai valią įdėti į šalies 
konstitucija tokius patai* 
symus prieš komunizmą, 
kokius ji laikys reikalin
gais. ' • •

Keturios iš šešių Austra
lijos valstijų nubalsavo 
prieš davimą valdžiai to

Konservatoriai (atžagar
eiviai), turėdami daugumą 
seime, buvo išleidę įstaty
mą, uždraudžiant Komunis
tų Partija. Aukštasis Aus
tralijos Teismas šių metų 
pradžioje panaikino tą įsta
tymą kaipo priešingą kons
titucijai. Valdžia todėl krei
pėsi į pačius balsuotojus, ir 
prakišo.

Tokio, rugs. 24.—Ameri
kiniai ir Šiaurinės Korėjos 
pulkininkai sekmadienį suė
jo Kaesongo srityje į pasi
tarimą dėl derybų panauji- 
nimo.

Šiauriniai korėjiečiai siū
lė, kad derybose dėl pertai- 
kos būtu svarstoma ir ke
liolika jų skundų prieš ame
rikonų įsiveržimus j nu-

Washington.—Buvęs Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tas Henry A. Wallace at
siuntė prezidentui Truma- 
nui ilgą pareiškimą, kur 
užginčija republikonų prie
kaištus, kad Wallace, bū
damas prez. Roosevelto val
džios nariu, rėmęs Kinijos 
komunistus. Wallace baži
jasi, kad jis visuomet rėmė 
Čiang Kai-šeko kinus 
tininkus prieš Kinijos 
dininkus-komunistus.

Kartu Wallace linki
manui “sveikatos ir stipry
bės, kad galėtų panešti mil
žiniška naštą ateityje.”

Wallace andai buvo Pro
gresyvių Partijos vadas; 
paskui “sutrumanėjo.”

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatoriaus Perono 
policija suėmė Andr. Ami- 
lį, radikalų vadą, politinį 
peronistų priešininką. Jis 
bus teisiamas už veiklų da
lyvavimą geležinkeliečių 
streike pereitą mėnesį.

Literatūros Laikraštis vadina 
gen. Ridgway “kruvinu budeliu”

Didžiuliai amerikonų 
i manevrai Vokietijoj

tau- 
li au

Tru-

3 Vakarų Didieji 
tariasi apie vokiečių 
armijos rekrutavimą

Bonn, Vokietija. — Aukš
tieji Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos komisijonieriai 
Vokietijai galutinai svars
to bendrą savo pasiūlymą, 
kuris bus įteiktas vakari
nės Vokietijos premjerui 
Konradui Adenaueriui.

Jie siūlys, kad vakarų 
Vokietija sudarytų gana 
didelę armiją ir aiškiai pri
sidėtų prie karinio fronto 
prieš Sovietų Sąjungą. Už 
tai žadės vakarinei Vokieti
jai “beveik pilną nepriklau
somybę.”

Vokiečių socialistų vadas 
Kurt Šumacher reikalauja 
tikros nepriklauso m y b ė s 
pirma, negu vakarų Vokie
tija bus įjungta į vakarinių 
valstybių bloką prieš ko
munizmą.

Eksplozija italu komunistų 
vakarėlyje užmušė 3

Fermignano, Italija. — 
Sprogimas komunistų cen
tre šiame miestelyje suardė 
salę, užmušant 3 asmenis 
ir sužeidžiant 30. Tuo lai
ku komunistai turėjo šokių 
ir užkandžių vakarėlį nau
dai savo laikraščio Unitą.

Sakoma, eksplodavo du
jos skiepe. Tačiaus, gal 
buvo fašistų užtaisyta borą- 
ba.

Kinija skelbia savo 
politinius obalsius

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika paskelbė 
obalsius savo dvejų metų 
sukakčiai minėti snalio 1 d. 
Tarp obalsių yra šie:

— Nepalaužiamas drau
giškumas su Sovietų Sąjun
ga-Azijos tautų frontas prieš 
imperialistų užpuolimą.

Priešintis Japonijos at- 
ginklavimui ir amerikinei 
jos okupacijai.—

Kartu su obalsiais yra 
sveikinimai Stalinui, kaip 
“visų pasaulio tautu vado
vui ir mokytojui”; Mao 
Tsei-tungui,1 kaip “didžia
jam Kinijos žmonių vado
vui,” kinams savanoriams 
Korėjoje, Vietnamo liaudies 
kovai prieš francūzus ir ko
vojantiems už nepriklauso- 
mingą demokratiją Japoni
jos žmonėms.

Maskva. — Literatūros 
Laikraštis, sovietinių Rašy
tojų Unijos organas, kar
čiai smerkia generolą Mat
thew Ridgway, vyriausią 
amerikonu komandierių; 
vadina ji “kruvinuoju bude
liu” ir “šarlatanu.”

Literatūros La i k r a št i s 
tvirtina, jog:

Generolas Matthew nau
dojo derybas dėl pertaikos 
Korėjoje, kad galėtų tuo 
laiku pasiruošti naujam 
ofensyvui prieš šiaurinius 
korėjiečius.

“Jis liepė savo tankams 
triuškinti moteris ir vaikus, 
suvarytus į spygliuotų vie
lų žardi.

“Jis napalmo drebučių 
liepsnomis sudegino tūks
tančius ramių Korėjos gy-

ventojų;
“Jis naudojo ligų bakteri

jas prieš ramius gyvento
jus.

“Jis vartojo užnuodytas 
kulkas prieš antros pusės 
kareivius.

“Jis taip pat darė žiau
rius bandymus paimtiems 
nelaisvėn šiauriniams ko
rėjiečiams,” sako Literatū
ros Laikraštis.

Piešinys tame laikraštyje 
paveiksluoja gen. Rigdway 
su kruvinu kirviu vienoje 
rankoje, su didžiule bomba 
kitoje ir su virtine grana
tų aplinkui kaklą.

Sykiu rašoma apie se
nuosius žiaurumus ameri
konų, įsiveržusių i Rusiją 
po Pirmojo pasaulinio ka
ro.

. Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai kitą savaitę 
pradės didžiausius karinius 
savo pratimus vakarinėje 
Vokietijoje.

Pratimuose taipgi daly
vaus angių ir francūzų 
riuomenė ir lėktuvai.

Italijos premjeras 
pas prez. Trumaną

ka-

Anglų karaliui išimta 
plaučių dalis

London. — Per operaci
ją sekmadienį buvo išpjau
ta karaliui Jurgiui VI plau
čių dalis, gal visa pusė. Aš- 
tuoni daktarai, dalyvavę 
operacijos daryme, pranešė, 
jog karaliaus padėtis “pa
tenkinanti, bet per kelias 
dienas dar bus rūpesčio 
apie tai.”

Jurgis yra 55 metų am
žiaus. Neskelbiama, ar vė
žys ar džiova pagadino jam 
plaučius.

Tel Aviv, Izraelis. — Ka
rinė Izraelio vyriausybė sa
kė, arabai iš pasalų užpuolė 
ir sužeidė 5 izraeliečius 
kareivius į pietus nuo Mi
rusios Jūros. Tie arabai, 
manoma, iš Jordano įsiver
žė.

Republikonų vadas taipgi bandė valdžios 
pinigais patarnauti savo kompanijai

Washington. — Republi
konų Nacionalio Komiteto 
pirmininkas Guy G. Gabri- 
elson kartotinai bandė pa
veikti valdžios Reconstruc
tion Finance Korporacijos 
direktorius, kad atidėtų 
vieniems metams Carthage 
Hydrocol $18,500,000 skolos 
atmokėjimą valdžiai. Dėl 
to jau keli republikonai se
natoriai reikalavo pašalint 
Gabrielsoną iš jų Naciona
lio Komiteto.

Gabrielson yra Carthage 
Hydrocol kompanijos pre
zidentas ir gauna iš jos 
$15,000 metinės algos,
to, kompanija moka jam 
$10,000 už advokatiškus pa
tarnavimus per metus.

Tapęs republikonų komi
teto pirmininku, 
brielsonas ir darė 
mą Reconstruętion 
direktoriams, kad 
vintų kompanijai
dėl skolos atmokėjimo val
džiai.

Už tai jį smerkė republi
konai senatoriai Homer 
Ferguson, Richard M. Nix
on, J. W. Williams ir kiti.

Senato komisija ketina

tyrinėti Gabrielsono veiklą, 
kai užbaigs tyrinėjimus 
prieš Demokratų Naciona- 
lio Komiteto pirmininką 
Williama M. Boyle.
Kyšiai valdininkams

tūlus
davė

Be

spaudi- 
Finance 
paleng- 
sąlygas

valdininkus, kad jie 
spaustuvinei Lithofold kom
panijai $645,000 paskolos iš 
valdžios Reconstruction Fi
nance Korporacijos. O kom
panija užmokėjo Bovle’ui 
8,000.

Lithofold kompanijos pir
mininkas R. J. Blauner ir 
kiti jos pareigūnai prisipa
žino tyrinėjančiai Senato 
komisijai, kad davė bran
gius fotografijos aparatus 
bei kitas dovanas preziden
tiniam Trumano sekreto
riui M. J. Connelly’ui, Re
construction Finance valdi
ninkui Frankui Prince ir 
kitiems.

Republikonai bijo, kad jų 
komiteto pirmininko Ga
brielsono skandalas gali 
jiems pakenkti prezidenti
niuose 1952 metų rinkimuo
se. Todėl daugelis reika
lauja greitai iššluot Gabri- 
elsbną laukan. Jisai suga-

Washington. — Atvyko 
Italijos premjeras de Gas- 
peri. Pats prez. Trumanas 
pasitiko jį geležinkelio sto
tyje.

Pirmadienį de Gasperi 
buvo pakviestas kalbėti 
bendrajam posėdžiui Sena
to ir Kongreso Atstovų 
Rūmo. Ši antradieni jis 
kalbės Nacionaliam 
dos Klubui.

Italijos premjeras 
daugiau -karinės ir
nes paramos iš Jungtinių 
Valstijų.

ginkluotą paliauboms Kae
songo ruožtą. Amerikonai 
yra pripažinę tiktai du to
kius įsiveržimus, įvykusius 
“per klaidą.”

Amerikonai siūlė perkelti 
derybas iš Kaesongo į kitą, 
saugesnę vietą. Sakė, Kae- 
songas yra taip arti karo 
fronto, kad vieni bei kiti 
galį netyčia sulaužyt jo ne
utralumą. Dar negauta 
šiaurinių korėjiečių atsaky
mo į šį pasiūlymą.

