
Geras patarimas.
Tik tiek težino.
Tau ir liberalai.

<1 Pamirštas “kankinys.” 
Nosis ir prietarai.

/[ W Rašo A. BIMBA

National Educational As
sociation išleido rimtą primi
nimą Amerikos žmonėms. 
Kalba eina apie mūsų viešą
sias mokyklas. Associacija sa
ko: Mūsų mokytojams turi 
būti leista mokyti tiesą, o mū
sų studentams neturi būti 
draudžiama tiesą mokytis.

Deja, tos dvi gražios idėjos 
jau seniai mūsų mokyklose pa
laidotos. Už jų atsteigimą rei
kia kovoti.

Kuris gi mokytojas šiandien 
drįsta mokyti tiesą? Tegu tik 
jis arba ji taip pasielgia, tuo
jau bus paskelbtas komunis
tu arba raudonuoju, ir išlėks 
iš mokyklos. Jau keletas de- 
sėtkų mokytojų taip neteko 
darbo.

Kiti užsičiaupė ir tyli, dre
ba, saugo darbą, nenori be
darbiais tapti. Gal jokioje ki- 
tojV' profesijoje nesiranda tiek 

.^baimės, kiek tarpe mokytojų.

Komercinė spauda teturi 
vieną atsakymą dėl padidėji
mo piktadarysčių: Duokite 
daugiau policijos!

New Yorko mieste kasdien 
įvyksta po tris šimtus pikta
darysčių. Pastatykite policis- 
tą ant kiekvieno kampo ir 
prie kiekvieno stubos, ir nebe
liks to pikto mūsų gyvenime!

Bet tai absurdas, kvaila 
iliuzija. Piktadarystes gimdo 
kapitalistinės santvarkos su
puvimas. Piktadarysčių šaknis 
reikia išrauti. Policija to ne
padarys. Ne tam ji išrasta ir 
pastatyta.

J* > —o—
New Yorko valstijoje gana 

•stipri liberalų partija. Joje 
didelį svorį turi socialdemo
kratai, patys dešiniaųsi menše
vikai, daugiausia susispietę a- 
pie žydišką “Forwards” ir 
anglišką “Thę New Leader.”

Bet tie liberalai negyvena 
savo protu. Jie yra demokra
tų uodega. Ir dabar jie savo 
kandidatu į prezidentus no
minavo Stevensoną.

žmonės jie keisti. Dažnai 
nukalba gana kairiai, bet dar
buose pralenkia net mikarti- 
nius idijotus. Jie po komunis
tą suranda po kiekviena lova. 
Tas juos padarė nebepataiso
mais neurętikais. .

—o—
Svietas jau būvo ir pamir

šęs amerikietį kunigą vardu 
Braun. Jam tas nepatiko, to- 

jis dabar garsiai prabilo. 
Prieš tą patį vargšą Staliną, 
/Wnoma.

Niekas kitas, kaip tik pats 
Stalinas asmeniškai aną metą 
įsakęs slaptai šitą kunigėlį nu
žudyti. Jo laimė, kad jis apie 
tai sužinojęs ir 1945 metais 
pasprukęs iš Tarybų žemės. 

‘ Todėl jis esąs kankinys, ir ka
talikai turi jį garbinti.

Čia pritiks labai geras se
nas lietuviškas posakis: “Jei
gu šuo pats savo uodegos ne
pasikels, tai kas kitas ją jam 

f pakels!”

O štai labai graži ir nau
dinga vieno lietuviško dakta
ro pastaba:

“Kieno nosis raudona, tas 
yra baisus girtuoklis, — taip 
žmonės šneka. Tokia pažiūra 
yra neteisinga.

“Ne kiekvienas girtuoklis 
turi raudoną nosi. Faktas yra, 
kad milionai alkoholikų turi 
normalios spalvos nosis. O 
tarp milionų blaivininkų ran
dasi tūkstančiai su raudono
mis nosimis. Arabai bei tur
kai visiškai negeria šnapso, 

mahometonų tikyba 
/ įmėžtai draudžia svaigalų 

vartoj irti a, o turkų tarpe yra 
tūkstančiai su raudonomis no
simis. Tą faktą labai gerai ži
no gydytojai.^ Apie tai priva
lėtų žinoti ir visuomenė.”

(Dr. Račkus). ‘
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AMERIKOS LĖKTUVAI
NAIKINO MIESTĄ VEIK
SOVIETŲ PASIENYJE
Šiaurinė Korėja protestuoja 
prieš šaudymą belaisvių

Korėja. — Pusantro šim
to Amerikos bombonešių 
sprogdino, degino ir apšau
dė Šiaurinės Korėjos mies
tą Aodži, tiktai už 12 my
lių nuo Sovietų Sibiro sie
nos.

Amerikonu admirolas Jo
seph J. Clark pareiškė: 
“Ypač svarbu, kad mes ata
kavome miestą arti Rusijos 
rubežiaus. Tai vra ženklas 
komunistams, kad šioje ko
voje mes rimtai siekiame 
tikslo (we mean business).”

Kiti būriai Amerikos lėk
tuvų sunaikino ištisas ket
virtaines mylias Unggi,
Musan ir kitų miestų Šiau
rinėje Korėjos Liaudies 
Respublikoje.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas protestavo, 
kad afmerikonai vėl šaudė 
belaisvius šiaurinius korė
jiečius ir kinus Kodže salos 
stovyklose. Sako, jie su
žeidė 16 belaisvių ir užmu
šė dar vieną.

Audra aplamdė ir 
daug bombonešių
Fort Worth, Tex.-Viesuliš- 

ka vėtra apdaužė 80 proc. 
visų bombonešių, stovėjusių 
čionaitinėje Carswell stovy
kloje. Beveik nepataisomai 
sužalojo kai kuriuos milži
niškus bombonešius B-36. 
Toks bombonešis lėšuoja 3 
milijonus dolerių.

Washington. — Viesulas, 
šėldamas iki 100 mylių per 
valandą, apardė šimtus 
namų South ir North Caro
lina valstijose. Sutraukė 
elektros laidus ir aptemdė 
ištisus miestelius Virgini
joj. Sudaužė tuzinus auto
mobilių.

Viesulas kliudė ir Balti
more.

New York. — Viesulo 
likučiai — vėtra su nuo
latiniu lietum — pad ar ė 
nuostolių ir New Yorke. Iš
laužė kai kuriu krautuvių 
langus, užtvindė skiepus, 
primurdė automobilius, ir 
tt.

Tito atstovų vaišės pas 
graikų monarcho-fašistus

Athenai, Graikija. — Ju
goslavijos Tito seimo pir
mininkas M. Pijade ir 14 
atstoviu lankėsi pas Graiki
jos karalių Paulą ir monar
cho - fašistinius ministrus. 
Karalius surengė jiems šau
nų pokylį.

Tito pasiuntiniai džiaugė
si vaišėmis ir žadėjo su- 
megsti dar glaudesnius ka
riniai *• politinius ryšius su 
Graikija.

(Amerikonai teigia, kad 
“nežinia kas pakorė vieną 
belaisvi.”)

Kopėjos liaudininkai pra
nešė, kad Amerikos lakū
nai, pleškindami sostinės 
Pyongyango apygardą per
eitos savaitės pab a i g o j e, 
taipgi apšaudė ir bombar
davo vieną belaisvių stovy
klą, kur užmušė 6 ameri
konus ir sužeidė keliolika, v

Austrai sumušė jankių 
saržentą ir jo pačią

Salzburg, Austrija, 
Amerikonas saržentas Wm. 
G. Penn.el ir pati važiavo 
automobiliu per minią išė
jusių iš teatro austrų. Dėl 
to austrai taip supyko, kad 
apvertė automobilį ir smar
kiai sumušė saržentą ir jo 
žmoną.

Austrai taipgi pyksta, 
kad amerikonai Salzburgo 
miesto ribose įsitaisė aikš
tę tankams išbandyti. Ne
paisė, kad miesto taryba | 
protestavo prieš tą įrengi
mą, c-

Franko karininkas 
pavogė $360,000

Madrid, Ispanija. — Pa
spruko Ispanijos fašistų ar
mijos kapitonas Rodrigues 
Pastrana, nusukęs 360 tūks
tančių dolerių. Tuos pini-'
gus jis būtų turėjęs išmo
kėti kaip algas kariuome
nei.

Franko fašistų valdžia 
įtaria ir kelis karo minis
terijos narius kaip vagis.

Vietnamo žmonės nekenčia 
francūzų užkarto valdovo

Saigon, Indo-China.—At
silankęs Amerikos Aukšč. 
Teismo teisėj as William 
Douglas surado, kad Viet
namo gyventojai nekenčia 
karaliuko Bao Dai, kurį 
francūzai pastatė vietiniu 
valdovu . Todėl francūzams 
taip nesiseka karas prieš 
Vietnamo liaudininkus - ko
munistus, sako Doųglas.

Majoras išbrauktas iš 
Cyprus Komunistų Partijos

Nikosia, Cyprus. — Čio
nai tinę Komunistų Partija 
išbraukė iš savo eilių Fa- 
magustos miesto majorą 
Adūmą Adamandą už pa
taikavimą buržuazijai prieš 
darbo žmones. 

* i

Singapore, Mala j a. — An
glai giriasi, kad per mėnesį 
užmušė 101 malajiečių ko- 
vūną - partizaną.

Irano premjeras Mohammed Mossadegh tariasi su 
įvairių sektų religiniais vadais. Kai premjeras paskelbė, 
kad dvarininkai turės mokėti 20 procentų daugiau tak
sų, bažnyčių vadai išsigando ir atėjo protestuoti. Mat, 
jie irgi yra dvarininkai ir valstiečių kailio lupikai.

tom

IRANAS ATMETA ANGLĮ)-
AMERIKONŲ PASIŪLYMU

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh at
metė šitokį prezidento Tru- 
mano ir Anglijos premjero 
Churchillo pasiūlymą dėl 
naftos -■ aliejaus gamybos 
atgaivinimo Irane:

Tarptautinis teismas Ha
goje, Holandijoje, spręs, 
kiek Iranas turi atlyginti 
anglams už tai, kad jis į 
savo rankas perėmė buvu
siąją anglų naftos pramo
nę tame krašte.

