
’''’.‘'V'1'*'

Skbla ant galvos.
Beiaztnių džiaugsmas.
Politinė moralybė.

1 Dar vienas plepalas.
Didžioji sukaktis.

I ' Rašo A. BIMBA

' m Darbo Žmonių
: Dienrašti* 

'Kaina $7.00 Metam*
Queen* Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

LAISVE - LIBERTY v
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*

110-12 ATLANTIC AVM, 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

THE LITHUANIAN DAILY

Jau įyjs’ žinote, kad su spa- 
lioJI 
dąninią yajus. 
stovi s'

Rdjkiaj 
pronuE

|'vprasi(loda Laisvės ru- 
centre

[įlltyto.iŲ problema. Lei
pti nauju skaitytoju.

eratas.
. a masinės talkos. Kele

tas MKšventėliu viso darbo ’j ‘
neatliks. Kiekvienas skaityto
jas prašomas prisidėti.

—o—
31 ūsų šalis praskolinta iki 

ausų. Visi esame praskolinti. 
Kiek vienas nau jai gimęs vai
kas ant savo galvos suranda 
trijų tinstančių ir trijų šimtų 
dolerių skolą.

Neįmanykite, kad ta baisi 
krašto'škola mus nepaliečia. 
DidelS dalis mūsų taksų eina 

^.atmokljimui bankams procen- 
&ip mokėsime, kol gyvi 

arba kol kapitalizmas 
‘ vflSpaiAus.

i —o—
Dar ir dabar mes atsimena- 

a«ig anuos senus caristinius lai- 
Jku’s4. Nfekšai, kunigai ir donos- 
*čikai 
trinda
suėmirius kovingų žmonių.

• Pan; šių išsigimusių sutvėri
mų tuį Ime ir dabar, ir šioje 

. šalyje,

; džiaugsmo rankas 
, išgirdę apie naujus

lir tarpe lietuviu, štai 
o suimta aštuoniolika 
į žmonių. Ir išsigimė-po] itin

]iai iš Keleivio džiaugsmu šau
kia: “ demokratiškas teisingu- 
md^im Įtinąs mala iš lėto, bot 

Iną a ”
(fęisį-iga žmones už idėjas 
■itilinimns areštuoti ir ka-Hi
į J —o—
lepUbljkonai džiaugiasi. Iš-

1 kandidato į viec- 
us -raketa pakėlė. j u

be
va-

pa

F 
ūp^F. Wxonas paskelbtas did
vyriu. '

Ką gi tas parodo? Parodo 
tik vieną: baisų politinės mo
ralybės susmukimą.

Tik už tai, kad Nixonas 
ėmė kyšius slaptai nuo sauje
lės “kapitalistu ir jiems tarnavo 
sėdėdamas Senate, gal dar iš
rinksime į vice-prezidentus!

Ką svietas pamanys apie to
kią-politinę moralybę?

. —o—
Vi^i žino, kad liežuvis yra 

be kaulo. Jį kontroliuoja gal
va. Bet jeigu galvoje kas nors 
nulūžta, liežuvis plepa 
kontrolės. Toki žmogų mos 
diname pleperiu.

Kaip tik tokiu žmogumi
strode Paul Harvey. Jis dar
buojasi sušilęs. Jis specializuo
jasi propaganda prieš Lietu
vą., Ir štai ką jis nuplopėjo. 
Girdi, “jei dar per penkius 
merus Lietuvoje bus vedamas 
genocidas tokiu tempu, kaip 
dabar,* ten nebeliks lietuviu. 
Tą vietas užims azijatai.”

To jau per daug ir kunigu 
Draugui. Jau net Draugas tam 
netiki. Ir po penkeriy metu 
lietuvių Lietuvoje dar daug 
būsią. Tiktai reikią tuojau 
Lietuvą iš “azijatų” išlaisvinti.

Viskas, žinoma, būtų gerai, 
jeigu pati Lietuva to pagei
dautų. Bėda tame, kad Lietu
va be HarVių ir “laisvintųjų” 
labai gražiai apsieina.

—o—
Dar tik rodos vakar čiango 

nujos išsinešdino ant Formo- 
a salos, bet jau prabėgo tre
mtas metų. Ir štai dabar viso-

Kinijoje spalio 1 dieną į- 
'ks tos sukakties atžymoji-

l Daug svečių suvažiuos iš 
t šalių.
’ai didelė, istorine sukak- 
Penki šimtai milijonu žmo- 
išvijo tironus ir pasirinko

ią į naują gyvenimą. Jų 
galė buvo pergalė visos 
onijos. į

Vallejo, Calif.—Ąmuruci- 
? sandelio sprogimas už- 
iše du darbininkus.
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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Eisenhoweris ir Nixonas 
nežada paskelbt, kiek 
taksy mokėjo valdžiai

Stevensonas ir Sparkmanas pageidauja, kad republikony 
kandidatai parodytų ne tik savo pajamas, bet ir taksus

New York. — Generolas 
Eisenhoweris, republikonų 
k a n d idatas į prezidentus, 
žadėjo vėliau paskelbti, kiek 
gavo pajamų per pastaruo
sius 10 metų. Bet nutylėjo, 
ar jis praneš viešai apie sa
vo taksus, sumokėtus val
džiai per tą laikotarpį.

Eisenhowerio taksuose 
yra bent vienas “pašinas.” 
Jis išsisuko nuo $520,000 
taksų, kuriuos būtų turėjęs 
sumokėti už pelnus nuo sa
vo knygos “Crusade in Eu
rope.”

1 Ilinojaus gubernatorius 
Adlai Stevensonas, demo
kratų kandidatas į prezi
dentus, davė atskaitą per 
laikraščius ir radiją, kiek 
jis turėjo įplaukų ir kiek 
sumokėjo taksų per 10 me
tų. Stevensonas geidavo, 
kad tokias atskaitas duotų 
Eisenhoweris ir sen, Nixo
nas, republikonų kandida
tas į vice-prezidentus.

Nixonas neseniai prisipa-

pajamas per paskutįnius 10 
metu.

Senatorius John, Spark
manas, demokratų kandi
datas į' vice-prezidentus, ke
tino reikalaut, kad Kongre
sas priverstų visus senato
rius ir kongresmanus kas
met paskelbti visas savo; 
įplaukas.

Sparkmanas sakė nega
vęs pinigų iš jokių priva
čiai - politinių fondų; pra
gyvenęs iš algos ir dar kas 
metai sugrąžinęs valdžiai 
po kelis tūkstančius dole
rių, kuriuos būtų galėjęs 
išleisti savo raštinės lėšoms 
Washingtone.

(Bet sen. Sparkmanas 
samdė savo žmoną kaip se
kretorę, kuriai valdžia mo
kėjo po penketą tūkstančių 
doleriiv algos per metus.)

Gal gen. Smith ras 
i komunistu ir po

žino gavęs $18,235 iš Cali- kva?
fornijos turčių; sake pa- IVVa.
vartojęs tuos pinigus as
meninėms savo ’išlaidoms 
kovoje “prieš komunizmą 
ii* prieš demokratų valdžios 
sugedimą.”

Bet dabar Nixonas. atsi
sako paskelbti, kiek sumo
kėjo valdžiai taksų už savo

Argentinos fašistai ma
tą mėnulyj Peronienę

Buenos Aires, Argentina.— 
Fašistų spauda pasakoja, 
kad vyro pavidalas mėnu
lyje taip pasikeitė, jog pa
sidarė panašus į Evą Pero
nienę, mirusią Argentinos 
prezidento - diktatoriaus 
Perono pačią.

Kai kurie fašistai rengia
si kreiptis į popiežių, kad 
pripažintų Peronienę šven-

Washington.— Generolas 
Walter Bedell Smith, kari
nių šmpų vadas, pasakojo, 
kad “komunistiniai šnipai 
gal įsiskverbę” ir tarp ka
rinių jo šnipų. Smithas spė
jo, kad jų esą ir kitose val
džios įstaigose, bet jie “to
kie gudrūs, kad labai sun
ku juos susekti.”

Taip Smithas pasakojo, 
liudydamas r a g a ngaudžio 
senatoriaus Joe McCarthy 
byloje prieš demokratą se
natorių Wm. Bentoną.

Bentonas reikalavo iš
mest republikonų McCar
thy iš Senato kaip skanda- 
lišką šmeižiką. O McCar
thy per ‘teismą reikalauja 
$2,000,000 atlyginimo už 
tai kad Bentonas jį apšmei
žęs.

(0 tarp Perono priešų ei
na gandai, kad jinai mirus 
nuo sifilio.)

Naujos, bet suirusios 
oro bazės Francijoj

Franci jos val-Paryžius.
džia pastatė tris nad jas sto
vyklas kariniams Arherikos 
lėktuvams. Bet stovyklų 
grindimai jau iširo ir su- 
triušo taip, kad negali jų 
naudot rakietiniai Ameri
kos lėktuvai.

New York. — Vincentas 
Hallinan, progresyvių kan
didatas į prezidentus, pa
reiškė, jog republikonų ir 
demokratų partijos lygiai 
yra karo partijos.

Korija. — Korėjos liau
dininkai sako numušę dar 
2 Amerikos lėktuvus.

Naguib žada išvyti 
anglus iš Egipto

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas N a g u i b a s, Egipto 
premjeras, kalbėdamas ma
siniuose. susirinkimuose, pa
sižadėjo išvyti anglus iš Su- 
ezo kanalo ruožto ir atgau
ti Egiptui vadinamą “an
gliškai’'’ z- Egiptinį Sudaną.

Kartu Naguibas grūmo
jo sutriuškinti Wafd tauti
ninkų partiją, jeigu ji 
apsivalys nuo sukčių.

ne-

Korėjos liaudininkų 
patrankos “gilte gilia” 
Amerikos lakūnus

Korėja. — Korėjos liau
dininkų patrankos iu kulko
svaidžiai, kaip “nuodingos 
gyvatės,” gilia Amerikos 
lėktuvus, pasirodančius virš 
pafrontės kalnų, kaso Oland 
D. Russell, amerikinių 
Scripps-Howard laikraščių, 
korespondentas.

Daladier reikalauja sušaukti 
4 Didžiųjų sueigą' priešinasi 
vokiečių armijos atkūrimui

Paryžius.—Eduardas Da
ladier, du kartu buvęs Fran- 
cijos premjeru, ragino fran- 
cūzu valdžia šaukti Keturiu 
Didžiųjų konferenciją — 
Jungtinių Valstijų, Sovietų 
Sąjungos, Franci jos ir An
glijos; uždrausti vakarinės 
Vokietijos atginklavimą ir 
pasitraukti iš Indo-Kinos.

Daladier yra vadas vadi
namų radikalų - socialistų, 
kurie yra stipriausia parti
ja dabartinėje p r e m j e r o 
Pinay’o valdžioje. Jeigu jie 
pasitrauktų iš valdžios, tai 
sugriūtų Pinay’o ministrų 
kabinetas.

' Daladier tikisi, kad Fran-

cija ir Sovietų Sąjunga per 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją galėtų sulaikyt Ame
rikos planus, reikalaujan
čius atkurt vokiečiu armi
ją. Jis Įspėja, kad vokiečių 
atginklavimas vėl kabotų 
virš Franci jos galvos 
pakabintas ant siūlo 
das.

