
0

Pranas Cvirka.
“Avinėliai nekalčiausi...”
Bet jie susitepę.
Ka s šyarūs?
peikia tuos paremti.

Rašo R. MIZARA

v

Kaip skaitytojai jau žino, 
Miami mieste, Floridoje, mirė 
Pranas Cvirka.

Man rodosi, jis buvo kilęs iš 
tų pačių Cvirkų, iš kurių buvo 
kilęs žymusis lietuvių rašyto
jas Petras Cvirka.

Pranas Cvirka atvyko šion 
šalin prieš pirmąjį pasaulini, 
karą, gyveno ir dirbo Niujor
ke, vėliau buvo persikėlęs gy
venti Bostonan, paskui vėl 
grįžo Niūjorkan, o iš čia, prieš 
metų eilę, nuvyko į Miami.

Jis kadaise turėjo puikų 
baritono balsą ir jį lavino pas 
Miką Petrauską ir kitus dai
navimo mokytojus. Deja, pai
nūs gyvenimo vingiai neleido 
jam tęsti muzikos mokymosi.

Velionis visuomet buvo pa- 
žartfM žmogus, rėmė darbi
ninkišką judėjimą ir progre- 

spaudą.
Kai kada Pranas parašyda

vo ir Laisvei žinelę-kitą — tik 
m-ieš keletą savaičių jis pri
siuntė korespondenciją.

Jo palaikai buvo sudeginti 
• krematorijoj.

Gaila peranksti mirusio 
pažangaus žmogaus ir draugo.

Jo žmonai Margaretai, gi
minėms ir draugams nuoširdi 
užuojauta nuo mūsų visų! ■

—o—
Į prezidentinius rinkimus 

•republikonai išstatė savo kan
didatais prezidento ir vice
prezidento vietoms Eisenhow- 
rį ir Nixona.

Pastarieji nudavė nekal
tuosius*—“.nesuteptus” angelė
lius. ”
V žiūrėkit, kokie mudu čysti 
h* nekalti, niekuo nesusitepę!..

Kiekvienam buvo aišku, jog 
tai *melas. Retas kapitalisti
nių partijų politikierius yra 
švarus.

Nixona žmonės jau žinojo 
labai gerai, kaip raudonbaubį.

Gi nei vienas raudonbaubis 
nėra “Čystas”: kiekvienas jų 
yra kokiu nors šmugeliu susi
tepęs; raudonbaubizmą jie 
naudoja kaip skraistę savo, su
ktybėms pridengti.

Atsimename, kas buvo Par
nell Thomas!...

Na, ir, štai, prasiskleidžia 
“nekaltos skraistės” kampelis 
ir iš po jos kyšoia tie $18,- 
000, k ui r i u os Nixonas ga
vo. kaip kyšį iš turčių.

Tai tik pradžia, 
f^isenhoweris taipgi 
Avinėlis nekalčiausias”,
rbioji spauda bando jį te

padaryti.
—o—

Dabar Nixon putoja rėkda
mas, jog, girdi, tie, kurie rodo 
į ji pirštu, esą komunistai!

Matot, kaip yra!
—o—

O kas būtų, jei būtų gerai 
panagrinėti demokratų parti
jos kandidatai, jų praeitis, jų 
pajamos?...

.—o—
Progresyvių partijos kandi

datai — Vincent Hallinan ir 
Charlotta A. Bass — nesibijo 
jokių tyrinėjimų. Jiems nie
kas negali nieko primesti kyši, 
ninkystėje.

Tai švarūs veikėjai, kovoto
jai už taika ir prieš raudon- 
baubius-kyšin inkus.

Amerikos žmonės tai priva
lo žinoti.

nėra
nors

—o—
Mūsų krašto prezidentiniais 

rinkimais domisi visas pasau
lis.

Bet pačioje mūsų šalyje yra 
žmonių, kuriems tai mažai te
rūpi. O jie privalo1 tuo susirū- 
«jnti ir gerai pagalvoti.

jbhūjorke šiomis dienomis 
buvo Įkurtas laikinas, kad ir 
nedidelią komitetas rinkimais 
rūpintis.

Neužilgo jis prašys talkos 
iš visų, kad progresyviai žmo
nės padėtų jam nešti į mases
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VYRIAUSIAS REIKALAS 
YRA TAIKA KORĖJOJ, 
SAKO HALLINANAS
Progresyvių kandidatas j prezidentus reikalauja tuoj 
derybomis sustabdyti karo veiksmus Korėjoje

Philadelphia.— Vincentas 
Hallinan, Progresyvių Par
tijos kandidatas į preziden
tus,’ pareiškė:

“PatsaJ pamatinis klausi
mas amerikiečiams šioje 
rinkimų kampanijoje yra 
taikos klausimas — tu o jaus 
daryti taiką Korėjoje. O to 
reikalo vengia ir Eisenhow
eris ir Stevensonas.”i

Tokį pareiškimą Hallinan 
padarė po Pr. Partijos na- 
cionalio komiteto konferen
cijos, kuri įvyko pereitos

Pasikorė jau trečias 
karo belaisvis

Pusan, Korėja. — Pasiko
rė dar vienas karo belais
vis Čedžu salos stovykloje, 
Pietinėje Korėjoje. Taigi 
viso jau trys belaisviai — 
Šiaurinės Korėjosdiaudinin- 
kai bei kinai — pasikorė 
amerikinėse stovyklose.

Kinija ir Šiaurine Korėja 
kartotinai protestavo, kad 
amerikonai taip persekioja 
ir spaudžia belaisvius, jog 
priverčia kai kuriuos nusit- 
žudyti.

Šacht duos Egipto 
valdžiai patarimus

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia atsikvietė Hjalma- 
rą šachtą, buvusį Hitlerio 
finansų specialistą. Prašo 
Šachto patarimų, kaip E- 
gipto valdžia turėtų atly
ginti dvarininkams už at- 
imtinas iš jų žemes, kurios 
bus dalinamos bežemiams 
ir mažažemiams valstie
čiams.

Valdžios nutarimu, nie
kas Egipte negalės turėti 
daugiau kaip 200 akrų dir
bamos žemės.

Aukšč. Teismas spręs apie 
negru teises mokyklose
Washington.— Aukščiau

sias Jungt. Valstijų Teis
mas netrukus spręs, ar ša
lies Konstitucija leidžia už
gimt negrams lankyti moky
klas kartu su baltaisiais.

Roma. — Policija uždrau
dė Kristaus bažnyčios pro
testantam laikyti pamaldas 
mieste; tad jie turėjo pa
maldas kaimuose.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai vešu.

Progresyvių partijos kandida
tų žodį.

Svarbu, kad Progresyvių 
partijos kandidatai gautų juo 
daugiau balsų, nes tai bus bal
sai uiž tuojautinį karo baigi
mą Korėjoje, už civilines žmo
nėms teises, prieš gyvenimo 
sunkinimą, ir prieš grafte- 
rius!
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KIENO PINIGAIS NIXON AS
PIRKO T/ BRANGŲ N AHU?

savaitės pabaigoj. Konfe- 
wood Kotelyje, dalyvavo 85 
komiteto nariai iš 21-nos 
valstijos. Konferencija, tarp 
kitko, nutarė:
rencijoj, laikyto j Broad-

Sudaryti pikietavimus vi
sur, kur tik kalbės Eisen
howeris bei Stevensonas; 
iškelti iškabas, reikalaujan
čias tuoj sustabdyt karo 
veiksmus Korėjoje.

Paskleisti šimtus tūks
tančių atviručių, reikalau
jančių tuojau derybomis 
užbaigti Korėjos karą.

Eisenhoweris kaltina 
demokratų diplomatiją

Evansville, Indiana.—Gen. 
E i sen h o we r i s, repu bl i k o nų 
kandidatas į prezidentus, 
kaltino “ištižusią” prez. 
Trumano ir valstybės se
kretoriaus Achesono diplo
matiją už tai, kad komunis
tai - liaudininkai laimėjo 
Kiniją ir kad Amerika įvel
ta i Korėjos, karą.

Eisenhoweris pasakojo, 
kad jeigu demokratų val
džia būtų vedus griežtą po
litiką prieš Sovietus, tai bū
tų buvę galima išvengti tų 
“nelaimiu.”

“Ike” priverstas nutik 
apie demokratų graftą

Evansville, Ind. — Gene
rolas. Eisenhoweris, nei čia 
nei kitur kalbėdamas pir
madienį, jau neprikaišiojo 
demokratams suktybių Wa
shingtone. Bent šiuo tarpu 
uždarė Eisenhoweriui lū
pas apie tai skandalas 
Nixono, republikonų kan
didato į vice - prezidentus, 
kurį turčiai kyšiais šmėra- 
vo.

Valdžia moka algas senatorių ir kongrešmanų pačiom 
ir kt. giminėm, kuriuos jie samdo kaip raštininkus

Washington. — Daugelis 
senatorių ir kongrešmanų 
papildo sau algas, samdy
dami savo pačias, sūnus bei 
kitus gimines kaip raštinin
kus, kuriems šalies valdžia 
moka algas.

Kiekvienas senatorius ir 
kongresmanas gauna po 
$15,000 algos per metus. 
Pustrečio tūkstančio dole
rių tos algos skiriama “iš
laidoms” ir pamosuota nuo 
taksų.

Kaip senatoriai, taip ir 
kongresmanai turi valdines 
raštines Washingtone., Raš
tinių lėšas valdžia apmoka. 
Antai, Richardas Nixonas, 
repūblikonas senatorius iš 
Californijos, ėmė iš val
džios $60,000 per metus 

įkaip savo raštinės išlaidas

Washington. — 
das Nixonas, republikonų 
kandidatas į vice-preziden
tus, pirko už ‘$41,000 namą 
1951 metais., vos praėjus 
aštudniems mėnesiams po 
to, kai Nixonas buvo iš
rinktas į Jungtinių Valsti
jų Senatą.

Už tą namą poniškame 
Washingtono priemiestyje 
Nixonas tuojau įmokėjo

Klausiama, ar valdžia užgirs 
Mainierių unijos laimėjimą?

x Washington. — Čia stoja
si klausimas, ar valdžia leis 
pakelti mainieriams uždar
bį po $1.90 per dieną.

Tokį uždarbio priedą iš
siderėjo John L. Lewis, jų 
unijos prezidentas, dėl 170,- 
000 mainierių, dirbančių 
minkštosiose a n g 1 i a kasy
klose šiaurinėse valstijose. 
Unija reikalauja panašaus

Nixono pasiteisinimas 
lėšuoja $75,000

Washington. — Republi
konų vadai paskyrė dau
giau kaip $75,000 apmokėti 
už radiją ir televiziją pasi
teisinti Richardui Nixo- 
nui, republikonų kandidatui 
į vice-prezidentus.

Demokratai kaltina Nixo
na, kad jis, būdamas sena
torium Washingtone, ėmė 
politinius kyšius iš Califor
nijos turčių.

Republikonų Partijos pir
mininkas A. E. Summer- 
fieldas nušnekėjo, kadi 
“Nixona dabar purvina tie 
žmonės, kurie rėmė komu
nizmą ir globojo išdavikus, 
kuomet Nixonas kovojo 
prieš komunizmą ir išdavi
kus.”

Istanbul, Turkija. — At
vyko Amerikos oro jėgų se
kretorius Finletter; apžval- 
ginėja karinius Turkijos pa
siruošimus prieš Sovietų 
Sąjungą.