Tada anglų kompanija 
tarsis s.u Trano valdžia, kaip 
galima būtų iraniškąją naif-, 
tą gabenti pardavimui į pa
saulio rinkas. (Anglija da
bar blokuoja Irano naftos,

Anglai-amerikonai tariasi 
atmest Sovietu pasiūlymą

London.—Amerikos, An
glijos ir Franci jos ambasa
doriai tariasi, kaip atsaky
ti į Sovietų pasiūlymą, ku
ris ragina greitai sušaukti 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją dėl Vokietijos suvieni
jimo ir taikos sutarties su 
ja.

Ambasadoriai svarsto, 
kokiais žodžiais atmesti pa
siūlymą, kad nesupykint 
vokiečių. Nes ir milijonai 
žmonių vakarinėje Vokieti
joje nori tokios konferen
cijos.

Vėliausios Žinios
Washington. — Automo

biliai per Labor Day šven
tadienius užmušė 403 ame
rikiečius, kaip rodo naujau
si apskaičiavimai. O 121 
asmuo žuvo maudyklose? 
kritimuose iš lėktuvų, šau
dymuose, gaisruose, ir kito
se nelaimėse.

Margate, Anglija. — At
sidarė Anglijos Darbo Uni
jų Kongreso' suvažiavimas. 
Kongreso sekretorius Sir 
Vincent Tewson ragino už- 
girti pasmarkintą Anglijos 
ginklavimį pagal Amerikos 

gabenimą užsienin.)
Jungtinės Valstijos duos 

Tranui $10,000,000 tuojauti- 
nės paramos, jeigu Iranas 
sutiks su tais anglų - ame
rikonų pasiūlymais.

Teheran, Tran. — Irano 
valdžia šaukia specialę sa
vo seimo sesiją, kuri taip
gi, suprantama, atmes an
glų - amerikonų pasiūlymą.

Irano valdininkai sako, 
vadinamas tarpt autinis 
teismas yra Amerikos ir 
Anglijos įrankis. Todėl jis 
darytų tik Anglijai naudin
gą sprendimą kas liečia 
Irano naftą.

Naujas amerikonų išradimas 
anglikėms - pūslines krūtys

London. — Anglijon įga
benta naujas amerikinis iš
radimas — išpučiamos gu
minės (robinės) krūtys mo
terims padailinti.

Anglų laikraščiai perspė
ja vaikinus nenusigąsti, jei
gu, paspaudus merginą, pa
sigirstų “eksplozija,” 
sprogstant tokioms krū
tims.

Vienas politikas sakė: — 
Anglija pardavinėja Ame
rikai savo naujus rakieti- 
nius orlaivius, užtat “iš A- 
merikos gauna oro dėl An
glijos moterų krūtų.” 

nurodymus.
Daugelis delegatų atsakė 

į korespondentų klausimus, 
jog Atlanto kraštų 'ginkla
vimas ir karinė vakarų Eu
ropos sutartis juo aršiau 
stumia linkui naujo pasau
linio karo. Darbo Unijų 
Kongresui priklauso 8,000,- 
000 unijistų.

Chicago.—Rinkiminė Illi- 
nojaus valstijos komisija, 
susidedanti iš demokratų 
ir republikonų, atmetė 40,- 
000 piliečių parašų, kurie 
buvo surinkti Progresyvių

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

STEVENSONAS PERŠA .
NAUJĄ ĮSTATYMĄ
VIETON TAFT-HARTLEY
Jo pasiūlymas taipgi įgalintų 
prezidentą uždraust streikuoti

Detroit, Mich. — Guber
natorius Adlai Stevenson, 
demo kratų kandidatas į 
prezidentus, ketino darbuo
tis, kad būtų panaikintas 
Tafto - Hartley’o įstaty
mas, nukreiptas prieš darbo 
unijas ir streikų laisvę, bet 
jis siūlė naują įstatymą 
prieš streikus.

Stevensonas kalbėjo Dar
bo Dienoje masiniam susi-

Atidaromas kelias 
naciams į Ameriką

I 1

Bonn, Vokietija. — An
glai, amerikonai ir francū
zai jau davė vakarų Vokie
tijos valdžiai teisę leisti vo
kiečiams visur užsienin ke
liauti, apart Sovietų Są
jungos ir draugiškų jai ša
lių.

Anglai - amerikonai iki 
šiol buvo uždraudę dešim
čiai tūkstančių nacių ir nu
žiūrimiems komunis. tams 
išvykti užsienin. Dabar pa-‘ 
ti vakarų Vokietija galės 
spręsti apie leidimus jiem 
keliauti į Jungtines Vals
tijas, Kanadą bei kitus va
karinius kraštus.

Automobiliai per 
šventes užmušė 387

Chicago.—Per tris šven
tadienius ryšium su Darbo 
Dienos (Labor Day) švente 
automobiliai užmušė 3 87 
žmones visose valstijose.

Be to, žuvo 67 amerikie
čiai, besimaudant, krintant 
lėktuvams, šaudant ir ki
taip “besilinksminant.” Ta
tai apskaičiavo Associated 
Press žinių agentūra.

Dar 1,000 japonu atsiųsta 
į Korėjos karo frontą

Maskva. — Pranešama, 
kad Japonija atsiuntė dar 
tūkstantį savo kariuomenės 
į talką amerikonams kare 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Ta’Japonijos kariuomenė 
vadinasi “nacionalė apsau
gos policija.”

Liūtys pražudė šimtus 
žmonių Filipinuose

Manila. — Per tvaniškas 
liūtis taip išplūdo upės Fi
lipinuose, kad nuskandino 
kelis šimtus žmonių. Ogriū- 
damos žemės nuo ištižintų 
kalnų gyvus palaidojo bent 
74 asmenis.

Partijai įregistruot atei
nantiems rinkimams.

Progresyvių Partija krei
piasi į teismus, reikalauda
ma įregistravimo.

rinkimui Cadillac Square; 
sakė:

Turėtų būti išleistas visai 
naujas įstatymas vieton 
Tafto - Hartley’o įstatymo.

“Bet aš netvirtinu, kad 
viskas Tafto - Hartley’o 
įstatyme yra bloga. Aš 
nemanau, kad jis yra darbi
ninkų pavergimo įstatymas. 
Tačiaus tas įstatymas yra 
pilnas užtaisytų prieš dar
bo unijas kilpų ir spąstų ir 
paremtas teismų indžionk- 
šinais prieš darbininkus.”

Naujas įstatymas, pasak 
Stevensono, turėtų duoti 
prezidentui galią taikyti 
grasinančius streikuoti dar
bininkus su kompanijomis 
tokiose svarbiose pramonė
se, kaip plieno, anglies ir 
geležinkelių. O jeigu ne
vyksta kitaip išvengti strei
ko, tai perimti pramones p 
valdžios rankas.

Stevensonas smerkė Taf
to - Hartley’o įstatymą ir 
už tai, kad juomi užginama 
pikiai pripažinti darbo uni
jas fabrikuose.

Neigdamas šį įstatymą, 
Stevensonas pataikavo dar
bininkams, kad balsuotų už 
ji ir kitus demokratų kan
didatus ateinančiuose rinki
muose. Bet jo peršamas 
naujas darbinis įstatymas- 
taipgi varžytų streiko lais
vę, kaip matyt iš jo paties 
žodžiu. * ».€
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Čiangininkai suėmė 
10,000 “negeistinąją”

Formoza. -r Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų polici
ja padarė ablavą, urmu 
areštuodama apie 10,000 
v a d i n amų “nepageidauja
mų” žmonių. Tarp areštuo
tų yra tūkstančiai pabėgu
sių iš Čiaųgo armijos. Ki
ti nužiūrimi kaip Kinijos 
Liaudies Respublikos šali
ninkai. Areštantai. be teis
mo siunčiami į sunkiuosius 
darbus.

JAPONAI JMETĖ 
AMERIKONĄ UPĖN

Hačinoe, Japonija.—Trys 
japonai užpuolė važiuojantį 
džypsu amerikoną saržentą 
Foslerį, smarkiai jį sumušė 
ir upėn įmetė. Paskui už
puolikai susėdo j saržento 
džypsą ir pabėgo.

----------------------- >i

Izraeliečiai protestuoja 
prieš kareiviavimo 

liginimą
Tel Aviv, Izrael.-Keli tūks- 

tančiai žmonių maršavo, 
pfotestuodami, kad Izraelio 
valdžia pailgino privalomą 
karinę tarnyba nuo buvusių 
dvejų metu iki pustrečių 
metų. Valdžia kaltina ko
munistus už tą demonstra
ciją.

ORAS.—Giedra ir n 
šilta.
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APIE ADLAI f 
STEVENSONĄ '

Ghicagos Vilnis smarkiai 
kritikuoja demokratų kan
didatą į prezidentus. Laik
raštis parodo, kad kaip visi 
sukti politikieriai, taip Ste- 
vensonas nesiskaito su savo 
pažadais.

Vilnis rašo:
Kovo 27 d. 1947 metais į- 

vyko baisi ekspliozija Centra- 

ADLAI STEVENSONO RETORIKA
KIEKVIENAS SUTIKS, kad demokratų kandidatas į 

prezidentus moka gražiai savo prakalbas nušlipuoti, iš
puošti švelniomis frazėmis, uždažyti giliausiais jaus
mais. Ypatingai tuo atsižymi jo prakalba, pasakyta 
Amerikos Legiono konvencijoje praėjusį trečiadienį. Sa
vo oratoriškumu Stevenson- gali lygintis su Woodrow 
Wilsonu ir Franklin Rooseveltu.

Kiek toje Stevensono prakalboje yra politinės išmin
ties ir nuoširdumo, jau visai kitas dalykas. Smarkiai ir 
teisingai jis pasmerkė reakcionierius, žmonių šlovės plė
šikus, niekšus, apsimaskavusius patriotizmo kauke, bet 
tik tiek, kiek tas lietė jo politinius oponentus iš republi- 
konų partijos. Nė vienu žodeliu jis neprisiminė apie 
tokius pat išsigimėlius, niekšus ir šarlatanus savo paties 
partijoje. Nebėra visam pasaulyje didesnių reakcionie
rių ir rasistų, kokiais yra jo kolegos demokratų parti- 
jojė pietuose, arba grupė demokratų, kuriais vadovauja 
senatorius McCarran, tačiau Mr. Stevensonas apie juos 
neprisiminė. Demokratas McCarran yra toks piktas 
sutvėrimas, kaip republikonas McCarthy. Skirtumas tik 
tame, kad McCarthy remia Eisenhowerį, o McCarran— 
Stevensoną.