Francija išleidžia
giaiu kaip tūkstantį milijo
nų dolerių per metus karui 
Indo-Kinoje prieš Vietna
mo liaudininkus - komunis
tus. Bet francūzai ten 
šiandieną taip toli nuo lai
mėjimo, kaip ir pirm ketve- 
riu metu. V L-

kaip 
kar-

da li

Trumanas sako, Eisenhower 
tarnauja Wall St. saikai

Fargo, N. Dakota.—Prez. 
Trumanas kalbėjo, kad ge
nerolas Eisenhoweris, repu
blikonų kandidatas į prezi
dentus, nieko neišmano apie 
žmonių reikalus. Eisenho
weris tuščiai, be. faktų, rė
kauja taip, kaip jam pasa
ko W all Sti v to lobininkų 
šaika.

Trumanas. kartu gyrėsi, 
kad jo valdžia “sutriuškino 
komunizmo suokalbį šioje 
šalyje ir sulaikė komuniz
mą Korėjoje ir visur kitur 

„r,,-,!,”
Kas remia Eiscnhowcri
Prez. Trumanas perskaitė 

ilgą litaniją Wall S try to 
pelnagrobių - lobininkų. Jie 
apgula kongresmanus, se
natorius ir daro spaudimą 
valdžiai, kad gamintų pel
ningus jiems įstatymus.

Prezidentas sakė:
—Elektros kompanijų lo

be bando sulaikyt valdžią 
nuo jėgainių statymo, iš 
kur žmonės galėtų gaut pi
gesnę elektrą; grūdų spe
kuliantų lobe darbuojasi, 
kad būtų atimta valdžios 
parama fermeriams gauti 
tinkamas kainas už jų pro
duktus; namų savininkų lo
be -stengiasi apiplėšt visus 
įnamius; turčių lobe pagei-

dauja įstatymų su skylė
mis, pro kurias galėtų pa
sprukti nuo taksų mokėji
mo; aliejaus - naftos kom
panijų lobe, Kinijos lobe 
(Čiang Kai-šeko tautinin
kų) ir kitos lobės vis dir
ba specialiams bizniams.

Tai tokiu lobininkų šaika 
ir remia Eisenhoweri, re
publikonų kandidatą į pre
zidentus, ir Nixona į 
prezidentus, pareiškė 
manas.

Apsižiūrėkite!
Prez. Trumanas ragino 

d a u g uomenę amerikiečių 
atsižvelgti, kad prie repu
blikonų prezidento Hoove- 
rio valdžios buvo iki 14 mi
lijonų apleistų bedarbių.

“Republikonai kovojo 
prieš kiekvieną algos pakė
limą darbininkam, — pri
minė Trumanas. — Žiūrė
kite, kad jie neatimtų jums 
ir senatvės pensijų ir be
darbių apdraudos. Atsi
minkite, kad visi naudingi 
žmonėms įstatymai išleisti 
tik per demokratų pastan
gas. Taipgi žiūrėkite, kad 
republikonai neužkurtų tre
čio pasaulinio karo.”

Todėl Trumanas šaukė 
balsuoti už gub. Stevenso- 
na ir visa demokratu tikie- 
ta. v

vice-
Tru-

Žuvo greitasis rakietinis Tuščia šneka apie Europos 
laivukas ir jo savininkas “Jungtines Valstybesn

Angly kairesnių socialistų 
vadas reikalauja atmest 
karinę Amerikos politiką
Buvęs darbięčiy ministras A. Bevanas ragina Anglijos 
valdžią bešališkai laikytis tarp Amerikos ir Sovietų

Morecambe, Anglija. — 
Aneurin Bevan, kairesnių
jų Anglijos, socialistų va
das, reikalavo - pasiliuosuot 
nuo karinės amerikonų po
litikos.

Kalbėdamas metinėje So
cialistų Darbo Partijos kon
ferencijoje, Bevanas, buvęs 
darbiečiu valdžios minis-' 
tras, siūlė Anglijai laikytis 
pusiaukelio (fifty-fifty) 
litikos tarp Amerikos 
Sovietų Sąjungos.

Jis, partijos komiteto 
rys, pareiškė:

—Amerika dabar yra
gulta trijų baimių, kaip ko
kių raganų. Tai yra karo 
baimė, nedarbo krizės bai
mė ir taikos baimė. Nes 
jeigu įsikurtų pasaulyje tai
ka, tuomet nupultų karinė 
Amerikos pramonė ir kil-

sprogo rakietinis laivukas, 
kuriuo John Cobb’as pleš
kėjo Loch Ness ežeru 208 
myl. per valandą. Cobbas, 
su nulaužtu sprandu iš
griebtas. iš vandens, greitai 
numirė.

Jo laivukui buvo .įtaisy
tas toks motoras, kaip ra
ketiniame lėktuve.

Cobbas 1947 metais auto
mobiliu važiavo 349 mylias 
per valandą Utah valstijoj, 
Amerikoj, viršydamas 
saulinius auto, greičio 
kordus.

Strasbourg, Francija. — 
Vakarinės Europos šalių 
politikieriai tiktai tuščiai 
šneka savo seime apie įkū
rimą europinių “Jungtinių 
Valstybių.” Iš tikrųjų kiek
viena tų šalių stipriai lai
kosi pilnutinės savivaldos; 
atsisako padaryt bet kokią 
nuolaidą. O tokių nuolaidų 
daug reikėtų, norint tas’ 
šalis suvienyti į Europos 
Jungtines- Valstybes, sako 
amerikiniai tėmytojai.

pa- 
re-

ORAS.-r-Giedra ir truputį 
vėsiau.

Roma. — Amerikos 
basadorius išreikalayo, 
Italijos valdžia leistų 
tiestantiškai Kristaus Baž
nyčiai laikyti pamaldas.

am-
kad
pro-

tu didžiulis nedarbas.
Taigi nauja Socialistų 

Darbo Partijos programa 
turi rymoti ant šių dviejų 
vyriausių reikalavimų: Vis 
daugiau ir daugiau imti 
privatines, anglų pramones 
į Anglijos valstybės nuosa
vybę ir paskelbti Anglijos 
nepriklausomybę nuo Jung
tinių Valstijų, — užreiškė 
Bevanas. Konferencijos de- 
legatai smarkiai sveikino 
Bevaną už tuos pareiški
mus.

Dešinusis Clement Attlee, 
buvusios, darbiečiu valdžios 
premjeras, tebėra vyriau
sias jų partijos vadas. Bet 
Bevanas turi šimtus tūks
tančiu savo šalininku ir vis 
daugiau jų gauna.

Taigi ii’ šioje konferen
cijoje eis imtynės tarp 
Attlee ir Bevano dėl vado
vybės, kaip teigia R. H. 
S h a ckford, amerikinių 
Scripps - Howard laikraš
čių štabo rašytojas.

Kuomet Attlee su savo 
dešiniaisiais darbieciaiš tu
rėjo valdžią, tai jie ir su
darė politiniai - karinį An
glijos sąryšį su Jungtinė
mis Valstijomis prieš ko
munizmą. Dabartinė prem- 

kas lie-! jero Churchillo konservato- •’ 
rių (atžagareivių) valdžia 
tęsia tą pačią užsieninę po
litiką, kai]) ir Attlee.

po-
ir

ną-

u z-

Acheson grūmoja 
naujais žygiais 
dėl Korėjos karo

teigia,

United Nations, N. Y.— 
Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson duos 
naujus pasiūlymus Jungti
nių Tautų seimui 
čia Korėjos karą.

Korespondentai
kad Aches.onas prašys dau
giau Jungtinių Tautų tal
kos karui prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus, jeigu jie vis dar-ne- 
darys paliaubų tokiomis są
lygomis, kokias amerikonai • 
siūlo. Pranešama, kad Ache-!
sonas taip pat grūmos So- Į (įėjėjai kinai 
vietų Sąjungai ir jos drau- . ’ ’ * 
gams, naujais veiksmais, jei tiniame fronte.
Korėjos liaudininkai atmes | n.ri neskelbia kalno vardo./ 
amerikinius pasiūlymus.

Korėjos liaudininkai 
laimėjo kalną

vietų Sąjungai ir jos drau

Korėįa. — šiaurinės Ko- 
liaudininkai ir jų pa- 

i atėmė nuo 
amerikonų vieną kalną ry- 

Ameriko-

A. Višinskis dalyvaus 
Jungt. Tautu seime

Kitur tęsiasi kruvinos 
kautynės dėl Old Baldy 
kalno.

Maskva.—Andrius Višins
kis, .Sovietų užsienio reika
lų ministras, yra paskirtas 
vyriausiu sovietiniu delega
tu į Jungtinių Tautų seimą, 
kuris atsidarys. New Yorke

Amerikiniai koresponden
tai spėja, kad seiman gal at
vyks ir Andrius Gromyko, 
vienas iš Sovietų užsieninio 
ministro pavaduotojų.

Naujas kruvinas 
maištas Venezueloj
Caracas,. Venezuela.—Val

džia praneša., kad kilo nau
jas valstiečių maištas prieš 
ją. Maištui vadovau'ją kai 
kurie armijos oficieriai.

Bet valdžios kariuomenė 
ir policija, sakoma., laimėjo 
mūšį prieš maištininkus. 
Tapo nušauta 5 asmenys, 
sužeista 9 ir suimta du ofi
cieriai.

Kaip senosios partijos 
niekina negrus ir žydus

Washington. — Senato
rius Nixonas, republikonų 
kandidatas į preziden t u s, 
pirkdamas W ai s h i ngtone 
namą už $41,000, pasirašė 
kontraktą, jog neparduos 
namo negrams nei žydams.

Tūli demokratų vadai 
rengėsi panaudot tą kon
traktą prieš rėpublikonus? 
Bet pasirodė, jog panašius 
kontraktus pasirašė ir eile 
demokratų senatorių, pirk
dami namus Washingtone, 
būtent: Sparkmanas, demo
kratų kandidatas į vice-pre- 
.zidentus, ir demokratai se
natoriai Kefauver, Blair 
Moody, Harley Kilgore, 
Burnet Maybank ir Lis.ter 
Hill. • ■

Todėl nei demokratai nei 
republikonai neprika i š i o s 
vieni kitiems tokių kontrak
tų prieš' negrus bei žydus.
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KINIJOJ
SPALIO 1 DIENĄ Kinijos Liaudies Respublikai su

kanka treji metai.
Šia proga per visą tą didįjį kraštą bus rengiamų milži

niški džiaugsmo mitingai, gatvėse eisenos ir kitokios 
pramogos.

Apie 575 milijonai kinų džiaugsmingai minės šią- šven
tę, šias iškilmes, šią sukaktį;

Per šimtmečius buvusi pavergta, savų ir svetimų plė
šikų mušama ir išnaudojama, didžioji kinų tauta pati 
savo pastangomis, prieš trejis metus, išsilaisvino ir pa
skelbė zsavo kraštą Liaudies Respublika.

Ir šie treji metai kinų tautai buvo didžiulio progreso 
metai, pirmynžangos metai, — pirmynžangos moksle, 
kultūroje ir ekonomijoje.

DEJA, mūsų krašto valdovai į Kiniją dar vis žiūri, 
kaip i seną Kiniją, bile kieno pastumiamą šalin Kiniją, 
netikusią, neorganizuotą, atsilikusią Kiniją.

Ir nors Kinijos Liaudies Respublika jau gyvuoja trejis 
metus, mūsų vyriausybė jos dar vis nebepripažįsta. At
rodo, tarytum tokio krašto pasaulyj nė nebūtų! Bet mū
sų vyriausybė pripažįsta Čiang Kai-šeko kruviną kliką, 
kurią kinų tauta išvijo, nes toji klika jai padarė baisios 
žalos.