Washingtone.
Didesnių valstijų senato

riai gauna iš valdžios dau
giau pinigų s.avo raštinių 
išlaidoms apmokėti, o ma
žesnių'Valstijų senatoriams 
valdžia moka mažiau tokių 
lėšų, — pagal gyventojų 
skaičių kiekvienoje valsti
joje.

Senatorius Nixonas, re
publikonų kandidatas į vice
prezidentus, skundžiasi, kad 
jo raštinei Washingtone 
neužteko $60,000 gaunamų 
iš valdžios lėšų; todėl jis 
per dvejus metus, priėmė 
$18,235 “dovanų” (kyšių) 
iš turtingų kaliforniečių. 
To reikėję, kad jis galėtų 
plačiau kovoti “prieš komu
nizmą ir už laisvą kapita-

Richar-i $20,600.’ Kiti $20,400 
kaip dalimis 
morgičius.

K o n g r e s m a n a s H e r m a n a s 
Eberharter klausia, iš kur 
Nixonas jau tada buvo ga
vęs. tiek pinigų. Juk net 
metinė senatoriaus alga 
yra mažesnė, negu pirmasis 
Nixono įmokėjimas už na
rna . Eberharteris sako, ta-

L . f

tai turėtų ištirti kongresi
nis komitetas.

algos pakėlimo ir visiems 
kitiems angliakasiams.

Bet tūli politikieriai sako, 
tatai viršija algų valdybos 
patvarkymus kas liečia už
darbio priedus.

Antra vertus, kasyklų sa
vininkai reikalaus pakelti 
anglies, kainą, jeigu valdžia 
pripažins mainieriams lai
mimus priedus.

Turčiai šelpė ir gub.
Stevensono valdininkus

Chičagd.,— Repūblikonas 
biznierius Kent Chandler 
reikalavo, kad Illinojaus gu
bernatorius Adlai Stevenso
nas viešai prisipažintų, jog 
Stevensono paskirti valdi
ninkai gavo piniginės para
mos iš turtingų piliečių.

New York.,— Adlai Ste
vensonas, demokratų kan
didatas į prezidentus, pri
pažino, kad jo paskirti (ne 
piliečių rinkti) valdininkai 

| ėmė “pašalpas”" iš turčių, 
pagal paties Stevensono pa- 
tarimą.\ Esą, profesionalai 
ir biznieriai, kuriuos, “aš 
pakviečiau į valdininkus, 
nebūtų galėję išsiversti ma
žomis algomis,” kurias mo-

Eisenhoweris ' pasakoja, 
kad demokratų kandidatas 
Stevensonas “vis glosto ko
munistus.”

Kiek giminių samdo sena
toriai ir kongresmanąi 

savo raštinėms
United .Press užpernai 

surado, kad 28 senatoriai 
samdė artimuosius gimines 
kaip s.avo raštinių pareigū
nus, o kongresynanai sam
dė 90 giminių kai]) raštinin
kų. Valdžia moka algas vi
siems tokiems samdiniams.

Įstatymai neužgina sena
toriams bei k o n g re s m a- 
nams samdyti gimines savo 
raštinėms.

Kada Trumanas buvo se
natorius, jis samdė, ir savo 
pačią kaip raštinės sekre
torę.

1950 metais 7 senatoriai 
samdė savo pačias kaip se
kretores, 13 senatorių laikė

Metai 42-rieji, Dienraščio,34-tiejL

liko
atmokėtinas

STEVENSONAS ŠAUKIA 
PANAIKINT TAFTO 
ĮSTATĄ PRIEŠ UNIJAS
Giria Darbo Federaciją už kovą prieš komunistus ir 
už bendradarbiavimą su vald žia ir samdytojais

Ste-

pir-

New York. — Adlai 
vensonas, demokratų 
didatas į prezidentus, 
madieni kalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos suvažia
vime ir pakartojo savo rei
kalavimą — panaikint re- 

ley’o Įstatymą prieš unijas.
2,000 Federacijos unijų 

delegatų entuziastiškai ir 
kartotinai sveikino Steven- 
sono kalbą.

ei ją ypač už tai, kad:
Ji suorganizavo daugiau 

8,000,000 darbininkų į uni
jas ir pagerino jiem būklę.

Ji “sumušė komunizmą - 
bolševizmą” savo eilėse; at
metė Pasaulinę Darbo Uni
jų Sąjungą “kaip komunis
tinį frontą;” remia kari- 
hiai- medžiaginę Amerikos 
paramą kitiems kraštams 
prieš Sovietus.; padeda įvai
rių šalių unijoms kovoti 
prieš Sovietus ir duoda 
Jungtinėms Tautoms pasiū
lymus prieš vadinamą ‘ver- 

jungoje.
Stevensonas taip pat gy

rė Darbo Federaciją už ta
riamus

Jinai 
valdžia 
runose, 
tinio biznio santvarką” ir

“nuopelnus,” kad:
bendradarbiavo su
Įvairiuose klausi-

gina “laisvo priva-

Trumanas kalbės, “kur tik 
bus jam sušvilpta”

Washington. — Preziden
tas Trumanas šeštadienį 
leisis į prakalbų maršrutą 
24-se vidurvakarinėse ir va
karinėse valstijose, kur agi
tuos už demokratų kandi
datus ateinantiems rinki
mams.

Trumanas pasakys apie 
90 kalbų; kalbės., “kur tik 
jo traukiniui bus sušvilpta

savo sūnus kaip sekreto
rius, o 8 senatoriai samdė 
kitus giminaičius.

Senatorius J. J. Sparkma- 
nas, demokratų kandidatas 
i vice-prezidentus, taip pat 
įstatp raštinėn savo pačią 
kaip sekretorę.

Valdžia, mokėdama algas 
senatorių raštinių sekreto
riams - tarnautojams, ne
daro skirtumo tarp jų gimi
nių ir svetimųjų. Bet ne
skelbia, kiek algos mokama 
senatoriaus pačiai ar kam 
kitam raštinėje.

Daugelis senatorių ir kon- 
gresmanų gauna dar paša
linių pajamų kaipo advoka
tai, kalbėtojai, straipsnių' 
rašytojai spaudai ar biznie
riai.
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stoja už bendradarbiavimą7 
su samdytojais.

“Jūs suprantate, — sakė 
Stevensonas, — kad ši san
tvarka yra mūsų laisvės ir 
gerovės pagrindas ir kad 
darbininkai gali tarpti tik
tai tuomet, jeigu samdyto
jai tarpsta: todėl, jei kas 
(darbininkai) per daug rei
kalauja, tai patys sumuša

Kritikuoja Eisenhower j
- Stevensonas, kritikuoda- , 

mas republikonų kandidatą 
Eisenhower:, nurodė, kaip 
E i s e n h oweris pats sau 
prieštarauja. ' Nes Eisen
howeris, iš vienos pusės, 
kalba už neva unijų laisvę 
ir prieš teismų drausmių 
vartojimą prieš streikus, o 
iš antros pusės, jis užgiriu 
Tafto - Hartley’o įstatymą, 
kuris yra pavergimo įran
kis prieš unijas.

“Juk tas įstatymas,—tęsė 
Stevensonas, — priv erčia 
darbininkus pagal teismo 
įsakymą (indži o n k š i n ą ) 
dirbti per 80 dienų tokio
mis sąlygomis, kurias jie 
atmeta . Todėl negali ir bū
ti didesnės p r i e v a r to s 
prieš darbininkus, kaip ši 
prievarta.”

Tiesa, Eisenhoweris siūlo 
porą silpni! pataisymų Taf
to - Hartley’o įstatymui, o 
ir pats. Taftas viešai pripa
žino, kad reikėtų padaryti 
23 pataisymus. “Na, ar 
verta taisyti tokią automo
bilio gumą (tajėrj), kuri 

kartus sprogusi?” — už
klausė Stevensonas.

Nuo sa.vęs jisai siūlė iš
leisti naują įstatymą sau- 

bininkų ir samdytojų, vie
ton Tafto - Hartley’o įsta
tymo. Naujasis įstatymas, 
sake Stevensonas, turėtų 
duoti prezidentui galią per 
derybas ir “kitais būdais” 
taikyti ginčus tarp darbi
ninkų ir samdytojų, pagal 
Kongreso nutarimą, kad 
būtų išvengta streikų.

(Eisenhoweris jau pir
miau tvirtino, kad demo
kratų planuojamas. “nauja
sis įstatymas verstinai spir
tų darbininkus susitaikyti 
su samdytojais.”

Kiti Stevensono prižadai
Stevensonas žadėjo dau- 

giau unijų atstovų traukti 
į valdžią bei diplomatiją ir 
valdžios lėšomis lavinti dar
bini nkus kitom s pramo
nėms, kurie pųaj’anda dar
bą priprastose jiems pra
monėse.

■Stevensonas pabrėžė, kad 
tik demokratai išleido nau
dingus' darbininkams įsta
tymus per paskutinius 20 
metų. Jis tvirtino, jog de
mokratai atstovauja “visų 
žmonių reikalus,” o republi- 
konai tarnauja tiktai sam
dytojų bizniui.
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IŠLEISTI . Iš AŠARŲ SALOS 
MARTIN YOUNG!

MARTIN YOUNG-—žymus darbo unijose veikėjas, bet 
šio krašto nepilietis. 1951 metų spalio mėn. 26 dieną 
buvo suareštuotas deportavimui ir patalpintas Ellis Is
lande (Ašarų Saloje).

Tebėra jis ten ir šiandien; Martin Young neišleidžia
mas po jokia bėla. žmogus laikomas nelaisvėje beveik 
per vienerius metus, žmogus, kuris yra apeliavęs į aukš
tesnes instancijas dėl gynimo savo teisių.

Štai kodėl 93 žymūs amerikiečiai parašė laišką teisė
tumo ministrui Washingtone, raginant, kad jis išlaisvin
tų Martin Young.

Laiške, tarp kitko, sakoma, jog laikymas per vienerius 
metus niekuo nenusikaltusio Martin Youngo nelaisvėje 
yra laužymas mūsų krašto konstitucijos.

Šitie 93 intelektualai, visuomenininkai ir darbo unijų 
veikėjai sako, jog teisėtumo ministras turi teisę ir galę 
išleisti Youngą į laisvę po bėla, kol jo bylos, reikalas bus 

* išspręstas.
Martin Young yra vedęs, turi žmoną ir du vaikus.
Taip, mes šimtu nuošimčių sutinkame su šiais intelek

tualais ir visuomenininkais, su jų reikalavimu, kad Mar
tin Young būtų išleistas po bėla tuojau!

IR CHARLES CHAPLIN!
CHARLES CHAPLIN, žymusis filmų artistas, — vie

nas didžiųjų artistų filmų pasaulyje, — Amerikoje išgy
veno apie 40 metų.

Per tą laiką, jis, nežinia, dėl kurių priežasčių, nepata
po šio krašto piliečiu.

Chaplin — pažangus žmogus. Jis pažangus ne tik 
savo profesijoje, o ir bendrai visuomeniniuose klausi
muose. Dėl to jis nepatinka reakcijai.

Ir dabar, štai, reakcininkai jaučiasi suradę progą ar- 
tistui atkeršyti.