Antradienio vakarui bu
vo paskirtas kitas ameriko
nų ir šiaurinių korėjiečių 
pokalbis dėl derybų panau- 
jinimo.
KARO VEIKSMAI

Per žūt-būtines kautynes 
amerikonai buvo užėmę 
aukščiausią kalno briauną į 
šiaurę nuo Yanggu. Pakkui 
šiauriniai korėjiečiai štur
mavo ir vėl nubloškė ameri
konus nuo kruvinojo kalno, 
kuris pramintas “sutrintos 
širdies kajnu.”

Šiauriniai korėjiečiai pra-. 
nešė, kad jie išvien su ki-y 
nais savanoriais atmušė 
amerikonų ir anglų atakas 
j r nušovė 17 amerikinių 
lėktuvų.

48pau-

prašo 
pinigi-

Įvairios Žinios
Rochester, N. Y. — Dujų 

sprogimas Brightone, Ro
chester io priemiestyje, su
ardė 30 namų, užmušė 3 
žmones ir sužeidė 22.

Washington.—-Prez. Tru
manas siunčia karinių šta
bų vada generolą Omarą 
Bradley Turkijon ir Grai- 
kijon, kad padėtų supla
nuoti tiem kraštam ginkla
vimąsi kaip naujiem Atlan
to sąryšio nariam.

m as dauguma balsų nutarė 
piniginiai remti bažnytines 
katalikų mokyklas.

Washington. — Demokra
tas senatorius Brien Mc
Mahon, pirmininkas atomi
nės Kongreso komisijos, vėl 
ragino kuo greičiausiai pa
keisti paprastuosius ginklus 
atominiais ginklais. -Tam 
jis reikalauja paskirti 6 bi
lijonus dolerių. ‘

dino vadinamą stipriausią 
republikonų arg u m e n t ą 
apie “demokratų suktybes 
valdžioje.”

D. Federacijos vadas 
Įspėja prieš vakarų 
Vokietijos trustus

San Francisco. — Ameri
kos Darbo Federacijos at
stovas Henry Rutz atsiun
tė savo raportą iš Vokie
tijos, įspėdamas, kad anglų- 
amerikonų politika vakari
nėje Vokietijoje gali atgai
vint vokiečių trustus ir su
daryti naują karo pavojų iš 
jų pusės.

Raportas įteiktas Darbo 
Federacijos suvažiavimui 
svarstyti.

26,200,000 amerikiečių
- chroniški ligoniai

Boston. — Vėžys, širdies 
ligos, sąnarių uždegimas, 
reumatizmas ir kitos chro
niškos ligos padaro ameri
kinei visuomenei 10 bilijo
nų nuostolių per metus, sa
kė newyorkietis daktaras 
A. P. Merrill, viršininkas 
St. Barnabas Ligoninės.

Jis kalbėjo suvažiavime 
Ligoninių Įstaigų Sąjungos 
ir tvirtino, jog chroniško
mis ligomis serga 26 mili
jonai, 200 tūkstančių ame
rikiečiu.

Dr. A. P. Merrill taipgi - 
tvirtino, kad jeigu būtų 
panaikintos tokios ligos, tai 
amerikiečiai galėtų gyventi 
iki 115 metų amžiaus.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
lietus.
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APV1ENYTI ORGANIZUOTUS 
DARBININKUS

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Niujorko mieste įvyko Unit
ed Electrical, Radio and Machine Workers unijos me
tinis suvažiavimas. Ši unija, kuri sutrumpintai vadina
ma VE, prieš keletą metų buvo pašalinta iš CIO dėl to, 
kad unijos vadovybė nesutiko su pro-karine CIO vado-

Tuomet CIO vadovybė pradėjo UE skaldyti; jai pa
vyko atskelti nuo šios unijos dalis darbininkų, kuriems 
vadovauja James Carey, CIO sekretorius.

Tačiau U E pareigūnai nenuleido rankų: energiškai dir
bo, saugodami darbininkų interesus, ir šiandien ši unija 
visvien turi apie 300,000 organizuotų darbininkų savo 
eilėse.

Tiesa, CIO vadovai dar vis nenuleidžia rankų, jie dar 
vis bando šią uniją suskaldyti: jiems padeda Trumano 
vyriausybė, visaip persekiodama UE vadovus. Tik ne
seniai, suvažiavimo išvakarėse, UE vadovai, Matles ir 
Emspack, buvo šaukiami ir kamantinėjami prie federa
linės grand džiūrės.

SUVAŽIAVIMAS buvo spalvingas ir gyvas. Jame da
lyvavo broliškųjų unijų, nepriklausomų prie CIO, vado
vai ir jie čia sakė kalbas, sveikino U E narius, teikdami 
naujų sumanymų ateičiai.

Daugiau. Suvažiavimas pasisakė už tai, kad būtų ap- 
vienyti visi organizuoti darbininkai: ADF, CIO ir ne
priklausomosios unijos. Tarp nepriklausomųjų yra ne 
tik UE, ne tik kailiasiuvių unija, o ir vario ir alumino 
kasėjų unija, ir angliakasių unija, ir eilė kitų.

Kaip tą vienybę pasiekti, aišku, čia nebuvo pasakyta. 
Pirmiausiai, mums atrodo, įvyks nepriklausomųjų unijų 
atstovų konferencija; bus bandoma ir angliakasių uniją 
ten gauti. Iš tos konferencijos bus kreiptasi i ADF 

1 ir CIO.
UE suvažiavimas sakyte sako: gana to brolžudiško 

darbo, gana skaldymosi, gana veiksmų, naudingų tik 
Samdytojams. Reikalinga vienybė, reikalingas apsivie- 
nijimas.

jdomią kalbą tuo klausimu pasakė kovingųjų alumi
no ir vario kasėjų unijos prezidentas John Clark. Jo 
vadovaujamoji uniją (International Union of Mine, Mill 
and Smeltei; Workers) tik neseniai buvo išvedusi savo 
darbininkus streiką n už didesnes algas. • 
streiką įsikišo ir pareikalavo, kad federalinis teismas 
indžionkšinu uždraustu darbininkams streikuoti. Teis
mas paklausė prezidento ir išdavė indžionkšiną, uždraus
damas streikuoti per 90 dienų. John Clark, taigi, dabar 
pasakė: jei samdytojai neišklausys mūsų reikalavimo, 
jei nepakels algų, tai, kai indžionkšino laikas baigsis, 
mes ir vėl būsime streike.

Mr. Clark užtikrino klausytojus, jog neužilgo bus da
romi žygiai organizuotiems darbininkams apvienyti. Jo 
•pareiškimas buvo priimtas didžiuliu entuziazmu.

'Organizuoti darbininkai-unijistai trokšta ne savitarpi
nės kovos, o bendro darbo už bendruosius reikalus.

Pąsiliuosavęs ant keleto die
nu nuo kasdieniniu darbų, at
klydau ir aš į šį vidurvakari- 
nių valstijų metropolį, kuris, 
atsispirdamas į pietvakarinius 
krantus Michigano ežero, drie
kiasi vakarų link.

Vien asmeniniais reikalais 
atvykusiam žmogui nereikėtų/ 
nei bandyti rašyti apie Chicagą 
iš socialiu ažvilgio. Bet kadan
gi milijoninėse miniose gyveni
mas verda ir kunkuliuoja pil
niausiu savo tempu, negalima 
praleisti nepastebėjus tam tik
rų gyvenimo įvairumų.

Dar pradinėse mokyklose 
skaitėme, kaip vakariniame e- 
žero krante, kur dabar stiebia
si debesų link dangoraižiai, įsi
steigė devynioliktojo šimtmečio 
pradžioje prekybininkų sambū
rio centrelis. Kiek vėliau jis 
virto nedidelių medinių pasta
tų miesteliu. Dar ir po 1864 
metų civilio karo jis nebuvo 
daug didesnis. Ten, kur šian
dien Michigan Bulvaras vin
giuoja paežerių, buvo priemies
čio ūkės. Ten ūkininkės O’Lea
ry karvė paspyrė liktarną, ku
ri uždegė tvarte šiaudus ir su
degino visą tuolaikinę medinių 
pastatų Chicagą. Bet mažai ta 
Mrs. O’Leary's margė realiza
vo, kokią nelaimę ji užtraukė 
ant visos šalies busimųjų kar
vių gentkarčių. Kiekvieną me
tą milijonai karvių atiduoda 
savo gyvastis Chicagos skerdy
klose už nuodėmę ir 
rūmą tos Mrs. 
ges!

neapdai-
0’Leary mar-

Na, tiek to. 
Mrs. O’Leary 
ne man aprašyti, kadangi tik 
apie pusvalandį laiko teturėjau 
lankytis Armour skerdykloje. 
Rodos, Upton Sinclair yra pa
rašęs knygą “Jungle” — lietu
viškas vertimas “Raistas.” Ku
rie įdomaujasi, tie gali rasti 
“Raiste” smulkmeniškai išdės
tyta darbininkų sąlygas sker
dyklos!'. Ypač knyga įdomi dėl 
to, kad ir ankstyvoji lietuvių 
tautos išeivija labai aiškiai nu
šviečiama. Bet faktas yra fak-

Pasekmes tos 
margės griekų

• Trumanas i Pu’ ** P* milijonų karvių

ištirti budenząi
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ senatorius Herbert H. Lehman 

pareikalavo senate, kad būtų ištirtas Louis Budenz, ta
sai persivertėlis ir nekaltų žmonių skundėjas,—profesi- 
onalis skundėjas.

Senatorius, pasiremdamas daviniais, rodančiais, kaip 
, šis specialistas skundikas nuolat meluoja, reikalavo, kad 
jis būtų ištirtas ir parodytas visuomenei, kas jis yra.

Aną dieną prezidentas Trumanas, užklaustas, ar jis 
sutinka, kad Budenz būtų ištirtas, atsakė, jog taip, su
tinkąs.

Taigi reikėtų tuojau pradėti tyrimo darbas. Dėl Bu- 
denzo melagysčių jau ne vienas žmogus skaudžiai nu
kentėjo ir dar nukentės, jei šis škaplieriais apsikarstęs 
juodasis varnas nebus pastatytas ton vieton, kur jis 
■priklauso.

. GENGSTERIS TYLĖJO
GENG&TERIS Harry Gross buvo žymus “bukis,”—ta- 

ftai, per kurio rankas ėjo nelegalus lažybavimas arkliais. 
Jis, sakoma, padaręs milijonus dolerių pelno. Jis samdė 
policiją talkon. Išmokėdavo jis policijai milijonus do
lerių kyšiais, kad jį, Gross, policija saugotų, kad padėtų 
jo nelegaliam bizniui.