Į Jungtines Tautas Kinijos Liaudies Respublika dar 
vis neįsileidžiama ir neįsileidžiama vyriausiai dėl to, kad 
mūsų vyriausybė prieš tai atkakliai kovoja.

Mums rodosi, dabar tenka padaryti Kinijos atžvilgiu 
persiorijentavimą ir Washingtone, ir Paryžiuje, ir Lon
done. (Tiesa, Londonas, pripažino Kinijos Liaudies Res
publiką, tačiau jos reikalavimų neparemia Jungtinėse 
Tautose.)
> Dabar tokiam persiorijentavimui kaip tik laikas.

ŠIOMIS DIENOMIS gal jau atsidarė, o gal greit atsi
darys Pekine, Kinijos sostinėje, Azijos Tautų Kongresas 
taikai ginti.

Šiame Kongrese dalyvaus apie 40 kraštų atstovai; ja
me bus atstovauti ne tik Azijos, o ir nemaža Europos 
kraštų.

Jungtinių Valstijų taikos šalininkai taipgi ten bus at
stovauti,—iš viso, sakoma, jų esą apie 10.

Kongreso tikslas, aišku, bus taika Azijoje,—visųpir- 
miausia <taika Korėjoje.

Kongresas pasisakys už viso pasaulio šalių suartėjimą, 
už palaikymą tvirtų kultūrinių ryšių, už apsikeitimą' ir 
mokslo žiniomis.

Netenka nei sakyti, jog Kongrese vyraujančią rolę 
vaidins Kinijos liaudies atstovai.

Taigi šiuo metu pasaulio akys yra nukreiptos į Kiniją 
ir visą Aziją. • •

1,200 AREŠTUOTA
NEDIDELĖJE Centrinės Amerikos respublikoje, Sal

vador, prieš keletą dienų buvo suareštuota 1,200 asmenų.
Jie buvo suareštuoti ir įkalinti bėgyje 24- valandų*
Kuo šie areštai pateisinami?
Krašto prezidbntas Oscar Osorio skelbia: girdi, komu

nistai, veikdami pogrindyje, buvo bebandą skleisti te
rorizmą ir pagrobti krašto valdžią!... /

Kas gi tikės šiuo “aiškinimu”? Juo tegali tikėti tik 
neišmanėlis.

Tačiau, faktas yra faktu, kad ir Salvadoryj darbo žmo
nės juda ir kruta, o reakcininkai, biją savo šešėlio, grie
biasi žiaurių priemonių tam judėjimui kelią pastoti.

SPAUDA IR NIXONAS
i KOMERCINĖ SPzYUDA*, kuri aklai remia Eisenhowe- 

rį, jau paskelbė, būk, girdi, republikonų kandidatas vice
prezidento vietai, Nixon, savo “pasiteisinimo” kalba “pa
sistatė save labai aukštai;” jis save, esą^ nubaltino ir 

šiandien nieks jam negalįs nieko blogo- primesti.
Ką gi iš tikrųjų Nixonas padarė?
Savo kalba, kuri republikonų partijai lėšavb apie $75,- 

000, Nixonas tik dar aiškiau pasisakė, kad jis yya niekas 
daugiau, kaip turtingųjų reakcininkų industrialistų sam
dinys. * t

Kiekvienam juk aišku: jeigu Kalifornijos milijonieriai 
davė Nixonui pinigų, tai jų nedavė už dyką. Gi kad jie 
jam davė ir kad Nixonas juos ėmė, jis pats prie to pri
sipažino viešai, kalbėdamas radijo ir televizijos audi
encijai. /

Nixonaš"§ave “rtusi baltino” tik turčių ir jų agentų 
akyse ,o ne liaudies, ne švarių žmonių akyse!

Angelų mieste, Kaliforni
joje, viduramžė moteriškė 

1 klūpojo prie karsto, ant ku
rio gulėjo užtiesta trispalvė 
vėliava. Varstydama tarp 
pirštu rožančiaus karielius 
ji tykiai šnabždėjo maldą, 
retkarčiais pastiprindama 
gailiais atdūsiais ir nurie- 

I dinčiomis jos veidu žiban
čiomis ašaromis.

—Kas guli tame karste? 
—domėjosi žmonės. Kas 
glūdi tos gedulo skaryte 
prisidengusios moters šir
dies gelmėse, kad jinai ne
sitraukia nuo karsto, tar
tum čia tarp tų kelių len
tų rastųsi užkaltas visas 
jos gyvenimas? Iš kur se
miasi jos kantrybė čionai 
be perstojo budėti? Paga
liau, kas yra, kad karstas 
čia kelinta diena guli, o nie
kas nesiruošia laidoti, nors 
ir uždūšinės mišios atgie
dotos Angelo Sargo bažny
čioje jau prieš porą dienų?

Tie žmonių klausimai, 
pagaliau, surado atsakymą. 
Atidengė, visame nuogume 
parodė žiaurių žmonių žiau
raus poelgio pasėką: 
' Karste gulėjo jos. trečia
gimis sūnus Philip Duarte, 
kuris dar nepilnamečiu bū
damas karo rengėjų buvo 
išsiųstas Korėjom Vos su
ėjęs 19-ką metų jis ten pa
dėjo jauną gyvybę. Tai jam 
— ir savo nebaigiamam, 
žiauriam vargui — Mrs. Ri
ta Gonzales Duarte kalbė
jo savo gailią maldą.

Tiesa, yra dar nelaimin
gesnių už mane, bandė ra
mintis Duartienė. Yra žmo
nių, kurių jau mirė ar iš- j 
gabentas Į svetimas šalis 
karams paskutinis vaikas. 
Pas ją radosi dar 12 gyvų
jų vaikų apart dviejų nu
marintųjų dviejuose karuo
se. Tačiau Philipo, o taip 
pat ir ano, Dovido, vieta 
šjrdyje tebepas.ilieka pilna 
jos pačios gyvybę nuodijan
čios, naikinančios gėlos.

—Kad nors- galėčiau gar
bingai palaidoti!1— pusbal
siu gailiai suvaitojo Duar
tienė ir apsidairė, ar kas 
neišgirdo jos sekreto. Tik
tai stebuklas tegalėti! pa
gelbėti, pamąstė ji ir vėl 
uoliai pradėjo melstis.. Bet 
stebuklų nėra ir pas ją ste
buklas neatėjo.

Tačiau jos ilgas maldas 
pastebėjo žmonės, ir' štai 
kas iškilo aikštėn:

Kada1 jos sūnus Philip ta
po, užmuštas Korėjoje 1950 
metų rugsėjo 16-tą dieną, 
jis buvo ten pat ir palai
dotas. Dabar, šių metų 
rugpiūčio 22-rą, jo kūnas 
(ar ta žemė, kur jo gyvybė 
liko ir kūnas gulėjo) tapo 
pargabentas į San Eraneis- 
ko uostą ir iš ten į Paschall 
šermeninę San Fernando, 
Calif.

Pirm kūno parvežimo, šei- Užkariautų jiems vėl tuos 
mai buvę telegrafu praneš- žmones, kurie nuo jų pasi-
ta, kad parveš kūną ir kad 
atveš $75 laidojimo' iškaš- 
čiams.

Kūną parvežė, bet tų $75 
neatvežė. Parlydėjęs kūną 
saržentas pasisakė norįs 
nueiti atlankyti savo gimi
nes ir daugiau šermenyse 
nebepasirode. Gal nuėjo ir 
pas mergelę. Gyvam nori--

tarp gyvųjų, pasidžiaugti 
gyvybe.

Prieš motiną iškilo dar 
kita problema, vargo moti
nos problema. Jos vyriau
siasis Dovidas, didvyriškai 
miręs kare prieš fašizmą 
ant Luzon 1945 metu ba
landžio mėnesį, buvęs ap
teiktas aukščiausiu kariš
kiui teikiamu požymiu — 
Kongresiniu Garbės Meda
liu — buvo palaidotas su 
pagarba, geresnėse kapinė
se. Teis Duartienei kėlė 
daug minčių: Tai dėl ko 
mano trečiagimis neturėtu 
būti palaidotas ten pat? 
Tiesa, kad šis buvo pasiųs
tas kariauti už kokį ten 
Rhee. Bet ne pats išvažia.- 
vo, valdžia jį siuntė. Jis 
tarnavo valdžiai. Tai-dėl’ko 
jis net miręs turėtų būti 
nuo savo brolio atskirtas? 
Visaip ji prigalvojo ir nu
sprendė :

Ne, neleisiu Pilipuko at
skirti nuo jo brolio Dovido. 
Abu mano vaikai. Abu at
ėmė karai. Lai nors leidžia 
mirusius lankyti sykiu.

Nuėjo pirkti vietos gre
ta Dovido. Kapinyno vir
šenybė užgiedojo, jog lotas 
kainuos $247. O jie pinigų 
neturi. Ko prašyti? Kam 
pasiskųsi? Tas, kas neturi 
pinigų, gal pri jaus, bet jaus
mu už lotą neatmokėsi. Tie, 
kurie pinigų turi, padekla
muos, kaip jie tavęs gaili 
ir gražiausia patars, kad 
tau “neapsimoka” ten loto 
pirkti.

Niekam nesiskųsdama, 
motina nuėjo, ramintis prie 

! karsto, kuris dabar atsto
vauja kadaise buvusį gra
žų, mielą jos sūnų. O jos 
gyvasis sūnus Tony, 24 me.- 
tų, bėgiojo po miestą gau
ti paskolą. Jis desperatiš
kai stengėsi suteikti moti
nai nors tą laimę, kad jinai 
galės nors vienu kartu at
lankyti abu žuvusius, sūnus.

Net paskolai teikti neat
sirado geradarių. , Dolerių 
baronai neatsideda ant vai
kus karuose praradusių 
žmonių patrijotizmo. Sū
nus užstatė savo auto ir 
motinos tūlus rakandus už 
vietą veteranui broliui gre
ta kito veterano brolio.

T-a.

Jie gali apsirikti
Spaudą skelbia, kad tuo

jau po mūsų valdininkų ir 
Kongreso rinkimų Ameri
kon. atvyksianti ponia 
Chiang Kai-shek.. Atvyk
sianti “oficialiam vizitui.” 
Koks gi jos svarbiausias čia 
būtų reikailas?

Iki šiol jos vyro ir, ti
kriausia, jos svarbiausiu 
reikalu buvo, kad mūsų vai
kinai atkariautų Čiang 
Kai-shekui ir jai Kiniją.

liuosavo, juos išvijo.
Kinijos ponai gali apsi

rikti. Bet tai priklausys 
nuo mūsų piliečių. Mūsų 
vaikų gyvybės nebus eikvo
jamos už buvusius Kinijos 
ponus, jeigu rinkimuose 
bus paduota daug balsų už 
progresyvių ir dūrbiečių 
Kandidatus į prezidentą ir* O’ L' —V ~ |

si gyventi. Tas, kas girdė- viče-prezidentą, už Hallinan 
jo Earl Robinsono įamžįn- ir Bass. Ir jeigu* išrinksi- 
tą. dailią “Oh, how T want me taikos kongresmanus. 
to be alive in the. spring,” — TZ------- -  -----
vargiai* sutiktų teisti- sais 
žentą, kad jis panorėjo nors 
trumpam laikui, užmiršti* 
mirti ir mirusius, pabūti

Geras Kongresas net gene-, 
rolus gali padaryti ramiais 
piliečiais, užmirštančiais 
planus užkariauti svetimus 
kraštus. . > ‘ M:-t&

.. . į

Per 14 savaičiy miestas 
nerado šeimai namų

Brooklynas šią* savaitę |
1:'”‘ ~“geresnių kyti

Viskas, of i- j mot- 
valdžios paskelbta.