Kaip atkeršyti?
Chaplin su savo žmona nuvyko i Angliją, i savo gimtąjį 

kraštą, kur (Londone) neužilgo bus parodyta premjera, 
vėliausias Chaplino veikalas “Limelight.” Tai. bus pir
mas artisto vizitas Anglijoje bėgyje pastarųjų 21 metų. •

Bet kas galėjo-tikėtis, kad mūsų krašto justicijos de
partmentas dabar ims ir artistą “pasigaus”? O jis to, 
matyt, siekiasi. Justicijos departmentas ryžtasi Chapli
na varyti per aštrią šerengą, kaip “kairių” ir “:

/ lių” pažiūrų žmogų. Justicijos departmentas., 
sieksis Chaplino neįsileisti šin kraštai!!

Nejaugi reakcininkai išdrįs tai daryti?
Na, matysime!

nemora- 
, matyt,

“Dveji metai nereikalingo karo...”
REPUBLIKONŲ ORGANO Herald Tribune bendra

darbis Walter Lippmann rašo:
“Mūsų nuosprendis nedaryti mūšių paliaubų (1950 m. 

rugsėjo mėnesį, kai MacArthuro armijos pasiekė 38-tų 
paralelę), bet ryžtis užimti šiaurinę Korėją, huvo di
džiulė klaida visame Korėjos kare. Ji baigėsi militarine 

. . nelaime...
“ši klaida pratęsė dviejų mėtį žiaurų beprasmį ir ne

reikalingą karą.”
Taip Mr. Lippmann rašo šio mėnesio 18 dieną.
Jo pasisakymą tuojau pacitavo Daily Worker ir pri

dėjo:
“Dėl to, kad jie sakė Amerikai šią šiurkščią tiesą, kai 

tai daryti nebuvo populiaru, komunistai buvo kalinami, 
Dr. W. E. B. DuBois buvo įkaitintas, kaip ‘kitos valsty
bės agentas’ ir patrijotingieji amerikiečiai, kaip Paul 
Robeson, negrų vadovas, nebuvo išleisti iš Jungtinių 
Valstijų.”

Tai buvo valdančiosios klasės- suokalbis prieš Ameri
kos žmones.

. Atsimename, kai MacArthuro armijos pasiekė 38-tą ją 
paralelę,' buvo kilęs smarkus reikalavimas, ridant karas 
Korėjoje būtų baigtas. Ir jis *būtių buvęs baigtas, jei 
Pentagonas būtų norėjęs, jei demokratai ir republikonai 
būtų norėję. <

Deja, prie to nebuvo eita. Karas buvo tęsiamas su pa
siryžimu, kad ne tik Šiaurės Korėją užkariauti, o ir “Ki
niją pamokyti.”

Lippmann iškelia aikštėn tą faktą, jog abidvi partijos,—- 
'demokratų ir republikonų,—“padarė nuosprendį Šiaurės

- Korėjos okupavimui.”
Ir šiandien tai jau yra aišku, nes abidvi tos partijos 

pritaria karui Korėjoje, pritaria jo tęsimui. ,
Tik Progresyvių partijos kandidatai šiandien aiškiai 

ir nedvelojančiai sako: baigkime beprasmį karą Korė
joje, baigkime jį tuojau.

Jie sako: reikia koveikiausiai sulaikyti mūšius, pasi
rašyti mūšių paliaubų sutartį, o tuomet tartis dėl kitų 
dalykų.

nuomonių ir

toliau jis, 
prie to yra 

Tuomi 
priskaitytinas

Įdomi vyro nuomonė 
(motery informacijai)

Newyorkiecio laikraščio 
The Daily Compass skaity
tojų forume tūlas Martin 
Christiansen pagiria to laik
raščio kolumnistą Gailmor 
už pareiškimą, kad dauge
lis šeimyniškų barnių paei
na nuo stokos vieno ar 
abiejų asmenų rimtumo, ar
ba ir dėl stokos pagerbimo 
vienas kito 
teisių.

“Bet,” rašo 
“tikėkite, jog
dar kas daugiau, 
kitkuo yra 
polinkis perdaug išplėsti 
Šeimįninkystę: perdaug ra
kandų, perdaug puodų, in
dų ir lėkščių, perdaug iš- 
pucuoti valgiai, kurių tū
luose yra net po 15 dali
nių. Kaipo statybininkas - 
karpenteris aš esu išsiprak- 
tikavęs taupyti savo laiką 
ir judesius darbe, ir, jeigu 
ne mano žmona, išmesčiau 
pusę visų “reikalingų” na
muose griozdų.

“Taip, as žinau, ką kal
bu, nes aš galiu supirkinėti 
reikmenis, virti, kepti, 
skalbti ir prosyti, ir tą vis
ką dai yti greit ir gerai. O 
jeigu yra problema dulkes 
ar ką kitą valyti, o esi pa
vargęs, užmiršk apie valy
mą. Geriau bilskelis dulkių 
namuose, negu daug dulkių 
smegenyse,

“Moderniški namai, kaip 
kad- ir moderninė namų 
priežiūra tebėra kada nors 
ateityje, nes nei architek
tai, statytojai, nei depart- 
mentinės krautuvės nenori 
jų matyti dabar ar kad ir 
artimoje ateityje.”

Nors neturint polinkio 
vyrams užleisti paskutinį 
žodį, prisipažinsiu, šio vy
ro patarimas man pasirodė 
išmintingu. S. Y.

Motina ir Vaikas

Algų mažiau, pabaudų 
daugiau moterims

Pietų Afrikoje, kaip kad 
ir visuose kapitalistų val
domuose kraštuose, mote
rims už darbą (jeigu mote
rims darbo yra) mokama 
mažiau, bet už nepaklusnu
mą bausmės moterims ir 
jaunuoliams aršesnės.

Šiomis dienomis vėl bu
vo areštuoti būriai vietinių 
gyventojų, vyrų ir moterų, 
taipgi jaunuolių,' persekio
jamų už pasipriešinimą sve
timšalių valdovų ir jų pa
stumdėlių vietinių turčių 
įsakytai diskriminacijai. 
Pabaudos buvo tokios:

šešiolikai vyrų po 30 die
nų kalėti arba pasimokėti 
po $2.80 pinigais;

Astuonioms moterims po 
30 dienų kalėti arba pasi
mokėti po $5.60;

Penkioliką mergaičių ir 
6 jaunuolius vaikinėlius, 
jaunesnius 19 metų,* nu
plakti, įkirsti paikomis po 
8 kirčius.

Niekas nemoka piniginių 
pabaudų, visi eina kalėji
mam

Namų valymo dieną
Nori nuvalyti dulkes nuo 

lubų ir sienų? Kaip pa
sieksi? Geriausia turėti ant 
paprastos šluotos (dar ge
riau ant ašutinės) užmau
namą minkštos medžiagos 
maišelį. Ir pasieksi, ir ge
riau vienodžiau, švariau 
šluostysi, negu1 rankoje lai
kydama skudurą.

Sienoms šluostuku
iriausia tinka sugeriančios 
minkštos medžiagos, kaip 
vyriškų apatinių marškinių 
a r kudlotų j ų šluostukų 
(turkish towels).

ge-

to jos pienas .nebus pilna
vertis.

Mūsų maistas, be pagrin
dinių maistingųjų medžia
gų •— baltymų, riebalų, an
gliavandenių (cukraus ir 
druskų), reikalingų orga
nizmui maitintis ir augti, 
turi dar tam tikru medžia
gų — vitaminų. Jie padeda 
įsisavinti įeitas medžiagas, 
prisideda prie organizmo 
augimo, gerina jame vyks
tančią medžiagų apykaitą 
ir padeda jam kovoti su 
užkrečiamomis ligomis. Vi
taminus sutarta žymėti rai
dėmis. Trūkstant maiste 
vieno ar kito vitamino, ky
la visokie organizmui su
trikimai bei susirgimai. Pa
vyzdžiui, trūkstant maiste 
vitamino C, žmogus (ne
priklausomai nuo amžiaus) 
gali susirgti sunkia liga —. 
skorbutu. Trūkstant vita
mino B komplekso, pasi- 

i reiškia sunkūs nervų sutri
kimai. Nesant vitamino D, 
kūdikis suserga rachitu ir 
tt.

Kūdikis turi gauti reika
lingus jam vitaminus kartu 
su motinos pienu, dėl to yra 
būtina, kad motinos mais
tas būtų įvairus ir turtin
gas vitaminais. Svarbiau
sieji vitaminai yra riebaluo
se (žuvų taukuose, svieste), 
daržovėse ir vaisiuose.

Po to, ką mes sužinojo
me apie fizines kūdikio 
ypatybes ir moters pieno 
savybes, darosi suprantama 
priežastis, kodėl yra toks 
didžiulis mirtingumo skir
tumas tarp žindomų ir kar
vės pienu maitinamų vaikų. 
Vaikų, dirbtinai maitinamų 
karvės pienu, mirtingumas 
pirmaisiais gyvenimo me
tais 7 kartus didesnis, negu 
vaikų, maitinamų moters 
pienu. Maža to, karvės pie
nu maitinami vaikai, išlikę 
gyvi, keletą metų būna silp
ni, nors pažiūrėti jie gali 
būti stori ir nusipenėję.

Apie kitas kūdikio mai
tinimo ypatybes dar teks 
šis tas pasakyti sekamose 
šio skyriaus laidose.

Kodėl Reikalingi Protesto Balsai?
Stebėtinai daug Ameri

kos žmonių, kurių tarpe yra 
nemažai ,jr lietuvių, valdy- 
biškų rinkimų metu nemo
ka orientuotis. Ypatingai 
jiems galvą susuka tos ke
lios partijos ir jų kandida
tai. Jie barasi ir pyksta 
ant republikonų ir demo
kratų, bet, atėjus rinki
mams, savo balsą atiduoda 
už jų kandidatus. Argu
mentas: vis tiek naujos, 
mažos partijos kandidatas 
nelaimės. Tai jau daug ge
riau pasirinkti iš dviejų 
blogų mažesnį blogą!

Ir štai kodėl pasirodžiu
sios gyvenime naujos, pa
žangios politinės partijos 
iki šiol negalėdavo Ameri
koje prigyti. Tai didžiausia 
žmonių nelaimė. Tai išda
vas taip vadinamos “dvb 
partinės” sistemos. Už tai 
taip ilgai ir sėkmingai se
kasi repūblikonams ir de
mokratams žmones už no
sies vedžioti.

Paimkime busimuosius 
prezidentinius yi n kimus. - ------ . | -

pritaikoma pas praginti 
prieš ugnį grūšes, ananasą 
(pineapple) ir tūlus kitus 
vaisius.

Paduoti su žaliavomis
Virti,'kenuoti ar gerai 

nunokę švieži persikai tin-, 
ka paduoti ant salotų ar 
kitų žalių lapų sekamose 
kombinuotėse: su seteriais,, 
su varške, su melonais, ypa
čiai su dabar esančiuoju se
zone honeydew (dideliu, 
žalsvai gelsvu).

- Prie mėsos ar žuvies
Šviežius,' nuvalytus, nu

luptus persikus perpiauk į 
4 dalis. Biskelį uždulkink 
druskos ir miltų, Pamažė-. 
liu paspragink sviestuotoje 
skauradoje iki suminkštės.;

čiau buvo nurodyta, moti- 
. medžiagų, 

jo organizmą
nos piene yra

Motinos pieno kokybė. Mo- j apsaugančių v
• - - _! nuo ligų.tinos pienas yra pats ge

riausias kūdikiui maistas.
Be tų sudėtinių dalių, 

apie kurias jau kalbėjome 
pirmesniuose šiame skyriu
je tilpusiuose raštuose, mo
tinos pienas turi dar kai 
kurių medžiagų, kurios, pa
deda suvirškinti jį kūdikio 
skilvyje ir viduriuose. Pie
ne yra taip pat medžiagų, 
apsaugančių kūdikį nuo- 
įvairių užkrečiamų Jigų, to
dėl krūtimis maitinami vai
kai serga jomis rečiau, ne
gu vaikai, kurie moters pie
no negauna. Verdant pieną 
tos medžiagos sunaikina
mos, dėl to virtame moters 
piene jų nėra.