Stevensonas gražiai, jausmingai kalbėjo- apie patriotiz
mą, apie pasiaukojimą tautai, apie statymą tautos rei
kalų aukščiau visų asmens reikalų. Bet toje pat pra- 

• kalboje demokratų kandidatas gynė ir teisino Trumano 
politiką, ginklavimąsi, Korėjos karą, kurio niekas ne
gali pateisinti tautiniais interesais bei nesugadintu pa
triotizmu. Vadinas, Stevensono patriotizmas ir tautos 
meilė nesiekia giliau už meilę ir patriotizmą tų, ku
rie visiškai saumyliškais ir tik pasipelnymo sumetimais 
paaukojo Korėjoje 116,000 Amerikos jaunų vyrų. Iš
rinkite Stevensoną prezidentu, ir jis tęs Trumano politi
ką, ves mūęų didžiąją šalį tuo pačiu kreivu ir slidžiu 
keliu. ' •*’ > J!

Stevensono retorika ir oratorija sužavės tik paviršu
tiniai protaujančius amerikiečius. Susipratę, politikoje 
apsitrynę žmonės už švelnių gražiai supintų frazių pa
matys Stevensono asmenyje dar vieną politikierių, kuris 

• neturi prie širdies geriausių Amerikos žmonių interesų. 
Tie amerikiečiai lapkričio rinkimuose atmes Stevenso- 
nus ir Eisenhowerius, o savo balsus atiduos už Hallina- 
nus, žmones, kurie siekia išvesti Ameriką iš naujo karo 
pavojaus ir infliacijos į taikos ir gerovės kelią.

GARBINA PLĖŠIKUS '
Kiekvienas padorus, mo- 

194b” metais Adlai Steven- rališkai nesupuvęs žmogus 
smerkiai plėšikus. Bet be
gėdiškai atvirai juos garbi
na lietuviškieji kryžiokai. 
Išgirdę, kad plėšikai Lietu
voje papildė kokią piktada
rystę, juos į padanges iške
lia.

Štai, pasak kunigų Drau
go: “1950 m. vasarą parti
zanai atvyko Laužunavos. 

-sovehozan ir išsivarė iš ten 
visus gyvulius, paėmė veži
mus ir išvežė visus javus...” 

Ar nors, žodelis iš Drau
go štabo lūpų išspruko 
tiems banditams pasmerki
mo? Nieko panašaus. Dar 
“partizanais” juos vadina.

lia anglies kasykloje. Eksplio-1 
zijoj žuvo 111 angliakasių.

sonas buvo Demokratų Parti
jos kandidatas į Illinois gu
bernatoriaus urėdą. Rinkimų 
kampanijoj jis labai daug 
kalbėjo apie šią ekspliozija, 
kaltindamas republikoną gu
bernatorių Greeną atsakomy
be už nesaugias anglies ka
syklas. Stevenšonas žadėjo, 
kad jei jis bus išrinktas šios 
valdžios gubernatorium, tai 
tokių tragedijų anglies kasyk
lose nebus. Stevensonas sakė, 
kad mainų investigacijos ko
misijos viršila jisai paskirs 
Driscoll Scanlaną, kuriuo an
gliakasiai pilniausiai pasitikė
jo. •

Angliakasiai balsavo už 
Stevensoną. Gubernatorium ji
sai buvo išrinktas didele di
džiuma. O kokios buvo to pa
sitikėjimo pasėkos?

Atsakymą duoda dar bai
sesnė negu Centralia įvykusi 
tragedija — West Frankforto 
Orient No. 2 tragedija pabai
goj pereitų metų. Toj eksplio- 
zijoj žuvo 119 angliakasių.

Tai matot kiek reiškė gu
bernatoriaus Stevensono paža
dai.

Kasyklų komisijos pirminin
ku jisai paskyrė ne Scanlaną, 
bet Walterj 'Eadie, kuris per 
25 metus buvo susijęs su stam
biausia anglies kompanija.

NETURI LAIKO 
ŽIOPSOTI

Mrs. W. Drayson, brite, 
buvus nuvykus Maskvon ir I 
parsivežus daug įdomių

Pavyzdžiui, ji 
gerai įtaisytas

DŽIUGI ŽINIA
JAUNUTĖS Progresistų Partijos šalininkai ir priete- 

liai apsidžiaugs C. B. Baldwin, tos partijos sekretoriaus, 
pranešimu, kad lapkričio rinkimuose šios partijos kan
didatai bus ant baloto net trisdešimt penkiose valstijo
se. Jie bus ant baloto visose didžiosiose industrinėse' 
valstijose, išskyrus Ohio valstiją, kur klausimas tebėra 
neaiškus.

Naujai partijai patekti ant baloto su savo kandida<- 
tais yra baisiai sunki problema visoje eilėje valstijų. Kai 
kuriose valstijose reakcionieriai balotą aptvėrė aukščiau
sia siena, tiesiog užtrenkė naujoms, jaunoms partijoms 
duris. Progresistai turi paaukoti didžiausias pastangas 
išsikovojimui teisės būti ant baloto.

111

įspūdžių, 
ten radus 
krautuves ir pilnas įvai
riausių daiktų. Languose 
esą viskas gražiai išdėsty
ta. Deja, “maskviečiai tuo 
visai nesidomi,” nesustoja 
prie langų ištisomis valan
domis žiopsoti. Aišku, jie 
neturi laiko. Kita, įeina ir 
nusiperka be žiopsojimo.

“O TO MASKVAI 
fR RE^K^A,,

Čia Amerikoje jau turime 
visų galų apirimą — inflia
cija, aukštos kainos. Visi 
susirūpinę, visiems kvarši
na galvas.

Dar blogiau, jei tikėti 
pranciškonų Darbi ninku, 
kad

“Tai rūpestis ne tik Ameri
kos. Europoje infliacija la
biausiai palietus Prancūziją. 
Kainos pakilo 20% daugiau 

.kaip Amerikoj. Anglijoje in
fliacijos reiškiniai esą pana
šūs ka’ip Amerikoje. Ieškant 
priežasčių ' nurodoma, kad 
Prancūzijoje esą paleista per 
daug pinigo prekybos įmo
nėms-finansuoti, net 63% dau
giau kaip 1950, Anglijoj — 
kad davus prekybai laisvės 

■ padidęjęs importas ir išvedęs 
importą-eksportą iš pusiausvy
ros.

Tos' ar kitos priežastys bus 
^nurodomos, bet infliacijos rėi- 
ikalas daros vienu iš did žiau
rių rūpesčių Vakarų pasauly. 
iKol ji neapveikta, paraližuo- 
įjamas pajėgaus fronto prieš 
'bolševizmą sudarymas. O to 
'Maskvai ir reikia.”

BRITANIJOS MOTERYS
: SKAITYDAMAS komercinę spaudą žmogus gaili įgaūtr 
sūpratimą, kad kapitalistiniuose kraštuose moterys turi 
gražiausi rojų. Jos ton ne’ sėja, bet piaųna gerovę. Tik 
socialistiniuose kraštuose moterys petys; petin, ranka I 
rankon, pėda pėdon su vyrais darbuojasi įvairiuose užsi
ėmimuose. 1 v-

Bet tikrovė liudija ką kitą. Mes jau žinome, kiek daug 
’milijonų Amerikos moterų turi užsidirbti duoną, jeigu 
nori, gyventi. Dar jos čia beveik visuose darbuose; yra 

- diskriminuojamos: už tą patį atliktą čfarbą gauna vienu 
y trečdaliu mažėsnį atlyginimą.

štai Saujelė davihių ir apie Britanijos moteris. Sep- ; 
tyni milijonai B-ritafujbS’ moterų turi, užsidirbti pragy
venimą už saV6* namų sienų—fabrikuose’,- kasyklose, raš
tinėse, krautuvėse. Iš jų trys milijonai yra vedusios. Jų 
vyrai neuždirba pakankamai dėl visos. Šeimos pragy
venimo. i f ’

Turėkime mintyje, kad visoje Britanijoje viso labo te- ! 
ra 22 milijonai duonpelnių. Septyni milijonai darbinin- I 
kiĄ sudaro didelį dirbančiųjų procentą, beveik visą viėną i 
trečdalį.

NORS VIENAS SUSITARIMAS
O VISGI susitarti galima. Tai parodo nors vienas at 

seikimas su Austrija. Visos keturios didžiosios valsty 
bes— Jungtinės Valstybės; Britanija’, 'Fran’cūžija ir' Ta 
rybų Sąjunga—priėjo vienos ir tos pačios išvados: Au
strijos valdovai neturi teisės paleisti laisvėn riaėiškūo 
sius karo kriminalistus. Jos jiems pasakė, kad jų n#

.tarimas kriminalistams dovanoti bausmę yrą neteisingas 
’ir nelegalus.

Tas tik parodo, kad turint gerus norus ir pavartojus, 
blaivų protą, didžiosios valstybės, kurios sudarė bendrą 

; frontą prieš nacižmą karo laikais, labai gražiai galėtų 
susikalbėti1 visa eile' kitų klausimų. Nėra reikalo kalbėti 
apie karą) jų išsprendimui. Nėra pateisinimo ruoštis ka- 
rfti jų išrišimui. ’•

Kiek tas džiugina Mas-1 
kva, mes nežinome. Bet ka
da Amerikos žmonės prade
da rimtai susirūpinti ir 
garsiai dejuoti, tai faktas. 
Kapitalizmas serga visur. 
Ne kažin ką pagelbės ir 
pranciškonų poteriai arba 
už kiekvieną kapitalizmo 
sunegalavimą pirštu rody
mas į Maskvą.

Worcester, Mass.
Atitaisymas

Šeštadienį, rugp. 30 d., 
trečiame Laisvės pusi, til- 
•pusi korespondencija apie 
rugsėjo 7 d. būsiantį Olym
pia Parke pikniką buvo iš 
Worcester, Mass., bet per 
klaidą jai pateko a.ntgalvis 
Waterbury, Conn.

Labai atsiprašome dd. 
worcesterieciu už tą nelem
tą klaidą.

Tel Aviv, Izraelis.—Poli
cija ieško piktadarių, kurie 
išbjauriojo keturias žydų 
bažnyčias.

"Beprasmiškai praleidau savo jaunystės 
dienas”, sako vienas sugrįžęs pabėgėlis

LIETUVA. — Kanadoje, iš 
kur išvykau lygiai prieš pusę 
metų, aš nuolat girdėdavau 
vienas ir tas pačias darbinin
kų kalbas — prekės dar la
biau pabrango. Apie tai kal
bėjo darbininkai, apie tai ra
šė laikraščiai.- Apie tai, žino
ma, minėjo ir biznieriai. Ta
čiau’ jie tuo tik džiaugėsi. Ar
gi begali jiems būti didesnio 
malonumo, kaip apgaudinėti 
darbo žmones, pasipelnyti ir 
taip vos išsimaitinančio darbi
ninko sąskaita.