Iškilmingose program-o s e 
girdisi jai gražių pagyrų.

Ištikro, geresnių namų 
savaitė būtu didelė šventė 
šimtams tūkstančių žmo
nių. tūkstančiams šeimų, 
jeigu jos galėtų gauti ge
resnius namus, o daugeliu 
atvejų gauti* bent kamputį, 
kurį jos galėtų vadinti na
mais.

Tačiau tikrovė šeimoms 
baisiai skaudi. Štai, kad ir 
Mr. ir Mrs. Arellanos šeL 
ma. Ju vargani namai — 
varganuose namuose nuo
mojamas kamputis, kurį jie 
vadino namais — birželio

iškiliai švenčia 
namų savaitę.” 
cialu,

“Negaliu, neisiu jų 
‘ V’ 
motina, 
juos 
kaip galėčiau pasakyti, kad’ 
aš jų nesivešiu namo? Pa
sakykite, gerieji žmonės,, 
kur man atrasti, Rui< gauti 
namus? Dieve, kas man da
ryli?”

Neverk, Mrs. Arellanos, 
mes Brooklyne švenčiame 
“geresnių namų savaitę!”

lan*- 
per ašaras skundėsi’ 

“Kaip aš galėčiau- 
pamačiusį bepalikti.

Motina ir vaikas
Kūdikio* muitinime esama 

ir sunkumų
Pirmesnėse šio skyriaus 

laidose matėme apie moti
nos pieno kiekybę ir koky
bę ir apie jo svarbą kūdi
kiui. Čia šis tas reikia pri
minti ir. apie patį kūdikio 
valgydinimą, kuris nėra' to
kiu jau paprastu^ kaip iš 
šalies atrodo. Esama di
delių skirtumų tarp spėlio
jimų ir tikrojo žinojimo, 
kaip- maitinti. Ekspertai 
pataria: 1

Kaip reikia žindyti. Kū
dikis moka žįsti jau nuo pat 
gimimo. Jei jis neima krū
ties antrą-trečią parą po 
gimimo, tai kyla klausimas, 
ar jis neserga. Krūties 
žindimas — kūdikiui sun
kus darbas. Pažindęs ke
letą minučių, jis ilsisi, o 
paskui vėl ima žįsti. Būda
mas sotus, jis pradeda* 
snausti ir tik retkarčiais 
daro silpnus žindimo jude
sius. Yra . kūdikių, kurie 
žinda gerai, bet esti ir to
kių, kurie, žinda vangiai ir 
dažnai pameta krūtį. Ta
da krūtys pakankamai ne- 
išžindamos, krūčių liaukos 
nedirginamos, ir pienas pa
laipsniui ima mažėti.

Tokiais atvejais, po žin-

Peržindymas didelio pavo
jaus kūdikio jsvęikatai ne
sudaro; už vis dažniausia 
pieno perteklių kūdikis at- ■ 
pila< Bet kartais nuo to su- j 
trinka virškinimas ir už- | 
kietėja viduriai; kūdikis da- . 
rosi neramus, rėkia; blogai J 
miega. Jm» t

Nepakankamas’ kūdikio 
maitinimas irgi neleistinas. 
Reikia atsiminti taisyklę: 
/‘Maitink kūdikį ligi štfties, 
o jei- jis atpila, sunkink 
žindymo laiką;” Kas 7-10 
dienų reikia kūdikį* pasver
ti jo( išžindaniam piteJVtf kie- 
kiui ir priaugamai^' svoriui 
patikrinti. Tatai 
ga nustatyti momed|fti, ka
da kūdikiui ima 
maisto.

Sekamuose skyriuose bus 
apie nustatymą kūdikiui 
pieno kiekio ir kaip dažnai 
maitinti.

rūkti

nusinešdamas ir šeimos 
menkutę mantą. Tai buvo 
gaisre keturių šeimų namu
ko 1101 Bedford Avenue, 
Brooklyno Bedford - Stuy- 
vesant sekcijoje.

Ta nelaimė jos akyse ir 
šiandieną tebestovi kaip 
baisus sapnas. Ten sudegė 
jos sesuo Ann Rodriquez ir 
sesers trys maži vaikučiai, 
taipgi trys kiti asmenys, 
jos kaimynai.

Priblokšta gailos sesers, 
jos vaikų ir kaimynų, Mrs. 
Arellanos tuomet išėjo aša
rodama į miestinę biednio- 
kams prieglaudą. Ji ašaro
jo dar ir dėl to, kad jos vai
kučiai nebeturės namų, ne
galės Jbūti sykiu. Tačiau 
raminosi, kad benamystė 
laikina.

Bendrabutyje Mrs. Arel
lanos miegojo viename kam
barėlyje su dviemis vaiku
čiais, 4 ir 5 metų. Mažieji 
kūdikiai, 3 ir 2 metų, ir 
naujagimė dukrytė miego
jo visiems mažiesiems visų 
įnamių kūdikiams bendra
me kambaryje. Vyriausias, 
12 metų, miegojo su kitais c]vmo pieną tenka nųtrauk- 
paaugliais vaikais^4-me įį pirštais arba pientrau- 
n: Jos. vyras, uz $45aukšte. < 
savaitei darantis restaura- 
ne. sandvičius, turėjo ieš
kotis buto ir už jį mokėti 
rendą, nes jo prieglaudon 
nepriėmė.

Rugsėjo 25-tą, už trijų 
ir pusės mėnesių po-tos ne
laimingos gaisro dienos, 
valdžiai' paskelbus geresnių 
namų savaitę, geriems žmo
nėms* parūpo sužinoti, kiek 
geresnius -namus valdžia su
teikė toms padegėlių šei
moms. Jie Mrs. Arellanos 
atrado trijų kambarėlių bu
te Bronxe. Ne jos pačios 
bute, bęt jos sesers bute. Ir 
išgirdo tokią istoriją:

Mrs. Arellanos visą laiką 
tebegyveno prieglaudoje ir 
šiandieną ten tebegyventų, 
jeigu ne įvykęs nepaprastas 
prietikis. Aržios išvargintų 
motinų sąlygos iššaukė prie
glaudoje 'muštynes už vai
kus :

“Ta moteris buvo didelė 
ir stora,” įsikišo aiškinti 
Mrs. Arellanos sūnelis Car
los, 12 metų, stojęs kalbėti 
už mažai sukalbančią an
gliškai motiną. Jo motina 
Sveria l90’ svarų. Toji di
delė moteris mušė jo mo
liną pep galvą/ O ta, atsi
kirsdama, didžiajai įka.ndb 
ranką. Po susikirtimo Mrs. 
Arellanos buvo ligoninėje 
gydyti užgautą pirštą; O 
rugsėjo 23-čią, išėjus iš li
goninės, parėjo pas seserį. 
Ir tiktai tuomet sužinojo; 
kad' jbs vaikai jau paskai
dyti po įvairias vaikų prie
glaudas. z

Norėdama, visus atlanky
ti, ji turėtų praleisti veik 
visą laiką vizitams ir ture- rodytas, kūdikiui nereikia 
tii tam nemažą iždą; kurio — * 
ji neturi. ’ . 2

Tiktai 
tų pamokų 

nes jos nėra 
priežasties, 
n e u ž m i ršti

Augdamas ir stiprė- 
! damas, kūdikis paprastai 
pradeda geriau* žįsti, ir ta
da pieno dirbtinai nu
traukti- jau nebereikia.

Apie kūdikio krūtimi pe
nėjimo techniką taipgi yra 
daug kas pasakyta. Ligo
ninėse gimdančias papras
tai slaugės pamoko ir tai 
nesunku atsiminti, 
reikia rimtai 
prisiklausyti, 
duodamos be

Niekuomet
švaros, atsargumo.

Jei- motina sloguoja, kos
ti; jei skauda gerklę ar pa
kilusi temperatūra, tai žin
dydama kūdikį ji būtinai 
turi užsirišti sau burną ir 
nosį lengvai skalbiamą ska
rele ar marle..

Prieš žindymą turi nusi
plauti rankas ir numazgo
ti spenelį* virintu vandeniu.

Kiek kūdikiui reikia* pie
no? Per pirmas dvi paras 
pas motiną išsiskiria labai 
nedidelis pieno kiekis (su 
didesne ar mažesne kreke
nų priemaiša). .Nuo 3-4 
dienos pieno kiekis motinai* 
žymiai padidėja, ir kūdikis 
pradeda išžįsti iki 250 gra
mų per parą. Septynių die
nų kūdikiui per vieną pa
rą reikia 400 — 500 gramų 
pieno, trijų mėnesių — 800 
gramų, o šešių mėnesių \jau 
900—1,000’ gramų.

Gana dažnai kūdikiai pa
sitenkina mažesniu pieno 
kiekiu ir normaliai* didina 
svorį, bet didesnio pieno- 
kiekio; kaip aukščiau- nu-

Ankara, Turkija, "r- Atsi- » 
lankė Jugoslavijoj valdovo 
Tito pasiuntiniai., . Tariasi 
su turkais kariniai bendra- | 
darbiaut prieš Sovietų Są- / 
jungą; jįįl

Šeimin ėiiM
Ryžiai su jautiena

Puodukas ryžių j 
šaukštukas drusk 
puodukas iš kend 
apie 3 aipydidžiai 

nai
biskiš pipirų 
pusė žalio pipiro* 
nedidelis kenukaj

čių
5 riekelės lašiniui 
svaras jautienos | 
Turėk sumaltą nū

•s.‘ ’
komų *
svogū- 1

tomą-

I ' 
ėsos.
^svo

gūną ir žalią pipifą* j Iš- 
sviestuok kįepamą olėtą, « 
supilk virtus ryžius, ,kor- 
nus. Užberk druBkosį^“^ 
kį svogūno. KitąeAdr 
gūno sumaišyk “ 
Apdėk ryžius mėsa, 
viršaus užpilk tomatėmis. 
Viršų apdėstyk lašiniukais. 
Kepk nekarštame pečiuje 
apie valandą ir -pusę. Iš 
karto kepk uždengtą, pas
kiau baik kepti* atidengtą.

Šiam kepimui tinkamiau 
naudoti gili bleta.

Valgio pakaks apie 4 as
menims. V.

tesą. 
Ant

Today’s Pattern.

R9001 2-10

Pattern R9001 In Chjldi 
Sizes 2, 4, 6, 8, 10. Size 4 takes 
vards 35*|nch.* % yard cont

Užsakymą su 35 centą 
pažymėjimu formos n 
rio ir dydžio siųskite: 
tern Dept., 110-12 Ath 
Avenue, Richmond Hit



padėką daini- 
Pukiui ir Agotėlei 

ir kalbėtojams L. 
ir A. Metelioniui, 

ir laidotuvių

CHICAGOS ŽINIOS
sekretoriui John Thomas, 
10209 S. Union ave., Chicago 
28, 111. čekius ar money orde
rius rašykite iždininko vardu: 
A. Yuris. Atskaita tilps spau
doje.

LLD 1-mos Apsk. Kom. 
St. Vėšys, Pirm.
John Thomas, Sekr.
A. Yuris, Ižd.

riais jau per keletą urėtų ne
teko matytis.