Prie viso to Gross prisipažino, bet kai atėjo laikas liu- 
' dyti teisme prieš 18-ką buvusių policmanų, jis atsisakė

Dėl to kaltinamieji buvo paleisti, o Gross patalpintas į 
’ kalėjimą.
’* • Amerikos Darbo Partijos kandidatas miesto tarybos 

prezidento vietai, Clifford T. McAvoy, dabar reikalauja, 
kad visas tas nešvankus gengsteriškas jomarkas būtų iš-

* tirtas . Mr. McAvoy teigia.—ir teisingai,—kad čia nėra 
keliolikos policmanų reikalas, čia reikalas ne Gross’o, bet 
kad šis visas skandalas turi didesnės ir platesnės' reikš
mės: Grossui talkininkavo aukštieji miesto pareigūnai,

Per miegantį miestą žygiuoja 
niauriai/’

Kas man buvo įdomu, tai 
kad tie 42-ra gatve žygiuojan
čių paniurę veidai buvo 
viško typo veidai. Tokių 
viško typo veidų galima 

^yti desėtkais tūkstančių, 
tataučių bendrakeleivių! darbo 
žmogaus gyvenimo sąlygose 
galima skaityti šimtais tūks
tančių ar milijonais vien Chi- 
cagoje. Močiutė Bloor yra pa
sakius: “Ju 
daug.”

Kiekvienoje

lietu- 
lietu- 
skai-

iedėtas — mūsų

tų paniurveidžių 
tos pačios aspi

racijos, tie patys troškimai, 
būtent, pasiliuosuoti iš ekono

minės vergijos pančių, taika 
pasaulyje, šviesesnis rytojus.

Kaip nėra galima užtvenkti 
upės bėgimo, nebus visuomet 
galima sulaikyti milijonų šir
džių plakimą dėl pasaulinės 
taikos ir skaidresnės ateities, 
žmogus yra pamatiniai tai
kus, nori sau ramiai gyventi 
ir dirbti. Jei jam gręsia repre
sija už tam tikrus elgesius, 
kad ir aukščiausio idealizmo 
srityse, žmogus yra^bailus. Jis 
neieško bereikalingų priekabių. 
Bet per didelis reakcionierių 
siautėjimas prieš darbo žmo
gaus teises gali išvesti jį iš 
kantrybės.

Einant į šiaurę Halsted gat
ve, matau, da dideli langai len
tomis užkalti, žiūriu, ant dar 
duryse likusio stiklo VILNIS. 
Laikraščiuose skaičiau, dabar 
matau reakcionierių pagiežos 
pasekmes. Einu kita gatve ly
giagrečiai su Halsted. Ma
tau, policijantas vaikščioja 
nuolatiniai tik prie vieno na
mo. Pasiklausiu praeivio, ka
me dalykas, kodėl tas policijan
tas ten tik tą vieną namą da
boja, kuris niekum nesiskiria 
nuo tūkstančių kitų ramių pi
liečių namų. Praeivis man at
sakė: čia buvo riaušės dėl per- 
nakvinimo tuose namuose 
juodveidžio. Tuoj supratau, 
kad čia Jonikų namas.

Einu toliau ir mąstau 
Argi ištikrųjų tas gali 
mano numylėtoje šalyje, 
antrojoje tėvynėje, kuri

gyvasčių aukų ir iš dešimčių 
tūkstančių darbo žmonių pas
tangų, kiekvieną metą skerdy
klų savininkai išsisunkia sau 
i kišenius labai, labai daug 
taukuotų dolerių — nesuskaito
mais milijonais dolerių, kuo
met šiandien jie lupą po pu
santro dolerio už svarą mėsos 
iš visos Amerikos žmonių.

Aplankius skerdyklų įstai
gą, visgi man rūpėjo ir tenaiti- 
nę lietuvių koloniją aplankyti. 
Pietinėje Halsted gatvės daly
je, nuo 30-tos iki 40-tos gatvės, 
atrodo, tikra Lietuva. Krautu
vių iškabos beveik visos lietu- 
viškomis pavardėmis — Budri- 
kas, Noveras, Ramuvos 
ranas ir tam panašiai, 
vienu iš jų aš neturiu 
ties ir kiek aš pinigų 
jau, tai nei vienas iš jų nepa
darė iš manęs jokio didelio biz
nio. Ne mano tikslas yra juos 
ir reklamuoti. Bet man įdomu 
tik tas, kad tiek daug jų ten 
yra. Surėmę petis į petį, tikros 
vertės socialiniame darbe gale- 
tų nuveikti milžiniškus darbus!

Aiškų, aš nenoriu duoti 
pręsiją, kad Chicagos visi 
tuviai yrą biznieriai. Ne. 
skaičius, palyginus su tais, 
rie gyvena iš savo rankų dar
bo, yra tik lašas viedre van
denio. Vieną rytą, nesinorint 
miego, išėjau į 42-rą gatvę ne-, 
toli skerdyklos apsidairyti. Ma
čiau tą patį vaizdą, ką Janonis 
matė ku,r nors kitur ir kurį jis 
taip gražiai nupiešė.
“Vos brėkštantį rytą nuskurę 

būriai 
- , .. .. ........  n --- —-----------  
jam talkininkavo abiejų partijų—-republikonų ir demo
kratu—vadovai.

Kad taip buvo iy yr^a,. nieks, neųžginčys. ..Dėl to Mr. 
McAvoy reikaląvimas yra labai vietoje.

Resto- 
Nei su 
pažin

to ture--

im-

J.ų. 
ku-į

sau: 
įvykti 
mano 
mano

vaikystės dienose suteikė man 
prieglaudą nuo caro tirono 
žiauriosios priespaudos! Bet 
čia jau ne propaganda. Matau 
savo akimis, kad tas įvyko.

Mūsų Amerikos Konstituci
ja, demokratiniai principai ten 
įrašyti ir žm.ogaus Teisių Di
lius yra mūsų šalies brangiau
sias turtas. Gaila man, labai 
gaila tų suklaidintų vargšų, 
darbo žmonių išgamų ir gyve
nimo išmatų, kurie drįsta dras
kyti Suvienytų Valstijų Konsti
tuciją, daužyti langus pilnatei
sių įstaigų ir terorizuoti ra
maus piliečio namus. Norisi 
man paklausti mūsų ankstyves
nių laikų liberalų socialistų ir 
tais laikais nudūodanči.ų darbo 
žmogaus draugais, ką jie ma
no apie tai? Norėjosi man už
eiti pas daktarą. Grigaitį į 
Naujienas ir pasiklausti jo, ar 
jis pašvenčia ištisus numerius 
savo dienraščio su didžiausiais 
sprindinio dydžio antgalviais 
paneigimui tokio chuliganų el
gesio. ’ Bet nedrįsau, 
yra socialistas,
ninku draugas.” Kad 
ne visai aišku, bet jis žino, ką 
jis daro. Ne man toje srityje 
jam klausinius statyti.

Tuoi.ni ir baigėsi mano 
Chicagoje pobūvis. Grįžtu at
gal prie darbo, kuriuomi pel
nau sau, kad ir skrumną, šio- 
kį-tokį pragyvenimą. Palieku 
mokytiesiems chicagiečiams 
šias so.cialio gyvenimo proble
mas gvildenti.

Klajūnas.

Juk jis 
senas “darbi- I

ir man

Laisvoji Sakykla
BAISUS LIKIMAS VIENO vo darbininko ieškoti. 
MOKYTO, DIPLOMUOTO pažvelgė į karvidę ir į 

tus pastatus, bet Jonušo 
niekur nesimatė, nors visi 
ruošos darbai buvo atlikti, 
net karvės pamelžtos.

“Po to šeimininkė, many
dama, kad darbininkas, gal 
but, tylomis pasišalino, už
lipo į jo kambarį antrame 
aukšte, bet visi jo daiktai 
tebebuvo vietoje.

“Galų gale, nutarusi, kad 
Jonušas išėjo į kaimą ir pa
siliko ten nakčiai, nuėjo 
gulti. Bet ryto metą Jonu
šas taip pat neatsirado.

“Apie aštuntą valandą 
ryto į farmą užvažiavo A- 
ristide Clairoux, 47 metų 
gyvulių supirkinėtojas iš 
Navan. Mrs. Baryhtk pa
pasakojo jam apie savo dar
bininko dingimą. Clairoux 
sutiko, kad reikalas tikrai 
keistas, ir patarė dar kar
tą apžiūrėti farmą dienos 
šviesoje. Jiedu apžiūrėjo 
karvidę, šieninę, kitus ma
žesnius pastatus, tada per
ėjo į svirną. Šio svirno 
apatinis aukštas buvo pa
verstas kalve ir mašinų 
sandėliu, užverstas įvairiais 
rakandais ir įrankiais. Grū
dai buvo laikomi antrame 
aukšte.

“Neradę Jonušo pirmame 
aukšte, jie plačiais medi
niais laiptais lipo į antrą, 
bet turėjo 
užleidžiamos 
vo nuleistos, 
dė pakelti jas, ’ bet 

vienas

PABĖGĖLIO
Aš daug sykių esu paste

bėjęs Laisvėje paraginimą 
pabėgėliams iš Lietuvos pa
galvoti, koks jų . likimas 
laukia. Daugelis jų yra 
mokytų žmonių, specialistų 
įvairiose srityse. Jie dabar 
bastosi po Kanada ir Jung
tines Valstybes ir žlugdo 
savo talentą. Kai kurie jų 
randasi desperacijoje. Iš 
tos desperacijos vienas ki
tas jau ir galą pasidarė. 
Visgi gaila žmonių. Kai 
kurie jų yra sąmoningi fa
šistai. Bet yra ir tokių, 
kurie yra karo ir fašistinės 
propagandos aukos.

Aš vis dar manau, kad 
jie turėtų rimtai pagalvoti 
apie grįžimą Lietuvon. Ten 
jie galėtu įsikurti ir susi
rasti užsiėmimą savo speci
alybėje.

Štai aš su didžiausiu siau
bu perskaičiau aprašymą 
likimo vieno tų mokytų, di
plomuotų pabėgėlių, atsi
dūrusių Kanadoje. Prašau 
pasiskaityti:

“1948 metų gruodžio 14 
d. Ottawos National Em
ployment Service paskyrė 
Napoleoną Jonušą dirbti 
Mrs. Annie Baryluk farmo- 
je, dvi mylios nuo Navan 
miestelio.