Tiksliais tyrinėjimais 
įrodyta, kad kūdikis užvis 
geriausiai sunaudoja mo
ters pieno baltymus. Gau
damas gyvulių (karvės, ož
kos ir taip toliau) pieną, 
kūdikis yra priverstas prie 
naujo maisto prisitaikyti ir 
perdirbti “svetimus” balty
mus ' į' “savus,” tuo tarpu 
kai iš moters pieno jis juos 
gauna jau tinkamus įsisa
vinti.

Pagaliau gausūs tyrinėji
mai parodė, kad moters pie
ne nėra jokių mikrobų.

Tuo būdu kūdikiui ge
riausiai tinka moters ir 
ypač motinos pienas. Jis 
yra visiškai sterilus, turi; 
kūno temperatūrą ir visas 
reikalingas organizmui gy
venti ir tarpti medžiagas, ir 
tai lengvai virškinamos 
formos. Be to, kaip aukš-

motinos mais-žindančios 
tas. Ar atsiliepia motinos 
vartojamas maistas į pieno 
kokybę?
valgyti?,” 
žindanti motina.

X

Motinos maisto pakitėji
mai, palyginti, maža teturi 
reikšmės į pieno sudėtį. Kai 
kas mano, kad, gausiai var
tojant mėsą, pienas darosi 
tirštesnis, bet toks tvirtini
mas reikalingas patikrini
mo. Stiprų kvapą turinčius 
produktus, pavyzdžiui, svo
gūnus, česnaką, žindyvei 
didesniais kiekiais vartoti 
nepatariama. P a p r-a s t ai 
maitinančiai motinai reko
menduojama vartoti tokį 
pat maistą, kokį ji vartojo 
prieš nėštumą, tik kiek di
desniu kiekiu. . /

Motina turi žiūrėti, kad 
jos viduriai būtų tvarkin
gi; tuštintis reikia pagal 
galimybę kasdien. Ji turi 
rūpintis savo sveikata ir 
svoriu (kartą per mėnesį 
pasisverti konsultacijoje). 
Jei motinai tenka gydytis, 
ji turi atminti, kad vaistai 
irgi gali pereiti į pieną, tie
sa, labai menkais kiekiais, 
kurie paprastai k ū d i k i u i 
įtakos neturi. Gydytojai 
vengia žindyvėms motinoms 
skirti stipriai veikiančius, 
vaistus. Žindyvė anaiptol 
negali vartoti svaigalų, nes 
.jie kūdikiui labai kenkia.

Motina maistui būtinai 
turi vartoti vaisius ir dar
žoves, žalias ir virtas. Be

Ką man reikia 
- dažnai klausia

Šeimininkėms
šviežių pyčių patiekalai
Šiaurrytinės ir vidurva- 

karinės srities miestų arti
moje apylinkėje jau pradė
jo prinokti persikai (peach
es). Tai reiškia, kąd bus 
galima gauti geresnių ir 
gal kiek pigėliau. Iš toliau 
gabenamieji turi būti dar 
žaliais nuskinti, kad išlai
kytų ilgą kelionę ir pa
skirstymą po prekyvietes. 
Arčiau augan tieji nuskina
mi pilniau prinokę. Kai ku
rie patenka miestan tiesiog 
nuo farmų, be kančių po 
sandėlius.

Greta daugybės būdų pa
sigaminti žiemai, , taip pat 
yra daug būdų, Vartoti švie
žius. Vienu paprasčiausių 
būdų yra paspraginti prieš 
Ugnį (broil). . ,

Spraginti po liepsna
Nuvalyk. Perpiauk pu

siau. Išimk kauliukus. Ap- 
krapyk su citrinos sunka. 
Aptepk tirpytu sviestu ar 
margarina. Apibarstyk cu
krumi. Prieskoniui ir kva
pui tinka maltų cloves, cin- 
namono ar nutmeg milte
liais apdulkinti.

Sudėk ant grotelio, kurio 
apačioje yra padėta blėta 
ar bile koks indas sultims 
ar cukrui nuvarvėti. Spra
gink prieš ugnį po liepsna 
apie 8 minutes ar iki ap- 
rusjr duosis lengvai smeig
ti šakute.

Tuo pat būdu, beje, ga
lima spraginti bananes. 
Ant bananių\ tinka ir bisky- 
tis druskos prieskoniui.

Ta pati sistema taipgi

Kenavimui reikia parink
ti jau .gerokai prinokusius,1 
bet dar nesumirikstėjusius.- 
Imti raumeninguosius, gel-’ 
tonus. Bąltieji perdaug pa- 
vandenyję, sukrinta ver-, 
daht ir lųąžiau < skoningi, 
negu tie su geltonuoju rau- 
meniu. ' •- Z.

Today’s Pattern

Pattern' 9313 in sižcs 12, 14, 16, 
18. 20; 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 
Size 16 jumper, 3% yards 39-inch; 
blouse, 1% yards 354nch. -

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

Štai yra trys partijos su 
savo kandidatais — demo
kratai, republikonai ir pro- 
gresistai. Progresistų par
tija dar jauna ir maža. Jos 
kandidatai yra puikūs žmo
nės. Republikonų ir^- - 
kratų kandidatai yri 
džiojo kapitalo tarnai. Per 
rinkimus jie prižada daug, 
bet po rinkimų tuos, paša- . 
dus pamiršta.

Bet kiek žmonių balsuos 
už Hallinan ir Bass? Mili
jonai nusisuks nuo jų ir 
balsuos už Stevensohą arba 
Eisenhowerj, su tuo pačiu 
argumentu: progr e s i s t ų 
kandidatai vistiek nebus iš
rinkti, nelaimėsi

Toks požiūris į rinkimus 
yra siauraregiŠkas. Jis ne- • 
suderinamas su geriausiais 
žmonių ir šalies interesais. 
Tikrai susipratęs žmogus 
negali vadovautis tokiu nu
senusiu ir klaidingu argu
mentu.

Balsas už progresistų 
kandidatus bus protesto

t

ro pavoją, prieš reakciją, 
prieš infliaciją, prieš mieš
tas kainas, prieš aukštus 
taksus. Tegu tik nors pen
ki milijonai piliečių atei
nančiuose rinkimuose pa
balsuoja už Mr. Hallinan ir. 
Mrs. Bass, pamatysite, kaip 
visa, padėtis kitaip atrodys. 
O tie penki milijonai balsų, 
padalinti tarpe Stevensono 
ir Eisenhowerio, nepada
rys jokio įspūdžio. Tai bus 
tik -dar keletas milijonų 
balsų, numestų į kapitalis
tinį prūdą. Išrinktieji po
litikieriai galvos sau: mu
mis žmonės pasitiki, mūsų 
darbus užgiria, mus įgalina 
elgtis taip, kaip $es nori
me. '

■Štai kame didžiausia svpr- /' 
bd Progresistų Partijos' 
rinkiminės kampanijos: 
įtikinti milijonus ‘ piliečių, 
kad jų balsas už Hallinan 
ir Basš bus protesto bal
sas, kuris šimtą sykių svar
besnis ir svaresnis, negu 
tas, kuris bus atiduotas už 
senųjų partijų kandidatus.

Gerai, , kad progresistų 
kandidatas’ Vincent Halli
nan optimistiškai kalba ir 
energingai darbuojasi. Jis 
sako, kad du sykiu daugiau 
balsų gaus šiuose rinkimuo
se, negu Henry Wallace su
rinko 1948 metais. Bet 
Hallinano pranašystė išsi- 

, pildys tik tokiam atsitiki
me, jeigu mes, ’ pažangūs 
žmonės, rimtai ir e neikim 
gai pasidarbuosime jo 
kandidatūrą. ’

Komercinės spaudos pro
paganda už kapitalistinių 
partijų kandidatus yra ap- 
glūšinusi nesus kaitomus 
milijonus piliečių. Visus 
juos pasiekti su progresis
tų programa; aišku, neįma
noma. Bet ir įmanoma ir 
galima pasiekti jų keletą 
milijonų. Kiekvienas pa
žangus žmogus privalo bū
ti Progresistų Partijos rin
kimų kampanijos agentu. 
Ar . žodžiu, ar raštu, ar la
peliais reikia darbuotis už 
tos partijos kandidatus. 
Mūsų pareiga išmušti iš pi
liečių galvų tą klaidingą ar
gumentą, jog protesto bal
sas yra veltui numestas bal
sas. Jeigu kiekvienas tą da-. 
rysime iš peties ir širdies, - 
progresistų kandidatai su-»- 
silauks tokios žmonių pafa-^T 
mos, apie kurią šiandien 
sunku net ir pagalvoti. ’.

* Pi'Ogresifrtas

nai JKorėja 
praneša, kad nušovė dar 4 
rąkietinius Šiaurinė^ Korė
jos lėktuvus. v ę ' 'ri.Ą

2 pusi.-Laisve ( Liberty)-Trečiad., Rugsėjo-Sept. 24,1852
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Ji. GOGOLIS

TARASAS BULBA4- '
NEW JERSEY NAUJIENOS

(Tąsa)
—Žydo veidas truputį susiraukė.
— Kuo patarnauti? Jeigu toks patar

navimas, kad galima, tai kodėl nepatar- 
*Wti? .

y— Nieko nekalbėk. Vežk mane į Var
šuvą.

— Į Varšuvą? Kaip tat į Varšuvą?— 
paklausė Jankelis. Jo antakiai ir pečiai 
pakilo į viršų iš nusistebėjimo.

— Nekalbėk man nieko. Vežk mane į 
Varšuvą. Kaip ten bebūtų, o aš noriu 
dar kartą jį pamatyti, pasakyti jam nors 
vieną žodį.

— Kam pasakyti žodį?
— Jam, Ostapui, mano sūnui.
— Argi ponas nesi girdėjęs, Jkad jau...
— Žinau, žinau viską: už mano gal

vą duoda du tūkstančiu červoncų, žino 
gi jie, kvailiai, jos kainą! Aš tau penkis 
tūkstančius duosiu. Štai tau du tūkstan
čiu tuojau (Bulba iškratė iš odinės pi
niginės du tūkstančiu červoncų), o liku
sius — kai grįšiu.

Žydas tuojau griebė rankšluostį ir ap
dengė juo červoncus.

— Ai, puiki moneta! Ai, gera mone
ta! — kalbėjo jis, vartydamas vieną čer
voncą rankose ir bandydamas jį danti
jate.— Aš manau, žmogus, iš kurio po- 

A?as atėmei tokius gerus červoncus, ir 
valandos neišgyveno pasaulyje: tuojau 
nuėjo prie upės, ėmė ir paskendo ten po 
tokių puikių červoncų.

— Aš neprašyčiau tavęs. Aš ir pats, 
gal būt, rasčiau kelią į Varšuvą; bet ma
ne gali iš ko nors pažinti ir sučiupti pra
keiktieji lenkai; nes aš nelabai gudrus 
prasimanymams. O jūs, žydai, tam ir 
sutverti. Jūs nors velnią apgausite; jūs 
žinote visas gudrybes: štai kodėl aš at
vykau pas tave! Be to, ir Varšuvoje aš 
pats vienas nieko nelaimėčiau. Tuoj 
kinkyk ir vežk mane!