Tad visi ir visos dalyvauki
te šiame susirinkime.

Užrašų rašt. J. Strizauskas

Detroit, Mich

Kai Stevensonas pasirodė Detroite Darbo Dienos de
monstracijoje, kažin kas pastebėjo jo bato pade skylę. 
Bet kai Stevenson atvyko į Amerikos Darbo Federaci
ją, bato padas jau buvo užlopytas. Amerikos Muzikan
tų Federacijos prezidentas James C. Petrillo pamatęs 
užlopytą padą rodo pirštu.

Padėka Dr. A. Graičiūno 
laidotuvių dalyviams

Plati progresyvių visuomenė 
įvertindama velionio Dr. An
driaus Graičiūno atliktus vi
suomeninius darbus, skaitlin
gai susirinko, kad suteikus 
pagarbą ir paskutinį patarna
vimą palydint į Lietuvių Tau
tiškas Kapines.

Reiškiame 
ninkams 
Sebelskis 
Prūseikai
karsto nešėjam 
direktoriui P, . Ridikui.

šiaja proga tenka prisimin
ti, kad jaučiame, jog mūsų 
darbas dar nebaigtas iki su- 
kelsime reikalingą sumą nors 
dalinai laidotuvių lėšų paden
gimui ir paminklo prie velio
nio kapo pastatymui, įrody
mui, kad mokame branginti 
visuomenės švietėjus ir vei
kėjus.

Laiškus siųskite t komisijos

N. GOGOLIS

TARASAS BULB:
U (Tąsa)

Ką pajuto senasis Tarasas, kai pama
tė savo Ostapą? Kas buvo tada jo širdy
je? Jis žiūrėjo į jį iš minios ir nepralei
do rtė vieno jo judesio. Jie priartėjo jau 
prie bausmės vietos. Ostapas sustojo. 
Jam pirmam teko išgerti šitą karčią tau
rę, j Jis žvilgterėjo į savuosius, pakėlė 
ranką ir garsiai ištarė:

—i Duok dieve, kad visi eretikai 
rie | 
kanl 
mug 
prie

ku
lia stovi, neišgirstų, netikėliai, kaip 
jnasi krikščionis! Kad niekas iš 
į neištartų nė žodžio! — Po to jis 
o prie ešafoto.
Gerai, sūneli, gerai! — tyliai pasa

kė Ęulba ir nuleido žemyn savo žilą gal-S

Budelis nuplėšė nuo jo senus skarma- 
lūs;'įkišo jo rankas ir kojas į tam tikras

T ■įjaudinsime skaitytojų paveikslu 
pragariškų kančių, nuo kurių piestu at
sistotų plaukai. Jos buvo padaras ano 
grubaus, žiauraus amžiaus, kada žmo
gus dar gyveno vien kruviną karo žygių 
gyvenimą ir buvo užgrūdinęs juose savo 
sielą, nejausdamas žmoniškumo. Veltui 
kai kurie, negausūs, sudarę ano amžiaus 
išimtį, buvo tų baisių priemonių prieši
ninkai. Veltui karalius ir daugelis ri
terių, šviesaus proto ir šviesios sielos, 
aiškino ,kad panašus bausmių žiauru
mas gali tik sukurstyti kazokų tautos 
kerštą. Bet karaliaus ir protingų nuo
monių valdžia buvo niekai prieš netvar
ką ir akiplėšišką valią valstybinių ma
gnatų, kurie savo nenuovoka, nesupran
tamu negalėjimu numatyti iš anksto bet 
kuriuos įvykius, vaikiška savimeile ir 
smulkmenišku išdidumu pavertė seimą 
valdžios satyra. s

Ostapas pakėlė žiaurią kvotą ir kan
kinimus, kaip milžinas. Nei riksmo, nei 
vaitojimo nebuvo girdėti net tada, kai 
ėmė laužyti jam rankų ir kojų kaulus, 
rusioj minioj tolimesni žiūrovai, kai pa
nelės nugręžė savo akis, — nieko pana- 
kai šiurpų jų traškėjimą išgirdo apmi- 
šu į vaitojimą neišspruko iš jo burnos, 
ir nesudrebėjo jo veidas. Tarasas stovė
jo minioje, nuleidęs galvą ir tuo pačiu 
metu išdidžiai pakėlęs akis, ir tik pagi
riamai kalbėjo: “Gerai, sūneli, gerai!”

Bet kai paruošė jam paskutinę prieš
mirtinę kančią, rodėsi, pradėjo jį apleis
ti jėgos. Apsižvalgė jis aplinkui: dieve, 
visur nepažįstami, visur svetimi veidai! 
Kad nors kas iš artimųjų dalyvautų 
jam mirštant! Jis nenorėtų girdėti silp
nos jnotinos raudojimų ir graudulių, ar
ba beprotiško klyksmo žmonos, raunan
čios plaukus ir mušančios į savo baltas 
krūtis; dabar jis norėtų pamatyti stip
rų vyrą, kuris protingu žodžiu atgaivin-' 
tų ir paguostų jį mirštantį. Ir išseko 
jo jėgos, ir suriko jis nusilpęs dvasia:

;— Tėve, kur tu? Ar tu girdi visa

— Girdžiu! — nuaidėjo visuotinėje 
tyloje, ir visa milijoninė minia vienu 
metu krūptelėjo. Karių raitininkų da
lis šoko rūpestingai apžiūrinėti žmonių 
minias. Jankelis išbalo, kaip mirtis; ir 
kai raitininkai truputį nuo jo nutolo, jis, 
apimtas baimės, atsigręžė, norėdamas

pažiūrėti į Tarasą; bet Taraso šalia jo 
nebebuvo: jo ir pėdsakai dingo.

XII
Atsirado Tarasų pėdsakai. Šimtas 

dvidešimt tūkstančių kazokų kariuome
nės pasirodė Ukrainos pasienyje. Tai 
buvo jau ne koks mažas dalinys ar bū
rys, išvykęs grobio arba vytis totorių. 
Ne, sukilo visa tauta, nes išseko žmonių 
kantrybė, — sukilo atkeršyti už pasity
čiojimą iš savo teisių, už negarbingą sa
vo būdo pažeminimą, už sentė
vių tikėjimo ir .šventų papročių 
įžeidimą, už cerkvių išniekinimą, 
už svetimų ponų sauvaliavimą, už 
priespaudą, už uniją, už begėdišką žy- 
dijos valdžią krikščioniškame krašte, už 
viską, kas sukaupė ir didino iš senų lai
kų žiaurią kazokų neapykantą. Jaunas, 
bet stiprios dvasios hetmonas Ostranica 
vadovavo visai nesuskaitomai karinei 
kazokų pajėgai. Šalia jo pasižymėjo se
nas įgudęs jo draugas ir patarėjas Gū
nia. Aštuoni pulkininkai vedė dvylika- 
tūkstantinius pulkus. Du generaliniai 
esaūlai ir generalinis bunčuko*) saugo
tojas jojo paskui hetmoną, Generalinis 
chorunžas lydėjo 
va; daug 
vėliavų plevėsavo 
čuko palydovai

vėliar 
mažu 
bun-

kitų didelių ir 
t o lu m o j e :

nešė b u n č u k u s.
ų pulko vyresniųjų: 

gurguolininkų, karių sendraugių, pulko 
raštininkų, o su jais pėsčių ir raitų da
linių; beveik tiek, kiek buvo rejestrinių 
kazokų, prisirinko ir savanorių ir lais
vųjų. Iš visur pakilo kazokai: nuo Či- 
girino, nuo Perejaslavo, nuo Baturino, 
nuo Gluchovo, nuo žemutinio Dniepro 
kranto ir iš visų aukštupių, ir iš visų 
salų. Didelė daugybė žirgų ir nesuskai
toma galybė vežimų vilkstinių traukė 
laukais. Ir visų tų kazokų tarpe, anų 
aštuonių pulkų tarpe, rinktinis buvo 
vienas pulkas; o tam pulkui vadovavo 
Tarasas Bulba. Viskas teikė jam pir
menybę prieš kitus: ir senyvas amžius, 
ir prityrimas, ir mokėjimas tvarkyti- sa
vo kariuomenės judėjimą, ir visų did
žiausia neapykanta priešams. Net pa
tiems kazokams atrodė pernelyg didelis 
jo žiaurumas ir kietaširdiškumas. Tik 
ugnį ir kartuves lėmė jo žila galva, ir 
jo patarimas karinėje taryboje buvo tik 
vienas: viską naikinti.

Nėra reikalo aprašinėti visų mūšių, 
kuriuose parodė save kazokai, nei visos 
laipsniškos kampanijos eigos: visa tai 
įtraukta į metraščių puslapius. Yra ži
noma, koks būna rusų krašte karas, su
keltas už tikėjimą: nėra jėgos už tikėji
mą stipresnės. Jis neįveikiamas ir rūs
tus, kaip gamtinė uola audringoj, nuo
lat besikeičiančioj jūroj. Iš paties jūros 
dugno vidurio stiebia ji į dangų savo 
nepralaužiamas sienas, visa sukurta iš 
vieno vientisinio, ištiso akmens. Iš vi
sur ją pamatysi, ir žiūri ji tiesiog į akis 
pro šalį bėgančioms bangoms. Ir var
gas laivui, kuris susidurs su ja! Į šipu
lius subyra jo bejėgiai lai vary kiai, skęs
ta ir tuupa viskas, kas yra ant jų, ir 
graudžiu žūvančiųjų riksmu skardi su
trenktas o has.

*) Hetmono valdžios ženklas.

(Bus daugiau)

Moterų Klubas veikia

Ciceros Moterų Klubas, 
ris palaiko šaunų 
Chorą, nepamiršta ir dramos 
meno.

Girdėjau, kad Klubas pasi- 
pirko iš LMS Centro komplek
tą veikalo “Buvo Klaida” ir 
netrukus žada pradėti repe
tuoti.

Kiek žinau) “Buvo Klaida“ 
yra trumpas dviejų veiksmų 
scenos vaizdelis. Režisierium 
Klubas pasikvietė seną meni
ninką Juozą Stulgaitį, kuris 
jau mobilizuoja aktorių ko
lektyvą.

Dar nežinia kurią dieną į- 
vyks perstatymas, bet netru
kus sužinosime.' O sužinoję, 
aišku, visi dalyvausime su 
šauniosiomis cicerietėmis.

Chicagos Senis.

ku-
Moterų

kad net smir-
Jis išvertė 

kuriuose 
gyventi

vietose nieko

važinėjimą 
kad kuriems

Republikonų kandidatas į prezidentus gen. Eisenho
wer kalba Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje. 
Konvencijos delegatai jį ir jo kalbą pasitiko šaltai, 
skeptiškai. Jis savo kalboje pasisakė prieš atšaukimą 
Taft-Hartley įstatymo.

Palaidotas Antanas Rulis

22 d. Ridiko lavo- 
kupina žmonių iš-

padainavo 
(dipukas)

vienas
Anta-

Pius Grigaitis, 
redaktorius. Jisai

Rugsėjo 
nine buvo 
lydint Antaną Rulį į Lietuvių 
Laisvas Kapines.

Gražiai 
naujakuris 
nas Peckis.

Kalbėjo 
“Naujienų“
ilgoj kalboj nurodė velionio 
gyvenimą ir veikimą tarpe lie
tuvių socialistų. Kalbėjo kaip 
tai šaltai, tarytum dabar jam 
socialistų veikimas jau sveti
mas. Bėrė žodžius bejausmiai.