“Napoleonas Jonušas, 36 
metų amžiaus diplomuotas 
chemikas, b u v o tik prieš 
metus atvykęs j Kanadą. 
Vokietijos vienoje stovy
kloje dar tebegyvena jo 
žmona su pora vaikų.

Gruodžio 20 dieną Mrs. 
Baryluk, 38 metų našlė, pa
likusi trejetą savo mažų 
vaikų vienos senos kaimy
nės priežiūroje, išvyko- au
tobusu į miestą pasipirkti 
Kalėdoms. Ji grįžo apie 6 
valandą vakaro su įvairiais 
kalėdiniais pirkiniais, ir 
kiek nustebo, kai vaikų da
botoja pasakė, kad Jonušas 
nebuvo atėjęs . vakarienės. 
Jie jį matė paskutinį kartą 
apie pusę penkių, kaip buvo 
įėjęs grįčion vandens atsi
gerti ...

“Mrs. Baryluk apsivilko, jo, ‘pasikoręs’, 
pasiėmė liktarną ir išėjo sa-

kl

nes 
bu- 

ban-
ne- 

jstengė. Tada vienas po 
kito* pradėjo šaukti Jonušą 
vardu, bet niekas neatsilie
pė.

°‘Keistas dalykas,’—tarė 
Mrs. Baryluk. — ‘Tos du
rys paprastai yra neužda-

sustoti, 
d u r ys 
Abu

ĮVAIRIOS žinios
ŽEMĖS ŪKIO DARBŲ 

EIGA ŠIAURĖS
VIETNAME f

ŠANCHAJUS. — Vieką- 
mo informacinė agentūra’ 
praneša iš Šiaurės Vietna
mo, kad pernai rudenį iš
vaduotos provincijos Kao- 
Bango gyventojai iki šių 
metų birželio mėnesio pa
baigos pasėjo 23 tūkstan
čius hektarų ryžių. Vals
tiečiai atliko ši darbą, atsi
liepdami į raginimą, ku
riuo vyriausybė kreipėsi į 
liaudį surinkti dar vieną — 
“rudeninį pergalės derlių.” 
Didelę lauko darbų dalį at
liko moterys, tuo tarpu kai 
vyrai taisė kelius ir tiltus.

Lenktyniuodami dėl sėk
mingo sėjos įvykdymo, vals
tiečiai išeina dirbti ne tik 
rytą, bet ir karštą vidudie
nį, kai paprastai šitam lai
kui visi darbai nutraukia
mi.

Išskyrus rudeninio der- • 
liaus ryžius, Kao-Bango gy
ventojai šių metų pirimja- 
me pusmetyje pasėjo taip 
pat 15 tūkstančių hektarų 
kukurūzų, 1,500 hektarų vi
kių, pasodino 5 tūkstančius 
hektarų tapioko šaknų ir 
pasėjo 650 hektarų žieminio 
derliaus ryžių.

NAUJOS ŽEMĖS ŪKIO 
KULTŪROS VENGRIJOS 

LAUKUOSE
BUDAPEŠTAS. — Ven

grijos laukuose auginamos 
naujos žemės ūkio kultūros, 
kurios čia niekada anksčiau 
neaugdavo.

Šiemet 50 tūkstančių hol
dų plote (1 holdas lygus 
0.57 hektaro) pasėta med
vilnė. Žemdirbystės gamy
biniai kooperatyvai ‘V?iau- 

•janio 
“Naujasis1 gyve

nimas” ( Č o r n o s kaimas)

rytos. Ir kas galėtų jas lai- tuvas ir kūjis” (BešaFū 
kyti?’ Kai jie nusileido kaimas) ir “Naujasis'g
žemyn, ji tarė:

« c 

kopėčios. Pastatykime jas 
ir pažiūrėkime pro svirno 
langą?

“Clairoux greitai pastatė 
kopėčias ir pažvelgė pro. 
dulkėtą langą. Netrukus 
prancūzas išblyškęs nusiri
to kopėčiomis žemyn.

“‘Jis yra ten? sumurmė-

Senas Amerikonas

Prie svirno sienos yra pirmą kartą šiemet prisėjo

Kanuolių neužtenka..
Jau gana skaitlinga Unit

ed Rubber ^Workers unija 
laiko konvenciją. Kadaise 
tos unijos vadovybė buvo 
pusėtinai pažangi. Dabar 
unijos vairas randasi kon- 
servatyvįškų vadų rankose, 
kaip ir didelės daugumos ki
tų unijų. Unijos preziden
tu yra L. S. Buckmaster. 
Jis konvencijai išdavė pla
tų raportą. Jis pripažino, 
kad Amerikos valdančioji 
klasė perdaug toli važiuo
ja. Po skraiste anti-komu- 
nizmo mūsų valdovai smau
gia darbininkus ir siekia 
vyrauti visam pasaulyje.

Net supykęs unijos prezi
dentas Buckmaster šaukė 
į konvencijos dalyvius: “Ka
nuolių neužtenka komuniz
mui nugalėti.” Nemažiau 
už visus reakcionierius bro
lis Buckinaster norįs apsi
dirbti su komunizmu, ne tik 
Amerikoje, bet visam pa
saulyje, 
pakęsti, 
minčiai 
perdaug

Ale jis nebegalįs 
kad kiti jo vien- 
anti - komunistai 
pasitiki kanuolė- 

mis: šalta, plika, bru fališka 
jėga.

Skaitant tuos unijos pre- 
zįdento smarkius pareiški
mus, prisiminiau vieno ra
dijo komentatoriaus aną

dieną patiektus duomenis 
apie .šiandieninę pasaulio 
padėtį. Ta padėtis tikrai 
baisi ir liūdna. Mes, sako 
jis, šiandien ant žemės tu
rime apie du bilijonu žmo
nių. Baisiai daug. Bet apie 
pusės jų metinės įplaukos' 
nesiekia nė po 40 dolerių 
per metus. Visas bilijonas 
Azijos gyventojų gyvena 
pusalkaniais.

5

O mes, tai yra, mūsų val
dovai, jiems b rūkam į ran
kas ne duoną, bet šautuvus. 
Raginam juos kovoti prieš 
komunizmą, kuomet komu
nistai kalba apie duoną ir 
gyvenimą. Argi jie mūsų 
klausys? Ne, neklausys. 
Nebeklauso Kinija su pen
kiais šimtais milijonų gy
ventojų. Atsisako pagal mū
sų trumaninę muziką šokti 
Indiją su trimis šimtais mi
lijonų žmonių. Taip pat 
nebeina su mumis Burma 
su keliais desėtkais milionų 
žmonių.

Šitie faktai, matyt, pa
veikė ir gumos darbininkų 
unijos prezidentą brolį 
Buckmasterį. Jis irgi rei
kalauja, kad nebeatsidėtu- 
me išimtinai ant kanuoliu 
ir šautuvų. Unijistas

koksagyzą, keli kooperaty
vai — kenafą. Žymūs plo
tai apsėti ryžiais.

Šatorchėjaus valstybinis 
žemdirbystės ūkis šiemet 
apsėjo bandomuosius lau
kus šakotavarpiais * kvie
čiais.
rus 
niame žemdirbystės ūkyje 
vykdomi taip pat bandymai 
sako tava rpiams kviečiams 
sukryžminti su geriausiąją 
Vengrijoje Bankutos kvie
čių veisle, kuri turi didelį 
baltymų procentą.

Pagal penkmečio planą 
Vengrijos liaudies respubli
kos liaudies ūkiui išvystyti 
numatoma padidinti med
vilnės pasėlius iki 200 tūks
tančių holdų, vietoje 100 
tūkstančių holdų, kaip buvo 
.numatyta pagal planu/pir
mąjį variantą, o taip\pat 
padidinti koksagyzu, kena- 
fu, žemės riešutais apsėja- 
mus plotus.

Bandymas davė ge- 
rezultatus. Valstybi-

Smalininkai šiandien

Jurbarkas, liepos 19 d.—Ne
dideliame Smalininkų miestely
je vyksta statybos darbai, ku- 
ri’ami nauji kultūros židiniai, 
sveikatos apsaugos įstaigos. 
Šiuo metu pradėtas eilės dvi
aukščių namų kapitalinis re
montas. Pastatai skirti žemes 
ūkio mechanizacijos mokyklai. 
Pernai čia atidaryti vaikų na
mai, naujai įsteigta ligonine, 
įrengta kepykla, auga parduo
tuvių skaičius. Apželdinta cen
trinė miestelio gatvė.

J. Mackevičius,

Redakcijos Atsakyk
Kilnotai. — Jūsų pasta

bos labai nedraugiškos. At
leiskite, kad neįdėsime. Vis 
tiek ačiū už rašinėjimą.

2 pusi.—Laisve (Liberty)* Antradien., Rugsėjo-Sept. 25, 1951



PITTSBURGH, PA.
be bažnytinių apeigų sekma-Staigifei mirė Jurgis Vilkas, 

sennas Į Laisvės skaitytojas

Jurgis Vilkas paėjo iš Lie
tuvos iš Garbeny sodžiaus, 
Taujėnų valsčiaus, Ukmergės 
apskr. J šią šalį atvyko tur
būt 1909 metais. Sunkiai dir
bo kaipo prekinių vagonų tai
sytojas (karpenderis). Dirbo 
Pittsburgh and Lake Erie R.R. 
kompanijoje per 37 metus. 
Dieną išdirbo, o naktį iš 13 į 
14 rugsėjo pasimirė.

Jurgis Vilkas buvo laisvų 
pažiūrų žmogus. Mirė sulau
kęs 66 metus amžiaus. Buvo 
nevedęs. Buvo geras, teisingas 
žmogus, nieko nenuskriaudė. 
Visada mylėjo padėti kitiems 
darbu, jeigu kas prie jo atsi
kreipdavo.

Bet jisai buvo blogas sau,' 
nes smarkiai vartodavo svai
ginančius gėrimus ir taip 
primėtydavo sunkiai uždirb
tus pinigus.

Ačiū velionio Jurgio Vilko 
giminaičiui Albertui Usoniui, 
kad jisai pasišaukė mane į 
ptf^albą surengimui šermenų, 
ką aš ir atlikau. Palaidojome 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse

dienį, rugsėjo 16 d., 2 vai. po 
pietų.