Demokratų Partijos kandidatas Adlai E. Stevenson 
nuo traukinio platformos sveikina susirinkusius jj pa
matyti. Šiomis dienomis jis važinėjo ir prakalbas sakė 
vakarinėse valstijose. Ypač Los Angeles mieste buvo 

' skaitlingos masės žmonių šiltai pasitiktas. Californija 
skaitoma republikonų valstija. Jos gubernatoriumi yra 
republikonas Warren. Stevenson tačiau tikisi preziden
tiniuose rinkimuose Californijoje supliekti gen. Eisen- 
howerj.

EDGEWATER

Aluminum Co.,, darbininkai 
priklauso CIO unijos Lokalui 
316. Jie pasirašė naują sutartį, 
išsiderėdami daugiau algos -- 
21 ’/j cento už darbo valandą.

—o—
Barrett Co., darbininkai pri

klausą AFL Lokalui 14, irgi 
be streiko pasirašė naują su
tartį. Darbininkams pakelta 
6 centai už darbo valandą, 
taipgi pakelta pašalpa ligojo 
ir gyvasties apdrauda.

—o— 
RIDGEFIELD PARK

Continental Paper Co. dar
bininkai, priklausą CIO unijai, 
prieš suvirs metus laiko buvo 
išėję streikan ir per virš 9 mė
nesius kovojo su kompanijos 
nusamdytais m u š e i k o mis. 
Kompanijai su įvairiausiomis 
provokacijomis ir valdžios pa 
galba, pavyko suardyt streiką, 
o streiko vadas A. Adamo ke
letą kartų buvo areštuotas ii 
padėtas penkiems metams lai
ko Po drausnie (probation). 
Dabar prieš šį kovingą streiko 
vadą sudaryta nauji kaltini
mai, sulaužyme drausmės 
(probation), ir nusmerktas 
nuo 2 iki 3 metų kalėjimu. Ti- 
kiose tai aplinkybėse prisieina 
darbininkams kovot už būvio 
pagerinimą.

—o— 
FAIRVIEW

Per kelias dienas čia italų 
šv. Roko ir šv. Povilo Drau
gijos turėjo biznišką šventę 
(feast), šokinimui gatvėje šv. 
Roko statulos. Statula yra 
90. pėdų aukščio ir jos šokini
mui reikalinga išlavintų 200 
vyrų.

Panašūs festivaliai minėtų 
Draugijų buvo rengiami gat
vėse per daugelį metų. Praei
tais metais italų parapijos kle
bonas šį šventą biznį paveržė 
iš virš minėtų draugijų. Jis pa
siskubino išgauti iš miesto val
džios leidimą festivaliui reng
ti, painformuodamas valdinin
kus, kad .tos dvi draugijos ne- 
ikvaliai šventos! Dėlei to ita
luose kilo dideli kivirčai. 
Klebonas Pompeia aplaikė 
keletą anonimiškų 'laiškų su 
grasinimais, kad bus išsprog
dinta ne tik festival as, bet ir 
bažnyčia. Dėlei to slapajai po
licijai prisiėjo saugoti per Visą 
laiką bažnyčią ir festivalį.

Šiais metais miesto viršinin
kai atsisakė kaip kunigui, taip 
ir draugijom išduoti leidimą 
rengti gatvėje festivalį. Bet už 
tai Cliffside miestelio pabaž- 
nasis majoras Ulrichas leido 
savo miestelyje italams reng
ti festivalį.

Italai atsiekė z tikslą, gar
siausiais sprogimais (fireera- 
kers) garsinosi, šokindami šv. 
Roko statulą. Tų šovinių tren
ksmai išgązdino daugelį mažų 
kūdikių ir nėščių moterų. Da
bar Cliffside gyventojai bara 
majorą dėl tos padarytos mic- 
laširdystes.

Ir kaip tu čia visiems įtiksi. 
Būk geras dievui, tai žmonėm 
neįtiksi. Būk žmonėms geras, 
lai kunigas pyksta, kad nelei
di šv. Roko vardu bizniavoti.

•—o—- 
CLIFFSIDE

Miesto valdininkai užgyrė 
policistų ir ugniagesių reikala
vimą pakelti jų metines algas. 
Pakėlimas yra galioje nuo 1 d. 
sausio šių 1952 metų.
Naujai pradedanti darbą po- 

licistai ir ugniagesiai gaus al
gos $3,220 ir po $200 kas me
tai pridėčko. Po 3 metų tarny
bos paprastų pplicistų ir ug
niagesių algos bus $3,795.

Pagal valdišką cenzą ir 
miesto užrašus, 1900 metais 
Cliffside turėjo gyventojų 
968. Dabar gyventojų skaičius

17,116. 1
Per praeitus 10 metų dau

giausia gyventojų paaugo Fort 
Lee miestelyje. Edgewater, ku
ris yra stambiausias šiame aps
krityje (county) industrinis 
miestas su 38 skirtingomis iš- 
dirbystemis, gyventojai smar
kiai mažėją, šiuomi laiku ap

skaičiuota viso gyventojų yra 
tik 3,952.

—o--
LDS 115 kuopos praeitam 

susirinkime raportuota, kad 
kuopos nariai išpardavė LDS 
3-čios Apskrities bilietų už 
virš $24. “Vilnies” pikniko už 
virš $12.

Nutarta, kad kuopos komi
tetas pasirūpintų reikalais dėl 
rudeninio parengimo ir seka
mam susirinkime apie tai pa
aiškintų.

Sekamas susirinkimas įvyks 
3 d. spalio, Steponavičiaus na
me, 346 Palisade Ave. K. D.

muitinės valdininkų ir tikrintojų, šitos 
didžiausios išmoningų žmonių pabaisos, 
todėl kiekvienas galėjo vežti, kas jam 
ateidavo į galvą. O jeigu kas ir daryda
vo kratą ar reviziją, tai darydavo daž
niausiai savo paties malonumui, . ypač 
jeigu vežime būdavo akį viliojančių 
daiktų ir jeigu jo paties ranka būdavo 
gana svari ir sunki. Bet plytos nerado 
mėgėjų ir be kliūčių įvažiavo į didžiuo
sius miesto vartus. Bulba savo ankšta
me narve galėjo girdėti tik triukšmą, 
vežėjų riksmą ir daugiau nieko. Janke
lis, pasišokėdaiūas ant savo trumpo, ap
dulkėjusio ristūno, pasuko, padaręs ke
letą ratų, į tamsią siaurutę gatvę, nes 
čia iš tikrųjų buvo beveik visi Varšuvos 
žydai. Šita gatvė labai panėšėjo į išver
stus užpakalinio kiemo vidurius. Saulė, 
tarytum, visai čia neužsukdavo. Vi
siškai pajuodę mediniai namai su 
daugybe iškištų pro langus karčių tik 
didino tamsą. Kartais raudonavo tarp 
jų plytinė siena, bet jau ir ji daugelyje 
vietų pasidarė visiškai juoda. Tik kar
tais viršuje tinkuotas gabalas sienos, ap
šviestas saulės, blizgėjo nepakenčiama 
akiai baltuma. Čia viskas buvo sudary
ta iš didelių priešingumų: dūmtraukiai, 
skudurai, lukštai, išmesti sudužę kubi
lai. Kiekvienas, kas tik turėjo ką ne
tinkama, mesdavo į gatvę, suteikdamas 
praeiviams įvairių patogumų gaivinti' 
visus savo jausmus šituo šlamštu. Sė
dįs ant arklio raitininkas vos nepasiek
davo ranka karčių, ištiestų skersai gat
vę iš vienų namų į kitus, ant kurių ka
bėjo žydiškos kojinės, trumputės kelnai
tės ir kepta žąsis. Kartais gana grakš- 
tutis žydės veidelis, papuoštas pajuodu
siais karoliais, žiūrėjo 'pro aptriušusį 
langelį. Krūva žydukų, nešvarių, ap
driskusių, garbanotais plaukais, šaukė 
ir voliojosi purve. Rudas žydas, su straz
danomis per visą veidą, kurios darė jį 
panašų į žvirblio kiaušinį, dirstelėjo pro 
langą; tuojau ėmė kalbėtis su Jankeliu 
savo nesuprantama tarme, ir Jankelis 
tuojau įvažiavo į vieną kiemą. Gatve ėjo 
kitas žydas, sustojo, taip pat įsikišo į 
kalbą, ir kai Bulba pagaliau išsikeper- 
nojo iš po plytų, jis pamatė tris žydus, 
labai karštai kalbančius.

Jankelis kreipėsi į jį ir pasakė, kad 
viskas bus padaryta, kad jo Ostapas sė
di miesto kalėjime, ir nors sunku pri
kalbėti sargybinius, tačiau jis tikisi su
tvarkyti pasimatymo reikalą.

Bulba įėjo su trimis žydais į kamba
rį. Žydai vėl ėmė kalbėtis savo nesu
prantama kalba. Tarasas retkarčiais 
žvilgterėdavo į kiekvieną. Kažkas, ro
dėsi, smarkiai sukrėtė jį: jo grubiame 
ir abejingame veide įsižiebė kažkokia 
graudulinga vilties liepsna — to vilties,, 
kuri kartais aplanko žmogų paskutinia
me nevilties laipsnyje; jo sena širdis 
ėmė plakti, kaip jaunuolio.

—- Klausykite, žydai!—tarė jis, ir jo 
žodžiuose buvo kažkas entuziastiška. 
—-Jūs viską, viską galite padaryti, iš- 
kasite nors iš jūros dugno, ir patarlė jau 
seniai sako, kad žydas pats save pavogs, 
jeigu tik panorės pavogti. • Išvaduokite 
man mano Ostapą! Raskite progą pa
bėgti jam iš velnio nagų. Štai aš šitam 
žmogui žadėjau dvylika tūkstančių čer
voncų, —aš pridedu dar dvylika. Vi
sas, kiek aš turiu, brangias taures ir už
kastą žemėje auksą, namus ir paskutinį 
drabužį parduosiu ir sudarysiu su ju
mis visam gyvenimui sutartį, kad vis
kuo, ką aš įgysiu kare, dalysiuos su ju
mis 'pusiau.

— O, negalima, mielasis pone! Nega
lima!—tarė atsidusęs Jankelis.

—. Ne, negalima! — pasakė kitas žy- 
das. • * ft#®!#

Visi trys žydai pažiūrėjo vienas į kitą.
— O pabandyti, — tarė trečiasis, bai

mingai žvilgčiodamas į kitus du, —gali 
būti, dievas duos. '

Visi trys žydai ėmė kalbėtis vokiškai. 
Kad ir kažkaip buvo įtempęs savo klau
są Bulba, nieko negalėjo atspėti ; jis te
girdėjo dąžnai ištariamą žodį “Mardo- 
chajus”, ir daugiau nieko. ‘ ,

— Klausyk, pone! — tarė Jankelis.— 
Reikia pasitarti su tokiu žmogumi, ko
kio dar niekuomet nėra buvę pasaulyje. 
Ū, ū! tai toks išmintingas, kaip Salia-, 
monas, ir jeigu jis nieko nepadarys, tai 
jau niekas pasaulyje nepadarys. Sėdėk 
čia; štai, raktas, ir neįsileisk nieko! — 
Žydai išėjo į gatvę.