Kitaip' yra mūsų Tėvynėje, 
Lietuvoje. štai jau penktą 
kartą iš eilės žymiai atpigin
tos kainos maisto produktams. 
Tarybinė vyriausybė nuolat 
rūpinasi darbo žmonių gerove. 
Iš vienos pusės, didėja darbo 
žmonių uždarbis, o iš kitos— 
atpinga kainos platauš varto
jimo prekėms.

Kodėl taip yra, nesunku, at
sakyti. Kanadoje, kaip ir ki
tuose kapitalistiniuose kraš
tuose, šeimininkauja kapitalis
tai, jų rankose valdžia, todėl 
jie ir daro taip, 
būtų jų naudai;
darbininkų, 
cionieriai 
ginklų gamyba, 
ruošimu —darbo 
skurdinimo sąskaita:

Kitaip yra Tarybų 
£ia valdžia yra darbo 
rankose, todėl viskas 
jų gerovei. Tarybų šalyje nėra 
kapitalistų, nėra išnaudojamų-

kad viskas 
bet tik ne 

Kanadoje reak- 
daugiau rūpinasi 

naujo karo 
žmonių

šalyje, 
žmonių 
daroma

MOTERŲ KAMPELIS
'im<

Egipto liaudies vaikai 
gimsta alkiui

Egipte kas dieną gimsta 
po 1,200 kūdikių, šimtai 
tūkstančių per metus. Bet 
didele dauguma tų kūdikių 
gimsta nepageidaujami, nes 
jiems nėra užtikrintas net 
paprasčiausios duonos kąs
nis. Daug gimsta alkti, 
skursti ir numirti nesulau
kę progos suaugti į vyrus 
ir moteris. ,

Ne visi alksta, šešių mė
nesių amžiaus karaliukas, 
kurio tėvą neseniai nusodi
no nuo sosto, gimė į bilijo
ninius turtus. Kol kas ir 
nusodintas nuo sosto kara
liuko tėvas tebėra vienu 
turtingiausiųjų pasaulyje. 
Kaip bus karaliukui, sunku 
pasakyti. Kol jis užaugs, 
gal alkani pasaulio žmonės 
bus užbaigę su visais kara
liais ir finansiniais roja
listais. Gal karaliukas dirbs 
darbą, kaip ir visi žmonės. 
Bet turės ir duonos. Šiaip 
ar taip, karaliukas turi 
progą sulaukti ilgo am
žiaus.

Ne taip yra su jo gady
nės pavaldiniukais. Iš vi
sos 386,000 ketvirtainių my
lių ploto žemės 
431 mylia yra 
daugiausia prie 
Tame siaurame, 
ruože gyvena susibrukę ar
ti visi šalies gyventojai, 
net po 1,500 vienos ketvir
tainės mylios plote. Ir to 

‘paties žemės ploto didele 
dalis tebedirbama primity
viškai, beveiks nuogomis 
žmogaus rankomis. Daug 
to ploto valdo ponai, ku
riems liaudis dirba vergiš-

tiktai 12,- 
■ dirbamos, 
Nilo upės.

mažutyje

jų. Nėra kam svajoti apie pa- 
sipelnijimą iš karo. Čia vyksta 
taikus kūrybinis darbas. Sta
tomi nauji fabrikai, mokyk
los, ligoninės, vaikų darželiai, 
poilsio namai ir tt. Sėkmingai 
dirbdami taikios statybos ba
ruose, darbo žmonės tuo pa- 
čiui gerina savo pačių gerovę.

Grįžęs į Tėvynę, aš pama
čiau, kaip beprasmiškai pra
leidau savo jaunystės dienas. 
Mano draugai spėjo baigti 
mokslus, o aš tuo metu bas
čiausi svetimame krašte.

Tačiau svarbiausia, kad aš 
Tėvynėje. Čia kiekvienam su
darytos visos sąlygos toliau 
mokytis. Kiekviename mieste, 
rajone, kolūkyje yra mokyk
los, plečiamas aukštųjų bei 
specialiųjų mokyklų tinklas. 
Kiekvienam plačiai atvertos 
durys i mokslą. Ir aš nuta
riau. Eisiu mokytis. Reikia 
pasivyti' veltui praleistą laiką.

Džiaugsmas užlieja mano 
širdį, kad aš daugiau jau nebe 
“Dipi”, nei “auslender”, nei 
“stranger”, o lygiateisis Tary
bų Sąjungos pilietis.

Marcelinas Styga

JAU IR DIPUKAI ESĄ 
NEIŠTIKIMI

Montreal, Kanada. — Čio- 
naitinis laih.;aštis Montreal 
Gazette rašo:

Tūli žmonės buvo priimti 
Kanadon kaip pabėgėliai iš 
Sovietų Sąjungos bei kitų 
komunistinių kraštų. Jie 
nudavė esą komunistų prie
šai. Bet pasirodo kas kita.

M. Gazette pasakoja, kad 
tie vadinamieji dipukai “su
darė šnipų lizdą, kuris jau 
3 metai’ šnipinėja karines 
Kanados pramones.”

koše sąlygose. -
Kokią gerovę atranda jų 

naujagimiai, galima spręs
ti iš to, kad eilinės' Egipto 
visos šeimos pajamos siekia 
septynias dešimtis dolerių 
metams. Gyvenimas yra 
pasibaisėtinas ir jis blogė
ja, nes gyventojų prieau
glis didis, o žemės maitin
tojos plotai tebestovi vieto
je arba mažai tedaugėja.

Egipto gyventojų skai
čius pastaraisiais 25-riais 
metais padaugėjo arti še
šiais milijonais. Viso gy
ventoju 1951 metais buvo 
20,092,387.

Aprokuojama, kad Egip
tas turėtų kas metai • at- 
steigti į dirbamą žemę po 
80,000 akrų tyrlaukių: at
vesti į juos vandenį, page
rinti apdirbimą, - atsteigti 
vėjų išpustytus, potvinių 
išplautus mineralus. Bet 
valdžia tam mažai skyrė pi
nigų ir tie išlakstydavo po 
visokių grobikų mašnas.

Ar naujoji valdžia suge
bės, ar panorės padėtį pa
taisyti? O gal tiktai vie
nus grobikus pakeis kitais? 
Ateitis tai parodys. Val
dovai to visko gali kantriai 
palaukti, nes jų aruodai pil
ni, jie sotūs. Be't daugtūks- 
tantinės minios alkstančių 
vaikų ir jų tėvų ilgai ne
galės laukti. Jeigu naujoji 
valdžia neparodys ko ge
resnio, ji susilauks dąr di
desnių sukrėtimų.

Pamatymas, kad gali bū
ti kitaip, kad gali būti ge
riau, buvusiai užguitai tau
tai yra didžiu mokslu, ž.

Perdaug audiniu
Vidutinė pirkėja sakytų— 

perbrangūs audiniai. Kaip 
ten nebūtų, audinių dabar 
jau prigaminta tiek, kad 
daug audinių šapų užsida
rė. Ir prigamintus audi
nius neturi kur parduoti.

Vietiniams audiniams di
delė kompeticija yra Japo
nijoje, taipgi Formozoje 
nedamokėtu darbu, vergiš
ku darbu gaminti šilkai. 
Pacifiko kraštuose austais 
šilkais dabar užimti ištisi 
didžiųjų krautuvių skyriai. 
Kas daryti? Juos reikia iš
parduoti.

Pasėkoje perviršiaus au
dinių jau ištisi metai turi
me per nemierą plačius vi
sus sijonus ir dešimtis yar- 
dų suimančius balinių suk
nelių sijonus. Mados, kaip 
žinia, keičiamos pritaikant 
reikalui. Karo laiku sijo
nus gamino trumpus ir 
siaurus, kaip dešroms kimš
ti žarnas. Padaugėjo audi
niai, mados nuvesta a.ntron 
kraštutinybėn.

Plačiųjų mados, su įvai
riomis pakaitomis smulk
menų, tebematomos ir atei- 
nančiai žiemai taikomuose 
drabužiuose.

Naujove yra plačiais kraš
tais skrybėlės, kaip gero li- 
mozino ratai. Ir atitinka
mai brangios. Ne viena dė
vėtoją susidurs su ratais 
gelbėdama savo brangiąją 
skrybėlę papūtus pirmam 
stipriam rudens vėjui. *

Perdaug plačios skrybė
lės nedaugeliui moterų tin
ka. Tačiau pritaikytų gra
žuolių, modeliuotojų demon
struojamos plačiosios pa
teks ir ne vienai tų, kurios 
tokiu skrybėlių turėtu veng
ti. * N. M.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)— Tfečiadien., Rugsejo-Sept. 3, 1952 ,

.T

Nori naujos spalvos?
Veik visokius drabužius 

galima gražiai perdažyti 
namie. Bet daugiau kom
plikuotus ar pageidaujant 
nepaprastų spalvų geriau 
paduoti atsakingai įstaigai. 
Jei jie nesitiki tinkamai at
likti darbo, nepriima.

Tačiau, duosi kitiems, 
pati dažysi, visuomet atsi
mink, kad dažomas drabu
žis traukiasi daugiau, negu 
plaunant. Tūliems audi
niams traukimasis siekia 
net 10 nuošimčių.

Pragyvenimas vis eina 
brangyn

Francijoje maisto kainos 
praėjusį mėnesį vėl pakilo 
8 nuošimčiais. Kaip ir pas 
mus, taip ir visose su mū
sų valstybe bendraujančio
se šalyse pragyvenimas ' 
brangsta.

Įdomu, dėl ko ? Pastebi
ma viena priežastis. Nauji 
kainų pakėlimai Francijoje 
supuolė su nuleidimu naujo 
karo laivo, pirmojo po pra
ėjusio karo. O pas mus 
paskiausias kainų pakopi
mas supuolė su paskelbifilUA 
kad Kopėjoje lakstantiefr 
nauji lėktuvai jau gali ga
benti ir atomines bombas.