Nuo savęs ir nuo Alberto 
Usonio nuoširdžiai dekavoja- 
me visiems, kas lydėjo velionį 
Jurgį Vilką į kapines. O taip
gi nuoširdžiai dėkavojame 
Lietuvių Pašalpinės Draugijos 
Klubo gaspadinei Mrs. Mor- 
sen ir Mrs. Onai Uzdrai už 
pagelbėjimą Tmbrasienei pri
rengti užkandžių sugrįžu- 
siems nuo kapinių. Ir atsipra
šome tų, kurių gal nepatėmi- 
jome ir neaptarnavome gerai.

Ir dar nuoširdžiai dėkavo
jame Tautiškų Kapinių komi
teto nariams, kaip tai: vice 
prezidentui Rodžiui, kuris ne
patingėjo ir atvažiavo prižiū
rėti, kad viskas būtų tvarko
je; Januliavičiui (Johnson) 
už įtaisymą muzikos groti 
laidotuvių melodijas; finansų 
sekr. Šimkui už prirengimą 
gana gražioje vietoje ir pa
puošimą žaliais “karpetais” 
apie duobę, protokolų sekr. 
J. Urbonui už dalyvavimą šer
menyse ir pasakymą trumpos, 
bet gana įspūdingos prakalbė

tą visą iŠ kapinių valdybos 
pusės patarnavimą nieko ne
reikėjo mokėti, tik reikėjo už 
duobę užmokėti $50. Kitose 
kapinėse palaidojimas būtų 
kainavęs dvigubai, ar net tri
gubai daugiau.

Taigi, dar kartą nuo savęs 
ir Alberto Usonio dėkavoja
me visiems lydėtojams, grab- 
nešiams ir Lietuvių Tautiškų 
Kapinių valdybai.

O tu, drauge Jurgi, ilsėkis 
amžinai šios šalies žemelėje.

Draugiškai į visus,
Frank ir Mary Imbrasai

sioji mokytoja J. Karsokieriė 
jau nebegales chorą mokyti, 
nes sveikata nepąvelina. Man 
atrodo, kad mūsų jaunuolės 
turėtų abidvi apsiimti chorą 
mokyti ir kad choro komite
tas neturėtų daryti jokio skir
tumo
abiems yra tiek pat 
Kas to darbo neturėjo, 
nežino.

Visi turime stengtis
chorą palaikyti, kaip kad pa
laikėme iki šiolei. Neturime 
apleisti tai, ką išauginome.

Aš sakau: “Ląikykimės 
eikime pirmyn!” Choristas

su atlyginimu. Nes 
darbo, 
tai tas

musų

ir

Worcester, Mass. Schenectady, N. Y

lės ant kapinių. Taipgi už ši-(choro

Aido Choro žinutės

Mūsų Aido Choras laikė 
susirinkimą rugsėjo 16 d. Pa
daryta nutarimas, kad choras 
darbuosis taip, kaip pirmiau, 
bet su didesne energija, kad 
galėtume kaip kur pasirodyti 
ir ką nors geresnio perstatyti 
ateityje.

Šiuo laiku prašome visus 
choristus ir choristes, kad 
dalyvautumėte kitam susirin
kime, kuris įvyks spalių 7 d. 
1 vai. po pietų.

Susirinkime sužinosime apie 
mokinimą. Mūsų buvu-

A. No'viKOVAS-PRIBOJUS.

Patamsėmis
(Tąsa)

Mes kalbėjome dar apie šį, apie tą, ir 
kūrikai, paaiškinę man, kaip pasiekti 
garlaivį, paliko smuklę. O už pusvalan
džio ii- aš juos pasekiau.

Lauke, nors ir balandžio mėnesį, žvar
bus šaltis.^ Pučia stiprus vėjas. Liūdnai 
gaudžia telefono vielos. Dangus tamsė
ja; sunkus ir gero nežadantis jis vis že
miau ir žemiau pakimba virš žemės. Su- 
siy 
kifl

ę debesys, kamuoliuodamiesi, smar- 
. skrieja į nežinią.
iena gęsta. Miestas apsigaubia pil

ka ir niūria besiartinančios nakties ūka
na? Akmeniniai pastatai, lyg kažko bi
jodami, susitraukia ir spaudžias arčiau 
vienas prie kito. Aplinkui nė dvasios — 
tuščia ir negyva. Tiktai kur-ne-kur pa
vieniai miesto sargai, įtraukę į pečius 
galvas, mieguisti ir nejudėdami stypso- 
ja savo postuose.

Bet aš pilnas energijos. ' .
Nupirkęs kūrikams dovanų, aš ne ei

nu, bet lekiu pirmyn, nejusdamas po sa
vimi žemės. Stengiuosi eiti siaurais ir 
tyliais skersgatviais. Degtinę laikau 
atkišęs — žiūrėk, na! Sieloje juokiuosi 
iš savo persekiotojų:

“Ieškokite vėjo laukuose!”
Praeinu pro didelę aikštę.
Nenoromis atmintyje atgimsta netoli

mos praeities vaizdai. Prieš tris metus 
aš stovėjau šitoje vietoje. Dešimtys tūk
stančių žmonių čia susirinko. Išdidžiai 
plėvesavo vėliavos. O iš ten, iš vidurio 
aikštės, nuo apverstos statinės, tarna
vusios oratoriams tribūna, sklido karš
tąs kalbos. Minia degė. Uždainavo dai- 
bą/ laisvą ir galingą. Iš nukamuotų krū
tinių, iš iškankintų ir sudaužytų šir
džių, amžiais ją saugojusių, ji išsiveržė

Ir kas gi? Kur mes atėjome? Kas li
ko iš praeities?

' Bet šalin nusiminimą! Einu toliau, vėl 
sparnuotas viltimis.

Štai ir uostas. Ne seniau, kaip prieš 
dvi savaites, prasidėjo navigacija. Vie
tomis dar matosi lytys. Išailgai akmeni
nės krantinės tyso eilė garlaivių. Ant 
kai kurių šviesūs žibintai. Stiebai meta 
į vandenį ilgus šešėlius. Laivuose verda 
darbas. Žmonės, sulinkę po sunkiais kro
viniais, bėgioja įvairiomis kryptimis. 
Ore skamba krovikų šūkavimai, kranų 
dundėjimas, garo švilpimas, medžių kri
timas ir geležies žvangėjimas.

Greitai surandu man reikiamą gar
laivį. Pririštas prie senos, jis tirštai 
rūksta. Matyti, kad jau pagyveno pa
saulyje, vandenynus išbraidė. Ir kaip jis

’ \Jame taip pat vyksta pakrovimas.
Sargybinis! Bet jis žiūri į vandenį, 

kur dėl kažko riejasi tarp savęs du 
Valtininkai.

Aš jau denyje. Vykstu į priešakinį 
kur būna laivo įgula. Atidarau

— Malonėkite, — sveikina mane Tro
fimovas. —Visi savi žmonės.

Išdejęs visus atneštus išteklius ir pi
nigus ant stalo, aš susipažįstu su kūri
kais. Jų ketvertas, visi vyrukai simpa
tingi.

— O aš, prisipažįstu, bijojau, kad ten 
tave kelyje neužkluptų, — juokiasi Tro
fimovas.

— Kur jau čia užklups! Aš tiek garo 
padaviau, kad dešimties mazgų greičiu • 
lėkiau. •

Po minutės mes jau visi sėdime už di
delio medinio stalo. Kūrikų nuotaika 
linksma. Gerdami, jie draugiškai vaiši
na ir mane. Džiaugdamasis, aš išgeriu 
du stikliukus degtinės ir, jausdamas al
kį, su didžiausiu apetitu sunaikinu visą 
silkę. Visi plepame, juokaujame.

Įeina dar vienas kūrikas, ilgas, kaip 
kilometrinis stulpas, su atsikišusiais pe
čiais ir įdubusia krūtine. Veidas niūrus! 
Apie kažką paslaptingai šnekasi su Tro- 
fimovu ir kitais.

— Kiek duoda? — kažkas klausia.
— Aštuonis rublius.
Trofimovas, pakalbėjęs su juo dar 

apie kažką, kreipiasi jau į visus patari
mo:

— Štai, broliai, dar vienas bernas no
ri važiuoti tamsoje. Su Petrovu susita
rė. Jaunas vaikinas. Galima, ar ką?

—Tai jau vistiek: septynios bėdos— 
viena atgaila,—pasigirsta kažkieno bal
sas.

— Štai ir aš taip pat galvoju. Reikia 
paimti. O ir Mitričiui dviese bus links
miau.

Nusprendė, kad naujas keleivis pri
valo ateiti vėliau, nes pradžioje reikia 
paslėpti vieną.

Degtinė išgerta, užkandžiai suval
gyti. Kūrikai išsiskirsto savo reikalais, 
įsakę man niekur nelandyti, sėdėti jų 
patalpoje, kol mane pašauks.

Ilgai laukti neteko. Greitai pas mane 
sugrįžo ir Trofimavos.

— Dabar laikas.
Akimirksniu jis pervilko mane pur

vinais kūrikų drabužiais ir murzina 
rankove užtepė mano veidą. Paskui pa
rodė mažą veidrodžio šukelę.

— Žiūrėk, kaip aš tave padariau pa
našų į mumis.

Iš tikrųjų, aš visiškai pakeičiau iš
vaizdą.

— Žengte marš! — juokdamasis, ko
manduoja jis man.

Išęiname į viršutinį denį. Paskutinį 
kartą aš apsidairau aplinkui.

Danguje- nė žvaigždutės. Tamsiame 
tolyje nieko nesimato, išskyrus mirgan
čius žiburius. Laivo virvėse kaukia vė
jas, pranašaudamas audrą. Uoste van
duo banguoja, šniokščia, tarsi pyksta už 
tai, kad jį aptvėrė aplinkui granitiniais 
molais, atėmė laisvę ir erdvę. Iš viršaus 
byra kruša, su įnirtimu čeksi į denį ir 
skaudžiai, lyg adatomis, bado veidą. Uo
ste žmonių mažėja. Kai kuriuose laivuo
se jau baigėsi pakrovimas, bet mūsų lai
ve vis dar tebedirba, prikimšdami jo tal
pų pilvą įvairių prekių.

—Nepasilik, — įsako man Trofimo
vas.

(Daugiau bus) ...........