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
Visuomenininko, kultūrininko 
įspūdingos laidotuves

šeštadienį, rugsėjo 13 d., 
apie 1-mą valandą po pietų, į 
Ridiko koplyčią rinkos žmo
nės atiduoti paskutinį patar
navimą senam lietuvių veikė
jui ir apšvietos skleidėjui, pro
fesionalui Dr. A. L. Graičiū- 
nui.

Už pusės valandos prasidėjo 
laidotuvių programa. Pirmiau
siai liūdną dainą padainavo. 
Pūkis. Po to reikšmingą atsi-: 
sveikinimo kalbą pasakė “Vil
nies” redaktorius L. Prūseika, 
apibudindamas Dr. Graičiūno 
veiklą, jo gražius darbus lie
tuvybės ir kultūros srityse. Po 
prakalbos vėl sekė gražios 
dainos, kurias išpildė Agotėlė 
Sebelskis (buvusi Kenstavičie- 
nė). \

Graudų įspūdį padarė, kada 
einant pro velionio grabą vi
siems- palydovams, ji labai 
jausmingai dainavo poeto Jo
varo eilių kurinį: *‘Neverki 
Berželi, Svirunėli” ir “Ant 
Tavo šakelės 'Gegutė Atlėkus 
Užkukuos”.

Lraboriui Ridikui sutvar
kius, ilga eilė išsirikiavo į Lie- | 
tuvių Tautines Kapines, kur ! 
palydėjo į amžinąją tėvynę tą I 
buvusį judrų ir lietuvių tautos 
didelį mylėtoją ir karštą patri- 
jotą Dr. A. L. Graičiūną.

Kapinėse prie karsto kalbė
jo senas Dr. Graičiūno pažįs
tamas A. M. Mętelionis. Jis 
gražiais žodžiais apipiešė Dr. 
A. L. Graičiūno jaunas dienas, 
kada atvykęs; į šią šalį siekėsi 
mokslo ir kitus savo brolius ir 
seseris lietuvius mokino, kad 
jie siektų ką tokio prakilnaus, 
gražesnio ir malonesnio gyve
nime.

Kalbėtojas , užminė, kokie 
veidmainiai pasirodė^esą ve
lionio Dr. A. L. Graičiūno ko
legos, daktarai ir vadinami' 
inteligentai, seni Dr. A. L, 
Graičiūno bičiuliai. Nepasirū
pino ateiti, jeigu ne manda
gumo, tai nors šiokio tokio 
žmoniškumo vedini, ir atiduo
ti paskutinį patarnavimą »tam 
kultūriečiui, profesionalui ir 
apšvietos platintojui lietuvių 
išeivijos tarpe.

P. Ridikas anglų kalba gra-i 
žias eiles paskaitė. Dr. A. 
Graičiūno sūnus ir marti grau
džiai verkė. Sūnus žino, kiek 
tėvas rūpesčio ir vargo turėjo 
kol išauklėjo ir išmokslino įr 
kaip pačiose senatvės dienose 
vargingai gyveno.

Dabar tas motutės Lietuvos 
sūnus, visados linksmas ir ge
rai nusiteikęs, su stropumu ir 
atvirą širdžia siekęs aukštu
mos ir naujų įdealų, ir veli
jantis gero kiekvienam, dirbęs 
teisingą lietuvybės darbą, pri
važiavo gyvenimo kelio galą 
ir kukliame karste ilsėsis am
žinai. R. š.

turias dienas numirė, palikda
mas dideliame nubudime 
žmoną Margarietą ir dukterį.

Miami Pranas Cvirka išgy
veno, rodos apie šešerius me
tus, priklausė prie Liet. Lite
ratūros Draugijos, buvo nuo
latinis “Laisvės” skaitytojas 
ii- darbininkiško judėjimo rSr 
mėjas. Savo laikais mokinosi 
dainuoti pas Miką Petrauską. 
Bet nelaboji mirtis pakirto 
gyvybę dar peranksti, nes dar, 
rodosi, nesulaukė nei 60 me
tų. Vietinis.

Amerikonai atgriebė 
kruvinąjį kalną

%

Korėja. — Per žūt-būtini 
, šešiolikos valandų mūšį 

, ąmerikonai su savo talki
ninkais atgriebė nuo Šiau
ri n ės Korėjos liaudininkų 
Old Baldy kalną, vidurinia
me fronte.

Korėjos liaudininkai pirm 
to buvo sunaikinę visus 
amerikonus ant to kalno, 
apart vieno išlikusio ir pa
bėgusio.

galienė parėmė. Balsavimo 
pasekmės šiokios: dešimts bal
sų, kad aukoti Tarybai, sep
tyni prieš. Astuoni nariai susi
laikė nuo balsavimo.

Tuos pinigus tarybininkams 
apsiėmė priduoti Masiulis.

Kadangi joniškiečių pikni
kas su keptom silkėm ir kito
kiais prieskoniais įvyks spalio 
12-tą dieną ir susirinkimas 
pripuola tą dieną, tai nutarė 
susirinkimo, kada išvažiavi
mas. atsibus, visai nelaikyti.

Oras gražus ir šiltas, į pusę 
valandos paskubom atlikę su
sirinkimą, daugumas išvyko į 
tos dienos piknikus liuoslaikį 
po atviru dangum praleisti.

Senas Narys

— O gal ponas mano, kad šitaip tie
siog paėmei kumelę, pakinkei ir: “Ei, 
nu, pirmyn, širme!” Ponas mano, kad 
galini!'taip, kaip yra, vežti poną nepa- 

Ylepus?
— Na, tai slėpk, slėpk, kaip žinai; į 

tuščią bosą, ar ką?
'— Ai, ai! Ponas mano; kad galima jį 

paslėpti bose? Argi ponas nežino, kad 
kiekvienas pamanys,, kad bose degtinė?

— Na, ir tegu sau mano, kad degtinė.
— Kaip? Tegu mano, kad degtinė?— 

tarė žydas ir čiupo abiem rankom sau 
už peisų ir po to iškėlė aukštyn abi ran
kas.

— Na, tai ko gi tu taip apglumai?
— Argi ponas nežino, kad dievas tam 

ir sutvėrė degtinę, kad kiekvienas ją ra
gautų? Ten visi smailižiai, smaguriai: 
šlėktelė penkis varstus bėgs paskui bo
są, ims ir prakals skylutę, tuojau pama
tys, kad neteka, ir pasakys: “Žydas ne
veš tuščio boso: tur būt, ten kas nors 
yra! Suimti žydą, surišti žydą, atimti 
yjsus pinigus iš žydo, pasodinti į kalėji- 
Iną žydą!” Nes viskas, kas yra negera, 
jfiskas krinta ant žydo; nes kiekvienas 
'laiko žydą šunimi; ‘nes galvoja, kad jau 
ir ne žmogus, jeigu žydas?

. — Na, tai padėk mane į vežimą su
žuvimi!

— Negalima, pone; dievaži, negali
ma. Visoje Lenkijoje dabar žmonės al- 

• ' kani, kaip šunes: ir žuvį išvogs, ir poną 
UŽČiupS.

— Tai vežk mane nors velniu, tik 
* vežk! ‘ . *

— Klausyk, klausyk, pone! — tarė 
žydas, paraitojęs savo rankovių atlan
kas ir prieidamas prie jo išskėstomis 
rankomis. — Štai ką mes padarysime. 
Dabar visur stato tvirtoves ir pilis; iš 
Vokietijos atvyko prancūzų inžinieriai, 
todėl keliais veža daug plytų ir akmenų. 
Tegu ponas atsiguls vežimo dugne, o vir
šų aš uždėsiu plytomis. Ponas, pažiū
rėti, sveikas ir stiprus, ir todėl jam nie
ko, jeigu bus sunkoka; o aš vežimo apa- 

' Šioje padarysiu skylutę, kad galėčiau po
ną valgydinti.

— Daryk, kaip nori, tik vežk!
Ir po valandos vežimas su plytomis iš

vyko1 iš Umanės, pakinkytas dviem kui
nais. Ant vieno sėdėjo aukštas Janke-

Miami, Fla.
Rugsėjo 16 d. tapo krema- 

torijoje sudeginta .Prano Cvir
kos palaikai. Jau gerokas lai
kas, kaip jis nesijautė, nesvei
ka Vo. Rugsėjo 9 d. tapo nu
vežtas veteranų ligoninėn, bet 
padėtis buvo pusėtinai prasta 
ū’ jau gydytojai nebandė ope
ruoti. Ligoninėje išbuvęs ke

i

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

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.

ak

ir ilgi, garbanuoti jo peisai plevėsavo 
T®po žydiškos jermulkos kiekvieną kar
tą? kai jis pasišokėdavo ant arklio, ilgas,
kaip stulpas, pastatytas prie kelio.

XI
fe ,Tuo. metu, kai vyko aprašomieji įvy

kiai, pasienio vietovėse dar nebuvo jokių

R..- -i. VJAU?-; ■ '/ *. **; f . .

Iš Joniškiečių susirinkimo
Rugsėjo 1-1-tą dieną, Venge- 

liauisko svetainėje, įvyko Jo
niškiečių L. K. Klubo regulia- 
ris susirinkimas.

Priimta į klubą du nauji 
nariai; viena moteris, kurios 
pavardės nenugirdau, in P. 
Martinaitis, paprastai save va
dinantis Senu Petru.

Buvo skaityte laiškas nuo 
tarybininkų, prašantis aukų 
jų bizniui paremti. Burbienė 
davė įnešimą čiupti $10, žem-.

I A I C U r 11042 ATLANTIC AVENUE, LAI J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

■ - ;
3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Trečiad. Ruvsčjo-Sept. 24 1952

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
Telefonas Poplar 4110



Draugiškas sukaktuvių 
paminėjimas

Visi prisimena buvus? Aido 
Choro jubiliejinį 40 metų pa
minėjimą, kuris įvyko praėjusį 
pavasarį. Atatinkamai priren- 

su k ak č i a i pa m i ų ė t i 
dalyviams 

vieniems 
pirmuo- 
atskirus 
momen-

‘ gta šiai 
programa, suteikė 
šventišką nuotaiką; 
priminė mūsų choro 
sius metus—kitiems 
laikotarpius ir net

. tus... Tai buvo iškilmingas ir 
šaunus mūsų Aido Choro 40 
metų paminėjimas.

Dabar gi, aidiečiai nutarė, 
kad būtų pravartu dar kartą 

, surengti mūsų choro sukakties 
paminėjimą, bet tiktai trupu
čiuką kitokioje formoje. Su
manė padaryti draugišką su
kaktuvių paminėjimą — taip 
sakant, lyg ir šurum-burum.

Nutarė programą sudaryti 
iš populiarių dainų, kad visi 
svečiai galėtų pritarti—taip 
pat bus šokiai ir kiti Įvairu
mai. Turės ir užkandžių. Na, 
žinoma, bus užsakytas ir dide
lis tortas ant kurio suliepsnos 
40 žvakelių !

Aido Choras nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti Į šį 
draugišką 'popietinį pobūvį, 
kuris įvyks kitą sekmadienį, 
tai yra, spalių 5 d., 4 vai. p. p., 
Liberty Auditorium. Prašome 
nesivėluoti, nes gailėsitės* pra- 

• Simon W. Gerson, Peoples’s 
Rights kandidatas Į Kongresą

1 iš Brooklyn© 13-jo
! nio distrikto, kalbūs per radi© 
šio trečiadienio vakarą, rugsė
jo 24-tą.