Šeimininkėms
Pyčių desertas

3 puodukai riekelėmis su- 
piaus.tytų persikų (pea
ches)

4 puodukai corn flakes 
pusė puoduko cukraus
3 šaukštai oranžių sun

kos ir biskis patarkuo
tos žievės

3 šaukštai sviesto.
Paisviestuok kepama' blė- 

tą. Įpilk eilę corn flakes., . - 
paskiau eilę pyčių, užbars# 
tyk biski oranžių patari 
kuotos žievės, užlaistyk sun
kos.- Ir taip paantrink eilė
mis iki viską sudėsi. Ant 
viršaus apdėstyk sviesto 
šmoteliais.

Kepk 350 laipsnių F. 
karščio apie pusę valandos, 
iki pyčios pasidarys minkš
tos. Geriau laikyk užden
gusi kepant, tai nesudžius.

Skanus yra šiltas ir šal
tas; tinka Smetonos užpy
lus. V.

'Today’s Pattern
4.4* J

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

9129 
S—14— ’.6 
M—18—20

InĮ
Pattern 9129 takes ONE yard 

35-lnch for sizes: small 14, 16 or 
medium, 18. 20. A welcome, gift!
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N. GOGOLIS

TARASAS BULBA CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)
Pagaliau priešais juos pasirodė ma

žos geležinės durys. “Na, ačiū dievui, 
mes parėjome,” tarė silpnu balsu toto- 

nukėlė ranką, norėdama pasibelsti, 
neužteko jėgų. Andrius pats 

smarkiai trinktelėjo į duris; pasigirdo 
dundesys, kuris rodė, kad už durų buvo 
daug erdvės. Šitas dundesys pasikeitė, 
susidūręs, kaip atrodo, su aukštais 
skliautais. Po kokių dviejų minučių 
sužvangėjo raktai ir, rodėsi, kažkas lei
dosi laiptais. Pagaliau durys atsidarė; 
juos pasitiko vienuolis, stovėjęs ant 
siauručių laiptų su raktais ir žvake ran
koje. Andrius nejučiomis sustojo, pa
matęs katalikų vienuolį, sukeldavusį. to
kią pilną neapykantos panieką kazo
kams, kurie elgdavosi su jais labiau ne
žmoniškai, negu su žydais. Vienuolis 
taip pat truputį pasitraukė atgal, pama
tęs Zaporožės kazoką; bet žodis, tyliai 
totorės ištartas, jį nuramino. Jis pa
švietė jiems, uždarė jų užpakalyje du
ris, nuvedė juos laiptais aukštyn, ir jie 
atsidūrė po aukštais tamsiais vienuoly
no bažnyčios skliautais. Prie vieno al
toriaus, apstatyto aukštomis žvakidė- 
mis ir žvakėmis, klūpojo kunigas ir ty- 
liaivneldėsi. Šalia, abipus jo, taip pat 
klūppjo du jauni dvasininkai violetinė
mis .mantijomis, su baltomis megztomis 
šemizetėmis viršum jų ir su kodylais 
rankose. Jis meldėsi, prašydamas ste
buklo: kad būtų išgelbėtas miestas, kad 
sutvirtėtų nupuolusi dvasia, kad užtek
tų kantrybės, kad būtų atitolintas gun
dytojas, kuris pakuždomis kursto mur
mėti ir silpnadvasiškai bailiai verkti dėl 
žemiškų nelaimių. Keletas moterų, pa
našių į vaiduoklius, klūpojo, pasirėmu
sius ir visiškai padėjusios išvargusias 
galvas ant stovėjusių priešais jas kė
džių atlošų ir tamsių medinių suolų; ke
letas vyriškių atsirėmusių kolonų ir pi
liastru, ant kuriu laikėsi šalutiniai 
skliautai, taip pat nuliūdę, klūpojo. Lan
gas su spalvotais stiklais viršum alto
riaus nušvito rožine ryto spalva, o ant 
grindų TfĮikrito nuo jo mėlyni, geltoni ir 
kįtokių spalvų šviesos rateliai, staiga 
apšvietę tamsią bažnyčią. Visas alto- 

• rius tolimoj perspektyvoj staiga ėmė 
švytėti; kodylų dūmai sustojo ore, kaip 
švelnus apšviestas debesėlis. Andrius 
nustebęs žiūrėjo iš savo tamsaus kam
po į stebuklą, kurį padarė šviesa. Tuo 
pačiu metu didingas vargonų ūžesys 
staiga pripildė bažnyčią; jis darėsi tirš- 
tesnis ir tirštesnis, smarkėjo, pavirto 
sunkiu perkūnijos griausmu ir po to 
staiga, pavirtęs dangiška muzika, pa
kilo aukštai po skliautais savo giedan
čiais garsais, primenančiais švelnius 
mergaičių balsus, po to vėl pavirto storu 
urzgimu ir trenksmu ir nutilo. Ir ilgai 
dar perkūnijos griausmas sklandė, dre- 

, bedamas, po skliautais, ir stebėjosi An
drius, pusiau pravėręs burną, didinga 
muzika.

Tuo metu pajuto jis, kad kažkas trūk
tojo jį už kaptono skverno. “Laikas!” 
tm totore. Jie perėjo per bažnyčią, 
niufkeno nepastebėti, ir po to išėjo į aik
štė šalia jos. Aušra jau seniai raudo 
danguje; viskas skelbė saulės tekėjimą. 
Kvadrato formos aikštė buvo visiškai 
tuščia; jos viduryje tebestovėjo mediniai 
staleliai, kurie rodė, kad čia, gali būti, 
dar prieš savaitę buvo maisto dalykų 
prekyvietė. Gatvė, kurių tada dar nu
grindę, buvo tiesiog sudžiūvusi purvo 

. krūva. Aikštę iš visų pusių supo ne
dideli vieno aukšto mūriniai ir moliniai 
nameliai, su aiškiai matomais sienose, 
per jų aukštį, mediniais spyriais ir stul
pais, kuriups įstrižai jungė taip pat me
diniai skersbalkiai, kaip kad statydino 
namus visi anų laikų gyventojai, kas ga
lima pastebėti dar ir dabar kai kuriose 

, Lietuvos ir Lenkijos vietose. Visi jie 
buvo dengti pernelyg aukštais stogais, 
su daugybe langelių ir oralaidžių. Vie
noj pusėj, beveik ties bažnyčia, aukščiau 
už kitus iškilo visai skirtingas pastatas, 
tur būt, miesto magistrato arba kurios 
valdžios įstaigos. Jis buvo dviejų aukš
tų, o jo viršuje buvo pristatytas belvede
ris su dviejn arkom, kur stovėjo sargy
binis; didelis laikrodžio ciferblatas bu
vo įtaisytas stoge. Aikštė atrodė kaip 
išmirusi, bet Andriui pasigirdo kažkoks 

4h|lhas vaitojimas. Apsižvalgęs jis pa- 
svįj^jo kitoje pusėje dviejų trijų žmo
nių grupę, kurie gulėjo ant žemės beveik 
visai nejudėdami. Jis įdėmiai įsižiūrė
jo, norėdamas sužinoti, ar tai buvo už
migę žmonės, ar mirę, ir tuo metu užė
jo kažką, kas gulėjo prie jo kojų. Tai

buvo moters, matyti, žydės lavonas., Ro
dėsi, ji dar buvo jauna, nors iškraipy
tuose, išvargintuose veido bruožuose to 
negalima buvo pastebėti. Jos galvą den
gė raudona šilkinė skarelė; perlai ar ka
roliai dviem eilėm puošė jos aųsideng- 
tes; dvi trys ilgos, suraitytos garbanos 
krito iš po jų ant išdžiuvusio kaklo su iš
temptomis gyslomis. Šalia jos gulėjo 
kūdikis, mėšlungiškai įsikibęs ranka jos 
liesą krūtį ir susukęs ją savo pirštais, 
nenoromis perpykęs, kad nerado joje 
pieno. Jis jau nebeverkė ir nerėkė, ir 
tik iš pilvo, kurs pamažu slūgo ir kilo, 

■galima buvo spręsti, kad jis dar nemi
ręs arba, mažų mažiausia, dar tik ruo
šėsi atsidusti paskutinį kartą. Jie pa
suko į gatves ir buvo staiga sustabdyti 

. kažkokio siautulio apimto žmogaus, ku
ris pamatęs brangų Andriaus nešulį, 
puolė jį, kaip tigras, ir įsikibo šaukda
mas: “duonos!” Bet jo jėgos nebuvo ly
gios jo siutuliui; Andrius atstūmė jį: 
jis krito ant žemės. Pasigailėjęs jis 
metė jam vieną kepalą, kurį anas puo
lė, lyg pasiutęs šuo, kandžiojo, graužė 
jį čia pat, gatvėje, baisiai kankindama- 
sis, mirė, nes buvo seniai atpratęs nuo 
maisto. Beveik kiekviename žingsnyje 
juos sukrėsdavo baisių bado aukų vaiz
dai. Rodėsi, tarytum nepakeldami bado 
kančių namuose, daugelis jų tyčia išbė
go į gatvę: ar neatsiųs nežinoma galybė 
iš aukštybių oru ko nors, kas palaikytų 
jėgas. Prie vienų namų vartų sėdėjo 
senė, ir negalima pasakyti, ar ji buvo 
užmigusi, ar mirusi, ar šiaip jau ap
stulbusi ; bent ji jau nebegirdėjo ir nie
ko nebematė ir, nuleidusi ant krūtinės 
galvą, sėdėjo nejudėdama toje pačioje 
vietoje. Nuo kitų namų stogo buvo nu
karęs virvės kilpoje ištįsęs ir išdžiūvęs 
kūnas: vargšas negalėjo ligi galo pakel
ti bado kančių ir ryžosi savo noru at
imti sau gyvybę ir visam kam padaryti 
galą.'

Reikia pasakyti, kad šie
met “Vilnies” piknike matėsi 
nepaprastai daug svečių iš to
limų nuo Chicagos miestų ir 
iš įvairių kolonijų. Neminėsiu 
čia jų nei vieno. Tuo dalyku 
bus parašyta atskirai. Tik tiek 
galiu paminėti, kad svečiai ir 
seniai vilniečiai piknike nega
lėjo atsigrožėti jaunimu.

Jaunimo, čia gimusio, pik
nike šį kartą buvo stebėtinai 
daug. Veik trečdalį publikos 
sudarė angliškai kalbanti lie
tuviai. Tas netik svečius, ir 
patį “Vilnies” direktyvą džiu
gino.