Paskui vienas jaunas vyras 
tarė kelis žodžius angliškai.

Rulio sesuo Elzbieta ir vy
ras Jonas Cable atvyko net iš 
Los Angeles, Cal. Taipgi jo 
brolis Jonas Rulis ir jo žmona 
iš Rockfordo. Rop.

Rado A. JanutaviČiaus lavoną

Gale praėjusios savaites 
vaikai bežaizdami ir bėgioda
mi po preriją, 43rd st. ir Hoy- 
ne ave., pamatė, kad žolyne 
guli lavonas. Jie pašąukė po
liciją, kuri nugabeno lavoną į 
apskrities lavoninę (County 
Morgue).

Pusseserė Radavičienė su 
vyru nuvyko į lavoninę atpa
žino, kad tai dingusio Antano 
JanutaviČiaus lavonas.

Iš visko atrodo, kad Januta- 
vičius pats atėmė sau gyvastį 
nusišaudamas su šautuvu. 
Šovęs į veidą, šautuvas rastas 
šalia lavono.

Velionis Antanas Janutavi- 
čius buvo nusiminęs delei svei
katos. Jis kiek laiko atgal bu
vo nugabentas į ligoninę kur 
išbuvo šešis mėnesius. Išėjęs iš 
ligoninės, jis kelios savaitės 
atgal išėjo ir negrįžo.

Trečiadienį įvyks koronerio 
išklausinėjimas. Kūnas, kiek 
žinome,, bus pašarvotas vienoj 
Euideikio šermeninėj. Kurioj, 
bus pranešta vėliau.

Gaila, kad taip tragiškai 
užsibaigė JanutaviČiaus gyve
nimas. Jis buvo nuoširdus pa
žangaus judėjimo r.ėm^jas

Rėp.

įvairios žinios t
Kai Mr. Cobo buvo renka

mas į majoro vietą, jis priža
dėjo pagerinti labai daug ką, 
tarp kitko, ir transportaciją— 
gatvekariais ir basais. Bot jis 
taip “pagerino,” 
da ir pamislyti.
tūkstančius namų, 
žmonės dar galėjo 
10-15 metų, o jų 
nedaro.

Gatvekariais 
taip “pagerino“,
reikia jais važinėti į darbą ir 
atgal, tai Cobo visaip keikia.

Kai buvo dešimt centų fė- 
ras, buvo pusiau daugiau gat
vekarių ir busų, o kai pakėlė 
iki 15 centų, transportacija 
labai sumažėjo. Dabar pakėlė 
dar penkiais centais—iki 20 
centų, kas reiškia, kad ap
link kelionė, nors tik 10 gat
vių tolio, kainuos 40 centų. 
Dabar galima sakyti, kad tran
sportacija toliau sumažės, nes 
sumažės važiuotojai. Kuriam 
nereikės “transferio“, tas eis 
kad ir 15 gatvių ir nemokės 
20 centų į vieną pusę.

Vienas važiuoja 6-7 mylias, 
o kitas tiktai 15 gatvių arba 
porą mylių, bet abudu moka 
tokį patį mokestį už važiavi- 
ma.

Jeigu miesto valdovai pa
tvarkytų gatvekarių sistemą 
taip, kaip jie yra patvarkę 
vandenį, tai kitaip būtų. Už 
vandenį miestas juk nekolek- 
tuoja lygiai iš kiekvieno buto. 
Kas naudoja daugiau vandens, 
tas daugiau moka, o kas nau
doja mažiau—mažiau moka. 
Arba, daleiskime, daugiau 
naudoji elektros, daugiau ir 
užsimoki. Visi geležinkeliai tu
ri tokią pat sistemą: kas to
liau važiuoja, tas daugiau mo
ka.

i Gatvekarių ir busų sistemą 
pakeitus, būtų trumpakelio ir 
ilgakelio važiuotojų.

Prie to, reikia pasakyti ve 
kas. Nuo Davison 
Campau iki Fordo 
yra apie 12 mylių, 
tiek pat turi mokėti,
Springwells į Fordą.

Mr. Cobo ištaisė iš 
rių važiuotojų po dešimt cen
tų nuo kiekvieno fėro, bet va
žiuotojai turi stovėti pusę va
landos, kad dasigauti į vidų.

Visi vietos laikraščiai rašė, 
kad fėras pakeliamas penkiais 
centais, jog nereikėtų eiti į 
skolas, bet bušų ir gatvekarių 
languose uždėjo pranešimą, 
kad fėras pakeliamas del 
trans p ortą c i j o s pageri n im o.
Turbūt jie įsivaizdavo, kad va- 
žinėtojai yra nesusipratėliai.
Pričeris po areštu 
už moralybę

The Re v.
Ziarko tapo suareštuotas 
nemorališką žygį 
do Nardin Parke, 
River ir Chicago.

Kai jį policija 
'jis pasakė esąs
Grand River 
Church.”
Už neteisingą pasakymą 
90 dienų arešto

William Sweeney, papuolęs 
už girtybę prieš teisėją Joseph 
A. Gillis, gavo pasiūlymą, kad 
jei jis pasakys tikrą tiesą, 
kiek sykių jis buvo areštuotas, 
tai gaus “break.” Sweeney pa
reiškė (spėdamas), kad buvęs

areštuotas 85 sykius. Teisėjas 
Gillis, vartodamas rekordus, 
pasakė: “Tu buvai areštuotas 
198 sykius, 90 dienų kalėji
mo.” Spartakas

St. Petersburg, Fla.

Waterbury, Conn
Pranešimas LDS 49' 
kuopos nariams

Spalio 1 d. įvyksta LDfe 49 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Bus pora naujų , dalykų. 
Pirmas, tai bus išduotas ra
portas iš LDS 10-to ' seimo. 
Taigi kožno nario pareigą bū
ti susirinkime ir išgirstu kas 
.buvo seime nutarta; .Antras 
dalykas, tai šiame susiiįinkimc 
bus užkandžių. Tad buįs gera 
proga visiems nariams) kartu 
susėdus užsikąsti ir pasikalbė
ki, ir linksmai laiką, pržileisti. 
Taipgi bus proga atnaujinti 
pažintis, kadangi su kaįi ku-

ir Joseph 
dirbtuvės 
ir iš ten 
kiek nuo

gatveka-

Albert Aloysius 
už 

prieš Swan- 
prie Grand

suareštavo, 
“pastor of the 

Avenue Baptist

Waterbury, Conn.
Prašpme visų įsitėmyti, 

kad
Sekmadienį

Spaliu 12 October
Waterburyjo yra rengiami pie
tūs. Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio* Laisvės. Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdomiu prakalbų.

Spalio 22 d. jau sueis vie- 
neri metai nuo mirties mano 
mylimo gyvenimo draugo ir 
bnangaus tėvo Kastanto Ta- 
shalio. Nors laikas greitai bė
ga, nešdamas vargus ir bėdas 
varguolių žmonių, bet man 
neišneš iš širdies gilios atmin
ties mano taip numylėtos ypa- 
tos, su kuria išgyvenau 35 me
tus ir su kuria taip rūpestin
gai išauklėjome savo šeimyną. 
Ir dabar, kuomet jau buvo ge
riau gyventi ir kuomet dar 
taip norėjosi senatvėje vienas 
kitu pasidžiaugti ir pasigėrėti, 
tai negailestingoji mirtis išplė
šė j j iš mūsų tarpo.

Jis mirė, jis apleido šį van 
go pasaulį, bet jo malonumas 
ir geri darbai pasiliks su mu
mis iki mano gyvos galvos. Aš 
jo niekados, <> niekados nepa
miršiu., iki ii* aš pati pas jį nu
eisiu.

Nors mano širdis baisiai 
skauda ir verkia, netekus ta
vęs, tu mano mylimasis drau
ge, bet tu ilsėkis toje šaltoje 
žemelėje, kur nei skausmas, 
nei vargas tavęs daugiau nebe
pasieks. O aš dar čia pasiliku
si dirbsiu tavo pradėtą darbą.

Adelia Tashalis

New Haven, Conn.
LLD Konferencija 
Apielinkės svečiai \
Didelis banketas

Gražiai pradėsime žieminę 
veiklą svetainėse. Va jau sek
madienį spalio (Oct.) 19 d. į- 
vyks LLD 3-čios Apskrities 
metinė konferencija Lietuvių 
Svetainėje, 243 Front St., kai 
10:30 vai. iš ryto.

Kiek dabar jau nugirsta, at
vyks iš kuopų po skaitlingą 
būrį rinktų delegatų, taipgi 
šiaip sau svečių, norinčių kon
ferencijos eigą pamatyti. Tai 
džiuginanti gandai, veikiau
siai, kad taip ir bus.

Pageidautina, kad visi dele
gatai, žinoma, ir svečiai pribū
tų laiku, nes konferenciją

reiks baigti laiku, prieš ket
virtą valandą po pietų.

—o—
Tą pačią dieną popietyje 

apie ketvirtą valandą prasidės 
didelis, puikus banketas, kuri 
rengia LLD 32 kuopa .

Vietos pažangiečių banke- • 4 
tai visuomet buna sėkmingi, o 
už tai jie buna sėkmingi, kad 
newhaveniečiai turi savo narių 
tarpe apsukrias, darbščias vL j 
rėjas — gaspadines. Jos daly- J 
vius gerai pavaišina su ska
niais valgiais, su kava ir kitais 
išsigėrimais. Kad neprisieitų 
nuobodžiaut ir norintiems pa
silinksminti, tai bus orkestras 
šokiams. . '

Kadangi suvažiuos daug de
legatų ir svečių iš visos apie
linkės į LLD konferenciją, tai 
jau aišku, kad ir jie mylės 
pasilikti bankete kartu su vie
tiniais ir skaniai pavalgyti, bei 
šiaip sau linksmai laiką pra- » 
leisti.

Bilietų kaina tik $2.
Vadinasi, New Havene spa- j 

lio 19-tą dieną bus daug nau
jo.

LLD 3-čios Apskr. Valdyba.

Anekdotas
Apsiėjo be rinkimų

•
Ilgas plonas berniokas 

.įėjo miesto valdybon ir pri
ėjęs prie vieno raštininkp 
pasakė norįs gauti leidimą 
vedyboms.

“Labai gerai,” atsiliepė, 
raštininkas. “O kurgi jūĄ\ 
sų išrinktoji jaunamartė?’’

“Kaip tai išrinktoji jau
namartė?” perklausė ber
niokas, pridurdamas: “Jo
kiu rinkimu šiame reikale 
nebuvo — ši mergina pati 
save tai vietai pasiskyrė.”

- ....

Įvairūs išsireiškimai
Abejonė - skepticizmas.— 

žmonių daugumai abejonė 
kuriuo nors vienu dalyku . 
reiškia vien tik aklą tike ji- j1 
mą kuo nors kitu.

G. C. Lichtenberg

Apie savimeilę. — Visi 
žmonės patys save labiau
siai myli. Plautus

Surinko žemaitis (į

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Tfečiadien., Spalio-October 1. 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



susirinkimo

10- 
aiš- 
imi-

z Rugsėjo 24 d. įvyko lietu
vių kriaučių 54-to skyriaus su- 
sirinkimaK 11-27 Arion PL, li
nijos svetainėje. Dauguma bal
sų kriaušiai nutarė, kad loka- 
lo pirmininkas paskirtų mar
šalkas prižiūrėti ateinančius į 
susirinkimą, kad jie būtų lo- 
kalo nariais, parodytų savo li
nijos ir social security korte
les. Paskiausiais laikais tą at
likdavo lokalo vykdančioji ta
ryba.