Gerson© kalba bus girdima 
! iš stoties WQXR (1560 ant jū
sų radio). Pradžia 7:05, Kal
bės per 15 minučių.

Ši yra pirmoji i 
Gersono kalbu,

radę jaukų momentą su aidie- | sakyti per ra(|i(K 
kalba per radijąčiais ir kitais savo draugais. 

Įėjimas veltui. Pasiskirkite a- 
teinančios savaitės sekmadienį 
praleisti vien tik su aidiečiais 
ir niekur kitur. Lauksime!

H. F.

PIGIAI PASIGARSINO 
NUSKRIAUSTO KAŠTAIS

Trečiadienį, važiuojant sub
way, akysna įstrigo didelėmis 
raidėmis antraštė mano kai
myno skaitomame laikraštyje, 
kad Konstitucijos Dienos pro
ga išlaisvintas kalinys. Rug
sėjo 17-ji yra Konstitucijos 
Diena.
• Išėjus 
si pirk a u 
mintyje
bus išleistas vienas darbinin
kų vadų, kurie buvo nuteisti 
einant Konstituciją paneigian
čiais ragangaudiškaiš aktais.

' Skaitau. Taip, vieną dalyką 
atspėjau. Asmuo buvęs nuteis
tas paneigiant Konstitucija 
garantuotas teises. Tiktai šis 
asmuo nebuvo politinis, bet ei
linis darbininkas ir negras, 
kuris nieko kriminališko nepa- 
pildė. Jis buvo teistas už smul
kius prasižengimėlius, už ku
riuos išsigalintis samdyti ge
rą advokatą baltasis pilietis 
būtų buvęs teistas kelioms die
noms ar savaitėms.

Šis, “apdovanotasis” 
asmuo James Carroll, 
jau 56 metų, išbuvo 25
.kalėjime. Ir, štai, laikraštyje 
įdėtas jo paveikslas, žmogelis 
jau be dantų. O perdaug jau 
apdilusios sermėgos, kurią jis 
pasiskolino tai iškilai nuo kito 
kalinio, kišenėje išsineša 
viso darbingojo amžiaus 
darbio.

Carroll buvęs nuteigtas 
“pavogimą’’ auto. Gi tas

* to, kaip teisme aiškino to
to savininkas, x buvo leistas 
jam pasiskolinti. Jis buvo atsi
sakęs Carrollį kalinti. Bet pro
kuroras atsisakė kaltinima iš
mesti. Ką gi reiškia vieno ne
gro gyvenimas prieš prokuro
ro pasigarsiūimjį, kad jis įvyk
dė “teisdarybę”, atsižymėjo!?

x Carroll už tai atbuvo savo gy
venimą kalėjime.

laisve 
dabar 
metus

$20 
už-

ti z 
'a li
ft u-

Newyorkietis policistas Sam 
Greensport tapo sužeistas, 
kuomet jis su savo radio aut© 
jvažiavo sustojusion kiton ma
šinon ant Triborough Bridge:

Kokiam nors išdykauto.] u i 
truktelėjus nepaprastos padė
ties stabdį ant Pelham Bay 
IRT 1 inijos, važiuotė buvo su
stabdyta per apie 25 minutes.

. Mieste dūmams kontroliuoti 
valdininkas Maxwell atsišau
kė į šeimininkes raportuoti 
prasižengiančius nuostatams 
jų susiedijoje.

NewYorto^^a^ZInlot
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Persekioja italu 
geras filmas

TačkiUi reakci n i n k as 
ro d y to j ų virš i n i n k ąs

- Į New Yorką buvo atgaben
ta ir jau suderėta teatruose ro
dyti nauja iš Italijos filmą. 
Vaizduojanti karo laiko parti
zanus.
filmą
Roy Brewer uždraudė jo kon
troliuojamos filmų rodytojų 
grupės nariams dirbti prie tos 
filmos, nes esanti pažangi. Tad 
jos išnuomoto.] ai, United Ar
tists,, sustabdė jos skleidimą.

Gersonas kalbės radio 
programoje trečiadienį

kongresi-

numatytų pa-
Antroji jo

karnos penkios įvyks šeštadie
niais. Pirmoji šeštadieninė bus

sekamos spaliui II, 
r lapkričio (Nov.)

1 -mą.
Gersonas, dabartinis komu

nistų atstovas Now York o val
stijos įstatyme! avystei, Brook- 
lyno buvo gavęs 150,()()() bal- 

kūomet jis kandidatavo Į 
1948 metais.

sų, 
Miesto Tarybą
Yra veteranas, dalyvavęs mū
šiuose Antrojo Pasaulinio ka
ro laiku. Pirmkarimais laikais, 

i 1938 iki 1940 metų, tarnavo
iš subway tuojau nu-' asistentu Manhattan preziden
tą laikraštį. Mano 

vaizdavosi, kad gal
tui Stanley M. Isaacs. Kadaise

dienraščio Daily Worker vieti
nių žinių redaktoriumi. Yra 
volus darbininkų reikalų gynė
jas. Del to iškovotą teisę Ger- 
sonui būti ant baloto ir kaipo 
kandidatui kalbėti per radio 
darbininkų reikalais, darbo 
žmonės visur skaito .savo lai-* 
mėjimu.

Vasarėlė graži
• Atsisveikindami su vasara 
praėjusį pirmadienį, oro tyri
nėtojai ir’ užrašinėtojai sako, 
jog vasara nebuvo tokia jau 
perdaug karšta, kaip mes ma
nome. Tai yra, ne visa buvo 
karšta, Liepos mėnuo pripa
žintas rekordiniai karštu, net 
9 dienos iš eilės buvo po virš 
90 laipsnių. Tačiau rugpiūtį 
protarpiais atvėsimas bendrąjį 
visos vasaros karščio rekordą 
numažino iki 75.2. Tai skaito
ma normalu. Rekordas tebe- 
pasilieka J94z9-siems metams, 
kuriais bendroji visos vasaros 
temperatūra buvo 75.8.

Rudenį oro ekspertai prana
šauja švelnų ir sausą.

rin-
Ne
pa

ku-

šalnų 
miestui neteksią net iki po 
kimų. Tai geras ženklas, 
tiktai kad galėtume ilgiau 
sidžiaugti žalumynais ir 
dais, bet darbo žmonėms,
riems nėra ištekliaus ir progų 
apie rinkimus daug, kalbėti,s 
salėse, spaudoje, per radiją, 
galės nors šiek tiek apie tai 
pasikalbėti susitikę gatvėse. •

Apią tuzinas policijos radio 
mašinų vaikėsi po Nassau aps
krities kelius Y© 80 mylių šau
nančią mašiną, tikėdamiesi di
delių .kriminalistų. 'Auto ap
šaudė. Bet kuomet pašautomis 
padangomis auto sustojo, ja
me atrado du 16 ir 15 metų 
vai kinelius. Jie norėję tuo au
to pasivažinėti ir ketinę vėl 
padėti, ten, iš kur pasiėmė.

Prie Coluimbus Circle api
plėšta degtinių krautuvė pirm 
pat uždarant. Plėšikai išsinešę 
$400 ir pabėgę automobiliu*

Iš kriaučių dirbtuvių pirmi įlinky 
ir komisijų susirinkimo

posėdin duoda 
kiekvienos 
pranešimai, 
dirbtuvėje 

ar geri.

Rugsėjo 19 d. Įvyko kriau
čių 54-to skyriaus dirbtuvių 
pirmininkų ir komisijų susi
rinkimas Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo patalpoje.

Kas 3 menesiai yra laikomi 
visų dirbtuvių komitetų bendri 
sūsirinkimai. O tas bendras ii* 
dažnesnis visų dirbtuvių komi
tetų suėjimas 
gerų pasekmių, 
dirbtuvės būna 
kas tojo ar kitoje 
dedasi, blogi dalykai 
Tuos vienos ar kitos dirbtuvės 
blogumus visi bendrai išdisku- 
suoja ir pataiso taip, kad dirb
tuvėje dirbantiems darbinin
kams būtų naudon ir bosai jų 
neišnaudotų.

Kada buvo vykdomas gyve- 
niman šis bendras ir dažnesnis 
dirbtuvių komitetų susirinki
mas pabaigoje 1949 metų, tai 
mūsų broliai keleiviniai socia
listai rėkė, kaip už liežuvių 
kariami, kad čia esanti komu
nistų propoganda. Buivydas, 
Vaitukaitis, Glaveckas ir kiti 
jų pasekėjai lokalo susirinki
mo (klubo patalpoje, lapkri
čio 26 d., 1949 m.) daug prieš 
tai prilermavo? Tai visi lietu
viai kriaučiai turėtų suprasti, 
kond jie reikalus gina.

Suprantama, toki dažnesni 
ir gyvesni komitetų bendri su
sirinkimai bosams nepatinka. 
Priešindamiesi tokiems susirin
kimams socialistai, vietoje pa
laikyti darbininkų pusę, pribū. 
na Į pagalbą' bosams. Unija 

Paskelbė vajų išlaisvinti
Young iš Ellis Island

Įdomiame masiniame mitin
ge, Įvykusiame rugsėjo 17-tos merikoje. 
vakarą Yugoslavia saloje, New užmojis 
Yorke, paskelbtas visasai iškas koncentracijų 
vajus už išlaisvinimą unijų kiekvienam, 
organizuotojo Martin Yoąing iš tų bile kur, 
Ellis Island.

You

dams koncentracijų kempę A- 
Jcigu šis pirmasis 
nebus panaikintas, 

i kempės ateina 
kas tiktai išdrįs- 

bile kaip pasi- 
; valdovams 

ng yra persekiojamas ! valdžioje ar bosams šapoje.
s Į priešinti suktiems

Martin Young jr sūnelis Eugene

deportavimu. Jisai 
m as nuo spalių 
metų, neišleidžiant nei po kau
cija, nors neturi teisės taip 
daryti, šiame susirinkime vien
balsiai priimtose rezoliucijose 
pareikšta protestas prieš nei
gimą Konstitucija garantuotų 
visiems amerikiečiams- teisių, 
žavingai gražią meno progra
mą teikė Laura Duncan, Earl 
Robinson, Btetty Sanders. Tai j 
menas, kurio negali užmiršti, j

Mitinge •kalbėjo eilė žymių < Tose atvirutėse,

ten laiko- 
26-tos, 1951

prof. Smith,visuomeninki] :
Civilinių Teisių Kongreso va
das William L. Patterson, A- 
merikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto sekretorius Abner 
Green, žymūs advokatai, tarpe 
tų paskelbusysis civilinių tei
sių gynėjas George W. Cro
cket, Jr., laikomojo Ellis Is
lande žmona Mrs. Young. 
Taipgi kalbėjo viena kita 
moteris, kuriai gręsia depor
tavimas.

Nepaprastai Įdomias ir svar
bias jie pasakė kalbas, kurių 
išvada visų susiveda į vieną:

Youngo laikymas Ellis* Is
lande yra pirmuoju išbandy
mui palaikyti darbininkų va-

bofeams yra kaulu gerklėje. 
Minėti gaivalai ir jų klapčiu
kai tuomet pribuvo bosams į 
pagalbą sudraskyti uniją. Ta
čiau jiems nepavyko. Iš viršu
je minėtųjų du tapo Joint Bo
ard© net suspenduoti metams 
laiko už unijos draskymą.