Svarbiausiais kalbėtojais 
buvo nuo Progresyvių Parti
jos atstovas ir visuomeninin
kas Sidney Ordoveris. Jis kal- 
-bėjo angliškai, aiškindamas 
Progresyvių Partijos progra
mą ir demaskuodamas pro
fesionalų politikierių abi par
tijas ir jų vadus. Paskui buvo 
pakviestas kalbėti L. Prūsei- 
ka. Jis kalbėjo trumpai, pra
nešdamas, kad nuo dabar pra
sidės vajus, sukėlimui finansi
nės paramos dienraščiui. An
drulis kalbėjo paskutinis, api
būdindamas pasaulinę ir na- 
cionalę politinę padėtį.

Meninės programos šį kar
tą nebuvo, dėl tam tikrų prie
žasčių. Tačiau mūsų chorų na
rių piknike buvo pilna.

Bendrai . tariant piknikas 
buvo puikus, žmonės linksmi
nosi prie baro ir vaišinosi prie 
virtuvės. Senai beteko matyti 
mūsų piknikų publiką su to
kiu pakilusiu ūpu, kaip buvo 
sekmadienį. Ž.

Matydamas tokius sukrečiamus bado 
liudytojus, Andrius neiškentė nepaklau
sęs totorės:

— Argi jie vis dėlto nerado kuo pa
laikyti savo gyvybę? Jeigu žmogui atei
na paskutinis galas, tai nėra ką daryti, 
jis turi maitintis tuo, kuo anksčiau šlyk
štėjosi: jis gali maitintis tais gyviais, 
kurie draudžiami papročių, jis gali tada 
viską valgyti.

— Viską suvalgė, — atsakė totorė, — 
visus gyvulius: nei arklio, nei šuns, net
gi pelės nerasi visame mieste. Mieste 
niekuomet nėra buvę jokių atsargų: vis
ką atveždavo iš kaimo.

— Bet kaipgi jūs, mirdami tokia 
žiauria mirtimi, dar manote ginti mies
tą?

— Taip, gali būti, vaivada ir pasiduo
tų, bet vakar rytą pulkininkas, tas, kur 
Budžakuose, paleido į miestą vanagą su 
rašteliu, kad neatiduotų miesto: jis žy
giuojąs su pulku mūsų, vaduoti, tik lau
kiąs kito pulkininko, kad abu žygiuotų 
drauge. Ir dabar kas minutę jų lau
kia... Bet štai mes priėjome prie na
mų. . ,

(Bus daugiau)

Darbo ieškant pas bosą: “Pamiršk tą savo kolegijos 
diplomą. Ar mokėsi grindis šluoti?”

Klubo pirmininkė pakvietė 
viešnią pakalbėti. Draugė M. 
Alvinienė pasveikino visas na
res ir perdavė geriausius lin
kėjimus nuo savo kaimynų, 
taipgi pabrėžė apie kalifornie- 
čių veikimą. Mums clėvelan- 
dietėms buvo labai įdomu pa
siklausyti.

I Draugė Vaitekūnienė iš Pit
tsburgh, Pa., svečiavosi pas 
draugais Mockaičius. Taipgi 
buvo pakviesta pakalbėti. Ji 
paaiškino, kad pas juos mažai 
yra veikiama ir sakė, kad jei 
gyventų Clevelande, tai būtų 
mūsų klubo narė. Viešniai 
labai patiko mūsų susirinki
mas.

Užbaigę susirinkimą turėjo
me vaišes, užkandžių taip, 
kaip ir paprastai. Vienas da
lykas, tai nepaprastas. LDS 
Klubo užžiūrėtoja Anna Cler 
vington pavaišino visas nares 
su karšta arbatėle, tai buvo 
jos vestuvių paminėjimas. 
Anna apsivedė su Stasiu Ka- 
zilioniu. Jaunavedžiams linki
me laimingo ir ilgo gyvenimo.

Sekantis mūsų klubo susi
rinkimas įvyks rugsėjo 18 d. 
Mielos draugės, dalyvaukime 
visos, nes yra labai malonu 
sueiti, pasimatyti ir draugiš
kai laiką praleisti.

— o—
Draugė E. Simans gavo laiš

ką nuo Dočkaus iš Kaliforni
jos. Jisai perduoda labas die
nas visiems ir visoms pažįsta
miems' ir draugams člevelan- 
diečiams. Jisai rašo, kad yra 
išsiilgęs visų. Jis primena, kaų 
buvo žemės drebėjimas tenai, 
tai jis buvęs išmestas iš lovos.

Apsivedė Eleanor Lea, Mr. 
ir Mrs. Felix Šklėrių duktė. 
Ji apsivedė su Mr. Ted Ray- 
moun Calmer. Vestuvės įvy
ko rugpiūčio 9 d. Jų antrašas: 
8100 N. E. 1st Ave., -Miami, 
Fla.

Jaunamečiams Įlinkime lai
mingo gyvenimo. Jaunuoliai 
apsigyveno Miami, Fla., buvu
sio clevelandiečio Kubiliaus 
namtfose. Eleanoros sesutė 
taipgi gyvena tenai sykiu. 
Draugai Šklėriai jau sugrįžo 
iš Miafni. Tenai jie aplankė 
dukteris. Jiems labai patinka 
ten gyventi.

Draugai Danai gal būt jau 
yra kelionėje. Jie apleido Cle- 
velandą ant visados. Jau daug 
draugų clevelandiečių mes ne

26,000 Harvester 
darbininkų streike

Kaip 12:01 ketvirtadienio 
ryte, po ilgų derybų nesusita
rus International Harvester 
kompanijai su Farm Equip
ment Workers Council of Uni
ted Electrical' Workers- unija 
26,000 darbininkų išėjo į stoi
ką Illinois, Indiana ir Kentuc
ky įmonėse. Chicagos ketu
riose įmonėse dirba 12,600.

Unija prie įmonių pastatė 
pikietą, policijos kapitonas 
George; Barnes kompanijos in
teresus ginti paskyrė 300 po- 
licistų.

Chicagoje Inti. Harvester 
įmonės randasi sekamai:

Tractor Works, 2600 W. 31 
st.; McCormick Works, Blue 
Island ir Western: McCor
mick Twine Mill, 2,557 S. Blue 
Island, ir W'est Pullman, 1015 
W. 120th st.

Unijos kontraktas buvo 
pratęstas ant 60 dienų ir su 
ketvirtadieniu pratęsimas bai
gėsi. . . ' ,

—o—
“VILNIES” PIKNIKAS 

BUVO PUIKUS
Tiltas nesulūžo;

žmonių buvo daug
Išvakarėse “Vilnies” pikni

ko, kaip tenka girdėti, buvo 
pasklidęs gandas, kad važiuo
jant “Vilnies” piknikan gali 
įlūžti netoli Liberty Grove 
skersai upę tiltas. Vėliau teko 
sužinoti, kaip tie gandai gi
mė ir kodėl jie paplito. Ta
čiau tiltas neįlūžo ir žmonių į 
“Vilnies” pikniką suvažiayo 
gana daug. ■

tekome ir netenkame, Jei ne 
vienu būdu, tai kitokiu mažė
ja mūsų pažangiečių skaičius.

Koresp. A. R.

CLEVELANDO ŽINIOS
IŠ Amerikos Lietuvių
Moterų Klubo Veiklos

Rugpiūčio 21 d. įvyko Ame
rikos Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
gražus būrys narių* Diskusuo- 
ta įvairiais klapsimais. Nutar
ta paaukauti $i5 kovai su pa
ralyžiaus liga.

Spaudos Pikniko komisija 
išdavė raportą, kad viskas 
gerai tvarkoma ir daugiau 
darbininkių darinkta.

Ligonių lankytojos raporta
vo, kad aplankė d. M. Jan- 
kens kelios draugės susiėju
sios, kurios linksmai laiką 
praleido ir įteikė ligonei nuo 
klubo dovanėlę. Taipgi džiu
gu minėti, kad d. M. Jankens 
sykiu su mumis dalyvavo susi
rinkime iš po sunkios ligos. 
Draugė Uložienė jau biskutį 
sveikesnė.

Turėjome viešnią, draugę 
M. Alvinienę, buvusią cleve- 
ląndietę ir nenuilstančią vei
kėją. Buvo labai malonu susi
tikti fr pasikalbėti.

Dialogas. — Dievas: “Kas 
tave padarė žmogumi?”

Žmogus: “O kas tave pa
darė dievu?” žemaitis

r

Prie B. F., Goodrich kompanijos raštinės Akron, Ohio. 
Pikietas neleidžia viršininkų į raštinę. Kompanijos dar
bininkai organizuoti į United Rubber Workers uniją. 
Streikuoja 30,000 darbininkų. Kompanija atsisako iš
pildyti unijos reikalavimus ir pasirašyti naują kontrak
tą.

Visi į Worcester, Mass.!
Visi rengkitės ir traukite į antrąjį spaudos paramai

Pikniką
Tai bus plačios apylinkes sąskridis pasilinksminti ir 

kartu finansiniai paremti-pažangiąją spaudą.

Piknikas įvyks SEKMADIENĮ,

Rugsėjo 7 September 
OLYMPIA PARK, . 
Shrewsbury, Mass.

. / %

Rengėjai pasiruošę vaišingai priimti publiką. Tad 
skaitlingai .susirinkime pasimatymui su daugeliu drau
gų ir pažįstamų ir prie tos pačios progos pasilinksminti 
ir pasivaišinti. '

RENGĖJAI

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio .
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

❖
“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr.
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

*
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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Dalyvaukite LDS 50 
kp. susirinkime

Penktadienio vakarą, rug
sėjo 5 d., 46-16 5th Avė., į- 
vyksta mėnesinis LDS 50 kuo
pos susirinkimas.

Šis susirinkimas bus svar
bus, nes 'jame bus raportai ir 
diskusijos apie LDS 10-tojo 
Seimo tarimus.

Svarbu visiems nariams šia
me susirinkime dalyvauti.

LDS narys.

Mirė
Veronika Baltrušaitienė mi

rė rugpjūčio 24, palaidota 
rugpiūčio 28 šv. Jono kapinė
se.

Stanislovas Urbonavičius 
mirė rugpiūčio 23, palaidotas 
rugpiūčio 27 šv. Jono kapinė
se.

Agota Jablonskienė mirė 
rugpiūčio 24,. palaidota rug
piūčio 27 šv. Jono kapinėse.

Liberty Auditorijoje
LDS Bow lingo Lyga jau 

ruošiasi bowlinimo sezoną ati
daryti antradienio vakare, 
rugąėjo 9, Auditorijos bow- 
]inge.