Iš CIO konvencijos rapor
tus išdavė S. Jackus ir Juozas 
Yuškauskas. Raportuose pažy
mėjo, kad konvencija daug 
gerų dalykų nutarė. Ypatingai 
buvo priimtos rezoliucijos 
prieš Tafto-Hartley ir kitus 
priešdarbininkiškus įstatus. 
Suprantama, jeigu unijos va
dai apie 15 milijonų savo ar
mijos pavartotų, tai visokį 
prieš unijistus iškepti biliai 
būtų numesti į gurbą.

Pas lietuvius kriaučius 
kale turėtų būti visiems 
kiau žinomi dalykai apie
jos veteranus pensijonierius, 
kurie jau minta Dėdės Šamo 
duona. Per desėtkus metų šie 
vyrai darbavosi labui unijos ir 
lietuvių lokalo, bet praėjusia
me susirinkime vienas pirmi
ninko paskirtas maršalka skai
tyti balsų atsakė, kad pensi
ninkų balsų neskaitys. O uni
jos taisyklės yra tokios:

Pensininkai savo lokaluose 
gali dalyvauti susirinkimuose, 
kalbėti ir balsuoti, tik negali 
unijos viršininkų rinkimuose 
balotais balsuoti. Tai kodėl 
neturi būti pas mumis lokale 
tie dalykai aiškūs? Kodėl jūs, 
pensininkai, esate apsileidę ? 
Unijos duokles mokate, o 
duodatės kokiam vėjo pamu
šalui jumis dergti. Kreipkitės 
į.Joint Boardą reikalaudami 
savo teisių. Po to ateikite j 
lokalo tarybos posėdį, įrody
dami, kad jūs turite teisę lo
kale kalbėti ir balsuoti. Tuo
met lokalo pirmininkas tų vė
jo pamušalų neskirs balsų 
skaityti. -

Skyriaus delegatas raporta
vo iš kriaučių darbaviečių sto
vio. Iš Ubarevičiaus raporto 
pasirodo, kad lietuviškos dirb
tuvės pilnai dirba. Kadangi 
dabartinis sezonas yra žiemi
nis, tai kriaušiai turi darbų.

x Delegatas pranešė, jog Joint 
Boardas reikalauja, kad ir lie
tuviai kriaušiai prisidėtų prie 
vajaus ateinantiems valdi
niams rinkimams, kad būtų iš
rinktas prezidentu demokratas 
ir neįsileisti republikono kari
ninko. s.

PRAŠOME 
ATSILANKYTI

Aidiešiai kviešia visus atsi
lankyti į jų pasilinksminimą, 
kuris yra rengiamas tikslu pa
minėti Aido Choro 40 metų 
sukaktuves.

Atsilankykime ' visi Aido 
Choro rėmėjai ir mylėtojai šj 
sekmadienį (spalio 5 d.) pas 
aidiešius, kurie lauks kiekvie
no su skaniomis vaišėmis.

NewYorto^/ž^2lnJm
Svarsto McCarrano ir 
Walterio aktą

Prezidento paskirta 
gracijos ir Natūralizacijos Ko
misija susirinko New Yorke 
rugsėjo 30-tą ir spalių 1-mą. 
Viešuose posėdžiuose svarsto 
įvairias fazes to akto, žymūs 
asmenys yra .užsiregistravę 
kalbėti tuo klausimu.

Posėdžiai vykdomi tame pat 
teismabutyje Foley Square, 
kur einant to pat McCarrano 
aktu yra teisiami darbininkų 
vadai ir tardomi-kamantinėja- 
mi mokytojai, žinoma, vieni ir 
kiti turi atskirus kambarius— 
ten šimtai kambarių.

Tarpe įžymiųjų kalbėtojų 
yra valdininkas Philip B. Pe
arlman, senatorius Lehman, 
kongresmanas Celler, Hunter 
Kolegijos prezidentas George 
Shuster, negrams gerovės or
ganizacijos viršininkas Walter 
White, N. Y. valstijos darbo 
komisijonierius Edward Corsi, 
Pasaulinės Bažnyčių Tarybos 
atstovas Edgar Chandler.

Kalbės atstovai unijų ir ki
tų organizacijiĮ. Tikimasi, kad 
tšis susirinkimas pastiprins 
veiklą už atšaukimą to aršaus 
įstato.

Imi

Dviejų auto susidūrime ant
Merrick Road tapp sužeisti 4

Hallinan mitingai N. Y 
Queens ir Brooklyne

Progresyvių ir darbiečių 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentą Vincent Ilalli- 
nan, žymus kai i foru ietis advo
katas, šiomis dienomis gastro
liuoja po visą Didįjį New Y or
ką.

Pirmadienį, pradedant 7 :15 
ryto pirmuoju mitingu atvira
me ore ties prieplaukomis, 
baigiant 10 vai. prie Broad
way ir 145th St., jis turėjo 
New Yorke atbūti 10 milingų.

Antrai!. keliauja po Bronx, 
pradedant 10 ryto, baigiant 
10 vakaro, salėje, Hunts Point 
Palac'e, 953 Southern Blvd., 
viso 13 mitingų.
Trečiadienį atvyks j Queens

Queens ntitingai įvyks seka
mai :

Pirmasis — 12:30, pertrau
koje pietums, prie Jack Frost 
cukrinės, 55th Ave. ir 22nd St.

2:30 vai., prie — Sunshine 
Buicuit šapos, Thomson St. ir 
Skillman Ave.

4 :30—prie Sperry Gyrosco
pe šapos, Union Turnpike ir 
271st St.

8 vakaro — atvirame ore, 
Quueensbridge Oval, 10-26- 
41st Ave.

10 vakaro—salėje, Lost Ba- 
tallion. Hall, 93-29 Queens 
Blvd.

Visose vietose mitingas tęsis 
vieną valandą.

Ketvirtadieni ir penktadienį 
Hallinanas lankysis Brookly
ne. Valandas ii- vietas matysi
te sekamose laidose. T-as.

Matykite filmy festivalį)
Kaip jau yra žinoma, filmų 

fe.stivalis įvyks per tris dienas. 
Ir visomis dienomis bus rodo
mos labai gražios ir brangios 
filmos. Penktadienį spalio 
(Oct.) 3-čią dieną, 8-tą valan
dą vakaro bus rodoma opera 
“Barber of Seville,” “Papar
čio žiedas” ir “Botanic Gar
den.” šeštadienį, 8-tą vai. va
karo, “Young Mr. Lincoln” ir 
“Kuprotas Oželis”, o sekma
dienį, 2:30 valandą po pietų, 
“History of Franklin D. Roo 
sevelt” ir opera “Birutė.”

šias aukščiau minėtas fil
mas parinko Jurgis Klimas ir, 
kaip matyt, bus kuomi pasi
grožėti, pasimokyti.

Filmininkui J. Klimui šiais 
metais sukanka 20 metų kai 
jis darbuojasi filmų rodymo 
bei filmavimo dirvoje. Jis ta 
proga ir parinko šias gražias 
filmas ir rodys mūsų lietu
viams per tris dienas.

Taigi, gerbiamieji lietuviai, 
visi ir visos matykit rodant 
šias gražias filmas, mes užtik
rinanti, kad būsite patenkinti 
jų rodymui.

Rengia LDS 46-ta kuopa ir 
filmininkas Jurgis Klimas.

Beje, prašom tėmyti filmų 
rodymo dienas ir valandas. 
Penktadienį 8-tą valandą va
karo, šeštadienį 8-tą vai. va
karo, o sekmadienį 2:30 ir tę
sis iki 4:30: o paskui baliavo- 
sime Aido Choro rengiamame 
vakarėlyje.

širdingai kviečia,
Rengimo Komisija

Kaltina sukčiavime 
pašalpos prašymu

Ponas Rose poniai 
užrakino duris

kad

pajamas 
šeimai

mėnesių 
pašalpos

New Yorke, sulaikytos 
mui trys moterys už tai, 
jos nuslėpusios iš kitur gauna
mas šiokias tokias
eidamos prašyti sau ar 
miestinės beturčiams 
mos pašalpos.

Viena kaltinamųjų, 
ma, gavusi penkių 
laikotarpiu $1,317
kai tuo pat laiku ji bliuskelių 
siuvimo šapoje užsidirbusi 
$1,192. Kita kaltinama bėgiu 

išėmusi $7,- 
tuo pat 
$11,842

dešimties metų 
711, pašalpomis,' kai 
laikotarpiu uždirbusi 
kaipo tarnaite.

Trečioji, kas metai 
ti kūdikį motina, 
tuo,
gavusi vaikams išlaikyti $11,- 
556 pašalpomis, o nesakiusi, 
kad ji turi dirbantį (nors ir 
neoficialų) vyrą. Vyras

g im d ap
kaltinama 

kad begia šešcrių motų

UN tarnautojams 
gresia benamyste

tuo

Arti septyniems šimtams 
šeimų—681—gręsia benamys
tė jeigu iš kur nors neateis ga
linga ir ryžtinga talka. Kol 
kas tokios spėkos nesimato, o 
stebuklų nėra ir, bendrai, in
teligentija stebuklams netiki. 
Nebent kuris turėtų iš to pel
no.

poniaMiami
Rose atrado
33 Beekman

Sugrįžusi iš 
Eleanor Holm 
puošnaus buto 
Place užraktą pakeistą. O kad 
Rožių vaide plunksnos nepra
dėtų dulkėti ir diegliai diegti, 
ją pasitiko trys detektyvai, 
advokatas ir būrys korespon
dentų'.

Roses nusitarė skirtis. Tačiau 
vis dar vaidijasi už turtą. Esą 
įtariama, kad Mrs. Rose 
brangius daiktus iš namų 
krausčiusi kitur.

Prašalino iš darby 
politinius priešus

Gross liudijo prieš 
policistus

Atgabentas iš kalėjimo liu
dyti prieš buvusius savo drau
gus policistus, buvęs gemble- 
rių tūzas Gross vardais įvar
dijo ir veik pirštu, parodė 26 
tuo laiku buvusius teismabu- 
tyje policistus, kaipo jo biz
nio globėjus už kyšius. Kitų 
iš 31 tebesančių (originaliai 

’ buvusių 34) byloje policistų 
tuo tarpu nebuvo teismabuty-

- jo. Kada vėliau atėjo kiti du, 
ir tie tapo Grosso parodyti. 
Tokia, mat, yra dolerio gar
bintojų moralybė: kai drau
gingumas buvo pelningiau, 
buvo draugais. Kai pasirodė 
naudingiau sau to draugingu
mo atsisakyti, į buvusius 
draugus atsuko įkaitinantį 
pirštą.

To piršto atsisuk i m as į bu
vusius draugus daugelio paro
dytųjų šeimoms reikš tragedi
ją. Tūli kyšiais susikrovė tur
to. Bet kiti—lengvai gavo, 
lengvai praleido. O pagauti 
prasižengime prarado darbą ir 
praras pensijas, kuriomis kai 
kurie no už ilgo būtų pradėję 
naudotis.

Tarpe parodytų yra 6 kapi- 
. tonai, 1 leitenantas, o kiti 21 

—eiliniai.