Dabartiniu laiku yra Įėję 
madon, kad ant to lokalo ko
miteto, ar dirbtuvės komiteto, 
kuris darbininko reikalus ap
gina, tai bosas ant jo pirmiau
siai ir užgieda, kad “tu esi 
raudonas?’ Mes visi kriaučiai 
praėjusių metų visą puspictį 
skaitėme raštus Keleivyje, kad 
visa dabartinė lokalo valdyba 
esanti komunistinė ir skyriaus 
delegatas esąs komunistu. To
kius raštus (Įirbtuvių bosai 
perka ir apsikabinę bučiuoja.

Nepaisant tokių visų pašle- 
mėkiškų raštų, lokalo komite
tas ii’ dirbtuvių komitetai pu
sėtinai darbuojasi unijos labui 
ir darbininkų gerovei. Nepai
sant, kokių vienas ar kitas, 
yra pažvalgų, bet unijizmo 
politiką visi veda Į vieną daik
tą tvarkoje.

Pas kriaučius šiuo laiku yra 
prasidėjęs žieminis sezonas. 
Kiek paaiškėjo iš raportų, vi
sos lietuviškos siuvyklos puse* 
tinai gerai dirba. Atkočaičio 
dirbtuvėje dalykai yra prasti, 
stok u oja darbininkų jr darbo 
negali išleisti, tad ir viena jų 
didele firma savo darbą iš-' 
traukė. Kas bus toliau su ta 
dirbtuvę, tai ateitis parodys.

Abner Green savo kalboje 
pranešė, jog siunčiami po visą 
šalį laiškai ir lapeliai, kreipia
masi į visas linijas, raginant 
reikalauti išlaisvinti Youngą. 
Taipgi jisai pats leidžiasi ke
lionėn po visus šalies žymiau
sius miestus organizuoti vajų.

Prie literatūros stalo buvo 
pardavinėjamos atvirutės ir po 
salę sukinosi atvirutes parda- 

| vinėdamas mandagus berniu- 
| kas, Youngo sūnelis Eugene, 

adresuotose 
Attorney General,of the Uni. 
ted States, Department of 
Justice, Washington, D. C., 
reikalaujamą išlaisvinti Youn
gą tuojau.

Atviručių galima gauti atsi
kreipus į American Cimmittee 
for Protection of Foreign 
Born, 23 W. 25th St., . New 
York 10, N. Y.

Prašo veikti skubiai. Kon
centracijų kempes įgalinti yra 
labai lengva, jos atsidaro ne
laukiamos. Bet uždaryti labai 
sunku. Kaip parodė patyrimai 
Vokietijoje, joms uždaryti pa
aukota milijqnaf žmonių gy
vybių. Kol Young tebelaiko
mas Ellis Islande, niekam ne
užtikrinta laisvė* Rep.

Gaudant kalinius, tapo 
nušautas policistas

St. New Yorke, 
namo 7-me

i jų grupės, El-
21 metų, iš Chi-

detektyvas Nicholas 
34 metų, tarnavęs de- 
apie devynerius me-

Pabėgusieji iš kalėjimo du 
jauni plėšikai Joseph Wayne 
Nolan, 24 metų, ir jo brolis 
Ballard, 21 motų, tapo nušau
ti bandant juos suimti jų bute, 
500 W. 140th 
apartm entinio 
aukšte.

Trečiasis iš 
mer Schuer, ! 
cagos, nelaukęs, kol jį nušaus, 
pasidavė. Jis išliko tuo, kad 
jis atsišaudė Į ateinančius de
tektyvus iš po lovos. Kiti du 
atsišaudę slapstydamiesi už 
rakandų.

Pastangose juos suimti tapo 
nušautas detektyvas Philip 
LaMonica, 4 5 motų, tėvas 
dviejų vaikų. Jis buvo ištar
navęs 11 metų. Pavojingai’su
žeistas 
Cotter, 
tektyvu 
tus.

Plėšikučiai broliai Nolanai 
buvo kilę iš pietinių valstijų— 
Warbranch, Ky. Rugsėjo 10-tą 
Nolanas su-jaunesniu broliu ir 
Schuer pabėgo iš federalinio 
kalėjimo Lewisburg, Pa. Aiš
ku, kitaip jie neturėjo kur 
pasidėti, negalėjo gyventi, 
kaip tik apiplėšinėjimais. Tad 
nuo to laiko, iki sekmadienio, 
kuomet du nušovė, o trečiąjį 
suėmė, jie Įvykdė kelis auto 
pagrobimus, apiplėšimus.
Paskiausias apiplėšimas ban

ko Brohxe rugsėjo 16-tą pri- 
skaitomas jiems. Tame apiple-1 
Šime, sakoma, jie gavę $12,- Į 
680. Tačiau pas juos berado 
$3,510. Abejoja, ar jie galėję 
skirtumą išleisti per savaitę.

Butą, kuriame juos suėmė, 
jie buvę pasinuomoję iš tūlos 
slaugės. Dar neišaiškinta, ai,1 
jinai žinodama juos esant sla
pukais priėmė panorusi po 
$300 iki $400 už. mėnesį ron
dos, o gal ir nežinodama, kas 
jie per ponaičiai, Įleido pas sa
ve gyventi. Tačiau žinoma tas, 
kad jie buvo nužiūrėti ir gal 
jos pačios artimųjų ar tai nu
žiūrėjusių kaimynų Įskųsti, 
nes detektyvai atėjo pasirengę 
tikram karui.

Plėšikus suimti buvo atsiųs
tas visas būrys, 31 iš slapto
sios ir uniformuotos policijos. 
Ji buvo paskirstyta po visą na
mą : visuose aukštuose, keltu
vuose, skiepe, prie gaisrinių 
laiptų, prie durų.

Bute suimtos ir .trys mote
rys, menama, buvusios parsi
vestos kaipo prostitutės. Jas 
sulaikė kaipo lipdytojas. Taip
gi sulaikyta ta jauna moteris, 
kuri juos buvo priėmusi “ant 
burdo.”

PRANEŠIMAI
ROCIFESTER, N. Y.

Godcmino Draugystė rengia va
karienę spalių (Oct.) 4 d. Vieta: 
575 Joseph Ave. Pradžia 6 vai. va
karo. Visi Gedemino Draugystės na
riai turi dalyvauti, nes ar eis 
ar ne, vistiek turės 
$L50. Visi Rochesterio 
prašomi dalyvauti, 
labai skani, 
name,

nes ar 
užsimokėti 

lietuviai 
Vakarienė bus 

Gera muzika. Užtikri- 
visi turėsite gerus, laikus. 

Kviečia rengėjai. 
(186-187)

BROOKLYNAS IR APYLINKE
Filmų FesUlvalis Liberty Audito

rium įvyks per tris vakarus, spalio 
(Oct.) 3, 4 ir 5 dienomis, rengia L. 
D.S. 46 kuopa ir filmininkas G. Kli
mas. Tai bus atžymejimas filminin- 
ko 20 metų sukakties jo kūribinio 
darbo filmų rodymo ir 
srityje. Bus parodyta 10 
mo gamintų, Hollywood 
gamintų. Opera Barber 
F. D. Roosevelt. Story ir 
Lincoln.

■ Tad Klimas ir LDS 46 
šo visų tėmyti sekamus Laisves nu
merius, bus nurodyta kokios filmos 
ir kuriais vakarais bus rodoma.

Komisija.
(187-188)

gaminimo 
filmų, Kli- 
ir Europoj 
of Seville^ 
Young Mr.

kuopa pra-

MONTELLO, MASS.
Vienybės Apšvietos Draugystės 

piknikas įvyks šį sekmadienį, rug- 
sėjo-Sept. 28 d., Lieįt. Taut. Namo 
Parke,, Winter St. ir Keswick Rd., 
pradžia 1 vai. popiet. Bus gera mu
zika ir skanūs valgiai. Kviečiame 
visus dalyvauti ir turėti gerus lai
kus. Matysite kaip pušynai prisi
rengia žiemos sezonui. Taipgi 
kvėpuosite tyru pušynų oru.

Rengimo Komitetas.
(187-188),

pa-

John L. Lewis, United 
Mine Workers unijos 
prezidentas. Jis šiomis 
dienomis pasiūlė Ameri
kos Darbo Federacijai su
šaukti visų darbo unijų 
kongresą ir suvienyti į 
vieną galingą organizaci
ją. Federacijos vadai at
sakė, kad jie jo pasiūly
mą apsvarstys savo tary
boje.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTO MECHANIC

Exp., steady work, good working 
conditions, tiood wages.

1'ORTNUM MOTOR CO.
Rt. 25. Bridgeboro. 

Riverside 4-0178 
(181-187)

——      ——- •

CARPENTERS, UNION

Apply
STOFFLET & TILLOTSON
Rifrigerated Warehouse Bldg.
Philadelphia State Hospital 

Southampton Rd., Off Roosevelt 
Boulevard.

Ask for Mr. PRUITT 
(186-192) \

TV TECHNICIAN for kench and 
outside calls. Must be fully exp. 
on radio & television. Must know 
how to use test equipment. Car 
necessary. Good salary to start with 
excellent; oppor. for advancement. 
Paid holidays St vacations. Ohiey 
TV Service Co.,' 600( N. 41 h St.

LT 8-6385.
- (186-192)

HELP WANTED—FEMALE

CLERK—TYPIST -
Willing Worker, opportunity for 

advancement.
Steady Work.

5 Day Week Broad Benefits.
Apply

MRS. S. TYLER, 
LOMBARD 3-9175 

(186-188)

WOMAN

Middle ago, family with 4 children. 
No laundry, sleep in. Thursdays & 
Sundays off, $30 a wook, must like 
children & housework. No fly by 
nights, primadonnas or those pre
ferring factory work considered. 
References desirable but not essen
tial. Phone for interview except 
between 12 and 3 P. M.

Haddonfield 9-2698
' (181-187)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

PETRAS KAPISKAS 
IR ' .

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Trečiad., Rugičjo

Stevensonas svečiavosi 
pas Spelhr.ana

Trumaninių demokratų kan
didatas i Jungtinių Valstijų 
prezidentą Adlai Stevenson 
buvo užkviestas ir dalyvavo 
pietuose' pas kardinolą 
maną jo namuose. J "

Stevensonas yra atvykęs sa
kyti kalbą AFL konvencijoje, 
New Yorke, rugsėjo 22-rą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gori baldai. Mes tu

rime išvykti j Washington valstiją. 
Baldai dėl trijų kambarių; turiu 
ir įrankių pardavimui. Living room 
baldai susideda iš dviejų karpei ų ir 
dvi lempos; miegamojo baldai iš 7 
kavalkų (mahogany); virtuves iš 5 
kavalkų. Nebūtinai reikia pirkti 
viską ant syk. Prašome kreiptis: 
1562 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. 
Apt. 1B. NA. 8-4132.

(187-190)

REIKALAVIMAI
FEMALE

Reikalinga virėja, narnų ruošėja. 
Patyrusi. Vienas mokyklų lankantis 
vaikutis. Guolis vietoje. Nuosavas 
kambarys ir vonė. Lengvas skalbi
mas; Bcndix mašina. Paliudijimai. 
Mokanti kalbėti angliškai. Ger^al- 
ga. Skambinkite (collect) 

New Rochelle 6-5598. 
x (187-188)

r:

TONY’S A,
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A. 
BUYUG 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

/

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. F.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta 1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewea St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62M

___________
M 24, 1952