Tam bowlingas jau paruoš
tas. ABC inspektorius uždėjo 
savo užtvirtinimą, kuris rodo, 
kad bowlingas yra vienas iš 
geriausių ir bowlingo lygoms 
tinkamas.

Dabar tik svarbu turėti 
daug bowlininku. Kviečiami 
visi tie, kurie per pereitus ke
turis metus čia bowlino, susi
rinkti ir pradėti bowlinti. 
Taipgi ir nauji galės įsirašyti.

—o—
Gavome nesmagią žinią, 

kad mūsų smarkus bowlinin- 
kas Povilas Rainys, važiuoda
mas^ į Coney Islandą maudy
tis, susižeidė koją ir dabar gy
dosi savo namuose, 26 Crosby 
Ave., Brooklyne.

Linkime -jam greitai pa
sveikti ir vėl su kitais bow li
niukais dalyvauti LDS Bowlin
go Lygoje, kaip ir pirmiau da
lyvavo. ‘

-—o—
Sekamo ketvirtadienio va

karą, rugsėjo 4 d. čia įvyks 
labai svarbus LDS 13 kuopos 
susirinkimas, kuriame nariai 
išgirs pilną raportą iš LDS 10- 
tojo Seimo.

Svarbu visiems nariams šia
me susirinkime dalyvauti. 
Teks aptarti nemažai svarbių 
organizacinių reikalų.

V. Kazlauskas*, užėjęs į 
Auditoriją, priminė reikalą 
Šaukti LLD 185 kuopos susi
rinkimą šį mėnesį.

Manau, susirinkimas turėtų 
įvykti apie šio mėnesio vidu
rį. Valdyba turėtų informuoti, 
kada susirinkimas įvyks.

—o•—
LDS 200 kuopos nariai ruo

šiasi turėti išvažiavimą sek
madienį, rugsėjo 7, Alley 
Pond Parke. Jie pirma susi
rinks į Auditoriją kaip 8 vai. 
ryte ir visi kartu važiuos.

Mėnesinis jų susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 11 d., Auditori
jos salėje. Kiekvienam susi
rinkimui jie turi ką nors nau
jo, tai ir jų kuopos nariai skai
tlingai lanko susirinkimus. 
/ —o—

Aido Choro pirn/ininkė nyx- 
tėsi su reporteriu ir prašė dar 
kartą pranešti* kad choro 
praktikos prasidės šį penkta
dienį, rugsėjo 5 d.

Pirmininkė prašo visų cho- 
.ristų laiku susirinkti į Audito
riją-

Netrukus turėsime Auditori
joje šaunias lietuviškas vestu
ves. Bet apie tai teks vėliau 
parašyti. »
Ta proga norime visiems Lie

tuvių Kultūrinio Centro rėmė
jams priminti, kad Auditori
joje yra pakankamai vietos ir 
visokių parankumų vestuvėms, 
gimtadieniams, krikštynoms ir
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NewWko^Ė^^2lnlos
Vėžio autoritetas 
mirė vėžio liga

> ■ '■ •
Dr. Michel Levine šiomis 

dienomis mirė Monterfiore li
goninėje, Bronxe. Betyrinėda
mas vėžio ligas jis pats ta li
ga susirgo ir mirė.

Dr. Levine skaitėsi vėžio 
ligų autoritetu. Toje pačioje 
ligoninėje, kur jis mirė, jo pa
sidarbavimu buvę įtaisyta vė
žio ligų klinika ir laboratori
ja, kurioje jis dirbo beveik iki 
paskutinės gyvenimo dienos. 
Jis sirginėju per pastaruosius 
du metus, bet savo darbą la
boratorijoje tęsė.

Minės iš nacių 
išlaisvinimą

Rumunų organizacijos ruo
šia 8-nių metų sukaktį nuo na
cių armijos sumušimo ir Ru< 
munijos liaudies išlaisvinimo 
paminėti iškilmingai.

Tas minėjimas įvyks rugsė
jo 5 d. Riverside Plaza Ho
tel, 73 St. ir Broadway. Kal
bės novel istas Fast, Leon 
Straus ir George Vocila. Taip
gi bus kultūrinė prografria.

Protestuoja prieš 
miesto radijo 
stoties šališkumą

Amerikos Darbo ' Partija 
protestuoja prieš miesto radi
jo stoties WJNYC naudojimą 
republikonų ir demokratų kan
didatams prezidento vietai, 
tuo pačiu kartu nedavimą pro
gos progresyvių kandidatui 
Hallinan kalbėti.

Kadangi toji stotis palaiko
ma visuomenės taksais, tai ji-’ 
nai turėtų būti bešališkai nau
dojama visuomenės reikalams, 
sako ADP sekretorius Arthur 
Schutzer. Jis parašė atvirą 
laišką tos stoties direktoriui 
Seymour N. Siegel reikalauda
mas leisti joje pakalbėti Dar
bo Partijos prezidentiniam 
kandidatui Hallinan.

Tame laiške sakoma: “Aš 
manau jūs sutiksitė, kad 
kadangi Stotis WNYC yra 
municipaliai užlaikoma ir ope
ruojama, tai jos priemonės 
turėtų t>ut prieinamos lygiai 
visiems kandidatams pripažin
tų politikinių partijų (demo
kratų, republikonų, Darbo ir 
liberalų).

“Priešingai darant butų 
naudojami visuomenės fondai, 
sumokėti visų taksų mokėtojų 
— visų partijų — partiniai 
parinktų kandidatų naudai. 
Tokia procedūra butų netei
singa ir paneigtų priimtas 
FCC reguliacijas, kurios nusa
ko duoti progą pilnoms ir lai
svoms diskusijoms dėl 1952 
metų rinkimų kampanijos 
klausimų ir kandidatų.”

Besivydama bolę, 7 metų 
amžiaus Elaine'' Tringer pa
puolė po automobiliu ant Ro- 
ckawiay Blvd, ir buvo ant vie
tos užmušta.

visokiems kitokiems parengi
mams. Kodėl visiems šiomis 
gražiomis patalpomis nesinau
doti ?

—o—
Mūsų garsusis pianistas ir 

kompozitorius Balevičius an
dai reporteriui priminė, kad 
šiame sezone Auditorijos pa
talpose turėsime daugiau1 me
no srityje praktikų, kaip dra
mos, muzikos, šbkių.

Linksma girdėti, kad kas 
nors tokiais kultūriniais rei
kalais rūpinasi. Reikėtų čia 
turėti prakalbų, prelekcijų, 
paskaitų, koncertų ir kitokių 
kultūrinių parengimų.

Reporteris

Pažangiosios Mine Mill & Smelter Workers unijos 
v vadai šaukiami j “security committee”. Federalinis 

maršalas (kairėje pusėje) įteikia šaukimą unijos va
dams—unijos sekretoriui-iždininkui Maurice Travis ir 
prezidentui (dešinėje) John Clark. Unijos vadai sako, 
kad šitas valdžios žygis yra pasimojimas sugriauti uniją.

Daktarai turėjo 
savo suvažiavimą

Septyni šimtai daktarų su- 
siregistravo dalyvauti 30-tame 
suvažiavime American Cong
ress of Physical Medicine, 
Roosevelt viešbutyje.'

Kongreso prezidentu yra 
Dr. Robert L. Bennett. Jis ir 
kiti kalbėtojai aiškino, kaip 
svarbu visuomenei suprasti 
sveikatingumo klausimas, ku
ris gali sutaupyti žmonėms 
daug laiko, pinigų ir kančių.

Darbdaviai taipgi turi su
prasti, kad pažeistomis sveika
tomis darbininkai turėtų gauti 
tokį jiems darbą, kuris jų 
sveikatai nekenkia. Taipgi ir 
įstatymų leidėjai bei jų vyk
dytojai turėtų suprasti, kad 
dalinai pažeistomis sveikato
mis darbininkai gautų tinka
mus jiems darbus.

Vyras sužeistas, 
žmona nelaimėjo

Mrs. E. Tenebruso patraukė 
teisman John ir Patricia Cun
in gh am, reikalaudama atlygi
nimo už savo sužeistą vyrą 
$150,000.

Teismui jinai įrodinėjo, jog 
jos vyras įkrito į Cuningham 
namo skiepą per atdaras ang
lim supilti duris. Jis taip susi
žeidė, jog dabar esąs visai 
pasimainęs vyras. Pirma jis 
buvęs geriausias jai vyras, bet 
dabar atšalęs, lytiniai nebepa
jėgus, nebepatenkinąs jos ir 
už tai jų ženybinis gyvenimas 
pasidaręs vargingas.

Išklausęs visą skundą, teisė
jas nusprendė, kad jinai ne- 

.gali gauti jokio atlyginimo už 
vyro sužeidimą.

Jos vyras Ray Tenebrusko 
taipgi reikalauja iš Cuning- 
hąm $250,000 atlyginimo ir 
laukia teismo.

Demonstruoja už 
trafiko šviesas

75 motinos su savo vaikais 
trečiadienio ryte laikė užda
riusios Pacific ir Troy Avė. 
skersgatvį, reikalaudamos įdė
ti trafiko šviesas.

Toje vietoje, kur motinos 
demonstravo, ne vieną vaiką 
užmušė ar sužeidė. Todėl tev 
reikėtų įdėti trafiko šviesas, 
kurios prašalintų trafiko ne
laimes.

7 ugniagesiai ir viena mote
ris buvo apnuodyti dūmais be- 
gesinant gaisrą name 349—14 
St., Brooklyne. Vienas ugnia
gesys smarkiai susižeidė ran
ką.

.Liberalai užgyrė prezidenti
nius demokratų kandidatus.

Demokratas agituoja 
už republikoną

Richard J. Gray, žymus de
mokratų šulas ir AĘL Buil
ding and Construction Trades 
Department© prezidentas, in- 
dorsavo republikonų kandida
tą Eisenhowerj ir agituoja 
savo unijos narius už jį bal
suoti.

Jis giriasi, kad jo unija tu
rinti apie tris milionus narių 
ir kad daugelis jų balsuosią 
už republikonų 'kandidatą.

Kuomet vieni unijų vadai 
bando pririšti unijistus prie 
karinės demokratų mašinos, 
tai kiti bando tai padaryti 
prie tokios pat republikonų 
mašinos. Tiems unijų biuro
kratams visai neapeina darbi
ninkų reikalai.