Miestinės dvipartinės Rinki
mų Tarybos, susidedančios iš 
4 narių, prezidentu paskirtas 
demokratas James M. Power, 
sekretorius John R. Crews, re- 
publikonas. Nežiūrint jos ma
žumo, taryba turi ne mažiau 
galios, kaip tonas dinamito. 
Ji gali pakreipti savaip dau
gelį rinkiminių klausimų, y- 
pač parinkime kandidatų.

de*Teatrininkas Billy Rose 
juoja, kad vagys apkraustė jo 
butą 33 Bęekman Place. Išne
šę net 629 daiktus, kurių dau
guma esą retai kur užtinkami 
ir brangūs. Jis sako, kad net 
peleninė vertesnė vieno nike
lio nepaliko bute. Bet žmonės 
kalba, kad dėl porinių vaidų 
vienas ar kitas tuos brangu- 
mynus paslėpė.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE
SILK SPOTTER. Experienced, to 

work in modem solvent plant. Vi
cinity Northeast Philadelphia. Do
ing qualjty retail work. $75.00 per 
week, 5 days, Hours 8 A. M.—5 P. 
M. Steady work, good working con
ditions. Apply in person or phone: 
Churchville 646.

Kent’s Dry Cleaning, 
Bustleton Pike, Feasterville. 

(191-193)

General Kitchen Help & Bus Boys. 
Good working conditions, plus good 
pay to reliable mon. Inquire in per

Track Kitchen, Garden State 
Merchantville 8-3540. Ext. 47. 

(189-195)

son.
Pa rk.

ir

Brooklyne areštuoti du 20 
metų vyrukai, mušeikučių 
gaujos nariai, kaltinami, kad 
jie puolė policistus, nuėjusius 
pagalbon garažo darbininkui 
negrui, kurį tie mušeikučiai 
buvo užpuolę.

CARPENTERS, UNION
Apply 

STOFFLET & TILLOTSON
Rifrigerated Warehouse Bldg.
Philadelphia State Hospital

Southampton Rd., Off Roosevelt
Boulevard.

Ask for Mr. PRUITT 
(186-192)

RANDAVOJIMAI

vienos šeimos nariai. Kitos 
mašinos keleiviai nenukentėjo.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13-tos kuopos susirinkimas 
jvyks ateinanti ketvirtadieni, spalio 
(October) 2 d., 8 vai. vak., Libert 
Auditorijoj. Visi nariai dalyvaukite®^.

Valdyba.
(191-192)

MONTELLO, MASS.

Blynų Piknikas Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick R&, 
rengia Moterų Apšvictos Klubas, 
įvyks sekmadieni, Spalio-Oct. 5 d.. 
pradžia 1 vai. dieną. Visko bus už
tenkamai, prašome visus dalyvauti.

Rengimą Komisija

įas 
d.,

Tautiško Namo kamba- 
prasidės 7:30 vai. vakaro, 

nes 
rei- 

(Ne-

(192-194) 
MONTELLO, MASS,

L.L.D. 6-tos kuopos susini 
{vyks pirmadienį, Spalio-Oct. 
Lietuvių 
riuose,
Visi nariai prašomi dalyvauti, 
turime daug svarbių reikalų, 
kia prisirengti žiemos sezonui, 
pamirškite Laisves vajaus—L.A.)

Geo. Shimaitis, fin. raš(.
(192-194)

WORCESTER, MASS.
Gerbiamieji! Moterų L.L.D. 155 

kuopa rengia žaislų pramogą Spa
lio (October) 3, kaip 7:30 vai. vak. 
Bus dovanos už atsilankymą ir už 
atsižymėjimą. Tad visi ir visos, ku
rie tik mylite pažaisti, ateikite ir 
paremkite moterų parengimą, o ne
sigailėsite.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Kviečia 
(192-194) .

Drauge pašoksime, padainuo
sime ir tuo pačiu kartu pa
rengsime Aido Chorą.

Šis parengimas įvyks Kul
tūrinio Centro naujoje salėje 
4 vai. p. p. Įžanga veltui.

Prašome atsilankyti! H. F.

Įtartas pasikėsinime ant 
dviejų moterų, Jackson 
Heights gyventojas Andrew 
M. Keogh, 30 metų, sulaiky
tas teismui be kaucijos. Keogh 
jau nuo 1932 metų ne kartą 
buvęs teistas ir kalintas už 
įvairius prasižengimus.

Iki šiol ilgą laiką toms šei
moms pavyko apsaugoti savo 
butą. Tolimesnė kovos eiga, 
sakė jie, priklausys nuo to, ką 
bus nusitarę rugsėjo 29-tos 
mitinge.

UN tarnautojų rūpestis bu
tu prasidėjo praėjusį pavasa
rį, kada 15 bankų, Parkway 
Village namų savininkai, pa
reikalavo aukštesnių rendų. 
Bendrai imtas reikalaujamasis 
pakėlimas yra 24 nuošimčiai. 
Tačiau tūluose atvejuose 
kia iki 36.6 nuošimčių.

Rendos toje srityje ir 
jau aukštos. Jas pakėlus,
gelis neišgalės ten gyventi. O 
gauti kitur neįmanoma. Ar
šiausia, sako UN tarnautojai, 
ne baltieji visai negalės gauti 
buto dėl esamos mieste diskri
minacijos.

liki šiol gyventojai turėjo 
kovą tiktai su< bankais. Tačiau 
praėjusį penktadienį UN gene- 
ralio sekretoriaus asistentas 
Byron Price gyventojams pra
nešė, kAd bankų reikalavimas 
yra paskutinis žodis. Pirm 
UN viršininkai nesikišo.

šie-

taip 
dau-

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November 
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre: 

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 8:80 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Pasirandavoja geras kambarys 
pavieniam vyrui arba pavienei mo
teriškei. Garu šildoma. Geras pri
važiavimas, nes yra IRT, BMT li
nijos ir busai. Prašome kreiptis 
pas Moniką Ivanauskienę, 849 Hen
drix St., Brooklyn, N. Y.

TV TECHNICIAN for bench 
outside calls. Must be fully 

on radio & television. Must know 
how to use test equipment. Car 
necessary. Good salary to start with 
excellent oppor. for advancement. 
Paid holidays & vacations. Olney 
TV Service Co., 6001 N. 4th St.

LI 8-6385.
(186-192)

and 
exp.

Matthew

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Carmine DeSapio
Atstatytųjų algos 

$4,20,0 iki $9,000

kad šie buvo tiktai

to

Majoras Impellitteri praė
jusi ketvirtadienį atstatydino 
iš politinių miestinių darbų 
16 asmenų, kurie pritaria jam 
priešiškai 
politikai, 
siekė nuo 
metams.

Sakoma,
pradžia. Kad pabaudos kirvi ti
kas esąs gerai išaštrintas ir 
kad, politiniai kalbant, “dar 
daug galvų nusiris.” Tokia 
čia priimta “demokratinė” po
litika. Išrinktasis valdininku 
patsai skiriasi, samdosi visą 
armiją valdininkų, o senus, 
jeigu jie jam priešiškos parti
jos ar grupės, atstatinėja. Tie 
pasamdytieji valdininkai vėl 
samdosi sau armiją tarnauto
jų. O tos visos armijos paskui 
turi stengtis visaip už tą auk
ščiausiąjį dirbti, nes tai sykiu 
reiškia pastangas ir už pasi- 
ląikymą savo darbo. Tai dėl 
to taip sunku pas mus įsigalė
jusias politines mašinas pra
šalinti.

čia, kaip matome, buvo su
sidariusi grupė asmenų politi
niai kitaip mąstančių ir reika
laujančių kai kurių pakaitų. 
Nežiūrint, kad jie visi tos pa
čios partijos vaikai, aht jų 
nusileido partijos kirviukas 
taip greit, kaip greit jie išdrį
so pasipriešinti esančiajam 
viršiausiu.

Kas bus su jų šeimomis, su 
jų įprastu “amerikiniu gyve
nimo lygiu,” niekas neklausia, 
niekas nepaiso. Taip daro de
mokratai, taip daro republiko- 
nai, tad tas taip įprasta, kaip 
po vasaros tikėtis žiemos. Nie
kas to nei blogu neskaito. 
Paklaustas, vidutinis ant bloko 
veikiantis demokratų politinis 
bizūnas, patraukia pečiais 
pasako': “Kas kaltas, kad 
išeidami iš namų užmiršo 
Vo galvą palikti pakištą
pagalve? Kam jiems reikėjo į 
‘svetimą’ politiką kištis?”

Lietuviai tam apibūdinti tu
rėjo gerą priežodį: “Kur šuo 
laka, ten loja.” Atrodo, kad 
tūli valdininkai ir valdžios 
tarnautojai nebenorėjo tos ro
lės, bet už tai prarado tarny
bą. T-a«.

3-jų Dienų Filmų

FESTIVALIS
Prasidės spalio-Oct, 3-čią, 8-tą 

vai. vakare ir baigsis 
sekmadienį po pietų.

MALE and FEMALE
COUPLE MAN & WIFE

Physicians home, modern ap
pliances. Live in. Private Quarters. 
Steady position for right couple. 
Experience and references required. 
Phone Collinswood 5-4212.

(191-193)

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

ir

ir

ir 
jie 
ša
po

Brooklyno prezidentas Ca- 
shmore paskelbė šią savaitę 
kaipo “geresnių namų savai
tę.” Įdomu, kaip jaučiasi apie 
tą savaitę Brooklyno padegė
lių šaimos, kurios nuo birže
lio 18-tos dar negavo jokių 
namų.

L-. JU. i '

Rengia L.D.S. 46-ta Kuopa 
Filinlnlnkas Jurgis Klimas

Tai bus paminėjimas 20 metų su
kakties J. Klimo filmų rodymo 

gaminimo darbuotės.

HELP WANTED—FEMALE
SALESGIRLS

Over 30- years of age for sales 
work in bakery. Day work. Steady 
position. Good pay; apply in per
son. Nester’s Bakery, 2749 
mantown Ave.

(191-193)

Dr. A. Petriką
Ger-

Housekeeper, exp. 
cooking. Sleep out. 
tion for right woman 
Adult family. Good 
and Ref. required. Woodlawn 8-1825 
for interview.

(190-193)

settled.
Steady 

in good 
salary.

Plain 
posi- 

homo.
Exp.

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868 

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

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

JURGIS KLIMAS
Rodymas įvyks šią savaitę: 

Spalio-October 3,4 ir 5 
LIBERTY AUDITORIUM 

110-06 Atlantic Avė.
Richmond Hill, N. Y.

Penktadienio vakarą pradžia 8 
Bus rodoma opera “BARBER 
SEVILLE,”

ir BOTANIC GARDEN ”.
šeštadienio vakarą pradžia 8 vai. 

Bus rodoma: “Young Mr. Lincoln”, 
“Paparčio žiedas” 'ir kiti.

Sekmadienį pradžia 2:30 vai. dieną. 
Bus rodoma: “The Roosevelt Story” 

ir opera “BIRUT®”.
Gerbiamoji visuomene! Rengėjai 

kviečia visais trimis vakarais būti 
ir pamatyti naudingas filmas. Taip
gi, savo skaitlingu atsilankymu su
teiksite filmininkui energijos dar
buotis ir ant toliau toje srityje. 
Taipgi prašome, kad sėkmadienį bū
tumėte 2:30 vai. Pamatysite filmas, 
o pasibaigus filmoms praleisime va
karą su aidiečiais.

Nuoširdžiai kviečiame visus ir vi
sas.

i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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

vai. 
OF 

“KUPROTAS OŽELIS”

Rengimo Komisija,

PETRAS KAPISKAS .
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
J Telephone EVergreen 4-8174
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