Didelė audra praėjo

Lietuvoje žmonės sakydavo: 
“Iš didelįo griausmo mažas 
lietus.” Taip atsitiko ir su Ge
neral Electric Co. darbinin
kais rugsėjo 14 d. Atsibuvo 
balsavimai, surengti per N. 
L. R. B., kuriai unijai darbi
ninkai pritaria. Pasirinkimas 
buvo tarpe dviejų unijų: In
dependent Union of Electri
cal Workers (trumpai —U.E.) 
ir CIO International Union of 
Electrical Workers (trumpai: 
I. U. E.). Pastaroji unija yra 
Philip Murray ir jo leitenan
tų kontrolėje. Ji prakišo rin
kimus. Laimėjo nepriklauso
ma unija.

Už U. E. paduota 
balsai, o už I. U. E. 
4,581. Tai buvo antri
mai į 16 mėnesių. 1950 me
tais balsų pasidalinimas buvo 
toks: Už U. E. buvo paduota 
7,761, o už L U. E. — 5,847. 
Tuomet mažiau darbininkų 
dirbo.

Dabar unijai priklauso 
apie 19,000 darbininkų. Ne
priklauso tik profesionalai ir 
raštinių darbininkai. Šie dar
bininkai tebėra neorganizuoti.

U. E. buvo prašalinta iš 
CIO 1949 metų konferencijo
je. Ją 
vedime 
jos”.

il,542 
tiktai 
rinki-

CIO vadai apkaltino 
“komunistinės lini-

kavoja U. E. už gerą darbą. 
Kadangi aš esu pasiliuosavęs 
iš Alco ant pensijos jau du 
metai ir penki menesiai, tai 
unijai nepriklausau. Bet jei
gu joje būčiau, tai parody
čiau jos vadų klaidas.

A. Gudzin

I. U. E. vedė didelę propa
gandą prieš U. E. Ypač pas
taruoju laiku, paskelbus rin
kimus, ta propaganda buvo 
įkaitus. Atsidarė raštinė, iš 
kurios prapliupo prieš uniją 
šlykščiausi žodžiai. Propa
ganda prieš U. E. buvo veda
ma per televiziją, per radijo, 
lapelius ir vietinius komerci
nius laikraščius. Du vietiniai 
laikraščiai buvo užpildyti vi
sokiomis melagystėmis. Prieš 
U. E. stojo visi reakcionieriai, 
demokratai su republikonais, 
klebonai su savo avelėmis. Iš 
jų burnų pasipylė biauridusi 
šmeižtai. Sunku juos visus ir 
suminėti. z

Protaujanti ir išmintingi 
žmonės pasipiktino tokia pro
paganda. Sui daugeliu tokių 
žmonių man ypatiškai teko iš
sikalbėti.

Paskelbus balsavimo pasek
mes, kažin kur dingo I. U. E. 
viršylos. Reporteriai paskelbė, 
kad nebuvo galima su jais 
susisiekti.

Ta piktoji propaganda G.E. 
darbininkų negalėjo suvedžio
ti, nes jie patys gerai žino, 
kad dėl jų U. E. viršininkai 
laimėjo ir iškovojo nuo 1936 
metų pensijos po $125. Da
bar paduotas reikalavimas 
dėl $165 mėnesiui. Taip pat 
reikalaujama vakacijų nuo 
vienos iki trijų savaičių. Vi
sos šventės, išskyrus sekma
dienius, turi būti apmokamos. 
Reikalaujama ir daugiau vi
sokių pagerinimų, kurių Čia 
visų nesuminėsi. „ 

—o —
Amerikan Locomotive kom

panijos darbininkai gauna 
pensijos tik po $100 per mė
nesį, o jie juk yra CIO lyde
rių rankose ir vietinis lokalas 
nesugyvena su U. E. Pakol ne
buvo unija suskaldyta, Alco 
ir U. E. gražiai sugyveno. At
simename, kaip tvėrėsi Alco 
unija, tai U. E. padėjo. Senes
ni darbininkai gerai atsimena 
tai.

šių žodžių rašytojas buvo' 
vienas iš pirmųjų Alco unijos 
tvėrėjų, gerai 'atsimena1 ir "dė-»

Chicagos Žinios
Bus perstatyta šaunioji 
operete “Pepita”

Roselando Aido Choras, 
Daratčles Yuden vadovybėje, 
skubiai mokinasi dainas ope
retės “Pepita”. • šis šaunus 
muzikai is veikalas bus persta
tytas lapkričio 18 d.

Kad geriau ir greičiau pri
sirengus, Aido Choras laikys 
praktikas du sykiu per savai
tę — antradieniais ir penkta
dieniais.

Labai galimas daiktas, kad 
Aido Choras neteks gabiosios 
mokytojos. Ji žada pasitrauk
ti tuojau po suvaidinimo ope
retės. Priežastis jos pasitrauki
mui tėra viena: perdaug dar
bo. Reikia 
le mokina 
dirbti dėl

žinoti, kad Daratė- 
du choru ir turi 
pragyvenimo.

— o—
Labai gražiai darbuojasi ir 

Roselando Moterų Klubas. Po 
labai gerai pavykusio pikni
ko, Klubas ruošiasi prie per
statymo 
Klaida”, 
lapkričio

komedijos
Perstatymas 

11 d.
— o— 

smerkia 
” raketą

Buvo 
įvyks

Unijistai 
“Jimcrow

United Auto Workers uni
jos eiliniai nariai išleido pa
reiškimą dėl aną dieną įvyku
sio chuliganizmo prieš vieną 
negrų šeimą Ciceroje. ’ Jie sa
ko, kad iš rasinės diskrimina
cijos, kuri vadinama “Jim
crow”, yra daromas didelis, 
piktas raketas.

Unijistai savo išleistam pa
reiškime sako:

“Kada negrai kraustosi į 
baltųjų susiediją iš kimštinai 
perpildytų ‘ghettos,’ gandai, 
kad ‘nuosavybių kainos puo
la’ pasiskleidžia kaip nesulai
koma ugnis. Tai yra tikslus 
melas. Štai kas ištikrųjų į- 
vyksta:

“(1) Godūs ant pinigų ryl- 
esteitininkai paskleidžia tuos 
gandus; (2) Išsigandę mažų 
namų savininkai, trokšdami 
nusikratyti nuosavybės ir pa
bėgti, patenka aukos rylestei- 
tininkų; (3) Pasisekus gud
riai prigauti mažų namų savi
ninkus, rylesteitininkai grei
tai padaro pelno negrams 
parduodant ir gaunant du ar 
tris kartus daugiau negu mo
kėjo, arba išrenduoja ir 
na nežmoniškai aukštas 
das.”

—o—
Buvo nužudytas ar 
nusižudė lietuvis

gau- 
ren-

blogą vedimą savo pareigų. 
Jeigu būtų nuteistas, gali 
(rauti $10.000 pabaudos irgauti $10,000 pabaudos 

’būti išmestas iš pareigų.
—o—

Laukia didelės bausmės
Kiti keturi apkaltinti yra:
Mrs. Camile De Rose, bu

vusi savininkė apartmenti- 
nio namo, 6139 W. 19th St., 
Cicero. Namas buvo dikčiai 
apgriautas vandalų, kada 
Harvey E. Clark, Jr., ne
gras, bandė įsikraustyti.

George C. Adams, Mrs. De 
Rose advokatas.

Charles Edwards, real 
estate agentas, kuris išren
duoja namo apartmentus.

Norman Silverman, kuris, 
kaip raportuota, neva ma
tytas- riaušininkų tarpe ir 
apie mėnesį vėliau matytas 
toje apylinkėje dalinant la
pelius su antgalviu: “End 
mob violence in Cicero.”

George N; Leighton, 
Clark šeimos advokatas.

Jeigu būtų bent vienas iš 
jų nuteistas, gali gauti $2,- 
000 pabaudos ir nuo vienų 
iki penkių metų kalėjimo.

—o—
Mes išpildysime kvotą

Taip sako visi pažangieji 
roselandiečiai. Jie yra nusita
rę sukelti dienraščio Vilnies 
finansinio stiprinimo fondui 
visą tūkstantinę. Didysis dien
raščio patriotas Strauka pasi
žadėjo vienas duoti visą šim
tinę. Niekas neabejoja, kad 
jis savo žodį pilnutinai ište
sės, 
liks

000 per metus.
Per ilgus laikus darbo 

žmonių aplinkybės yra to
kios. Gal todėl antrajame 
kare trečdalis jaunų vyrų 
netiko į karines jėgas. Mat, 
yra sakoma, “ką tu valgai, 
tuo ir esi.”

Reikia pastebėt
Detroitiečiai, rengdami 

parengimus, nepraneša net 
per spaudą. Vieno Westsai- 
dės pašalpinio klubo įvyko 
piknikas, apie kurį nebuvo 
pranešta. Taipgi Ham-' 
tramck klubo piknikas ne
buvo žinomas tiems, kurie 
negirdėjo radijinio praneši
mo.

Nors yra sakoma, kad 
pastarojo klubo piknike bu
vo daugybė žmonių, bet bū
tų buvę dar daugiau, jei 
būtų pranešė per laikraš
čius.

O jeigu jau taip sunku 
parašyt į laikraštį, tai la- • 
bai lengva pranešt Detroi
to Lietuvių Klubui, kad pa
rašytų ant juodos lentos 
apie parengimą. Tai ma
tant, gal Spartakas būtų 
parašęs į laikraštį kaipo 
pranešimą ir pats būtų da
lyvavęs piknikuose.

* Spartakas

Kiti geri vilniečiai neatsi- 
su savo pareigomis. Rep.

Detroit, Mich
Kiek ant pensijos 
yra žmonių

Valdžios pranešimai skel
bia didžiųjų kompanijų pen- 
sijonierių tokią skaitlinę:

Anekdotai
Dešimtis Jošidos prisakymų

Japonijos ministerių pir
mininkas Jošida, pirm ke
liaujant San Francisko kon- 
ferencijon, patiekęs su juo 
keliausiantiems pagalbinin
kams surašą taisyklių, kaip 
jie privalą elgtis, nuvykę 
Amerikon. Svarbiausieji jo 
pataliniai esą šie:

1. Pabaladokit durysna, 
pirm einant į vidų.

2. Nevaikščiokit viešbu
čių priemenėse naktiniais

Aną dieną po num. 9119 
S. Mariem Avė., rastas negy
vas lietuvis Antanas Kiel a. 
Jis buvo darbininkas ir gyve
no iš sunkvežimio pastaty
tam “name.” Rastas negy
vas ir su nusuktu sprandu.

Nežinia, kas su juomi atsi
tiko. Rastas negyvas po di
džiosios audros. Galėjo nelai
mė atsitikti per audrą, bet 
taipgi galėjo koks nors pikta
darys Kielą nužudyti apiplė
šimo tikslais.