Sutrą nuovadą 
skandalas plečias

_________________ /

Iškilus sutrų nuovadų skan
dalui Laurelton srityje, dabar 
jis persimeta į- kitas sritis ir 
veikiausia apims visą Queens 
apskritį.

Investigacijos komįsionie- 
rius Sheils gauna daugiau ii* 
daugiau skundų, kuriuose nu- 
rodoma, kad beveik vi- 
s u. r Qu e e n s apskri
tyje s u t r ų nuovados ne
tikusiai sudėtos, daugelyje 
vietų didesniam lietui užėjus 
nuo gatvių vandenį varo į na
mų skelpus. Pasirodo, kad;tos 
nuovados yra per mažos ’van
deniui sugerti, srutoms suimti.
Dar daugiau. Daugelyje viep

tų tos nuovados nenutraukia 
tinkamai sutrų, tai susidaro 
smarvė, kuri žmonių sveika
tai kenkia.

Queens apskrities preziden
tas Lundy jau suspendavo du 
inspektorius, kurie patvirtino 
Laurelton sutrų nuovadų įdė
jimą. Galima tikėtis ir dau
giau suspendavimų. '

Majoras Impellitteris pa
tvarkė, kad Laurelton namų 
savininkai būtų paliuosūoti 
nuo sutrų nuovadų mokesčių.

Dr. Frederick Bell 
Queens kandidatas
Sėkmingai eina rinkimas pa

rašų pastatyti kandidatu Dr. 
Frederick Ellis Bell penktame 
Queens distrikte. šią savaitę 
jau surinkta vibš tūkstantis 
parašų, kaip praneša, James 
Johnson, nepartinio komiteto 
vice-pirmininkas.

Dr. Bell yra įžymus negrų 
veikėjas. Jis palaiko kandu 
datūrą į valstijos seimelį ant 
nepriklausomo ' tikieto. - Jis 
tuomi tikisi gauti piliečių pa
ramos iš įvaięįų partijų ir ne
partinių balsuotojų.

Teisėjas leido 
pakelti rendas

Stuyvesant Town rendau- 
ninkai pridavė teisėjui Ham- 
mar peticiją, reikalaujančią 
uždrausti rendas kelti Metro
politan Life Insurance Co. a- 
partmentuose.

Teisėjas, ztačiau, palaikė 
kompanijos pusę, rendauninkų 
peticiją atmetė. Jis tuomi lei
do- kompanijai kelti rendas.

Dabar kompanija gali pa
kelti rendą per tris metus po 
$2.5,5 už kambarį, o ketvir
tais metais po $3 už kambarį.

Paul Bernstein 
netikėtai mirė

Rugpiūčio 22 d., gavęs šir
dies ataką, ūmai pasimirė 
Paul Bernstein. Paliko nuliū
dime savo žmoną.

B'ernstein buvo tik 53 metų 
amžiaus. Buvo progresyvis fo
tografas, International Wor
kers Order narys, žymus vi
suomenės veikėjas.

Brooklynietis James Was
son mirė peiliu perdurtas. Ma
noma, jį papjovusi Martha 
Taylor, su kuria jis draugavo.

Abu gyvanašliai. Wasson 
yra 12 vaikų tėvas, Taylor— 
dviejų vaikų motina.

Veikėja Muriel
Draper mirė

Pereitą antradienį pasimirė 
Muriel . Draper, Amerikos-So- 
vietų Draugiškumo Naciona- 
lės Tarybos Moterų Komiteto 
pirmininkė, įžymi visuomenes 
veikėja.

Ji mirė University Hospital 
po ilgos ir sunkios ligos. Bu
vo palaidota pereitą ketvirta
dienį.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL. N Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas i- 
.v.vks ateinanti ketvirtadieni, rugsė
jo (Sept.) 4 diena 8 vai. vakare Li
berty Auditorijoje. Visi nariai da
lyvaukite. Mūsų kuopa turėjo du 
delegatus atsibuvusiame Seime, tai 
jie dabar išduos raportą.

Valdyba.
(171-172)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

ivyks rugsėjo-Sept. 2 d. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Vieta: Liet. Am. 
Piliečiu Klubo svetanėje. 280 Union 
Avė. i

Visi nariai atsilankykite, nes šia
me susirinkime delegatai išduos ra
portą iš LDS 10-tojo seimo, kuris 
atsibuvo pradžioje rugpjūčio mene
sio Detroit. Mich. Taipgi pasižiūrė
kite i knygute, kad nebūtumėte su
spenduoti.

M. Stakovas, prot. sekrt.
(171-172)

RIDGEWOOD. N Y.
LDS 103 kuopos ir LLD 55 kuopos 
Bendras susirinkimas ivyks antra
dieni, rugs.-Sent. 2 d., Šapolo-Vaigi- 
riio salėje, 147 Thames St.. Brook
lyn. N. Y. Pradžia 8 vai. vakare.

Abieju kuopu nariai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rėsime daug svarbiu reikalu apta
rimui ir išgirsime LDS Seimo dele
gato raportą. Taipgi turėkite min
tyje, kad reikia užsimokėti duok
les. Valdyba.

(171-172)

WATERBURY, CONN. 
LDS. Pietūs.

Pietus rengia LDS. 5-ta Apskritis 
Lietuviu Parke prie Lakewood eže
ro rugsėjo (Sept.) 7 d. i-mą vai. 
dieną. Tuoj no nirmos bus išduo
ti skanūs pietūs ir vėliau bus me
ninė programa: Dainuos Laisvės 
Choras iš Hartfordo vad. Wilma 
Hollis. Be to gal rasis ir daugiau 
meno šneku.

Kviečiame Įsigyti tikietus ir pri
būti laiku. Rengėju Draugas.

(172-174)
HARRISON. N. J.

L. L D. 136 kp. susirinkimas j- 
vyks nirmą sekmadieni no pietų, 3 
vai.. September 7 d.. tojų pačioj vie
toj: 17 Ann St. Meldžiu atsilankyti 
skaitlingai, nes jau laikas pradėti 
planuoti rudens ir žiemos sezono 
veiklą. Kviečia Valdyba.

(172-173) '

. MONTELLO, MASS.
Lietuviu Tautiško Namo Bendro

vė rengia pikniką savame parke. 
Winter St. ir Keswick Rd. įvyks šj 
sekmadieni, rugs.-Sept. 7 d. Bus 
gera muzika, skanūs valgiai ir gė
rimai. Kviečiame visus atsilanky
ti.

L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas ivyks pirmadieni, rugs.-Sept 8 
d., pradžia 7 vai. vakare.i Viši nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. Finansų sek
retorius Geo. Shimaitis.

(172-174)

Sumuštas ir apiplėštas * 
subvės stotyje

Brooklynietis Richard Ki- 
sialewsky buVo plėšiko užpul
tas Classon Avė. ir pulton St. 
subvės stotyje, smarkiai ap
muštas ir iš jo buvo atimta 
$180 pinigais ir riešinis laikro
dėlis.

Subvės stotyse dažnai įvyks
ta sumušimų, ir apiplėšimų. 
Pasirodo, kad tose vietose nė
ra jokios tinkamos apsaugos 
nuo plėšikų.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

. MOTERYS

Ofisų valymui
t

Naktų darbas, Nuo 2 iki 8 rytais.
5 naktų savaitė.

$34.45 i savaite.

Prisideda bertaininiai bonai.

11 Wall St.. N. Y C. Room 901 
(172-174)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

EXCELLENT OPPORTUNITY
For an Experienced Marker-Cut

ter on Coat Front sf Good Salary. 
Steady Pay All Year. Apply:

Atlas Coat Front Comp. Inc 
126 W. 22nd St.. New York City.

(171-177)

FORMA NAS
Reikalingas formanas, patyręs, 

metalo tirpinimo fibrikui, pakeiti
mui vakarinių šiftų. Nuolatinis dar
bas su gera alga.
Franklin Smelting. & Refining Co 

Castor Ave., E. of Richmond.
Phila., Pa.

(172-174)

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORES

Patyrusios Prie Viena Adata Ma
šinų. Vyriški Sportswear. Nuolati
nis Darbas. Kreipkitės:

1201 Jackson St.. 4-th Floor.
Phila . Pa.

Nuo 8 A. M. iki 5 P. M. darbo 
dienomis. (169-175)

STENOGRAPHER
Perm. Position For Capable Young 
Woman. Interesting Work & Good 
Working Conditions.

Boy Scouts of America 
Phone Mr. Black — R16-7750 

(172-178)

LADIES
Mūsų moterys pasidaro abelnai po 
$30.00z komiso už 12 valandų darbo 
kiekvieną savaite.

Skamba įdomiai ?
Selling Jewelry Party Plan.

Skambinkite Cu. 8-9112, arba ra
šykite: Mrs. Gibbons. 4842 Roose
velt Blvd. Phila.. Pa. 24. Pa..

(172-174)

WAITRESSES. Full or part lime
Good Working Conditions. Meals 
and Uniforms provided. Tips', free 
insurance and good vacation policy. 
Apply: Personell Dept., McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

(172-178)

SALESWOMEN. Full or part 
time. Good Salary, paid vacation 
and Christmas Bonus. Free In
surance. All above under pleasant 
working conditions. McCrory’s
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

(172-178)

Metal Workers. Semi-skilled. Full 
or part time metal workers. On 
light gauge metal parts. Will teach 
metal tirade to' willing workers We 
offer good working conditions and 
steady work. Creative Research 
And Engineering Co., Inc. Bristol 
7702. Phone for appointment.

(172-180)

Tool and Die Maker. Jobbing
Shop Experience. Top rate. A. & Z.

Tool Co.,
North of

4621.

Richboro, Pal* 20 Miles
Philadelphia. Wycombe

(172-174)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarka ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Nominavo kandidatus
Amerikos Darbo Partijos 

valstijinė konvencija, įvykusi 
ketvirtadienį, nominavo prezi
dentinius kandidatus. Prezi
dento vietai užgintas Progre
syvių Partijos kandidatas Vin
cent Hallinan ir vice-p*^jb 
dento vietai Charlotta BaL.sT

Senatorium buvo nominuo
tas Dr. Corliss Lamont, milio- 
nieriaus Thomas Lamont sū
nus.

Tą pačią dieną demokratai 
nominavo senatorium John 
Cashmore, Brooklyno apskri
ties prezidentą.

SKELBKITĖS LAISVĖJE 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
* Optometrists i

394-398 BROADWAY' 
Brooklyn, N. Y. k 
‘ Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew. A.
BUYUŠ

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS * 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta 1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
* Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Vlsoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainafc.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6288