—o—
Begėdiškas nesiskaitymas 
su teisėtumu, žmoniškumu

Kaip ir galima buvo tikė
tis- tėmyjant grandžiūrės 
veiklą Ciceros riaušių klau
sime, ta grandžiūrė apkal
tino ne vandalus riaušinin
kus, bet tuos, kuriuos jie 
puolė liepos 10, 11 ir 12 
dienomis, kada negro šei
ma kraustėsi į, nusinuomuo- 
tą apartmentą.

Po trijų mėnesių tyrinė
jimo, kas piliečiams nema
žai kainuos, ta grandžiūrė 
apkaltino penkis, kurių 
tarpe yra ir Ciceros polici
jos čyfas 'Erwin Konovsky. 
Pastarasis • • ‘kaltinamas už

Ford Motor Co. 4,000; Į rūbais — pidžiamomis ap- 
General Motors Corp. 2,- 
500; Chrysler Corp. 590. Ir 
apie 400 kitose automobi
lių dalių išdirbystėse. Tai 
viso arti astuonių tūkstan
čių pašalpgavių.

Pirmiausia išėjo ant pen
sijos Fordo darbininkas 
John Gigler, 73 metų, gyve
nantis 249 Ferris Highland 
Park, gaunantis $125 per 
mėnesį, įskaitant socialę 
apdraudą, išdirbęs daugiau 
30 metų Forde.

Abelnai imant, kiti visi 
Fordo pensiją imanti gau
na apie $115 per mėnesį, 
įskaitant socialę apdraudą.

Chrysler abelnai gauna 
apie $125, už 30 metų dar
bo.

General Motors, 
30 metų ir sulaukę 
tų amžiaus, gauna 
socialę apdraudą, 
apie $117 per mėnesį.

Bet kad tiek gauti, turi 
išdirbti 30 metų tose išdir
bystėse. O kurie darbinin
kai dirba liejyklose, tai tu
ri išbūt svietiškoj pekloj 
veik visą gyvenimą.

sjrengę.
3. Vonės kambaryj būda

mi nedarykit garsų, pana
šių tiems, kuriuos daro an

išdirbę 
65 me- 
$45 ir 
abelnai

, Pagal federalį apskaitlia- 
vimą, Jungtinėse Valstybė
se dešimt ir pusė milijono 
šeimynų turi gyventi, gau
dami uždarbio mažiau $2,-

4. Negerkite per daug 
ir neverskite kitus žmones 
bendrai su jumis gerti.

5. Moterims visur duo
kit pirmenybę.

6. Nekaišiokit savo vi
zitinių kortelių kiekvienam 
pasitinkamam asmeniui. A- 
me riko j tai daro tik ke
liaujantieji pardavėjai.

7. Būkit visur paskirtuo
ju laiku. Amerikoje laikas 
tai pinigas.

8. Neraugėkite valgyda
mi ir pavalgę, o valgykite 
tyliai. (Japonų elgėsiš šiuo 
punktu esąs kaip tik prie
šingas.)

9. Atsiminkite, jog vaikš
tinėti viešbučių priemenėse, 
neturint aiškaus 
skaitoma netvarkiu poel
giu.

10. Venkite varto t 
krapštukus kitiems matant.

(Paimta iš savaitraščio 
Quick.)

Surinko žemaitis

tikslo,

dantų

Jeigu jus stebina, kodėl 
mes tiek daug ligų turime, 
p a s k a i t liuokite, kiek pas 
mus virėjų. Seneca

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa
TelefonasJPoplar 4110
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Liberty Auditorijoje
Pereito ketvirtadienio va

kare iš tikro buvo puikus ir 
tarimais gausus Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubo susirin
kimas. Didelis skaičius mote
rų jame dalyvavo. Buvo ir 
naujų narių. Lankėsi keletas 
ir vyrų, kuyie nuošaliai sėdė
dami tėmijo moterų susirinki
mo eigą.

Po susirinkimo jos turėjo 
vaišes ir draugiškus išsikal
bėjimus.

šį antradienį, rugsėjo 25, 
kaip 8 vai*, vakare, LDS bow- 
lininkai pasirodys visa savo 
jėga. Jau sudaryti keturi ty
mai, kurie pereitą antradienį 
lenktyniavę. Bet šį antradienį 
tie tymai bus padidinti, su
tvirtinti.

Tikimasi daugiau bowl Įnin
ku turėti ir dar porą tymų su
daryti. Tada galėtų visas še
šias ales užimti.

Todėl kviečiami jauni ir 
seni, vyrai ir moterys prisidė
ti prie LDS bowlininku ir 
kartu lenktyniuoti. Tai gražus 
ir sveikas sportas. Tai geras 
pasimankštinimas.

—o—
Tie, kurie žingeidauja ma

tyti bowlinant, o patys ne- 
bowlina, taipgi gali ateiti. 
Yra nemažai bowlinge vietos 
pasėdėti ir gražiai laiką pra
leisti.

—o—
Gaspadinės jau apžiūrinėja 

Auditorijos virtuvę ir sudaro 
planus Čepulių parei, kuri į- 
vyks šį šeštadienį, rugsėjo 29. 
Jos teiraujasi, kiek publikos 
tikimasi dalyvaujant. Todėl iš 
anksto įsigykite bilietus. Rep.

Proto ligų klinika 
jaunuoliams

šiomis .dienomis atidaryta 
proto ligų klinika Canarsie 
Health Centre, Conklin Ave. 
ir E. 95 St., Brooklyne.

ši klinika paskirta proto li
gomis sergantiems jaunuo
liams.

KRISLAI
Tąsa nuo 1 p.)

me yra blogas dalykas. Jis 
yra plačiai pamylėtas Ameri
kos jaunimo. Tūkstančiai vie
tinių komandų (tymų) apima 
milijonus jaunų žmonių. Pa
matiniai beisbole yra sveikas 
ir švarus sportas. w

Plačiai išsikalbėjau su vie
na moteriške, tik neseniai su-* 
grįžusia iš kelionės po toli
mus kraštus. Ji buvo Egipte, 
Vyrijoje, Lebanone, Turkijoje, 
Graikijoje ir dar kitose šaly
se.

Sugrįžo ji labai nusiminus. 
Visur, be jokios išimties, ji 
sutikus tik neapsakomą ne
apykantą Amerikai ir ameri
kiečiams. Ji sako: Visi jie mū
sų bijo ir visi baisiausiai mū
sų neapkenčia.

Kadaise tą* negarbingą vie
tą tų kraštų žmonių galvose 
užifndavo anglai, o dabar — 
amerikiečiai!
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.JUDAMASIS PAVEIKSLAS SUAUGUSIEMS — SKIRTINGAS 
NUO VISŲ, KOKIUS BET KADA MATftTE!

LOEW’S STATE 45TH STREET

Ragina T-H, McCarr an, 
Smith aktus atšaukti

Jungtinės- olektrininkų uni
jos suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kurioje ragina savo 
narius ir abelnai darbininkus 
darbuotis ir reikalauti, kad 
Tafto-Hartley, McCarrano ir 
Smitho aktai butų atšaukti.

Kalindami ir persekiodami 
komunistus, sako unijos rezo
liucija, valdininkai padeda 
pagrindą taipgi persekioti ir 
kitus jų politikai priešingus 
žmones. Todėl komunistų tei
sių gynimas yra kartu gyni
mas ir visų žmonių civilių tei
sių.

Konvencija priėmė 14 punk
tų programą kovai už civilių 
teisių apgynimą ir kartu gyni
mą tų, kuriuos dėl politinių 
nuomonių ar veikimų valdžia 
persekioja, teisia ir kalina.

Nuomininku vadai 
lankėsi Albany

New York o miesto nuomi
ninkų tarybų vadai pereitą 
trečiadienį lankėsi Albany ir 
pridavė valstijos nuomų komi
sijai ir gubern. Dewey davi
nius, kurie aiškiai parodo, 
kaip nuomų kontrolės virši
ninkai pataikauja didiesiems 
namų savininkams, leidžia 
jiems pakelti nuomas, bet ne
žiūri, kad namai būtų tinka
mai prižiūrėti.

Valstijinis nuomų kontrolės 
k o m i s i o n i e i* i u s McGoldrick 
pasižadėjo skundą tyrinėti ir 
pasekmes vėliau pranešti.

Mitingai raginimui 
baigti karą Korėjoje

Sekmadienį, spalio 7, Tnter- 
faith Committee for Peace 
Action šaukia tris didžiulius 
masinius susirinkimus ragini
mui baigti karą Korėjoje. Vi
si susirinkimai bus pradėti 3 
vai. po pietų su malda už tai
ką.

Minimi susirinkimai įvyks 
Manhattan Center, St. Nicho
las Arena ir Rockland Palace. 
Lietuviams bus . parankiausia 
dalyvauti Manhattan Center, 
34 St. ir 8th Ave., New Yorke, 
įžangos bilietai bus plačiai 
skleidžiami.

Šių susirinkimų rėmėjais 
yra daugelis kunigų, pastorių, 
rabinų, taipgi kitų visuomenės 
veikėjų.

Jaunimas ragina 
baigti karą Korėjoje

Amerikos Jaunimo Taikos 
Krusada pasiuntė apeliaciją 
prezidentui Trumanui, Jung
tinių Tautų sekretoriui Tryg
ve Lie ir generolui Ridgway 
raginant juos baigti karą Ko
rėjoje.

Jaunieji taikos kovotojai 
taipgi ragina visus taikos šali
ninkus tą patį padaryti.

Unijos vadą išmetė iš 
atsakomingo darbo

Welfare Departmento ko- 
misionierius Henry L. Mc
Carthy pereitą trečiadienį iš
metė iš atsakomingo darbo 
Leo Millerį, United Public 
Workers unijos lokalo 1 vei
kiantįjį prezidentą.

Leo Miller buvo Brownsvi
lle Welfare centro 
s u p c r va i z e r i s. Jis bu
vo tyrinėjamas, ar tik nėra 
komunistas. Kuomet jis atsi
sakė pasiduoti politinei inkvi
zicijai, tai komisionierius Mc
Carthy ji atstatė iš vietok;

Tai jau trečias linijistąs iš 
pjanašios vietos atstatytas. 
Pirmiau McCarthy atstatė 
negrą Christian Lewis ir Mur
ray Stein, kurie irgi atsisakė 
pasiduoti politinei inkvizici
jai.

Prašė dantis pažiūrėt, 
atėmė pinigus ir auksą

Dentistas Leo Zeichner pe
reitą ketvirtadienį patikrino 
vienam pacientui dantis ir 
pripažino, kad reikia X-rai 
nuimti, o tai kainuos $10.

Pacientas tada sako dakta
rui: Kadangi aš neturiu $10, 
tai dabar tu atiduoki man sa
vo pinigus, laikrodėlį ir auk
są. Ir parodė jam žibantį ‘da
lykėlį.

Daktaras pamanė, kad juo
kų Su tuo pacientu negali bū
ti. Atidavė jam $200, laikro
dėlį $150 vertės ir aukso ga
balą $100 vertės. Tada gra
žiai jis savo pacientą išleido 
pro dun’s. Paskui policijai 
pranešė.

Muzikos pamokos
Jeffersono Mokykla turi 

muzikos pamokas. Gitaros pa
mokas duos Betty Sanders, 
Liaudies Artistų pirmininkė. 
Pamokos prasidės spalio 2 d.

ši mokykla taipgi turi dau
gelį kitų politinių ir kultūri
nių pamokų. Svarbios pamo
kos jaunimo reikalais.

Norį tą mokyklą lankyti 
gali užsiregistruoti po šiuo 
adresu: Jefferson School of 
Social Science, 16 St. ir 6th 
Ave., New Yorke.

Filmos-Teatrai

JIMMY STEWARD
Jimmy Steward žvaigž- 

džiuoja naujoje filmoje 
“No Highway in The 
Sky”, dabar rodomoje 
New Yorko Roxy Teatre. 
Su juo kartu vaidina 
Marlene Dietrich ir Gly- 
nis Johns.

“The Well.”
Ši garsi filmą bus pradėta 

rodyti, rugsėjo 26 d., New 
Yorko Loew’s State Teatre. 
Tai filmą, kokios retai gali
ma matyti. Ji buvo padaryta* 
pietinių valstijų miestelyje ir 
apylinkėje.

Filmoje vaidina Hollywoo- 
do artistai ir paprasti žmones 
tos apylinkės, kurioje ši fil
mą buvo gaminama.

Svarbus susirinkimas
Politinių kalinių šeimos 

šaukia pirmą masinį stisirinki- 
mą trečiadienį, rugsėjo 26, 
Riverside Plaza Hotel, 253 W. 
73 St., New Yorke.

Tų kalinių žmonos, kurios 
aplankė kalėjimuose savo vy
rus, pateiks visuomenei rapor
tus. Taipgi bus kitų įžymių 
kalbėtojų, kaip Mrs. Eslana 
Robeson, Dr. Gene Weltfish, 
Claudia Jones.

Nuo Smitho akto nukentė
jusių šeimos sudarė komitetą, 
kurio sekretore yra Mrs. Eu
gene Dennis, kalėjime esančio 
Komunistų Partijos sekreto
riaus žmona.

Koks pasirinkimas?
Demokratų ir republikonų 

čyfai pasirinko buvusį fede
ral} prokurorą Saypolą valsti- 
jinio Aukščiausio Teismo kan
didatu. Tai tą patį Saypolą, 
pagal kurio komandą daug 
darbininkų vadų buvo areš
tuota ir vienuolika jų nuteis
ti ilgiems metams kalėjimo.

Bet Amerikos Darbo Parti
ja pasirinko tai pačiai vietai 
kandidatu įžymų negrą advo
katą Jacques Islerį, liberalą, 
civilių teisių gynėją.

Tai skirtingas pasirinkimas. 
Balsuotojai turėtų suprasti ir 
pasirinkti tą kandidatą, kuris 
gina jų demokratines teises, 
o ne tą, kuris tas teises panei
gia.

Lapkričio pradžioje įvyks 
balsavimai. Bet dabar reikia 
visiems piliečiams užsiregist
ruoti, kad rinkimuose galėjus 
dalyvauti.

Gaus $250 metinių bony
Sanitation Departmento 

10,800 darbininkų nuo spalio 
1 d. gaus po $250 metinių bo- 
nų. Tai .miestui kainuos $3,- 
750,000 į metus.

Jie seniai reikalavo pakel
ti algas ir pagerinti darbo są
lygas. Per kiek laiko jie kas
dien pikietuodavo City Hali. 
Nežinia, ar jie tais bonais pa
sitenkins.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

PARĖ ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
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Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Kurje dar neturite bilietų, tuojau skambinkite: 
Virginia 9-1827 ir užsisakykite.

vyksta lietuvių kriaučių
skyriaus .svarbus susirinkimas 
11-27 Arion PI., unijos sve
tainėje, kaip1 7:30 vakaro. 
Ateidami į susirinkimą turė
kite unijos ir Social Security 
korteles. Kitaip nebūsite Įleis
ti į susirinkimą.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, tuo laiku padėkite 
i šalį savo naminius reikalus 
ir dalyvaukite minėtu, laiku 
susirinkime. Labai yra svar
bus šis -kriaučių susirinkimas. 
Jūsų yra pareiga dalyvauti 
jame.

Kadangi mūsų lokalo jubi
liejinis bankietas artėja, tai 
turėsime pasitarti ir bankieto 
reikalais, kad mūsų bankie
tas pavyktų puikiausiai. Visi 
padėkime savo politinius rei
kalus į šalį, o unijos ir mūsų 
lokalo auksinę jubiliejine sui- 
kaktį gražiai pagerbkime.

J. S.
(186-187)

Milionierius mirė 
keltuve

John A. Hartford, 79 metų 
amžiaus, Great Atlantic & 
Pacific Tea Co. tarybos pir
mininkas, pereitą ketvirtadie
nį mirė keltuvu besikeliant 
Chrysler Buildinge, 42 St., 
New Yorke. .

Jis, būdamas 16 metų am
žiaus, pradėjo rūpintis su sa
vo tėvu praplėsti A & P krau
tuvių tinklą. Dabar jo kompa
nijos krautuvės randasi net 
3,100 miestų.

Ligų savaitė
Majoras Impellitteri pa

skelbė chroniškų ligų savaitę 
nuo rugsėjo 23 iki 30.

Per tą visą savaite bus pub
lika supažindinama su įvai
riomis chroniškomis ligomis, 
taipgi kaip jas gydyti, o svar
biausia, kaip nuo jų apsisau
goti.

Tam tikslui bus suruošta 
visa eilė paskaitų, lekcijų, 
mokslinių parodų, daugiausia 
ligoninėse. Pasižymėję dakta
rai aiškins ligų istoriją.

Kaip žmonės gyvena 
ant East 4lh St.

William S. Gailmor, dien
raščio “Compass” reporteris, 
paduoda sekamų faktų, kaip 
žmonės gyvena apartrnenti- 
niame name, 277 E. 4th St., 
New Yorke:

šis namas yra 51 motų se
numo, turi 24 apartmentus, 
po 4 ant kiekvieno aukšto.

Pirmiau nuomininkai mokė
davo nuo $10 iki $14 į mėnesį 
nuomos. Bet 1949 metais tas 
namas buivo pripažintas ne
tinkamu gyventi ir visi langai 
buvo užkalti. 1950 metais jį 
nupirko tūlas Peter Bertol. 
Aptaisė, Įvedė apšildymo sis
temą ir birželio mėn. pradėjo 
nuomoti. Dabar visi apart- 
mentai yra išnuomoti.

Nuomininkai yra didelėje 
daugumoje portorikiečiai. Jie 
moka nuomas nuo $50 iki 
$70 į mėnesį. Už 2 ir-puse 
kambario reikia mokėti $50, 
o'už 4 kambarius — $70.

Bet įėjus į tą namą baisu 
pažiūrėti. Nevalytas, nedažy
tas, pilna kačių didumo žiur
kių. Nuomininkai skundžiasi, 
kad jų vaikus žiurkės ap
kramtė. Jokios švaros nėra. 
Mažuose apartmentuose mau
dynės įtaisytos virtuvėse, išei
namos vietos kelioms šei
mom.

Savininkas ne vieną kartą 
užsimokėjo bausmę už nešva
rą ir nedavimą pakankamai 
šilimos.

Kuomet priminta savininkui 
apie tokią padėtį, tai jis už 
viską kaltino komunistus. Gir
di, jo nuomininkai prjgulį 
prie kofnunistų klubo, tai ir 
kelią lermą visai bereikalin
gai. Kuomet priminta, kad 
tame name yra daug žiurkių, 
tai jis ir dėl to kaltino komu
nistus.

Tompkins Square Tenants 
Council atėjo tiems nuskriaus
tiems nuomininkams talkon. 
Taryba reikalauja Namų Dc- 
parmentui ir Sveikatos De
partmental patyrinėti padėtį. 
Keletas šeimų nebegali ne
žmoniškai aukštų nuomų užsi
mokėti, tai paskirtos išmeti
mui iš namų.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398T BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. .2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų /
492 Grand Street Brooklyn, N-. Y,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street f
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Tai tokia nežmoniška padė
tis yra šiame namo. O šioje 
apylinkėje yra nemažai tokių 
namų ir panašių problemų. 
Pasinaudodami namu stoka, 
tūli namų savininkai nlėšin 
nežmoniškas nuomas/ Į

Pradėjo vaju prieš 
Smitho aktą

Harleme susikūręs iš žy
mių visuomenės veikėjų komi
tetas paskelbė vajų prieš 
Smitho aktą.

Komitetas atsišaukia į pla
čią visuomenę kviesdamas sto
ti vajun, kad atšaukti šį įsta
tymą, pagal kurį dabar areš
tuojami ir persekiojami dar
bininkų vadai.

Merginos užmušėjas gavo 
20 metų kalėjimo

Rolando Sciol, kuris užmu
šė Virginia Wilson, kai ji at- 
sisakė su juo apsivesti, bet no
rėjo tik draugauti, gavo 20 
metų kalėjimo.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Virėja, namų darbininkė, kalbanti 
angliškai,- guolis vietoje.

Tel. BU 2-1964. (187-191)
-------------------------------------į-------------------

HELP WANTED—MALE

LATHE DARBININKAS
Galintis pats nusistatyti mašinq 

"Run production”; moderninis fa
brikas, apmokamos vakacijos, kom
panijos apmokama medikaliai ir li
gonines aptarnavimai.

Tel. RAvenswood 8-5810.
MARK SIMPSON

32-32 49TH STREET, L. I. C.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikoj kūdi
kiam reikmenys, jvairūsO Rikte
lia}, ligonių kambariui r^Ymenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistais

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petrijka
DANTŲ GYDYTOJAS^

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta




