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ginti. Ją šaukia Nacionalinis 
Svetutrgimiams Ginti Komite
tas. Prie konferencijos uoliai 
ruošiamasi.

Reikia rimtai pagalvoti ir 
lietuviams. Visos pažangiosios 
organizacijos tuojau turėtų 
šiuo klausimu susirūpinti. Kei
kia, kad Detroito konferenci
joje lietuviai turėtų skaitlingą 
atstovybę.

Pranešimas iš Waterburio :. 
ten spalio 12 d. ruošiami pie
tūs spaudos naudai.

Kita iš ten graži naujiena: 
mūsų šaunioji veikėja Svinkū- 
nienė vėl apsiėmė būti Lais- 
P". vajininke. Geriausio jai 
pasisekimo!

Waterburi eč iii \ pietus pa
rems pažangiečiai iš visos 
Connecticut valstijos. Gerai, 
kad jie rūpinasi spaudos rei
kalais.

. ---o---

Anglijos Darbo Partijos kon
vencijoje iš nacionalinio ko
miteto išmesti Morrison ir 
Dalton. Jų vieton išrinkti 
kairiasparnio Bevano pasekė
jai. Tai skaitoma dideliu de
šiniųjų darbiečių pralošimu.

Mūsų komercinė spauda 
muša trivogą. Girdi, darbiem 
čiai nubaudė “mūsų draugus.”

Morrison ir Dalton buvo ži
nomi prokarinės politikos a- 
paštalai. Kai jie buvo valdžio
je, jie šoko pagal karo kursty
tojų muziką.
J Gerai, kad jiems ragai ap
laužyti. Gerai, kad Anglijos 
darbieciai valosi nuo impe
rializmo pastumdėlių.

—o—
Kunigai džiaugiasi, kad jė

zuitiškam Loyolos universiteto 
bus įsteigti lietuviški laikraš
tininkų kursai. Kursų direkto
riumi paskirtas išgarsėjęs pa
ties tamsiausio - klerikalizmo 
pranašas kunigas Bagdanavi- 
čius. z

. Nesuprantu, kam tie kursai 
reikalingi. Juk ir be jų kleri 
kalinė spauda neprasnaudžia 
nei mažiausios progos kovoti 
tiesą ir progresą. O padorumo 
ir žmoniškumo tuose kursuose 
kun. Bagdanavičius neprisi
leis iš tolo.

—o—
Šiuo tarpu Kinijos sostinėje 

Pekine eina Azijos kraštų tai
kos kongresas. Jame dalyvau
ja virš dvidešimties kraštų at
stovai.

Mūsų komercinės žinių a- 
gentūros apie šį svarbų kon
gresą labai gražiai tyli. Tai
kos reikajai joms pasidarė pei
liu po kaklu.

Bet azijiečių taikos kongre
sas tars savo žodį. Jis gal ne
pasieks amerikiečių, bet jį iš
girs. nesuskaitomi milijonai A- 
zijos žmonių. Nepatiks naujo 
karo kurstytojams. Bet jį svei-' 
kins taikos mylėtojai visam 
pasaulyje.

Labai, labai seniai kokiai 
valandai laiko man teko su
stoti žemaitiškuose Tirkšliuo
se. Tai buvo dar prieš Pirmą
jį karą, važiuojant Amerikon.

Dabar skaitau, kad to gra
žaus kraštelio kolektyviečiai 
užkliuvo už liežuvio kanadiš- 
kės Nepriklausomos Lietuvos 
redaktoriams. Jų elgsena Kar
deliui pakvipusi tikra “bau
džiava.”

Labai įdomu, štai kodėl. 
Tirkšlių rajono kolektyviečiai 
nusitarė “iki partijos suvažia
vimo išmelžti ’ iš kiekvienos 
karvės po 400 kilogramų pie
no daugiau.”

O, kas dar blogiau ir bai
siau, tai kad jie taip pat nusi-
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Jlmerikomai istakove
52 belaisvius

Kinijos Liaudies Respublika 
šauniai minėjo 3 metų sukaktį

i

Be to, sužeidė 120 belaisvių kiny ir Korėjos 
liaudininkų Čedžu salos stovyklose

Korėja. — Du būriai ame
rikonų (apie 80 kareivių) 
trečiadienį nušovė 52 be
laisvius, Korėjos liaudinin
kus bei kinus, čedžu salos 
stovykloje, į pietus nuo pie
tinės Korėjos, ir sužeidė 
120.

(Ši žinia pataiso 'pirmesni 
pranešimą, kur sakyta, kad 
amerikonai nukovė 45 be
laisvius Kodže salos stovy
kloje.)

Amerikonų komanda aiš
kina, kad belaisviai atsisa
kė dirbti ir kėlė demonstra
cijas. minėdami trejų me
tų sukaktį nuo Kinijos 
Liaudies Respublikos įsikū
rimo. Jie, sakoma, apmėtę 
akmenimis ir grasinę paga
liais amerikonams, kurie 
liepė demonstrantams išsi
sklaidyti ir darban eiti. 
Tai belaisviai truputį su-

Dan Kimball grūmoja 
Sovietam A-bombomis

M

Paryžius. — Atsilankęs 
Amerikos laivyno sekreto
rius Dan Kimball sakė ko
respondentams :— Jeigu So
vietų Sąjunga įsikištų į Ko
rėjos karą, tai amerikonai 
tuojau pavartotų atomines 
bombas prieš Sovietus.

Kimball taipgi spėjo, kad 
Sovietu Sąjunga turi apie 
300 submarinų, tai keturis 
kartus tiek, kaip vokiečiai 
turėjo pirm Antrojo pasau
linio karo.

Jisai sakė, galinga Sovie
tų armija galėtų bile dieną 
pradėti ofensyvą; todėl 
amerikonai ir. vakariniai 
europiečiai turi iš anksto 
pasiruošti atm.ušt Sovietus.

Tai republikonai išpūtė 
kainas, sako Sparkmanas

Utica, N. Y. — Republi
konai veidmainiauja, šnekė
dami, kad demokratų val
džia nupuldė dolerio vertę, 
išpūtė kainas ir taip suda
rė infliaciją, — preiškė se
natorius Sparkman, demo
kratų kandidatas į vice-pre- 
zidentus.

Jis priminė, kad patys re
publikonai senatoriai ir kon- 
gresmanai pervarė tokius 
Įstatymus, kurie labai nu
silpnino kainų ir rendų 
kontrole, keldami kainas ir 
didindami bizniams pelnus. 
Jie taip pat reikalavo visai 
panaikint kainų ir rendų 
kontrolę.

tarė to “pieno riebumą pakelti 
15 procentų.” '

Tikra baudžiava, ir ne kar
vėms, žinoma. Kolektyviečiai 
užsitrauks “baudžiavą,” kai 
daugiau pieno išgers ir kai tas 
pienas bus riebesnis.

Nepriklausomos Lietuvos 
redaktorių galvose viskas pa- 
vėjingai susimaišė. • • , 
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žeidė du amerikonus. To
dėl komanda ir įsakė ame
rikonams šaudyt belaisvius 
kaip riaušininkus.

(Jau pirmesniais atvejais 
amerikonai nukovė apie 90 
belaisvių.)

Š. Yošida laimėjęs 
Japonijos rinkimus

Tokio. — Pranešama, kad 
Japonijos premjero šigeru 
Yošidos partija laimėjo sei
mo ■ rinkimus. Ta partija 
vadinasi “liberalais” ir sto
ja už bendrą1 veikimą su 
Amerika ir kitais vakari
niais kraštais prieš komu
nizmą, v

Dalinai suskaičius balsa
vimo pasekmes, pasirodo, 
kad seiman išrinkta 183 
Yošidos šalininkai ir 122 
kitų partijų kandidatai. Ja
ponijos seimas susideda vi-, 
so iš 466 atstovų. Teigia
ma, kad Yošida turės dau
giau kai]) puse jų.

Socialistu išrinkta dau
giau, negu buvo pereitame 
seime.

Sakoma, komunistai nie
ko nelaimėje. Pereitame 
seime buvo 22 komunistai.

*

Gen. Shepherd laukia Čiaiięc 
įsiveržimo Kinijon

t

Perlu Uostas, Hawaii.— 
Generolas L e m u e 1 Shep
herd, Amerikos marinų ko- 
m a n d i e r i u s, teigė, kad 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų kariuomenė Formo- 
zos saloje “puikiai prirengi 
ta” įsiveržt į Kinijos Liau
dies Respubliką.

Gen. Shepherdas sugrįžo 
iš ilgos kelionės, kur lankė
si Formozoj ir apžvalginė- 
jo karinius, amerikonų įren
gimus Japonijoj, Korėjoj, 
Guame ir Kwajaleine.

Amerika sulaiko draugišką 
negrams angly kunigą

Londone— Anglų kuni
gas Michael Scott nori ke
liauti Amerikon ir įteikti 
Jungtinėms Tautoms skun
dą, kad Anglija laiko betei
siais negrus pietiniai - va
karinėje Afrikoje. Bet A- 
merika neduoda kun, Scot- 
tui praleidimo, vadinamos 
vizos.

Sakoma, Amerika reika
lauja, kad Scottas prisiek
tų, pagal McCarrano įsta
tymą, kad jis niekuomet 
nebuvo ir nėra komunistas.

SENIAUSI DVYNIAI
Auburn, N. Y. — Dvyniai 

Robertas ir Ida Mastin’ai 
minėjo savo 91 metų am
žiaus sukaktį. Tai, tur būt, 
seniausi dvyniai šioje šaly
je.

Peking. — Kinijos Liau- 
’dies Respublika spalio 1 d. 
iškilmingai minėjo trimeti
nę sukaktį nuo s.avo įsikū
rimo.

Sostinėje Pekinge marga
vo gatvėmis pusė milijono 
žmoūiu su vėliavomis ir 
o b a 1 siais, reikalaujančiais 
taikos ir sveikinančiais sa
vo liaudininkų - komunistų 
valdžia . v

Maršavimo paradą stebė
jo Mao Tse-tung ir kiti ko

COLUMBIA UNIVERSITETO STUDENTŲ LAIKRAŠTIS 
KRITIKUOJA EISENHOWERI, GIRIA STEVENSONĄ

New York. — Columbijos 
Universiteto .studentų laik
raštis- Daify Spectator pei
kia generolą Eisenhoweri 
kaip republikonų kandidatą 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus, nors Eisenhoweris 
yra Columbijos Universite
to prezidentas.

Tas studentų laikraštis 
pirmame puslapyje išspaus
dino straipsnį prieš Eisėn- 
howeri, o už Stevensoną, 
demokratų kąndidatą į pre
zidentus. Po straipsniu pa
dėjo savo parašus visi 8 re
dakcijos nariai.

Jie sako:
—Eisenhoweris savo kal

Pravda sveikina Kinijos 
penkmečio planą

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
plačiai aprašo ir sveikina 
Kinijos Liaudies 'Respubli
kos penkmečio planą fabri
kinei pramonei pakelti, ka
syklom ir geležinkeliam pla
čiau išvystyti.

Pravda lemia, jog įvyk
džius tą planą Kinija taps 
stipria pramonine valstybe.

Kaip Churchill puldo 
Anglijos finansus

London. — Anglijos, iž-1 
das tiktai per p a s k u t i n į | 
pusmetį turėjo 821 milijoną 
dolerių nepritekl i a u s, tai 
yra, 11 sykių žemiau pa
smuko, • kaip per tą patį 
1951 metų laikotarpį.

Kuomet. Churchillo vado
vaujami konservatoriai at
griebė valdžią nuo darbie- 
čių, jie gyrėsi sustiprinsią 
Anglijos finansus ir visą 
biznį. Bet ir prie darbie- 
čių valdžios nebūdavp to
kio smarkaus Anglijos f i? 
nansų smukimo.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos išvien su Kanada 
šį mėnesį darys karinius 
pratimus Labradoro pusža
lio pajūriuose.

Como, Italija. — Šio mies
to valdyba nutarė, kad visi 
čia mirštantieji gali būti 
jos lėšomis palaidoti.

Milan, Italija. — Italų Al
pių kalnuose prisnigo 16 
colių.

munistu bei valdžios, vado
vai. ,

Generolas Ču Teh, vyriau
sias armijos komaųdierius, 
išleido pareiškimą, kuriame 
atžymi Kinijos progresą 
per trejus paskutinius me
tus ir ragina žmones budė
ti prieš gręsiantį užpuoli
mą iš imperialistų pusės.

Ču Teh taipgi pastebėjo, 
kad Šiaurinės Korėjos liau
dininkai ir kinai savanoriai 
išvien “sudavė skaudu smū
gį amerikonams.”

bose vengia tikrųjų reikalų 
ir tik tuščiai deklamuoja, 
“išvyt niekšus (demokra
tus) iš valdžios.”

Eisenhoweris. šioje rinki
mų kampanijoje pasirodo 
palaikis, negabus, senoviš
kas politikierius, kaip koks 
politinis “šiaučius.”

Be to, Eisenhoweris re
mia ir tokius murzinus po
litikierius, kaip republiko
nų senatoriai McCarthy ir 
William Jenner.

Antra vertus, Stevenso- 
nas švariau kalba ir atsilie
pia į visus didžiuosius klau
simus, sako studentų Daily 
Spectator.

Jankiai per mėnesį 
prarado 30 lėktuvų

Korėja. — Amerikinė ko
manda praneša, kad perei
ta mėnesi amerikonai ir 
“kitos Jungtinės Tautos” 
Korėjoje prarado 30 orlai
vių, tarp jų ir 7 rakietinius 
lėktuvus.

Tuo tarpu amerikonai per 
kautynes ore sunaikino 62 
rakietinius Šiaurinės Korė
jos liaudininkų lėktuvus.

Dar 810 amerikonų 
nukentėjo Korėjoj

• z ■

Washington. — Karinė 
valdyba paskelbė, jog perei
tą savaitę dar 810 ameriko
nų žuvo, be žinios dingo bei 
tapo sužeista Korėjos fron
te.

Viso gi iki šiol ameriko
nai nukentėjo 119,379 to
kius, nuostolius:

Užmušta 18,756, sužeista 
87,965 ir be žinios dingo 
12,658.

Egiptas teis 100 buvusio 
karaliaus bičiuliy

Kairo, Egiptas. — Prem
jero Naguibb valdžia pri
rengė kaltinimus prieš 100 
buvusiojo karaliaus Faru- 
ko giminių ir sėbrų. Jie 
bus teisiami kaip šalies tur
to vagys, žmogžudžiai bei 
kitokį nusikaltėliai.

Valdžia išstatė pardavi
mui du šimtus buvusiojo 
karaliaus, automobilių.
Nuvytas nuo sosto ex-ka- 

ralius dabar lėbauja Italijos 
saloje Capri.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Pekinge atsidarė 
taikos kongresas
Dean Acheson grūmoja bausti dalyvaujančius 
azijiniame taikos kongrese amerikiečius

Peking, Kinija. — Ket
virtadienį prasidėjo čia A- 
zijinių Tautų Taikos Kon
gresas. Suvažiavo delega
tai iš Kinijos, Korėjos, Ja
ponijos, ^Filipinų, Indijos, 
Burmos, Malajos ir kitų A-

»

Gub. Byrnes turavoja 
Eisenhoweriui

Columbia, S. C. — James 
Byrnes, demokratas South 
Carolines valstijos guber
natorius, sveikino atvykusį 
gen. Eisenhoweri, republi
konų kandidatą į preziden
tus. Pasakojo, kad tik El
se n h o w e r i s “išgelbėtų” 
Jungtines Valstijas, ir šau
kė demokratus balsuot už 
ji--*

Smerkia “kruvinąją 
gerovę”

Gub. Byrnes taipgi kalti
no Trumano valdžią už Ko
rėjos karą. O kad Trųmą- 
no demokratai giriasi gero- 
viškais laikas,' dėl to Byrnes 
sake: “Tai yra tiktai .kari
nę gerovė, bet mūsų berniu
kai per daug brangiai tu
ri užmokėti savo krauju 
Korėjoje už tą gerovę.”

•Sovietai protestuoja prieš 
Atlanto bazes Danijoj

Maskva. — Sovietų Są
junga pasiuntė Danijai pro
testą prieš planuojamas ka
rines Atlanto kraštų bazes- 
stovyklas Danijoje. Protes
tas sako, tos bazės grūmo-. 
tų Sovietams ir kitiems Pa
baltijo kraštams, kuomet 
pačiai Danijai n e g r ę s i a 
joks užpuolimo pavojus.

Danijos valdžia neseniai 
pranešė, jog tariasi su 
Amerika ir kitais Atlanto 
sąryšio kraštais apie kari
nių bazių statymą Danijo
je.

Rumunija protestuoja prieš 
Tito lėktuvu skverbimąsi

Bucharest. — Rumunija 
užprotestavo J u g o slavijos 
valdovui Titui, kad jo ka
riniai lėktuvai vėl skverbė
si į Rumunijos orą.

Protestas nurodo, jog pa
skutiniu laiku keliais atve
jais per’ Rumuniją skraidė 
9 kariniai Jugoslavijos lėk
tuvai.

RAKIETINIS PRANCŪ
ZŲ AUTOMOBILIS

Paryžius. — Prancūzų 
Socema kompanija' pastatė 
keleivinį automobilį, kuris 
varomas rakietiniu motoru. 
Automobilis lengvai va
žiuojąs 120 mylių‘per va
landą.

ORAS.—Giedra ir vėsiau.
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zijos kraštų, taip pat iŠ So
vietų Sąjungos, Australijos 
ir kitu šalių.

Kongresan atvyko ir ke
liolika Amerikos delegatų.

Valstybės depart men tas • 
grasina amerikiečiams 

delegatams
Washington. — Dean 'A- 

cheson, Amerikos valstybės 
d e p a r t mente sekretorius, 
pareiškė, jog trauks teis
man apie 15 amerikiečių, 
dalyvaujančių Taikos Kon
grese Kinijoje. Sako žinąs 
visų jų vardus, ir nė vienam 
valdžia nedavė p a s p o r t o 
keliauti į tą kongresą . '

Kartu Achesonas smerkė 
Taikos Kongresą kaip “ko
munistų propagandą” prieš . 
Ameriką ir jos talkininkus.

Gromyko taipgi bus 
Jungt. Tautų seime

Maskva. — Iš Anglijos 
atvyko Andrius Gromyko, ’ 
Sovietu ambasadorius. Jis 
tuojau gavo leidimą — vi
zą keliauti į Jungtinių Tau
tų seimą, kuris atsidarys 
spalio 14 d. New Yorke.

Sovietinės delegacijos va
das J. Tautų seime bus An: 
drius Višinskis, Sovietu už- 
sienio reikalų m i n. i s t ras. 
Seime dalyvaus ir Arkadi- • 
jus. Sobolevas, Sovietų am? 
basadorius Lenkijai.

Gen. čuikov reikalauja 
panaikint provokatorių 
lizdus vakariniame Berlyne

Berlin. — Sovietinis ko- 
mandierius gen. Čuikovaš 
reikalavo panaikint slaptus 
šnipų - provokatorių lizdus 
vakariniame Berlyne. Pro
testavo, kad anglai - amerK 
konai bruka juos kaip savo 
agentus į Sovietų kontro
liuojamą rytinį Berlyno 
ruožtą. ‘ v

Eisenhower-elektros 
kompanijų įnagis, 
sako Trumanas

Kalispell, Montana.—Pre
zidentas Trumanas pareiš
kė, kad generolas Eisenho
weris, republikonų kandi
datas į prezidentus, yra 
elektros monopolijų įr kitų 
didžiųjų biznių įnagis.

Prezidentas priminė, kad 
ir čionaitinis 'didžiulis Hun
gry Horse tvenkinys pasta
tytas valdžios lėšomis per 
demokratų pastangas. To 
tvenkinio vanduo suks ma
šineriją, kuri gamins gy
ventojams pigesnę elektrą. 
O republikonai su s.avo kan
didatu Eisenhoweriu prieši
nas; tokiems valdžios dar
bams, vadindami juos „ “so
cializmu.” Nes republiko
nai darbuojasi privatiniams 
kompanijų pelnams, sakė 
Trumanas. ,
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KODĖL BEVANAS LAIMI?
■ KIEKVIENAS PRIPAŽĮSTA, kad šiomis dienomis 
įvykusioje Anglijos Darbo Partijos konferencijoje More- 
cambe mieste, Aneurin Bevan su savo šalininkais atliko 
didelį laimėjimą.

Balsavimuose į Veikiantįjį Komitetą buvo išrinkta 6 
bevaniečiai. Jų įtaka, taigi, žymiai pakilo.

Dąugiau: buvo užduotas didžiulis smūgis dešiniesiems 
lyderiams. Tik pagalvokime, iš Veikiančiojo Komiteto 
tc.po išvesti tokie šulai, kaip Herbert Morrison, buvęs už
sienio reikalų ministras Attlee valdžioje, taipgi Hugh 
Dalton, buvęs iždo ministras darbiečių valdžioje. Mor
rison yra buvęs Veikiančiajame Komitete per ilgus me- 

. tus. ir štai dabar jis iš ten išraunamas!
Aišku, kol kas Bevanas Darbo Partijos pilnai neužval- 

dė — organizaciniai, neužvalUė vyriausiai dėka tam, kad 
darbo unijų (kurios įeina Darbo Partijon) biurokratija 
nusistačiusi prieš jį. Tačiau ideologiniai, darbo žmo
nėse, einančiuose su Darbo Partija, Bevanas turi dau
giau įtakos, negu Attlee bei kiti dešinieji darbiečiai.

PATARIA SUSIVALDYTI
Vakarų Vokietijoje vei

kia keletas asmenų, pasiva
dinusių “Elta.” Na, ir jie1 
(toji “Elta”) nuolat turi 
“pasikalbėjimus” su “grį
žusiais iš Lietuvos vokie
čiais” ir juos siunčia Ame
rikos lietuviškai kryžiokų 
spaudai, kuri dideliu entu-! 
ziazmu spaus.dina savo skiL 
tyse.

Tuose “.pasikalbėjimuose” 
priplepama visokia usių 
kvailų daiktų, kuriais net 
ir Chicagos Sandara jau 
pasipiktino. Ji pataria “El
tai” savo “žinias” persijoti.- 

Abejojame, ar Sandaros 
balsas bus išgirstas,

Būtų gerai, jei tai būtų ne- 
vien “diplomatinis mandagu
mas,“ bet tikrove.

Paversti tai tikrove reiktų 
pasitarimų diplomatinėse kon
ferencijose, vieton ginklais 
grasinimų. Vieton ginklavimo
si jėga priversti kitus nusileis
ti, turėtų būti susitarimas tai
koj gyventi ir nesiginkluoti.

Dabar tačiau to nėra.
Pats prezidentas Trumanas 

dažnai sako, kad tik karinė jė
ga reikšminga; kad TSRS tik 
su jėga skaitosi.

Pažymėtina tačiau, 
prez. Trumanas. gerokai
kitaip atsinešė į naują TSRS 
ambasadorių, kaip kiek laiko 
atgal į naują Čekoslovakijos 
ambasadorių, kurį jis rūsčiai 
išbarė.

jau

k an.

b\^ ad o r i u g William H. 
Draper; Jr., pataria Ame
rikai pirkt daugiau produk
tų iš Europošy -'

Vakaru europiečiai pra
rado prekybą su sovietinė
mis- respublikomis ir, nebe
turėdami vietos pro.duk- 

bar jis ragina karą prade-' tams, fnori, kad amerikie
tį” ' “ įčiai juos pirktų'— produk-

.1 tus, pagamintus už Ameri- 
Man atrodo, Dul.es visuo- į<os įmonių taksus.

Margas Mintys .
Vilnyj rugsėio 8 d. “Die- 

.nos klausimais” rašėjas sa
ko : .

“Mr. Dulles dabar kalba 
I prieš demokratus, bet jis 
tik tiek pasikeitė, kad da-

mct ėjo prieš demokratus ir 
varė republikonišką poli ti-

ANGLIJA GYVENA GILIĄ KRIZĘ. Ji dar vis ma
žiau tegali eksportuoti, negu, importuoti. O tai reiškia 
augimą deficito, tai reiškia,, kad tą deficitą turi pa
dengti darbo žmonės. Amerikos bilijonai dolerių ne
uždengia tų spragų, kurios kasdien, darosi vis platesnės.

Jei Amerika duotų Anglijai pinigus ir sakytų: leng
vinkite savo buitį, aišku, tie bilijonai dolerių padėtų 
Anglijai. Bet Amerikos valdžia daro kitaip: ji duoda 
Anglijai dolerius ir reikalauja, kad Anglija iš savo re
sursų skirtų tam tikras' sumas ginklams, armijai.

O kai dėl prekybos, Amerika, griežtai aprėžia Anglijai 
laisvę prekiauti. Ji gali vesti prekybą su* Tarybų Sąjun
ga ir liaudiškomis demokratijomis, bet toji prekyba li
mituota, o kadangi ji limituota, aprėžta,, tai ji yra labai 
siaurutė.

Gi kituose kraštuose, “laisvuose” kraštuose, kur An- 
• glija seniau turėjo rinkas, šiandien jas. išmuša japoniš- 

ki produktai, Vakaru Vokietijos produktai, na, ir Ame
rikos produktai!

Štai, kas sudaro neišbrendamą* krizę Anglijos ekono
mijoje. Štai, kas sunkina Anglijos žmonių gyvenimą, 
tiesiog stumia juos į baisų skurdą. Na, ir išvadoje: visa 
tai verčia Anglijos žmones krypti “į kitą pusę,” ieškoti 
tiaujos išeities, atsisakyti klausyti dešiniųjų darbiečių 

‘ir konservatorių, kurie įvedė Angliją į gaišią padėtį.

. BEVANO PROGRAMA daug žada Anglijos žmonėms. 
Jei ji būtų priimta, jei ji būtų vykdoma gyveniman' tai, 
•be abejojimo, ji pasitarnautų to krašto liaudies labui. 
Bevanas siūlo:

1! Pradėti plačią ir laisvą prekybą su Tarybų Sąjunga, 
Kinija ir kitomis liaudiškomis respublikomis.

2. Sumažinti’ginklavimąsi.
.* 3. Priimti Kinijos Liaudies Respubliką į Jungtines 
*Tautas.

4. Atsisakyti klausyti Amerikos, atsisakyti nuolan
kauti Amerikai, “kuri žiūri tik savęs.”

5. Dabartinėje “šaltojo karo” gadynėje Anglija turi 
būti tarpininku tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

Na, ir šitai programai Anglijos darbo žmonės mielai 
pritaria.

DAR VIS DeL TO 
PAVADINIMO

Kanadiškis Liaudie 
sas rašo:

BALFo pirmininkas
Dr. J. 13. Končius kiek laiko 
atgal (rugpiūčio 29 dieną) 
reikalavo iš Jungtinių Valsti
jų senato komisijos, kuri stu
dijuoja įstatymą dėl tremtinių 
priėmimo į Jungtines Valsti
jas, kad UNRRA duotas var
das dipukams (Displaced 
Persons) būtų atšauktas. Tam 
esančios dvi priežastys. Kon
čius sakė:

“Jiems duotas UNRRA Dis
placed Persons vardas yra 
Sovietų Rusijos komunistų 
krikštas, nes jie, duodami 
jiems šį vardą, norėjo užmas
kuoti jų realią padėtį. DP var
das atrodo nekaltas ir jis reiš
kia tik išvietintus, dėl karo 
fronto ar kitų priežasčių, žmo
nes. Todėl pabaltiečiai nėra 
joki Displaced Persons, jie vi
si yra 100% Escapees.“.

“Escapees”, lietuviškai reiš
kia pabėgėliai.,

i Taigi, kaip dabar bus su 
tais, kurie titulavosi “tremti
niais“? Kas gi juos trėmė, jei
gu jie pirma, negu kad būtų 
buvę galima ištremti, j, 

. pabėgo ? Jie net neišvietinti 
I dėl karo.

Mums atrodo, kad didelei 
didžiumai tas vardas geriau
siai tinka. Kurie buvo išvietin- 
ti, tie didžiumoje sugrįžo.

LIAUDIES BALSUI
20 METŲ

Kanados lietuvių liąudies 
savaitraščiui sukako 20 me
tų. Jubiliejaus atžymėjimui 
neužilgo L. B. leidėjai iš
spausdins didesnę savo laik
raščio laida.

URUGUAJIEčIŲ RADIJO 
VALANDeLe

Uruguajaus lietuvių laik
raštyj Darbe skaitome:

ULC valdyba, o ypatingai 
mūsų radijo komisija, susi
laukė kuo šilčiausių atsiliepi
mų ir sveikiniįnų iš radijo 
klausytojų, kurie* turėjo pro
gos pasigėrėti nepaprasta ra
dijo programa, trukusia net 
visą valandą, pereitą sekma
dienį, rugpiūčio 10 dieną.

Tą. dieną sukako lygiai še- 
■šeri metai, kai Urugvajuje ta
po. įkurtas pirmasis lietuvių 
radijo pusvalandis Radio Li 
bertad-Sport bangomis. Vė-

.YRA ŽINIŲ, kad ir konservatoriuose reiškiasi didelis 
pepasitenkinimas Churchillo politika;.

Tūli konservatoriai Churchillą kaltina tuo, kad jis ne
pasitraukia iš valdžios, jis, girdi, persenas ten būti.
, , Iš kitų šaltinių trykšta tokios žinios: Churchillas lau
kia Amerikos rinkimų. Kai tik bus aišku, kas bus šio 
krašto prezidentu per sekamus ketveris metus, Cburchil- 
las tuojau vyks į Maskvą tartis su Stalinu, kad paruošti 
trijų didžiųjų konferencijai planus. Kiek tame yra tie
sos, sunku dabar pasakyti, bet apie, tai kalbama.

ŽIAURUMAS IR ŽIOPLUMAS
PRIEŠ PORĄ DIENŲ FBI suareštavo Earl Browderį 

ir jo žmopą. Juodu kaltinami “neteisingame pasis.aky- 
ftie” apeliacijoje, kurią Browderiene buvo padavusi dėl 

‘įsigijimo šio krašto pilietybės.
jn Browder is kadaise buvo J. V. Kom. Part, sekretoriu- 
nii, bet dėl to, kad jis pataikavo “laisvajam .verslui” 
(Valdančiajai turčių klasei), kad jis skelbė darbininkų su 
jų išnaudotojais santaiką, jis buvo iš tos partijos paša- 

ujpitas,
V Kam, rodosi, reikėtų Browderius dabar liesti? Kam 
jįtos pulti?
.".Bet ne! Juodu yra puolami, areštuojami ir veikiausiai 
1įįis teisiami. Tai rodo valdančiosios klasės nedėkingu- 
Thą, žiaurumą ir. žioplumą.

Kai kurie spėja, būk Browderius dabar areštavo už tai, 
kam jis, Browderis, atsisakęs eiti Gitlowo .ir Budenzo 
keliais. Galimas daiktas.' Matyt, Truma.no valdžia ryž
tasi kiekvieną, kuris ką nors ir kiek nors išmano, pa- 
$aryti ala Gjtlowu, arba ala Budenzu.

ką. O kad jis “ragina ka
rą pradėti,” tai irgi nėra 
naujiena. Juk Dulleso ir 
MacArthuro pat a r i a m a s 
oreziden t a s T r u m a n a s 
pradėjo karą Korėjoje. Ir 
kai karas nėjo pagal repu- 
blikonų galvojimą, tai da
bar jie meta visą tą nelem
tą karą ant demokratų.

Prie to reikia prisimint, 
kad Dulles įkalbėjo Wash- 
ingtono diplomatams' su
teikt Japonijai autonomiją. 
O dabar net nori ją įtraukt 
į karą prieš korėjiečius.

Taigi Dulles nei kiek ne
pasikeitė.

Kadangi kainų kontrolė 
tuoj užsibaigs,' tai nebus 
bloga paminėjus trumpoj 
sutraukoj, kurie daugiau 
palaikė kainų kontrolės sis
temą.

Sudėjus į daiktą trijų me
tu kainu ir rendu kontro
lės reikalu Senato balsavi
mus., 23 rekordų yra:

Per tuos tris metus re- 
publikonai balsavo 729 prieš 
kainų ir rendų kontrolę ir 
tik 129 už kontrole. Demo
kratai balsavo 679 už kon
trolę, o 213 prieš. Kitaip 
sakant, 76 nuošimčiai de
mokratu už kontrolę, gi 35 

.'nuošimčiai repu b 1 ikonų
liaii jis žengė pirmyn: perėjo | ,ieš Į.ontrolę 

koi hnnrt.ld > ci ilgąsias ir trumpąsias bangas 
per Radio EI Espectądor. Tada 
lietuvišką žodį iš Montevidė- 
jaus girdėdavo net tolimojo 

ir Rio d e Žane iro 
i lietuviai, o taip pat Argenti
nos lietuviai. Dėl susidariusių 
vietos aplinkybių, mūsų radijo 
valandėlei teko grįžti į ilgą
sias bangas ir jau su gerokai 
ribotomis laisvėmis vartoti sa-

I v o gimtąją kalbą.
; šiuo metu, nepaisant kleri- 
kalfašistų dedamų pastangų 
uždaryti, mūsų pusvalandis y- 
ra sėkmingai transliuojamas 
sekmadienių rytais (10,30 
vai.) per Radio La Capital 

j stotį. Programa ■ daugumoje 
susideda iš muzikos, dainų ir 
kitų kultūrinių įvairenybių.

Minint lietuviškojo radijo 
šeštąsias metines, buvo pa
ruošta speciali programa, apė
musi keliolika mūsų dainų ir 

pras ir gelbės palaikyti gerus muzikos ansamblio atliktų 
santykius.’’ į • j numerių. Chorvedžiui V. Svi-

Prezidentas Trumanas sakė: lainiui vadovaujant, labai gra- 
“Jūs galite būti tikri... kad Į žiai su dainomis išstojo-mūšų 

Jungtinių Valstijų Valdžia pa- choras, solistai bei kitos dai- 
geidauja matyti tokį pasaulį, 
kuriame būtų draugingi ryšiai 
tarp visų šalių.“

Taikoj sugyventi yra nuola
tinė J. V. politika, sakė pre
zidentas.

patys !San Paul° ‘

KALBOS IR TIKROVE
Vilnis rašo:
Įteikdamas savo kredencia

lus, TSRS naujasis ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms, 
Georgis Zarubinas, sakė, jog 
"Tarybų Sąjungos žmonės tu
ri širdingo jausmo Jungtinių 
Valstijų žmonėms ir reiškė 
vilties, kad prezidentas Tru- 
manas ir jo vyriausybė tai su-

nų ir. muzikos grupės, atlik (la
mos lietuvio širdžiai artimas 
dainas. Už tai tenka karštai 
sveikinti tiek chorvedį, tiek ir 
visus mūsų dainos bei muzikos 
mėgėjus.

Trys žymus Amerikos Darbo Federacijos šulai. Iš kai
rės i dfešinę: Sukniasiuvių unijos prezidentas David Du
binsky, Federacijos vice-prezidentas Matthew Woll, 
Federacijos prezidentas William Green, ir Muzikantų 
Federacijos prezidentas James C. Petrillo.

Vadinasi, duok pinigus 
i pagamint produktus ir pas
kiau pirk iš jų.

Kai Hooveris 1’928-1929 
m. pradėjo viską pirkt iš 
Vokietijos ir Japonijos, tai 
amerikiečiai neteko darbo, 
nes viskas buvo importuo
ta, ir įvyko “krės”!

Jei Europos kapitalistai 
mokėtų daugiau darbiniu-

kams, tai jie patys galėtų 
sunaudot savo produktus. •

Bėda! Vienaip blogai, 
kitaip negerai. Vieną metą 
kapitalistai su ašaromis 
šaukia: HJei neduosit pini
gų, kad mūsų 'industrija 
suktųsi, visi žmonės pavirs 
komurJstais”; kitą metą^ j, 
šaukia: “Jei amerikieciawF 
nenumažins muitų ir ne- 
pįrks mūsų produktų, nega
lėsim atsiiaikyt prieš ko
munistus.” i

Mainze, Vokietijoje, pro
vincinis seimelis priėmė re
voliucija, prote s t u o j a n t 
prieš aliantų statymą trijų 
nauju militarinių aerodro
mų Rheinlande, Palatinate 
provincijoj.

' Spartakas

Kur tingėjimas neturi jokio pateisinimo

Taftas reikalavo iš Ei
senhowerio raštiško pasiža
dėjimo, kad, jei jis bus iš
rinktas prezidentu, kad pa
laikytų visus taftiškus. ak
tus, Taftui ir jo sėbrams 
užtikrintų Washing t one 
darbus, tuomet jis kalbė
siąs už Eisenhoweri.

Dabar susitaikė. Ir jei 
Eisenhoweris taptų J V pre
zidentu, WashingtoRas dar 
daugiau pasmirstų taftiška 
smarve.

New York Times, gruo
džio 9, 1940, padavė gene
rolo Eisenhowerio .kalbos 
kelis sakinius. Vienas ve 
kaip skamba apie socialę 
apdraudą:

“Jei visi amerikonai n'o- 
ri sočia lės apdraudos, jie 
gali eit- į kalėjimą. Jię tu
rės užtenkamai valgyt, lo
vą ir stogą viršuj galvos.” »

Milwaukee Journal, sau
sio 13, 1952, taipgi paduor 
da Eisenhowerio kalbą, sa
kytą Columbia Universite
to studentams:

“Šiuo laiku mes girdim 
tiek daug apie apdraudą, 
apdraudą viskam, ką tik 
mes darom... Aš galvoju,, 
kad būtų geriausias pavyz
dys, jei žmogus tarnautų 

amžių federaliniame
5 >

visa 
kalėjime.

Republikonai išleis $2,- 
000,060 per paskutines tris, 
savaites balsų gaudymui 
per radiją, ir televiziją.

Jie darysią rekordus Ei- 
senhowėrio kalbų. B ū k 
žmonės statys klausimus, o 
generolas atsakys. Supran
tama, bus taip sufabrikuo
ta klausimai ir atsakymai, 
kaip Eisenhoweriui geriau. 
Tie rekordai daug sutaupy
sią republikoniškam kandi
datui laiko ir energijos.

.Specialus Jungtinių. Vals* 
tybių atstovas Europoj, am-

i

Kai kuriose valstijose jau 
praėjo, o kitose dar tik at
eina užsiregistravimo lai
kas. Neužsiregistruosi, ne
galėsi dalyvauti lapkričio 
mėnesio' rinkimuose. Trum
pa ir aišku. Kiekvienam pi
liečiui verta susidomėti ir 
susirūpinti.

Bet argi visi tuo susirū
pina? Ne visi. Toli gražu 
ne visi. Milijonai vien tik
tai iš tingejimp ir apsileidi
mo “pamiršta” užsiregis
truoti. Daugiau tokio ap
sileidimo užtiksime tarpe 
dirbančiųjų. Jie kažin kaip 
įsivaizduoja, kad balsavi
mai yra tiktai poniškų žmo
nių reikalas. Jie laiko tu
ri; tegu jie registruojasi ir 
balsuoja!

Stebėtinai‘daug ir lietu
vių piliečių tiesiog pražiop
so šią progą panaudoti sa
vo teises. Net asmeniškai 
žinau keletą lietuvių, kurie 
kiekvienais rinkimais arba 
nepaiso arba pamiršta at
likti savo pilietinę pareigą. 
O pasikalbėk su jais: jie di
džiausi, smarkiausi revoliu
cionieriai !

Ypatingai šiais rinkimais 
Progresyvių Partija pri
duoda daug svarbos prave- 
dimui gero registracijos 
vajaus. Progresyvių kan
didatai — Hallinan ir Ba^į 
—iš pat pradžios ragino vj 
sus partijos narius ir 
simpatikūs darbuotis 
piliečių registravimosi.

Negerai, žinoma, kad 
gistravimas neįvyksta 
sose valstijose ir miestuose 
tą pačią griežtai nustatytą 
dieną. Tas daug pakenkia. 
Tas daug žmonių sudemo- 
ralizuoja. Laikraščiuose ga
lima tik abelnai priminti 
žmonėms apie užsiregistra
vimo svarbą. Pasilieka pa
tiems piliečiams ant -vietos 
susirasti regis t r a v i m o s i 
dieną.

Bet tas negali būti, pa
siteisinimu. Bent jau Lais- J 
vės skaitytojai neatsilikite.
Ne tik patys užsire£istru<^t 
kite, bet dar padirbėkite ir 
tarpe kitų. P r i m rh k i te 
jiems, kad jie neatlieka. sa
vo amerikoniškų ir pilietiš
kų pareigų, nedalyvaudami 
rinkimuose. Progresistas

LAISVES REIKALAI

jos 
dėl

re- 
vi-

Bėgių poros savaičių dienraščio reikalais pasirūpino 
gerokas būrelis apšvietą branginančių žmonių. Jie su
teikė finansinės paramos sekamai:

J. Jordan, Blushing, N. Y:......................
P. Kreshaunas, New Kensington, Pa. .. 
James Kanceris, Chicago, Ill...................
Domicėlė Elinskienė, Scranton, Pa.........
Draugė, Kearny, N. J................... ..........
Paulina Kučinskas, Baltimore, Md. ...-. 
Adelė Toshalis, St. Petersburg, Fla. ... 
J. Purvėn’as, Brooklyn, N. Y................
J. Diamont, Pittsburgh, Pa..................
Newarko Pilietis.................... •........... ...
B. Marks, San Leandro, Calif.................
P. Pross, Brooklyn, N. Y..........................
B. Petraitis, Baltimore, Md................•...
Adomaičiai iš Huntington, L. I.......... :..
Ig. Urbonas, Great Neck, N. Y. ...........
Helen Cwon, Baltimore, Md.....................
I. J. Bartkus., Oxford, N. Y. ............. •..
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y.............
T. Margin, Seltzer City, Pa. ...................
Joe Waznis,' Rumford, Me.......................
Joseph Jackim, Shelter Island, N. Y. .. 
V. Zavišis, Verdun, Canada ................ .
J. Kaznaravi'eius, Kingston, Pa................
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y.......... •.........
P. Rodgers, Cleveland, Ohio ..................
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau iš

spausdinti, už taip puikią finansinę paramą. Tos aukos 
yra gautos dar prieš paskelbimą vajaus., tad jas neskai
tome į vajaus sąskaitą. Nuo šios dįenos gaunamos aukos 
bus skelbiamos kaipo pasekmė vajaus.

( Kaz. Kučiauskienė, Philadelphia, Pa., gavo naują me
tinę prenumeratą. Puiku! • Šį rudenį kiekvienas skaity
kime s.au už būtiną pareigą gauti nors po vieną naują 
skaitytoją.

Prašome visų kolonijų organizacijų mitinguose labai 
rimtai paimti Laisvės vajų gavimui naujų i skaitytojų. 
Visur reikia organizuoti vajininkus Ir reikia jiems pa- 
dėti darbuotis gavimui naujų skaitytojų ir atnaujinimui^' 
prenumeratų. Iš pat rudens reikia rengti pramogas su
kėlimui dienraščiui finansų, kad užtikrinti jo gyvavimą 
1953 metais. Laisvės Administracija
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Truma.no


PAVYZDINIS LEG A LIS TESTAMENTASA

. Šiame skyriuje jau buvo paaiškinta, kas atsitinka 
likusiam be testamento turtui—jis dažnai patenka 
skirtingiems žmonėms, negu velionis norėjo. Pana
šiai būna ir su prastai padarytais testamentais.

Daugelis mūsų skaitytojų nori turėt pavyzdį, kaip

formalus, teisėtas testamentas atrodo.
Todėl čia ir spausdiname pavyzdinį testamentą, ku

rį anglų kalba pagamino vienais gabus lietuvis advo
katas, brooklynietis. Greta angliško tekstų dedame 
ir vertima lietuviu kalbom L-

(

IS ISTORIJOS

THE WILL ’
I, (vardas-pavardė) of ...................... Street, City
..................... , and Štate of.................do hereby 

maike, publish and declare this to be my Last Will and 
Testament, hereby revoking all other Wills or Testa
mentary dispositions by me at any time, heretofore 
made.

FIRST: I direct the payment of my just debts and 
funeral expenses as soon as conveniently possible after 
my death, and I further order and direct that all 
transfer, inheritance, legacy and estate taxes charge- 
able against my estate or any interest passing under 
this Will, be paid as part of the general administration 
expenses of my estate.

SECOND: I give, devise and bequeath all the rest, 
residue and remainder of mv estate, both real and 
personal and wherever situated, absolutely to ...........
(šioj vietoj įrašoma vardas-pavardė ir adresas gimi
nės ar giminiu arba ištaigos vardas, pavyzdžiui. The 
Lithuanian Daily Laisve, published by The Laisve, 

. Inc., ir ios adresas.)
THIRD: I hereby nominate, constitute and ap

point ............... (vardas-pava.rde) and.........(var-
daw-navaurlp^ pq the Sole Fypcii tnrs of this Will

FOURTH: I hereby auth orįy.p and . prrrnewor mv 
Executors above named, to grant, bargain, sell, con
vey^ lease, mortgage, pledge or otherwise disnosp nf 
any lands, tenements or nronertv, real or personal, 
or any interest therein which I may own at the time 
of mv death or of which thev may at anv time be 
seized or possessed as mv Executors at public or 
probate sale, and unon such terms and for such con- 

’ sideration as they mav deem best and execute and de
liver all necessary and proper deeds or other instru
ments requisite to such purpose.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my 
hand and affixed my seal this ............... (mėnesio)
day of, in the year of Our Lord one thousand nine 
hundred and............. .

Signed by ............. (vardas-pavardė)
The foregoing instrument, consisting of ...............

(kiek puslapių) typewritten (or hand-written) pages, 
was subscribed, sealed, published and declared as and 
for his (or her) Last Will and Testament by.............
(vardas-pavardė) the Testator named therein, this 
................ (kurio mėnesio) day of 195... in the pres
ence of us and of each of us. who ait his request and 
in his presence and in the presence of each other-, all be
ing present at the same time, have hereunto sub
scribed our names as witnesses: and we hereby sever
ally certify that we each read this attestation clause 
before we subscribed our respective names and ad
dresses thereto.

Vardas-pavardė
Vardas-pavardė
Vardas-pavardė

Residing at .... (adresas)
Residing at .... (adresas)
Residing at .... (adresas)

Piršto prigydymas vieton 
paprasto nykščio

Nykštis reikalingesnis, ne
gu kuris kitas rankos pirš
tas. Jei žmogus praranda 
Šlykšti, tai su keturiais lie
kamais pirštais mažai ka 
tegali padaryti. Bet turint 
nykštį ir vieną eilinį pirš
tą, jau daug ką galima pa
daryti.

Daktarai todėl galvodavo, 
kaip galėtų prigydyti kitą 
pirštą vieton prarasto nykš- v • CIO.

Taigi per paskutinius 10 
mėnesių ir buvo padaryta 
eilė tokių operaciių. Apie 
jas raportavo armiios dak
taras Erie E. Peacock per 
Amerikiečių Chirurgų Ko
legijos suvažiavimą New 
Yorke, pereitą savaitę.

Astuoniems netekusiems 
Korėjoje nykščių karei
viams dr. Peacock taip ir

įtaisė “naujus nykščius.”
Nupjovė smilių (pirmą

jį piršta) ir įsiuvo i buvu
sio nykščio vietą. Bet tai 
buvo sudėtinga operaciia. 
Juk negalima tik nupjauti 
smilių ir, kaip grybą, per
sodinti, kad prigytų vieton 
nykščio.

Dr. Peacock stengėsi iš
laikyti sveiką smiliaus ner
vą, jo kremzlę ir krauja
gysles. Tada ir prijungė 
juos prie likusių nykščio 
nervo, kremzlės ir krauja
gyslių galūnių.

Nors smilius prigijo nykš
čio vieton, bet iš pradžios 
jautėsi ir judėjo, kaip pir
masis pirštas, o ne kaip 
nykštis.

Paskui buvo padaryta an
tra operacija, pertaisant 
kremzles žemiau alkūnės; 
tuomet smilius jau veikė ir

KAPORETTO—ITALIJOS 
ISTORIJOJ JUODOJI 

DIENA
• Kapitalistinė Italija netu
rėjo pasisekimo karo srity
je. Laike Pirmojo pasauli
nio karo Italijos armija bai
siai buvo sumušta prie Ka
poretto.

Laike Mussolinio užpuoli
mo ant Ispanijos demokra
tijos, liaudiečiai ištaškė ita
lų korpusą prie Guadalaja- 
ros. Antrajame pasaulinia
me kare tarybinė armija vi
sur mušė Italijos armiją, o 
anglai įveikė ją Afrikoj. 
Italijos, žmonės nemato rei
kalo kraują lieti už kapita
listų reikalus, todėl jie 
“prasti” kariautojai. Be- ■ 
veik neranda ir dabar ten 
pritarimo naujo karo kurs
tytojai.

Šį kartą pakalbėsime apie 
Italijos rolę Pirmajame- pa
sauliniame kare.

Jau pabaigoje XIX šimt
mečio nebuvo pasaulyje 
laisvų žemės plotų, kuriuos 
galėtų imperialistai grobti. 
Amerikos karas prieš Ispa
niją 1898 metais tai buvo 
pirmas karas stambių im
perialistų tarpe už pasau
lio persidalinimą.

Todėl stambios imperia
listų valstybės pradėjo

TESTAMENTAS
Aš,......... (vardas-pavardė), gyvenąs......... (gat

vė ir namo numeris),....... mieste (miesto vardas) ir
.......... valstijoj (valstijos, vardas), šiuomi darau, pa
skelbiu ir pareiškiu, jog šis yra mano Paskutinis Tes
tamentas bei Palikimas; juo aš atšaukiu visus kitus 
testamentus ar palikimų paskirstymus, kokius kada 
nors pirmiau buvau padaręs.

PIRMA: Aš įsakau atmokėti teisėtas mano skolas 
ir sumokėti laidotuvių lėšas taip greitai, kaip įmano
mai galima po mano mirties, ir toliau aš įsakau ir 
patvarkau, kad visi pervedimo, paveldėjimo, palikimo 
ir turto taksai, imtini iš mano nuosavybės ar bent 
kokio dalyko, pervedamo pagal šį Testamentą, turi 
būti sumokėti kaip dalis bendrųjų administracinių 
mano nuosavybės išlaidų.

ANTRA: Aš absoliučiai'(pilnai) atiduodu, paskiriu 
ir pavedu visą kitą, liekamą mano turto dalį, kaip 
nekilnojamo, taip ir asmeninio, vis tiek kur jis bebūtų 
.............. (čia įrašoma vardas-pavardė ir adresas gi
minės ar giminių arba įstaigos.vardas, pavyzdžiui, The 
Lithuanian Daily Laisve, published by The Laisve, 
Inc., ir jos adresas.)

TREČIA: Šiuomi aš pasirenku, paskiriu ir istatau 
.............. (vardas-pavardė) ir ............... (vardas-pa
vardė) kaipo vienintelius šio Testamento įvykdyto jus.

KETVIRTA: šiuomi aš įgalinu ir įteisinu čia įvar
dytus mano Testamento vykdytojus suteikti, suderėti, 
parduoti, pervesti, iškeisti, parsamdyti, užmorgičiųoti 
(ipotekuoti), užstatyti ar kitokius patvarkymus pa
daryti kas liečia, bile žemes, namus, kilnojamą bei 
asmeninę nuosavybę ar kokią nauda iš tų dalykų, ku
rie man priklausytu laike mano mirties arba kuriuos 
mano Testamento vykdvtoiai bile kada nerimtu ar igv- ’jungtis į grupes, sąjungas, 
tų per viešą arba probate teismo suruošta nardavima, kad nugalėjus kitas ir ate-; 
irtai tokiomis.sąlygomis bei už toki apmokėiima, kaip mus iš pastarųjų kolonijas. __

Austro" - Vengrija, Italija, nuolių 
ir Vokietija sudarė savo 

s sąjungą ■ 
išvien prieš kitas šalis. An
glija, Francija ir carinė 
Rusija sudarė kita lagerį.

Pirmasis pasaulinis karas 
vos nekilo 1911 metais, lai
ke Balkanų karo. Jis pra
sidėjo 1914 metais neva to
dėl, kad Sarajevo, mieste 
buvo nušautas Austro-Ven
grijos sosto įpėdinis ir jo 
žmona. Tikrumo! tai bu
vo tik priekabė- karo pra
džiai. Karas buvo paruoš
tas nuo seniau.

Italija gudravo ja
Pirmasis pasaulinis ka

ras prasidėjo Austro - Ven
grijos užpuolimu ant Ser
bijos, o. Vokietijos karo pa
skelbimu Rusijai. I iį įsi
traukė viena po kitai įvai
rios valstybės. Bet Italija, 
kuri pagal susitarimą su 
Austro-Vengrija ir Vokieti- 
ia turėjo stoti ių pusėn, pa- jta]ai turėio 142
skelbė, kad ji bus neutralia-1 batalijonus su 1.150 kanuo- 

lių. Tai buvo didelė masė 
kareivių ir ginklų siaurame 
fronte.

1917 m., spalių 24 dieną, 
austro - vokiečiai pradėjo 
užpuolimą Kaporetto kryp
timi, bombarduodami iška- 
nuolių ir leisdami nuodin
gas dujas. Italų kareiviai 
pasidavė panikai — persi
gando, o dar labiau jų ko
manda. Tą pat dieną šios 
krypties italų antrosios ar
mijos komandierius genero
las Capello nežinojo, kur 
yra ir ką veikia' kokia jo 
armijos dalis, ir dar ma
žiau žinojo visų Italijos jė
gų komandierius generolas 
Cadorna. Italų komanda, 
pasijutus, kad frontas pra
laužtas, . kad priešai įsiga
vo į jų užnugarį, tai tos pat 
dienos vakare įsakė trauk
tis antrajai italų armijai

Rašo D. M. šolomskas 
jos ir Italijos rubežių. Ita
lų armijos apginklavimas 
buvo menkas, išlavinimas 
stovėjo ant žemo laipsnio. 
Venecijos provincijoje italų 
armijoms visada grūmojo 
austrai nuo Trentino, iš 
šiaurės pusės atkirtimu ir 
jų prispaudimu prie 
atiko Jūros.
Italų katalstrofa 
prie Kaporetto

Jau 1916 metais Vokieti
jos ir Austro-Vengrijos ko
manda buvo pasirengus 
kirsti smūgį Italijai. Bet 
tuos jų planus sumaišė Ru
sijos armijos ofensyvas, ži
nomas kaipo generolo Bru- 
silovo ofensyvas, p i e t ų 
fronte. Brusilovo armijos 
suėmė apie 500,000 priešų 
oficierių ir kareivių į ne
laisvę. Austro-Vengrijos ir 
Vokietijos nuostoliai už-1 
muštais, sužeistais ir be
laisviais buvo 1,500,000 ofi- , 
cieriu ir kareivių ir labai . .
dideli nuostoliai karo tech- Jau ^grūmojo austrų puo-

Adri-

linkui Tagliamento upės, 
apie 50 mylių atgal.

Bet italų antroji armija 
pirmoj dienoj neteko daug 
karių ir ginklų. Ji jau ne
sitraukė, o bėgo. Jos bėgi
mas pastatė į pavojų deši
nėje trečiąją italų armiją, 
ir kairėje—ketvirtąją. Tos 
irgi leidosi bėgti, siekdamos 
viena kitą pralenkti. Armi
jos daliniai, pasiekę Taglia
mento upę, nesistengė ten 
užimti paruoštas apsigyni
mui pozicijas, bet sprogdi
no tiltus, kad negalėtų prie
šas pereiti, o tuo kartu dar 
antroje pusėje upės buvo 
kiti italų armijos daliniai, 
kurie, priešo prispausti prie 
upės, — kur tiltai jau bu
vo pirmesnių susprogdinti, 
—buvo priversti pasiduoti.

Italų armijos negalėjo su- 
j stoti prie Tagliamento 
upės, bet leidosi toliau lin
kui Piava upės, kur froųr 

'tas darėsi trumpesnis ir

jiems atrodys geriausia, ir padaryti, ir pristn.tvti vi
sus reikalingus ir tinkamus nuosavybės pervedimo po
pierius (deeds) ar kitus tam tikslui reikalingus doku- , tarpe 
mentus.

TAM PALIUDYTI aš čia savo ranka pasirašau ir 
antspauduoju šia.................. (kurio mėnesio) diena,
tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt (kelintais) 
metais.

Pasirašo............... (Vardas-navarde).
Šį dokumentą, susidedanti ‘ iš ........... (kiek) maši-

nuotų (ar ranka rašytu) puslapiu, pasirašė, antspau
davo ir paskelbė, pareikšdamas, kad tai yra jo (ar 
jos) Paskutinis Testamentas bei Palikimas, .. ..........
(vardas - pavardė), čia minimas šio Testamento dary
tojas, šita........... (kurio mėnesio) diena, 195... me
tais. akyvaizdoie mūsn ir kiekvieno iš mū^u. kurie na
gai io prašvma. ir iam noėipm ei n pQanf. ir esant i°m 
ir mums, visiems vmni kitu akwai^doip h in nmiii lai
ku. mes šičia pasirašėme r*wo vardus kain liudytojai: 
ir mes. šiuomi visi liudijame, kad kiekvienas iš mūsų 
perskaitėme ši liudijimo paragrafą, pirma neo’u pasi
rašėme kiekvienas savo vardus-navn.rdps ir adresus.

Vardas-pavardė .......... , gyvenimo adresas .............
Vardas-pavardė .......... , gyvenimo adresas .............

• Vardas-pavardė ......... . gyvenimo adresas .............

jautėsi kaip nvkštis.
Buvo daugiau k°in nštuo- 

niems padarvta tokia ope
racija, bet kituose atitiki
muose nepavyko. N. M.

Naujas vaistas-viltis - 
trombosio ligoniams

I

Pavojingas' dalykas' jei
gu kūne susidaro kraujo 
gabaliukas ir užkemša svar
bią kraujagyslę. Tai būna 
vadinamas trombosis. Tatai 
gali suparalyžiuoti kai ku
riuos sąnarius bei visą kū
no pusę arba net numarin
ti žmogų.

Iki šiol buvo tiktai to
kių vaistų, kurie apsaugo
davo nuo kraujo sukrekėji- 
mo į gabaliukus, bet ne
tirpydavo jau susidariusių 
gabaliukų.

Bet neseniai surasta, jog 
trypsinas tirpdo ir jau esa
mus kraujyje sukrekęji- 
mus. O trypsinas yra vie
nas iš svarbiausių syvų,

kurie p a d e d a< viduriams 
maistą suvirškinti.

Trypsinas. yra imamas iš 
tam tikrų gyvulių liaukų ir 
labai grynai>apv a 1 o m a s. 

| Tuomet jis ir leidžiamas i 
kraują trombosio ligoniui.

Chicaigos Armour kompa
nijos laboratorija jau ga
mina tam reikalui trypsiną 
vardu Etizar.

Visųpirm buvo patirta,, 
kad trypsinas valo žaizdas, 
tirpydamas negyvąsias mė
sas, bet nekliudo sveikųjų 
kūno ląstelių (celių).

SVETIMO INKSTO 
PRIGYDYMAS

New York. — Chirurgų 
Kolegijos suvažiavime dr. 

*D. M. Hume, Harvardo U- 
' niver site to profesorius, 
pranešė, kad vienas miru
sio inkstas buvo prigydytas 
gyvam, vieton išpjauto su
gedusio inksto. Bet sveti
mas inkstas veikė tiktai 
per 100 dienų.

Bet 1917 metais Rusijoj 
įvyko revoliucija. Josliau-i 
dis atsisakė toliau kariau- ’ 
ti. . Vokietijos, ir Austrijos; 
komanda bandė sumušti 
Italiją, n paskui jau apsi
dirbti su savo priešais 
Franci jo j. Vokieti i a pa
siuntė Austrijai į pagalba* 
anie 10 divizijų, bendrai 
150,000 kareivių ir 800 ka- 

į. Austrai - vokiečiai 
suplanavo kirsti i t a 1 a m s 

—- laikytis smūgį iš rytų puses Isonzo

| limas užnugariu, nuo Tren-
1 tino pusės. Bet ir čia var-

fronte, kryptimi į Gorizia 
ir Kaporetto. Šiame fron
te buvo trys Italijos, armi
ios, kurios turėio 1.500.000 
kariu ir apie 6,000 kamuo
lių. Bet vokiečiai- ir austrai 
apgavingai pademonstravo,

laikyti austro - vokiečius, 
vienok jiems į pagalbą pri
buvo vienuolika anglų-frąn- 
cūzų divizijų, apie 250,0Q0 
kareivių, kurie ir sulaikė 
priešo jėgas. Anglai - fran- 
cūzai išgelbėjo Italiją nuo 
galutino parbloškimo.

Kaip didelė buvo italų 
katastrofa prie Kaporetto, 
tą paliudija sekamos kelios 
ištraukos. Italų vienas gę- 
nerąlas darė pranešimą:

“Milžiniškos masės žmo
nių, arklių ir karo įrankių 
bėga... Daugelis armijos 
dalinių pavirto i palaidą 
gaują, neteko jokios disci
plinos ir karinio žmonių

būk jie taiko smūgį iš šiau- jausmo... keikė, komandą 
rėš, nuo Trentino, užeinant 
šioms armijoms užnugariu. 
Ir jiems pavyko apgauti 
italu komandą.

Kadangi karo frontas il
gai buvo toje pat ^ietnie. 
tai abeji buvo gevai nri^i- 
renge. išsikasę no kelias ei
les. gilių apkasu, prisistatė 
daugybę spyglinių vielų 
tvorų, prisitaisę gerai už
maskuotų kanuoliu, kulko
svaidžiu ir kitų ginklų. Ta. 
žinojo viena ir antra pusė. ■ aprašydamas šį italų pra-

Kąporetto srityje, linkui | laimėjimą 
kurio buvo i 
riausias

ir išdavikus, reikalavo tai
kos.”

Vyriausias komandierius 
generolas Cadorna, kada 
pasiekė Piava upę, tai ra-, 
portą vo: “Antroji mūsų 
armija neteko vien belais
viais 1^0,000, o 400,000 iš
kriko . žmonės neteko mo- 
ralio pastovumo.”

Karui pasibaigus, rašy
damas atsiminimus Angli
jos premjeras Lloyd George,

ka, tai yra, nesikiš į karą.
Kodėl? Vėliau paaiškėjo, 

kaid Italija turėjo slaptą 
sutartį su Franci j a ir An
glija, kad kai pastarosios 
karą laimės, tai Italijai bus 
atiduoti tam tikri Austro- 
Vengrijos plotai.

Ir Italija buvo “neutra.- 
liška” (bešališka) veik me
tus laiko. Tik kada jos val
dovai įsitikino, kad Austro- 
Vengrija ir Vokietija karą 
pralaimės, tai 1915 metais, 
gegužės 23 dieną, ji stojo 
sąjungininkų pusėn, — pa
skelbė karą Austro - Ven
grijai ir Vokietijai.

Ir nors Italija, karo lai
ku būdama “neutrališka/’ 
sumobilizavo savo armiją, 
paruošė karo laivyną, stojo 
karau prieš jau Rusijos ge
rai apkultą Austro-Vengri
ją, bet italams karas nevy
ko. Karo frontas ten ėję 
veik išilgai Austro-Vengri-

. antgalviavo: 
nutaikyta vv- j “Katastrofa prie Kaporėt- 

aūstro - vokiečiu 1 to.” Ir jis ten rašė:
“Italų armija buvo pri

trenkta ir betvarkėje leido- . 
si bėgti atgal. Į 16 dienų ji 
pasitraukė 70 mylių... Ita
lų karinė komanda visiškai 
buvo pritrenkta. Jų štabas 
buvo netekęs galvos... Iš
tisos italų divizijos pavirto 
į klaidžiojančias skevel
dras Lombardijos plotuose” 
(šiaurinėj Italijoj). ;

Italija nukentėjo baisius 
nuostolius. Vien belaisvių 
ji neteko 300,000. .Užmuštų 
ir sužeistų buvo apie 350,- 
000. Ji neteko 3,000 ka- 
nuolių ir daugybės ginklų. 
Galima sakyti, kad geriau
sia jos karinė technika ir 
armija buvo sumušta, su- \ 
imta, pakrikdyta. Visas 
frontas, visas plotas, į kurį 
daugiau kaip dvejus mejtus 
gabeno karo įrengimus /

pateko į priešo rankas. /
Bet Italijos fašistai nepą- į

(Tąsa 4-tam puslap.) /

italai turėio

i

........ "........ "’* .................. " 1 ' •• —. ..........................   ■ ■ ............. Ii. > ■

3 pūil.—Laisve (Liberty)-Penktad., Spalio-October 3, 1952 t



Po pasekmingu derybų mainierių unijos prezidentas 
John L. Lewis (dešinėje) sveikinasi su šiaurinių valsty
bių minkštosios anglies kompanijų atstovu Harry Mo
ses. Mainieriai išsiderėjo $1.90 algų pakėlimą i dieną. 
Sutartis paliečia 200,000 mainierių.

Nesu Centro Komitete, 
bet žinau, kad jis neužmi
go. Blogumas yra tame, 
kad komitetas nerašo apie 
savo veiklą, net ir kas labai 
reikėtų. Kiek teko paste
bėti, sekretorius turi 
dažnų susirašinėjimų, 
darbas, bet tylomis.

Centro Komitetas turėjo 
būti budresnis, bet taipgi ir

gan 
eina

tai ramiai sau vasarojo.
Apie naujus LMS virši-

“Kas tie nauji funkcio
nieriai? Jonikas, kuris nuo

igon, tm-

!ti ir tolinu tęsti organizaci- 
I n io me i 'de j i mo da r ką.

APIE MŪSŲ MENINI 
SAVIVEIKLĄ

i tus ir sugabus, bet jis ne- 
I turi ktil\o LMS organizaci- 
j jai. Jis. įsigilinęs ne i LMS

ne prie LMS,

Centro Komitetui reikia 
geresnio organizacinio apa
rato. Būtina ne vien dau
giau rašinėlis su vienetais, 
bet kartais nuvažiuoti vie
nur kitur pagelbėti vieti
niams. u

Prie mūsų laikraščių dir
bantieji literatūrinį darbą 
neturėtų, skaityti LMS vei
klą antraeiliu reikalu-.'

Pasireiškus kur jauniems 
talentams, imtis jiems gel
bėti, taip ir palaikyti, prie 

i savęs.
Daugiau dėmesio mūsų 

chorams ir teatro grupėms.
Bent didesnėse kolonijose 

i pravesti lavinimosi, moky
mosi sueigas, kur galima— 
ir klases.

Vasarinė mokykla reika
linga ir ji jau vyksta kas 
metai, bet joje nedaug kas 
atsiekiama, nes. lankosi ma
žas skaičius žmonių, taipgi 
laikas trumpas, tai tik per
bėgama 
blausius

Mūsų

• į

IS ISTORIJOS
r (Tąsa iš trečio pusi.) 

darė teisingų išvadų iš pra
laimėjimo prie Kaporetto. 
Savo laiku Mussplinis kal
bėjo: “Kai aš pasakysiu, 
kad italai eitų pirmyn, tai 
mūsų fašistų legionai per
galingai pereis visą pašau- 
ii.”

Tai bepročio kalbai pri
tarė dabartinis Anglijos 
premjerais, naujo karo kurs
tytojas. W. Churchillas. Bet 
gyvenimas parodė, kad 
Mussolinio legionai • buvo 
menki. Kada jis. 1940 me
tais pradėjo karą prieš daug 
mažesnę Graikiją, tas ^ka
ras Mussolinio legionams 
baisiai nesisekė. It ben
drai Antrajame pasaulinia
me kare italų armija pasi
rodė menka ir pati pirmoji 
sugriuvo.

Japonijos vice-ministras Shinichi Shibusawa (centre) 
pateko j grupę užpykusią japoniečią. Jie susirinko pro
testuoti prieš valdžios nedavimą jiems pasportų dėl vy
kimo Kinijon j Azijos kraštą taikos kongresą. Jis bando 
pabėgti, bet jo nepaleidžia.

per pačius svar-

REIKĖTŲ KITAIP 
KRITIKAS VESTI

“Laisvės” literatūros ti’
meno skyriuje, rugsėjo 20,

vertas dėmesio, mano ma
nymu, dėl to, kad kalbama 
apie svarbius reikalus, ir 
kad jame pravesta kritika 
daugiau siekiasi kai kam 

•pakeršyti, negu ydas taisy
ti.

sulėtintas. Pagalios, ji 
sose organizacijose \ 
mas sumažėjo, kodėl

esiginčysime del to,

veikti.

oakeršijimas už tai, 
Jonikas ir Stulgaitis

nėra

neturi

“Veikalu klausimu, kol 
kas, nieko naujo negirdime. 
Nieko naujo neparašyta, 
neleista. Vaidintojų gru
pėms tenka kreiptis į senus 
triūsų archyvus ir pasirink
ti iš esamų kūrimų ką ge
riausio, ką tinkamiausio' 
Su muzika dar kiek geriau 
stovime. Frank Balevičius 
visuomet ką nors, naujo 
duoda kiekvienam sezonui.”

Su naujais veikalais mums 
iš viso sunku — ne vien su 
teatriniais, bet ir abelnai. 
Pats rašytojavimo klausi-

Pamenu, V.
pirmesni t

tų tuo reikalu susirūpinti. 
Toliau V. B. tęsia:

“Beje, kaip ką reikia pa
sakyti ir apie- LMS Centrą. 
Atsimename, kad pereitą

LMS suvažiavimo, i vykusio 
Clevelande. Jis tada rašė, 
kad mano vienatinis siekis 
buvęs “priduoti LMS raus
vos spalvos.”

Kurie turi goresnę atmin
tį tačiau, žino, kad mano ro
lė LMS buvo kaip tik prie
šinga. Vienu tarpu LMS 
vadovybėj buvo žmonių, ku
ine manė, kad dainuoti. “Ei
na Garsas nuo Rubežiaus” 

lyra prasižengimas darbo 
žmonių idėjai.

Su tos rūšies kairumu aš 
visuomet kovojau LMS.

Primenu pirmesnę kriti-

Centre dabar, kaip tik po 
suvažiavimo, po kritikos, po 
gražių kalbų'ir p r i žadu, tai 
ko mes galime laukti atei
tyje? Čia kyla klausimas 
organizacijos i šiai k y m o. 
Kyla klausimas, ar privalo 

j toks Centro Komitetais sė- 
) dėti meninės - kultūrinės 
I organizacijos priešak y j e ?< 
lAr verta šaukti suvažiavi
mai ir daryti tarimai? Ir 

; dar palauksime, pamatysi-

kalbetojai, organi- 
važinėdami privalo 

chorais, kitomis 
' meninėmis ir kultūrinėmis 
grupėmis. lygiai, kaip ir 
L L D, LDS ir spaudos rei
kalais. Kartais meninėms 
grupėms reikia dar. dides
nio rūpesnio.

Prie mūsų meninių gru
pių yra žmonių, kurie ma
žiau politiniai prasisiekę. 
Dėka to dažnai pasireiškia 

į bereikalingi asmeniškumai. 
; Tatai kartais gan daug ža
los padaro. Prie didesnio 
rūpesnio abelnai iš mūsų 
'organizacijų vadovybės ta 
yda būtų galima gerokai su
mažinti.

Reikia pridėti, kad mūsų 
amžius daug prisideda prie 
neveiklumo. Tai atpildyti 
galima tik daugiau jaunų 
įtraukus.’ Jaunų galima' 
įtraukti prie geresnių pa
stangų. Daugelis daro tą 
klaidą, kad gavę jaunus į 
organizaciją jau'skaito dar
bą baigtu ir palieka juos.be 
jokio, taip, sakyti, “šefavi- 
mo.”

Pagalios, jau laikas dau
giau dėmesio kreipti i nau
jakurius., ar “dipukus.” Jau

1 me.” • . .
Kokia čia kritika?

Tai sėjimas pesimizmo, jei
I ne disorganizacijos.
i Jei V. B. tai]) lengvai ga
li ir sunkias problemas iš
spręsti, kodėl jis nepasiūlo, 
kas daryti silpnybių patai- turime ryšio su nemažai jų,

KVIEČIAME Į KONTESTĄ
Su Pirma Diena Spalio Prasideda Kontestas 

Gavimui, Laisvei Naująi Skaitytoją

Kviečiame stoti Į kontestą buvusius vajininkus ir 
laukiame naujų vajininkų. Prašome tuojau pra
nešti Laisvės administracijai, kad stojate į kon- 

testų, o ji aprūpins jus vajaus medžiaga.

Kontestas Prasidėjo Su 1-ma Diena Spalio-Oct.
Ir Tęsis Iki Gruodžio-Dec. 31-mos d., 1952

Visi ir visur apšvietą branginanti žmonės privalo rūpintis kaip nors ir kuo 
nors prisidėti prie vajaus gavimui Laisvei naujų skaitytojų, šis vajus turi 

sukelti tinkamą budžetą užtikrinimui dienraščio gyvavimo 1953 m.

kęs Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimas išrinko 
naują Centro Komitetą. Su
važiavimo delegatai davė 
gana rimtos kritikos, kad 
senas (Chicagos.) Centro 
Komitetas praeityje neatli
ko tinkamai savo pareigas. 
•Jis nedavė organizacinės 
vadovybės, neparodė inicia
tyvos nei veiklumo per pra
ėjusius šešis metus. Dele
gatai taip pat davė suma
nymą, kad LMS Centras 
būtų perkeltas į veiklesnę 
apylinkę. .

. K “Deja, Chicagos delegaci- 
, ja, Jonikas ir Stulgaitis, 
veik verkdami prašė, kad 
ir vėl LMS suvažiavimas 
nutartų palikti Centro Ko
mitetą Chicagoje. Jiems pri
tarė kai kurie vadovai, ku
rie, apart pakalbėjimo, nie
ko neveikia šioje organi
zacijoje. Chicagiečiai pri- 

--žadėjo pasitaisyti, veikti, 
įvykinti 'LMS suvažiavimo 
-tarimus ir pageidavimus.
Su ta sąlyga, kad naujas 

: Centro Komitetas imsis 
darbo, kad jis jau nemie
gos, suvažiavimas nutarė 

'•’palikti LMS Centrą chica- 
,. giečiams globoti.”

Ši kritika, man, rodos, su- 
--žiniai ar nesužiniai, turi 
-•tikslą daugiau pakeršyti, 
-kaip silpnybes pataisyti. *

Neteisybė, . kad Centro 
•Komitetas per 6 metus nie- 

Jto neveikė. Pradžioj gerai 
veikė.

symui? Prie to, reiktų pri
minti, kada komitetas iš
rinktas Chicagoj, jis “pa

skolų,
V. B. taipgi rašo:
“Suvažiavimas padarė ta

rimus, kad šiuo momentu 
reikia greitai imtis gaivin
ti, organizuoti, plėsti meni
nę saviveiklą n a c i o n a 1 iu 
maštabu. Keikia parūpin

kalu, dainų 
repertuarui

tinkamu vei- 
niūsu vienetų

naujai

LMS Centre! d.MS suva
žiavimas įvyko liepos 12-1-į 
dd., kuriami' išrinko jauną 
Centro Komitetą. Mes Jau
kiame naujo Centro žiniii, 
pranešimų, instrukcijų, pla
nų, darbų., liet Centras par
važiavo Chicagon ir užmi
go.”

h; pirmesni suvažiavimai 
padarydavo tarimus, bet su 
vykdymu nebuvo geriau.

organizaciniai dalykai ne
kaip stovi, kodėl nuo s.avęs

Suprantama, jei vienoj ar 
kitoj apskrityj nėra reika
lingo organizacinio darbo, 
tas nepateisina Centro Ko
miteto n e v e i k lumą, bet 
kritikas turi ne vien pa
smerkti vieną komitetą ar 
vieną kurią sritį. Konstruk
tyvūs kritikos tikslą^ turi 
būti surasti priežastis ne

Išleido eilę veikalų, veiklumo,, silpnumo ir tąi- 
muzikos, gelbėjo vienetams, syti tai. ' ,

veldėjo” berods .$800 
tai viskas.

Kurti

Kas reiktų' daryti meni- 
11 eis Sc i v i ve i k lo s ge r i ni m u i ?

be t kol kas organizacinės 
paspirties dar nėra iš jų. 
Nereikia numoti ranka vi
sus blogais paskelbus. Rei- 

' kia ryšių, susiartinimo. Ten 
yra geras, rezervas naujų 
jėgų. Ims laiko iki gausi
me, bet jei nesirūpinsime 
dabar, dar daugiau laiko 
ims. V. A.

Pelnagrobis plėšikas atęjęs atimti paskutinius marš
kinius.

Kontestantam Paskirtos Piniginės Dovanos: f I

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 
7-ia $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Stokite i kontestą ir gaukite vieną iš tų dovanų >

Laisvės prenumerata metams $7.00, pusei metų $3.75.
Queens County $8.00 metams, $4.00 pusei metų
Kanadoje $8.00 metams ir $4.00 pusei metų.
Europoj ir kitur užsLeniuose $9.00 metams ir $5.00 pusei metų.

Prašome jsitėmyti, kad su 1-ma diena sausio, 1953 metų, 
, Laisvės prenumerata b us pakelta vienu doleriu.

Kurie, užsimokėsite prieš naujus metus už prenumeratą arba 

naujai užsisakysite Laiūvę prieš naujus metus, sutaupysite $1.
I *

Tad atsinaujinkite ar naujai užsisakykite Laisvę laike vajaus.

Labai prašome nesivelinti stoti į kontestą. Administracijai labai 
svarba žinoti kontestantu s iš pat pradžios vajaus

Vajaus reikalu prašome kreiptis šiuo antrašu:

laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.Y. vtV 

*
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Chicago, 111. MONTREAL, CANADA,munistai (rusiški) yrft; o ypa
tingai Stalinas.

Kunigėlis tiek įpykęs ant
Andruliu duktė

i . susilaukė dukrelės
I >I

Betty Johnson, sekretorė 
Lietuvių Komiteto Gynimui 
Sveturgimių, susilaukė dukre- 

t lės. Naujagimė yra 6 ir pusės 
KttfL svarų. Motina jaučiasi gerai.

™ Bettė šiuo tarpu yra Swe
dish Covenant ligoninėj, ant 
5145 N. California avė. Ket
virtadienio vakare ji staiga 
susirgo ir nugabenta į ligoninę 
naktį pagimdė kūdikį.

Linkime jai. ir naujagimei 
geriausios kloties. Vilnietis

Mano kaimynas kunigas f
, Xunigas Juozas Prunskis 

yra vienas marijonų organo 
redaktorius ir mūsų parapijos 
vikaras. Bet, sako, arkivysku
pas jam uždraudęs po savo 
raštais pasirašyti titulu kuni- 

• gas. Dėl to tik pasirašo kaip
Į ir šiaip žmogus.

Na, tiek to. Rašyti jis ne
tingi. Kiek žinau bolševikų, 
komunistų, raudonųjų masko
lių nekenčia kaip truciznos. 
Tam esanti ir priežastis. Ge-' 
raišiais laikais ne tik gavo 
rieškuČius litukų už patarna- 

' jfcvimus, bet, kaipo dvasininkas, 
▼ dar ir nuolatinę algą ėmė iš 

valstybės iždo. O priedui, dar 
Į ' redagavęs kokį tai smetoninį 

dienraštį. ,
šįryt perskaičiau ilgą jo 

straipsnį “Drauge”, neva per
žvalgą kokios tai antikomunis
tinės knygos. Patarė ir man 
nusipirkti tą knygą ir susipa
žinti kokie nedaverkos tie ko-

komunistų, kad cituodamas jo 
rekomenduojamą knygą nety
čia išgiria Staliną. Sako: t

‘Stalinas išžudė daug dides
nį skaičių komunistų, negu 
bet khs kitas pasaulyje.” 
(“Draugas” rugs. 23).

Garbė dievui! sakau. Jei 
dievulis Staliną palaikys dar 
kokius kelis metus, jis išžudys 
viso pasaulio komunistus.

Wisconsino senatorius Mc
Carthy tvirtina, kad ir Ameri
koje esą komunistų. Ar nerei
kėtų čia atsikviesti Staliną, 
kad juos sunaikintų ?

Šilalės Barbė

Waterburio Žinios
Geras susirinkimas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kuopos susirinkime bu
vo gerų svarstymų ir padary
ta gerų nutarimų. Nutarta tu
rėti spaudos naudai parengi
mą. Tai bus pietūs, kurie į- 
vyks Lietuvių Parke spalio 12 
d. Bus duodama skanūs pietūs, 
šiltų ir šaltų gėrimų už priei
namą kainą.

Taip pat turėsime ir kitokių 
pamarginimų, nes komisija — 
M. Svinkūnienė, Paugis ir Bo- 
kas —deda visas pastangas, 
kad parengimas būtų kuo- 
skaitlingiausias. Todėl, drau
gai, iš arti ir iš toli, pasižymė
kite tą dieną, nes tai bus pas
kutinis rudens parengimas 
Waterburyje. Bus mums vi
siem^'malonu susieiti ir pasi-

N. GOGOLIS 1 •

TARASAS BULBA
(Pabaiga)

Prie paties Dnięstro upės skardžio 
buvo matyti jos išgriautas pylimas ir 
suirusių sienų likučiai, žvirgždu ir 
sudužusiomis plytomis buvo nusėta uo

lios viršūnė, kiekvieną minutę pasiruo- 
Išusi.,atplyšti ir nukristi žemyn. . Šitoje 
tat vietoje, iš dviejų pusią, prieinamų iš 
lauko, apsupo juos karūnos hetmonas 
Potockis. Keturias dienas mušėsi ir 
kovojo kazokai, gindamiesi plytotnis ir 
akmenimis. B-et išseko atsargos ir jė
gos, ir ryžosi Tarasas prasimušti pro ei
les. Ir buvo beprasimušą kazokai, ir ga
li būt, dar kartą būtų ištikimai patarna
vę jiems greitieji žirgai, tik staiga, pa
čiame bėgime, sustojo Tarasas ir sušu
ko: “Palaukite! Iškrito pypkė su taba
ku, nenoriu, kad ir pypkė atitektų prie- . 
šams lenkams!” Ir pasilenkė senas ata
manas ir ėmė ieškoti žolėje savo 
pypkės su tabaku, nuolatinės ke
lionės draugės jūroje ir sausumo
je, ir žygyje, ir namie. 0 tuo tar
pu staiga užgriuvo gauja ir nutvėrė 
jį žemiau galingų pečių. Pabandė jis pa
judėti visais sąnariais, bet jau nenukri

to žemėn, kaip kad būdavo anksčiau, jį 
nutvėrę kareiviai. “Ech, senystė, senys
tė!” tarė jis, ir pravirko senas stiprus 
kazokas. Bet ne senystė buvo kąlta: jė
ga nugalėjo jėgą. Bemaž trisdešimt 
žmonių įkibo jam į rankas ir kojas. 
“Įkliuvai, varna!” šaukė lenkai. “Dabar 
reikia .tik pagalvoti, kaip jį, šunį,- gali
ma būtų geriau pagerbti.” Ir nuteisė, 
leidus hetmonui, sudeginti jį gyvą visų 
akivaizdoje. Čia pat stovėjo nuogas me
dis, kurio viršūnę sudaužė perkūnas. 
Pririšo jį geležiniais grandiniais prie 
medžio stiebo, vinimis prikalė jo rankas 
ir, aukščiau iškėlė, kad visur galima bū
tų matyti kazoką, ėmė čia pat po medžiu 
krauti laužą. Bet ne į laužą žiūrėjo 
Tarasas, ne apie ugnį jis galvojo, kurio
je ruošėsi jį sudeginti; žiūrėjo jis, varg
šas, į tą pusę, kur atsišaudė kazokai: 
jam iš aukštos vietos viskas buvo matyt, 
kaip ant delno. “Užirnkite, vyručiai, už
imkit’? greičiau,” šaukė jis, “kalnelį, ten 
už miško: ten jie neprieis!” Bet Vėjas 
nenunešė jo žodžių. “Štai žus, žus dėl, 
niekų!” kalbėjo- jis, netekęs vilties, ir 
pažiūrėjo žemyn, kur mirgėjo Dniestras. 
Džiaugsmas sužibo jo akyse* Jis, pama
tė išlindusius iš už krūmų laivų užpaka

lius, sukaupė visą balso jėgą ir skar
džiai suriko: “Į krantą! Į krantą, vy
ručiai! Nusileiskite pakalnės keleliu, 
kairėje. Prie kranto stovi laiveliai, vi
sus paimkite, kad negalėtų jūsų pasivy
ti!”

Šį sykį vėjas papūtė iš kitos pusės, ir 
kazokai išgirdo visus žodžius. Bet už to

kį patarimą teko jam čia pat per galvą 
penties smūgis, nuo kurio jam viskas ap
sisuko akyse. •/ 1 •

Leidosi kazokai kiek tik gali pakalnės 
keleliu; o tie, kurie iš paskos vijosi, jau 
čia pat. Mato: pinasi ir raitosi kelelis, 
ir daug vingių į .šalį daro. “Žūt but, 
draugai!” tarė visi, sustoję akimirką, 
iškėlė savo rimbus,, švilpterėjo — ir jų 
totoriški žirgai, pakilę’ nuo žemės, išsi
tiesę ore, kaip gyvatės, perlėkė per pra-

• rają ir tekšterėjo tiesiog į Dniestrą. Tik 
du nepasiekė upės, žnekterėjo iš aukštos 
Vietos į akmenis, amžinai dingo ten drau-. 
ge su žirgais, net nespėję surikti. O ka
zokai jau plaukė su žirgais upe ir atri
šinėjo laivelius. Sustojo lenkai, ties pra
raja, nustebinti negirdėto kazokų ryžto 
ir galvodami: šokti, ar ne? Vienas jau
nas pulkininkas, judrus ir karštakrau
jis, tikras brolis gražiosios lenkaitės, už
barusios vargšą Andrių, ilgai negalvo
jęs, puolė visa jėga ant žirgo paskui ka
zokus: apsisuko triskart)oro su savo žir
gu ir tiesiog žnekterėjo ant aštrių uolų. 
Į.gabalus sudraskė jį, dingusį prarajoj, 
aštrūs akmenys/ ir jo smegenys, susi
maišę su krauju, aptaškė nelygiuose 
krantuose augusius krūmus.

Kai atsipeikėjo Tarasas Bulba nuo 
smūgio ir pažiūrėjo į Dniestrą; kazokai 
jau buvo laiveliuose ir yrėsi; kulkos kri
to ant jų viršaus, bet jų nepasiekdavo. 
Ir sužibo linksmos, Seno atamano akys.

— Sudiev, draugai! — šaukė jis jiems 
iš viršaus. — Atsiminkite mane ir atei
nantį pavasarį atvykite čia ve), ir gero
kai pasilinksminkite! Ką laimėjote, vel
nio lenkai? Manote, yra kas nors pa
saulyje, ko nusigąstų kazokas? Palauki
te gi, ateis laikas, sužinosite, ką reiškia 
rusų pravoslavų tikėjimas!. Jau ir da
bar jaučia tolimos ir artimos tautos: 
kils rusų žemėje savasis caras, ir nebus 
pasaulyje jėgos, kuri jam nenusilenk-

* tų!.. ’ '
O ugnis jau kilo viršum laužo, jau sie

kė kojas ir pasklido liepsna po medį... 
Bet argi atsiras pasaulyje tokia ugnis, 
tokia kančia> ir tokia jėga, kuri įveiktų 
rusų jėgą? • . /

Nemaža upė Dniestras,, ir daug joje 
užuolankų, tankių upės meldų, seklumų 

’ir gilių vietų: blizga upės veidrodis, 
skardenamas skambaus gulbės riksmo, 
ir puiki antis kryklė'greitai plaukia juo, 
ir daug tilvikų, raudongurklių kufu- 
cht?;nų ir įvairių kitokių paukščių nen
drynuose ir pakraščiuose. Kazokai grei
tai plaukė siaurais dvivaįriais laiveliais, 
sutartinai irklavo, atsargiai išvengė se
klumų, išbaidydami aukštyn kylančius 
paukščius, ir kalbėjo apie savo atamaną.

Reikalinga gera 
priežiūra mokiniams

Prasidėjus mokyklų sezo
nui, miesto sveikatos depart- 
mento galva, Dr. Adelard 
Groulx, pastebi 4<ai kuriuos 
būtinus dalykus dėl mokyklą 
lankančių vaikučių sveikatos 
ir jų pirmynžangos mokyklo
je.
" Pirmiausia, jis sako, tai po
ilsis ir miegas yra labai rei
kalingas. Praktika įrodžiusi, 
kad vaikučiams tarp septynių 
ir devynių'metų reikalinga 11 
valandų miegoti; nuo 10 iki 
13-kos metų reikalinga 10 va
landų miegoti; o nuo 13 iki 
17-kos metų, — devynios va- 

grožėti rudeniniu parengimu, 
nes paskui jau eisime prie 
žieminių parengimų. Pirmiau
sia, tai bus Laisvės vajus. Mū
sų nenuilstanti vajininke M. 
Svinkūnienė apsiėmė vienuoli
ktus metus būti vajininke. 
Draugai vienbalsiai užgyrė.

Gaila, kad susirinkime ne 
per daugiausia buvo narių. 
Draugai bei draugės, malonė
kite nepamiršti ateinančio su
sirinkimo, nes turėsime išrink
ti delegatus į LLD apskrities 
konferenciją, kuri įvyks New 
Havene spalio 19 d.

Draugai, kurie esate neuž
simokėję duoklių už šiuos me- 

■ tus, būtinai užsimokėkite ir 
pasiimkite knygą “Sveikatos 
Šaltinis.’’ \

LLD'28 kp. korespondentė,
K. Yenkeliūnienė 

landos; ir nuo 18-kos iki su
auga — astuonios valandos 
miego.
' Vaikučiai tūri turėti gerus 
pusryčius: žalių vaisių ar vai
sių syvų, virtų javų grudų ir 
šiaip sau maistingo maisto. 
Neužmiršti stiklą pieno. Pie
tūs reikia duoti geri: mėsos, 
žuvies ar kito proteininio 
maisto. Vakarienė turi būti 
lengvesnė ir -daug-maž visuo
met apie 6 vai. vakaro.

Vaikams po pamokų reikia 
leisti pažaisti, ir- geriausia 

; lauke tyram ore, bet žinoma, 
su tvarka, kad vaikučiai ir pa
simokytų. Toliau, daktaras 
nurodo, kaip vaikučiams turi 
būti palaikoma švara, su ap
rengimui ir tt. Baigdamas pri
duria, kad vaikučiai turi išsi
valyti dantis po kiekvieno val
gio.

—o-—
Kiaurai perdurtas išliko gyvas
Pereitą šeštadienį P. E. Gen

dron, 29 m. amžiaus iš St. Hu- I
bert, važiavo automobiliam 
namo per Victoria tiltą. Tik į- 
sukus į tiltą, automobilius, nu>- 
stojęs kontrolės, nuriedėjo į 
šoną, atsimušė į 2-jų colių 
prisilaikymo štangą, kuri per- 
lindo per automobilio duris, 
kiaurai jam per pilvą, ir išėjo 
laukan per kitas duris. Jis 
taip iškabojo pervertas virš- 
valandos laiko, kol mechani
kai nudegino abu galu gele
žies,. kad galėtų jį išimti iš 
automobilio, įdėti į amfrulansą 
ir nuvežti į ligoninę.

Nuvežus į Notre Dame ligo- 
niiię, tuojau buvo padaryta, o- 
peracija, kuri truko 3Į/> vai. 
Po operacijos gydytojai, pra
nešė, kad jo gyvybei pavo
jaus nėra ir jis pasveiks.

> —-o—• 
Vasaros nelaimės 
nusinešė 162 gyvybes

Pereitą, vasarą, nuo birželio 
21 d. iki rugsėjo 22 d., Mont- 
reale ir apylinkėje, nelaimėse 
—yyriausiai ant kelio —žuvo 
162 asmenys. Jei skaityti pa^ 
dieniu/ veik išeitų po du 
žuvusius žmones į dieną. Bė
gyje šių 94 sezono dienų, re
kordai rodo, kad automobilių 
nelaimėse, mieste ir ant kelio, 
žuvo 105 asmenys. Kiti liku
sieji žuvo nuskęsdami į vande
nį, puldami ar kaip kitaip.

Taigi, nežiūrint intensyvaus 
perspėjimo už saugų važinėji
mą, šįmet, pasirodo, daugiau
siai žuvo žmonių nelaimėse, 
negu bile kada kitais metais.

—-o—
Piktadariai užpuolė 
unijos raštinę

.Pereitą savaitę viduryj nak
ties nežinomi piktadariai už
puolė United Electrical and 
Radio Workers Unijos raštinę, 
išdaužė langus, daug baldų 
sugadino ir pabėgo. Kaip ži
nia, ši unija vadovauja strei
kuojantiems W.a n d e r- K i n g
kompanijos darbininkams. 
Darbininkai laikosi streike 
puikiai, nežiūrint, kad AFL 
vadai ir bandė parduoti dar
bininkus.

Po to, kaip išdaužė raštinę, 
pranešta, kad unijos kai kurių 
vadų ir namai buvo užpulti ir 
langai išdaužyti. Piktadariai 
nesurasta, nes,- matomai, poli
cija ir nenori jų rasti.

' < 0__ ? >

Vedybinių sukaktuvių proga 
parėmė Liaudies Balsą

Artimų bičiulių iniciatyva, 
Stasiui ir Julei Leleckams, 
rugsėjo 20 d., buvo surengta 
staigmena — balius, pagerbi
mui juodviejų 15-kos metų ve
dybinės sukakties proga. Da
lyvavo gražus būrelis svečių, 
kurie buvo puikiai pavaišinti. 
O “jaunavedžiams” apart ge
rų linkėjimų, dar įteikta ir 
vertingos dovanos.

Prie to reikia pridėti, kad 
svečiai baliavodami prisiminė 
ir Liaudies Balso reikalus, ir 
ten pat suaukojo jo paramai 
$23. Tai graži, dovana Liau
dies Balsui. Puikus pavyzdys 
ir kitoms panašioms parems, 
kad svečiai, /ebaliavodami, 
prisimena ir laikraščio reika
lus^ . < . ‘įffi

"J.

Philadelphia. Extra susirinkimas
a.l.d.l.6. 10-tos kuopos narių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d.. Spalio (October), Rusų Name, 1150 N. 
4th St. Turime labai .svarbių reikalų, malonėkite atsilan
kyti visi nariai, kaip 10-tos kuopos, taip ir 141-mos kp. 
Pradžia 3 vai. popiet.

žinote, kad šiais ■ metais 'bus svarbūą rinkimai valdi
ninkų. Apie tai visur kalbama ir rašoma, o ką lietuviai dėl 
to dirba? Būkime laiku. Komitetus.

(193-195)

Mano Ilgos Keliones Ir LDS 
10-to Seimo įspūdžiai

(Rašo M. Alviniene) Į
San Francisco, Calif.—-Skai

tydama mūsų darbininkišką 
spaudą, žingeidžiai tėmijau į 
pranešimus apie LDS 10-tą
Seimą, kuris jau vyko Detroit, 
Mich. Taipgi veik tuom pačiu 
laiku buvo plačiai garsinama 
spaudoj apie detroitiečių di
džiulį spaudos naudai pikniką, 
žingeidaudama tais -dviem į- 
vykiais, nusprendžiau nuva
žiuoti ne vien į Detroitą, bet 
taipgi aplankyti ir daugiau 
miestų, kur yra mūsų artimų 
giminių, draugų ir gerų pažįs-' 
tarnų. Pagaliau mano tos visos 
svajonės virto tikrove, ir ten 
nuvykus aplankiau daug dau
giau, negu, buvau maniusi, ir 
dalyvavau LDS Seime.
Apie tą patį laikotarpį drau

gai Markevičiai iš San Lean
dro rengėsi važiuoti į rytus, į 
Rochester, N. Y., su savo nau
ju “Packard”, man kaip tik 
buvo gera proga su jais va
žiuoti, n’ors didžiąją pusę ke
lio.

Liepos 14 d. ankstyvą rytą, 
susiruošę į ilgą kelionę, aplei
dom Oaklando priemiestį San 
Leandro, ir paskubom kelia
vom į Nevados valstiją, link 
Salt-Lake City, Utah. Kadan
gi kelionė buvo ilga, tad pri
siėjo keletą naktų - nakvoti 
pakelyje kolei pasiekėm St.
Louis, Missouri. Važiuojant dieniais ^miesto viešam pąrke, mėnesių bus pasveikęs, sulyg 
per Nevadą, Utah, kol pasie- yra perstatoma gražios ope-' gydytojo nurodymu.
kem Colorado valstiją, daug ros gabių artistų ir gerų daini-! Važiuojant per laukus, kur 
dalykų buvo galima matyti," ninku. Liuosu laiku teko ten keli metai atgal buvo tuštuma
mieštuose ir laukuose, b.et tie dalyvauti ir pasigėrėti. Taipgi ir ūkininkai javus augino/dą- 
visi dalykai buvo man daug teko nuvykti į viešą parką, bar išbudavotas platus ir ii*
panašūs į Kalifornijos laukus, 
miškus ir kalnus, todėl neda
rė man djdelio įspūdžio.

Važiuojant per Colorado 
valstiją, apie 60 mylių pųo 
Denverio, pasimatė milžiniški 
kalnai. Važiuojant link kalnų 
matėsi dideli plotai, lygūs, 
gražūs laukai ir derlinga že
mė, nes matėsi, kaip viskas 
labai puikiai auga, žaliuoja, 
javai, daržovės ir žolynai. Pri
važiavus arčiau kalno buvo 
nepaprastai įdomu ir vaizdin
ga. Kalnas apsodintas me
džiais, daugiausia eglėmis, iki 
aukštumos kalno, kada žiūri 
aukštyn, rodos, kaip koks 
piešinys, nupieštas gabaus pie
šėjo, rodop, tik žiūrėk, tie
siog negali atsigėrėti jo . iš
vaizda. Tas kalnas vadinas 
Pikės-Peak, turi 14,109 pėdas 
aukštumo. Iš visų pusių jį su
pa žaliuojanti medžiai, o au
kščiau 10,000 pėdų matosi 
sniegas, visas kalno viršus ap
klotas sniegu. Jei būčiau po
etė ir galėčiau savo mintis su
dėti, būtų labai įdomu per
duoti tiems, kurie dar tokio 
vaizdo nematė,

Privažiavus Pikes Peak kal
ną kelias .vingiuojąs! iki aukš
tumai, tas rodo, kad valstija 
dar iki dabar nepadarė kelio 
tiesiai per apačią kalno- Ke
lias turi vingiuotis per dau- 
giau tris valandas laiko aplink 
.kalną, o vėliau leistis žemyn. 
Užvažiavus ant aukštumos 
kalno netik matosi sniegas va-1 
saros laiku, bet ir daug sykių 
automobilio stiklai apšerkšno- 

laterbu/Connr
Prašome visų įsitemyti, 

kad
' Sekmadienį

Spalio 12 October 
, 4 '

Waterburyje yra rengiami pie
tūs. Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio^ Laisves. Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdopiių prakalbi/

ja, ar net apšalą, kai pasitai
ko važiuoti ankstyvą rytą ar 
naktį. Ant viršaus kalno esti 
dažnai miglota, ir kada mig
las pradeda vėjas svaidyti, 
sudaro verpeto vaizdą. Todėl 
tie visi vaizdai labai mane 
suinteresavo, kad aš noriu ir 
kitiems apie tai papasakoti.

Pravažiavus Colorado vals
tiją ir važiuojant per Kansas 
arčiau į Missouirį, prasideda 
žaliuojanti laukai, ir pasimai
no oro atmosfera, o vasaros 
laiku prisieina sutikti ir karš
to oro— daugiausia ęsti ne 
vien šiltas, bet ir šlapiai sle
giantis oras, tas apsunkina 
žmogaus vikrumą daro aptin
gusiu.

Po keturių dienų kelionės 
pasiekėm St. Louis, Missouri, 
ir apsistojom ant nakvynės 
pas mūsų sūnų ir marčią, kur 
labai maloniai likom priimti. 
Pernakvojus tą naktį, Marke
vičiai leidosi Į tolimesnę ke
lionę, o aš pasilikau pas savus 
pasisvečiuoti savaitei laiko. 
Tai buvo mano vakacijų pra
džia, ir džiaugiaus, kad labai 
ramiai pasilsėjau ir pamačiau 
didžiulį miestą St. Louis. •<

Miestas man atrodo gana 
švarus, turi daug pastatų, į- 
vairių viešbučių, ir yra didelis lankyti savo žentą džiovininkų 
centras įvairios pramonės ir sanatorijoj Petrą Barkauską, 
industrijos. Vakarais'ir sekma- Jis ten gydosi, ir už keleto

kur lošia išmokyti žvėreliai, 
daugiausia beždžionės, kurios 
pridaro visokių šposų, ir ska-* 
naus juoko, iki ašarų.

Dieną prieš išvažiavimą iš 
St. Louis, buvome nuvažiąvę į 
East St. Louis 111. pas drg. 
Bukauskus. Aš juos pažinau 
tik iš adreso, bet nuvykus pas 
juos mes buvom labai drau
giškai priimti, ir gerą valandą 
pasikalbėjom apie viską. Jie 
labai gražiai gyvena. E. St. 
Louis nėra taip puošnus, kaip 
pats St. Louis, betr atrodo, tu
ri didesnę pramonę-industriją. 
Apie Detroitą

Liepos 26 d. traukiniu išvy
kau į Detroitą, ir už 10 va
landų jau buvau Michigan 
Central stotyje. Ten man ne
reikėjo ilgai vargti, atvyko d. 
P. Smalstis su automobiliu, ir 
netrukus buvau jų namuose. 
Kadangi d. Marytė SmalstieniS 
mano gera drauge, tai kalbos 
netrūko per visą tą laiką,'kiek 
aš ten buvau veik dvi savaites. 
Gal būt aš jiems ir pabodau, 
bet ačiū (draugam, jie mane 
gerai priėmė ir užlaikė, kad 
jau nerandu nė žodžių, kaip 
juos pagirti.

Tą pačią dieną nuvykom 
pas drg. Mastus į vasarnamį 
prie Lake St. Clair. Drg. Ma- 
sienė ir jų dukrelė Stefanija 
mus priėmė už gerus svečius. 

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Spalio-October 3, 1952

pavaišino skania vakariene. 
Tai labai ačiū jiems.

Sekmadienio ryte rengėmės 
į Spaudos Pikniką, kad gavus 
daugiau progos su dauguma 
pažįstamų pasimatyti ir pasi
kalbėti. Piknikas tai tikrai bu
vo skaitlingas, o pikniko ko
misija ir darbininkai prakai
tavo per visą dieną. Vilnies 
redaktorius d. Andrulis pasa
kė įdomią prakalbą šių dienų 
bėgančiais reikalais. Gaila, 
kad menininkų programos ne
buvo, šiaip viskas buvo gerai 
prirengta ir rodos publika bu
vo patenkinta.

Piknike ne tik mačiausi su 
senais draugais ir pažįstamais, 
bet susipažinau ir su daugiau 
naujų žmonių. Kaipo viešnią 
daug kas užkalbino, man buvo 
gera proga sueiti į pažintį. 
Nors pikniko laiku teko pa
vargti, bet man labai smagu, 
kad ką tik sutikau, visi svei
kino, ir po žodį kitą teko pa
sikalbėti.

Po detroitiečių pikniko, 
man buvo savaitė ląiko iki 
LDS Seimo. Tą laikotarpį iš
naudojau apsilankymui pas 
artimus draugus ir gimines, 
sūnų ir dukterį.

Pirmadienį su drg. Smals
čiais nuvykom aplankyti ser
gančią draugę K. Terzienę į 
Petersburg, Mich. Ji kiek lai
ko gulėjo ligoninėj Toledo, 
Ohio, bet tuo laiku jau buvo 
savo namuose ant ūkės, ir sa
kėsi laipsniškai sveikstanti. 
Gaila, kad d. Terzienei prisiė
jo sunkiai sirgti. Antrą liūd
ną ivykį turėjau, tai kai mūsų 
žento žmona arba mūsų duk- 
te buvo nuvešta į ligoninę ir 
pagimdė kūdikį, bet nespėjus 
motinai sugrįžti iš ligoninės, 
kūdikis mirė. Tad turėjome 
mažas šermenis ir laidotuves. 
Tai vis nelinksmus įvykiai.

Su sūnaus pagalba teko nu
vykti į Northville, Mich., ap-

f

gas miestas su puikiausiais 
namais ir biznio įstaigoinis. 
Tik keli metai nebuvau tam 
mieste, o jau daug vietų nega
liu pažinti, kaip greit gyveni
me dalykaf keičiasi.

Nežiūrint, kad Detroite yra 
daug dirbtuvių, bet LDS Sei
mo laiku labai daug lietuvių 
nedirbo, tas rodo, kad dirbtu
vės dirba silpnai.

Nors aš jau buvau išvykus 
iš Detroito, sužinojau, kad 
mirė mūsų geras draugas Jo- < 
nas Danta, Velionis buvo vei
klus organizacijose ir rašinėjo 
gerus straipsnius į laikraščius. 
Tik keletas dienų prieš tai 
draugiškai pasikalbėjome, ir 
buvau gražiai priimta svečiuo
se pas juos. Taip staigiai Jo
nas atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
amžinai!

Teko kalbėtis, su daug mo
terų kurių vyrai yra mirę.'Di
džiumoje apsilieja ašaromis, 
kada prisimena buvusius sayo 
gyvenimo draugus. Dabar 
draugė Zuzana Dantienė irgi 
liko eilėje našlių moterų. Nors 
gaila man visti, bet nieko ne
galima pagelbėti, tai gyveni
mo likimas. Paviršutiniai skai- 
tliuojant, randu virš 20 mūsų 
org. narių Detroite, kurie at
siskyrė iš šio pasaulio laikę 
keleto metų.

(Bus daugiau)



NowMirko-
PRANEŠIMAS

Richard Kazei, Vincent’o ii ' 
Kathrine Kazei

RIDGEWOOD. N. Y.
L.D.S. 103 kp. ir L.L.D. 55

Pasimatysime Fas 
Aidiečius

Šiltos ir malonios rudens 
dienos kiekvieną vilioja išva
žiuoti į laukus ir gėrėtis ypa
tingomis 
Bet vien 
užtenka, 
draugais

pasidalinti, bei 
reikalais pasi-

t

gamtos spalvomis, 
tik gamta gėrėtis ne

kartais norima su 
ir pažįstamais sueiti

—įspūdžiais 
kasdieniniais 
kalbėti.

Tad šį sekmadienį kaip tik 
gera proga susitikti su savo 
prieteliais, nes daugelis žada 
eiti į Aido Choro rengiamą 
pobūvį, kuris įvyks Kultūrinia- ' 
me Centre 4 vai. p.p. naujo
je salėje. Aidlečiai lauks visų 
su skaniais užkandžiais ir gė
rimais.

Iki sekmadienio. H. F.

Kandidatas kalbės 
per radio

Simon Corson, vienas 
neseniai išteisintųjų darbinin
kų vadų komunistų yra užre
gistruotas sakyti keletą kalbu 
per radio. Viena, apie reikšmę 
jo ir Bėgimo 
ruošta spalių 
7 :05.

Sekamos jo 
penktadienį
WMCA stoties 9:05, o šešta
dienį, 4-tą spalių, iš WQXR 
stoties 7 :05. G. R.

■išteisinimo, su-
1-mos vakaro

kalbos įvyk 
3-čią spalių,

įvyko gražios lietuvių 
vestuvės Auditorijoje

no
tai-

yra

mokytojos Mildred , 
Svečiai dainas šiltai 

Dainų čia atsiradimo 
trumpai aiškino cho- 

(angliškai ir

Rugsėjo , 27-tą susituokė 
Walteris Yuškevičius su> Ame
lija Burbsite. Graži puota į- 
vyko Liberty Auditorijos nau
joje salėje. Dalyvavo gerokas 
būrys vietinių. Taipgi atvyko 
daug svečių iŠ Connecticut ir 
nemažos grupės giminių ir 
draugų iš New Jersey, Penn- 
sylvanijos, Washingtono ir 

■ kitur.
Naujovė šioje vestuvių puo

toje buvo ta, kad įvyko orga
nizuotas dainavimas. Dainavo 
aidiečiai, choristai, vadovybė
je savo 
Stensler. 
įvertino, 
priežastį
riste Mizarienė 
lietuviškai). Choristai, sakė ji, 
dainomis nor.ėjo pagerbti A- 
meliją, kuri visu čionai gyve
nimo laiku dainuoja chore ir 
pastaraisiais metais yra choro 
prezidentu.

Buvusi veikli savo kilmės 
mieste ir apylinkėje, atvykusi 
į New Yorką prieš apie šeše
rius metus Amelia greit pri- 
gijo ir Brooklyno-Richmond 
Hill lietuviuose. Ji veikliai da
lyvauja LDS jaunime ir chore 
ir dažnai matoma visiems ben
druose veiksmuose, sueigose. 
Tad linkėjimuose, jaunave
džiams laimės poroje, svečiai 
taip pat reiškė linkėjimų ma
tyta Ameliją ir Walterj ir bū-, 
Simuose lietuvių veiksmuose. 
Amelija jau keleri metai dir
ba LDS Centro raštinėje.

Walteris, kaipo naujai at
vykęs iš kito miesto, čionai 
mažiau kam pažįstamas. Ta
čiau jau turėjusieji progos 
susipažinti žino jį kaipo man
dagu ir rimtą jauną vyrą.

Vestuvėse grojo Jurgio Ka
zakevičiaus orkestras. Valgiai 
buvo užsakyti Auditorijoje. 
Prie gražiai gėlėmis papuoš
tų stalų buvo paduota gerai 
pagaminta kalakutienos vaka
rienė, o paskiau vęikė bufetas 
ir baras, baigiant nuotakos 
tortu ir kava. Jaunieji gavo 
gražių dovanų.

Beje, Amelijos . draugės 
Sylvija Pužaųskaitė su Anne 
Yakštis buvo suruošusios pir- 
mvedybinį pobūvį rugsėjo 23- 
čią, Sylvijęs namuose. Suėju
sias Amelijos artimiausias 
drauges Silvija ir jos mamytė 
nepaprastai vaišingai pasitiko, 
o viešnios sunešė šio to busi
miesiems nuotakos namams ir 
kai ką tinkamą jai pačiai. Ar. Iga $2.

Unijistai šaukia protestuoti 
prieš persekiojimus

Protestui prieš persekioji
mus unijistų ir unijų mokyk
lose Didžiojo New Yorko »uni- 
jistai šaukia masinę demon
straciją .spalių 23 dieną prie 
miestinės švietimo Tarybos 
pastato, 110 Livingston St., 
Brooklyne. šaukimą pasirašo 
United Labor Action Komite
tas.

Leon Straus, komiteto pir
mininkas, sako, jog tokia de
monstracija prieš persekioji
mą mokytojų ir kitų unijistų' 
tapo nutarta šapų stewardu ir 
daugelio unijų lokalų atstovų 
susirinkime, įvykusiame rug
sėjo 23-čią.

Pagerbsime 2 moteris- 
už ką? Kas jos?

Šio šeštadienio popietį, spa
lių 4-tą, būrys lietuvių mote
rų važiuos į New Yorką. Te
nai, Ansonia viešbutyje, Bro
adway ir 7 3rd St., 2 valandą 
susitiks su tokiais pat būriais 
kitų moterų iš įvairių miesto 
dalių ir organizacijų. Ten su-’ 
važiuos tikslu pagerbti dvi į- 
žymias amerikones.

Jas pagerbs už gabią ir 
nuilstamą vadovybę darbe 
kai.

Viena tų pagerbsimų.)ų
daktarė Clementina Paolone, 
kuri savo profesijos eigoje per 
22 metus padėjo ateiti į gyve
nimą virš tūkstančiui kūdikių, 
pagelbėjo prie jų gimimo. Ji 
sako; “Mano atsinešimas į vi
suomenę visuomet buvo kaipo 
žmogaus į žmones. Vieną gra
žią dieną mes visi pamatysi
me, kad mes privalome dar
buotis už taiką 
gerovei.”

Daktarė sako, 
miems pasaulin 
mažyčiams jos širdyje jaučias! 
linkėjimas gyventi, linkėjimas 
laimės. O gyvenimas ir laimė 
galimi tiktai taikoje gyvenant. 
Jeigu neišsaugome taikos, jei-( 
gu leidžiame ' tuos ’ buvusius 
mažyčius išžudyti karuose, 
mes neįvertiname gimdymui 
skausmų nei išauginimui vai
kų dėtų pastangų. Neveikimu 
taikai begėdiškai, neatleisti- i 
nai prasižengiame žmonišku
mui, sako daktarė.

Ji, kaipo padėjusioj) tai mi
niai kūdikių ateiti gyventi, 
trokšta, kad jie ir visi vaikai 
gyventų. To supratimo vedina, 
ji jaučia pareigą savo brangų 
laiką padalinti tarp savo pro
fesijos ir darbo taikai. Dėl to 
ją matome vadovaujant dele
gacijoms taikai, kalbant mi
tinguose taikai, pirmininkau
jant American Women for Pe
ace organizacijai.

Kita, kuri tame taikos dar
be įdeda visą savo energiją 
yra Halois Moorhead Robinson, 
buvusi AFL Building Service 
Employes Unijos Lokalo 141- 
jo biznio agentu. Jos veikla 
unijoje taip buvo sėkminga, 
kad Samdytojų Sąjunga parei
kalavo unijos viršininkų ją iš 
tų pareigų Ištraukti.

Tokias moteris susitikti 
pagerbti įvyks pobūvis šį šeš
tadienį viešbutyje Ansonia. 
Pobūvyje bus koncertinė pro
grama, kalbos ir bufeto pie
tūs 2 valandą, pietų laiku. 
Kviečiami ir neužsirašiusieji iš 
anksto vyrai ir moterys. Ižam

mūsų vaikų

jog sutinka- 
ateinantiems

ir

New Yorko 
rinkiminės žinios

Demonstraciją spalių 23-čią 
pradės 4 valandą. Pirmieji a- 
teis tuojau po darbo mokyto
jai ir tėvų ir mokytojų orga
nizacijų nariai. Unijos ir ki- 

I tos organizacijos prisidės7 vie
piau, 7 valandą.

Lapeliai ir brošiūraitės, 
su omen e i aiškinti padėtį ir

vi-
__ _____ ____... ,____ t .. de
monstracijos tikslą, jau sklei
džiami. Ir daug kitų veįksmų 
suplanuota. Tarpe tų yra at
viras laiškas Stevensonui; de
legacijos pa$ senatorius ir 
kongresmanus; rezoliucijos 
užtarimui* unijistų, taipgi te
legramos McCarrano komisi
jai, raginančios važiuoti iš 

iNew Yorko namo.

cob Praeger iš Floridos. Senis 
girdėjęs, kad čia šnipai gerai 

pirmagimis gyvena. Jis atsivežęs Čekių ir 
sūnelis, mirė rugsėjo 30-tą, po ketinęs gerai pagyventi pasi- 
sunkios operacijos, baigdamas rašydamas ant tų čekių FBI 
antrąjį menesį amžiaus. Vai- agentu, 
kiltis buvo gimęs rugpjūčio 5- 
tą. Palaidotas spalių 2-rą.

Sykiu su jaunais tčVais liū
di savo pirmojo anūko ii- reiš
kia priejautą savo sūnui ii’ 
marčiai Vincas, ir Anna Kaz
lauskai, žinomieji lietuviams 
draugingi ir veiklūs žmonės, 
taip patJ plačiai žinomi kaipo 
biznieriai.

Kazlauskas jau per eilę mo
tų Queens apskrityje užlaiko 
laikrodėlių ir kitų grąžmeni- 
nių 
parduotuvę, taisytuvę. Tuo pat 
užsiima ir jo sūnus, praėjusio
jo karo veteranas, dabar mi
rusiojo vaikučio te>as. Rep.

kp. 
svarbus susirinkimas jvyks antradie- 
dienj, Spalio-Qct. 7 d., pradžia 8-tą 
vai. vakare, Šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames Si., Brooklyn, N. Y. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. Užvis svarbiausia 
tai mūsų rengiama vakarienė, 'ku
ri jvyks spalio 25 d. Turime gerai 
pasiruošti, surengimui puikios va
karienės. Taipgi nepamirškite saVo

metalų ir brangakmenių duoklių užsimokėti.

pajūrio- Dvasiškio turtas

Komitetas.
(194-195)

Iš Teismo Rūmu didis sa.jtb 
faktams

Foley Square, N. Y. — Jau ganizavime bedarbių, 
buvo minėta, kad du darbinin
kų vadų komunistų bylos da
lyviai, Gersonas ir Begun, bu
vo 'išteisinti. Ir kad likusiųjų 
šios bylos 13-kos dalyvių gy
nėjai advokatai pradėjo pa
rodymus visų šių teisiamųjų, 
nekaltumo.

Gale praėjusios savaitės 
advokatai iškėlė, greta kitų, 
sekamus parodymus:

Advokatas James Wright iš 
Washingtono, ginantis George 
Blake Charney ir Arnold S. 
Johnson pirmiausia džiūrei a- 
psakė, kuo. buvo šie piliečiai 
pirm šios bylos.

Johnso’nas, sakė advokatas, 
paeina iš Seattle. Lankė Kali
fornijos Universitetą, Natio
nal Universiteto Teisių Mo
kyklą, taipgi Union Theologi-

Padirbėjęs 
apdirbėju 
Johnsonas

cal Seminariją 
medžių kirtėju 
vidurvakariuose, 
tapo religinio mokymo direk
toriumi Mount Holley kolegi
joje. Vėliau, 1930 ir seku
siais metais, pradėjo organi
zuoti bedarbius į Unemployed 
Lygą ir Workers Alliance.

Tai tuo laikotarpiu, 1936 
metais, Johnsonas įstojo į ko
munistų partiją ir pradėjo į- 
sitraukti į vadovaujančias pa
reigas, sakė advokatas.

Stojimas parti j on iš bedar
bių eilių nebuvo-jokia naujie
na tais laikais. Tiktai ta viena' 
partija užtarė bedarbius. Ir 
ne vien tiktai kalbėjo, bet 
dieną dienon kovojo už pašal
pą alkanoms bedarbių šei
moms, už darbus ir už dabar 
gaunamąjį nedarbo ar senat
vės apdraudos čekį. Reikalavi
mai duonos ir social'security 
tuomet buvo skaitomi raudo- 1 
niausiu komunizmu.

Faktai parodys, sakė advo
katas, kad Johnsono vienu ta- 1 
riamųjų maištingųjų “direkty-i 
vų” buvo raštas, tilpęs žurna
le -Political Affairs. Jame 
Johnsonas aiškino 
kovą už 
tradicijas.

Vėliau 
organizavęs darbininkus į uni
jas, padėjo suorganizuoti CIO., 
Naujosios Anglijos komunis
tai jį išrinko partijos vadovy
bei!, atstovauti partiją įsta- 
tymdavysčių viešuose posė
džiuose. Sugrįžęs į New Yor
ką veikliai dalyvavo gynime 
portorikiečių ir negrų liaudies 
reikalų. Paskiausiuoju laiku 
veikė Queens apskrities orga- 
n i z ac i j os p ar e i g ū n u.

Charney tarnavo mūsų mi- 
litarinėse jėgose trejus metus 
kaipo techniškas saržentas 
Naujoje Gvinejoje, IIawajuo- 
se, Filipinuose. Buvo apdova
notas bronzine žvaigžde.

Apibūdinęs Teisiamųjų gy
venimą ir pastangas kovoti už 
geresnį gyvenimą žmonėms, 
advokatas .sake, jog jų abiejų 
gyvenimas “yrą tipiškai ame
rikoniškas. Jie tiki, kad, socia
lizmas vestų į geresnį ir tur
tingesnį gyvenimą visus ame
rikonus. Jie mokė marksizmo- 
leninizmo su didžiausią meile, 
su viltimi geresnio gyvenimo 
žmonėms, o ne manydami apie 
prievarta nuvertimą valdžios,” 
parodinėje džiūrei advokatas 
Weight.

Parodymai teisiamųjų ne
kaltumo vykdomi ir šią savai
tę.

Krūtines egzaminai

Fotografuoti krūtinės 
veikslams įrengtas X-Raymo- 
bile šią savaitę stovi prie 
Flatbush Ave. ir Lenox Rd., 
Brooklyne/ Darbadieniais vei
kia iki 9 
veiks nuo 
pietų.

pa-

Katalikų ąrchivyskupas Tho
mas j. Walsh, rodęs eiliniams 
katalikams kelią j dangų, pat
sai keliavo j turtą. Jis mirė 
praėjusio birželio mėnesį, pa
likdamas šimtą tūkstančių do
lerių turtą. Turtas, kaip pa
prastai, pasiliko dar gyvos 
aukštosios dvasiški jos kontro-

MONTELLO, MASS.
Blynų Piknikas Tautiško Namo 

Parko, Winter St. ir Keswick Rd., 
rengia Motorų Apšvietos Klubas, 
Jvyks sekmadieni, Spalio-Oct. 5 d., 
pradžia 1 vai. dieną. Visko bus už
tenkamai, prašome visus dalyvauti.

Rengimo Komisija.
(192-194)

Apsilankęs New Yorke de
mokratų- kandidatas į prezi
dentą Stevensonas viešbutyje 
Biltmore matėsi su vietiniais 
demokratų kandidatais į Kon
gresą. Greta kitų, pas jį buvo 
nuvykęs ir Queens 4-jo dist- 
rikto kandidatas Joseph J. 
Perrihi. Jisai Stevensoną drąsi
no pasakymu, kad Queens ap
skritis šiemet pasisuksianti į 
demokratus.

—o—
DarbiečhJ-progresyvių kan

didatas į prezidentą Hallman, 
buvo pirmasis prezidentinis 
kandidatas, atvykęs
čiams darbininkams —laiva- 
kroviams—kalbėti jų dai’ba- 1 
vietėje. Atvykęs pasimatyti su I 
jais pirm jų darbo 
vai. ryto.

—o—
New Yorke kilo 

dis išėjus aikštėn
kad republikonų kandidatas į 
šalies vice-prezidentą Nixonas 
pasirašė prie<šnegrišką ir 
priešsemitišką sutartį pirkda
mas namą Washingtone. Tą 
kritikuoja pažangioji spauda. 
To nedrįsta aiškiai girti net 
kopiercinė spauda, nes tas ga
li kainuoti Nixonui SU Eisen- ExperiencedI in wreck work. Steady 
howeriu daug balsų. 

—o—
Pilieti, atsimink, kad regist

racija balsavimams įvyks jau 
ateinančią savaitę, 6-11 spa
lių. Iki balsavimų dienos dar 
turėsi laiko pagalvoti apie 
kandidatus. Bet ir geriausias 
pasirinkimas kandidato nieko 
nereikš, jei būsi praradęs bal
są, neužsiregistravęs dabai’.

piliečiai
ž. R.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO BODY & FENDER MAN

MONTELLO, MASS.
‘ L.L.D. 6-tos kuopos susirinkimas 
Jvyks pirmadieni, Spalio-OČt. 6 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kamba
riuose, prasidės 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, nesq 
turime dairg^svarbių reikalų, rei
kia prisirengti žiemos sezonui. (Ne
pamirškite Caisvės vajaus—L. A.) 

Geo. Shimaitis, fin.
(192-194)

rašt.

vakaro, šeštadienį' 
10:30 iki 4:30 po

Aido Choras
Paipoka įvyks šio penkta

dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau.

komunistų I Metų galop rengiame savo 
Liepos Ketvirtosios koncertą ir jau turime daug 

O1 tos Johnsono j yžkvietimų ‘kitų ---- ?-•-
ragintosios saugoti ’ ir vykdyti Į prOgrdmoms. Chorui, ir 
Liepos Ketvirtosios tradicijos | menei esate labai reik

organizacijų 
r visuo- 

I menei esate labai reikalingi. 
Choro prezid.

neužsiregistravęs 
Tiktai registruotieji 
gales balsuoti.

WFLBKTTES laisvoje
(SAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

work. Good wages. Good working
conditions. Apply -in person or phone.

A. P. LINDSEY & CQ.
4651 Cloud St., JE. 5-9835

(194-200) •

General Kitchen Help & Bus Boys. 
Good ' working • conditions, plus good 
pay to reliable men. Inquire in per
son, Track Kitchen, Garden State 
Park. Merchantville 8-3540. Ext. 47. 

(189-195)

CADILLAC MECHANIC 
you have had experienceif

Cadillac mechanic or if you 
that your experience qualifies 
to work on Cadillac cars, come 
and see us.

BUDD -MOTOR CO., ’ 
740 N. Broad St., Woodbury, N. J. 

(194-196)
HELP WANTED—FEMALE

as a 
feel 
you 

in
Opening for one man.

155 
Spa-

WORCESTER, MASS.

Gerbiamieji! Moterų L.L.D. 
kuopa rengia žaislų pramogą 
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.

Kviečia Komitetas.
(192-194)

Matthew A

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS ’

1

BUYUS
(BUYAU8KA8)

3-jų Dienų Filmų

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

vai. vakare ir baigsis 
sekmadienį po pietų.

, HAND SEWERS
Experienced to make silk lam)) 

shades. Steady work, good Working 
conditions, good pay. Apply in per
son.

DE HAAN & CO. Inc.
10th ■& Morton Ave., Chester, Pa.

. (194-200)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

ir

Dr. A. Petriką

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K NT AN AS , LEIMONA8 

Savininkas

106 UNION AVENUE
Term Patyrę BarberiaJ

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

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

gamipimo darbuotės. ,

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4 th Street 
BROOKLYN. N. Y.

Tell EVergreen 7-6868

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

t

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. 7-6288

yra “Jeffersono, Paine, Wa
shingtono ir, Lincoln demokra
tinėmis tradicijomis.”

Toliau/ advokatas pavaizda
vo Charnio gyvenimą. Jis gi-1 
męs Ukrainoje euristinės Ru
sijos valdymo laikais, 1905 
metais. Įsipilietino Amerikoje 
per tėvą, kuris čion atvyko su 
vaikais. Pradinį mokslą baigė 
New Yorke. Paskiau PennsyL 
vanijos Universitete baigė au 
kštąjį mokslą ir dar studijavo 
Harvard Universitete. Paga
liau, New Yorko Universitete naujas namas" su vėliausiais 
baigė teisių mokslą ir Čionai !laupinimo įtaisymais. Gera algą.

PARDAVIMAI X

■

Vy-

Rengimo • Komisija.

Parsiduoda gražus iš 9 kavalkų 
Dining Room Set. Kaina prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
skambinti: VI. 3-6551.

(194-1962

Roslyn, L. I. Skambinkit: LE. 2-1057 
(194-196)

REIKALAVIMAI
FĖMALE

Namų darbininkė, prižiūrėti du 
vaikučius. Paprastas virimas. Nuo
savas kambarys ir vonia. Gražus 

‘; laiko

Peitvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL

LAISVES KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

tapo advokatu.
New Yorke advokatauda

mas,- Charney prisistebėjęs 
komunistų kovai prieš hitlęriz- 
mą Europojem’r uolų gynimą 
Scottsboro vaikjnų čionai, 'tad 
1933 metais įstojęs‘’ton parti
jom Ir jam teko darbuotis or-

VYRAI
PAPRASTI I^ARBININKAI.

rai fabriko, darbe * ir prie kitokių 
darbų. ' Nuolatiniai ' darbai. EDSON 
TOOL & jMFG. cb., 457 Cortlandt 
St., Belleville, N: AT.

(193-199)

JURGIS KLIMAS
Rodymas Įvyks šią savaitę: 

SpaBo-October 3,4 ir 5 
UBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantįc Avė.
Richmond Hili', N. Y.

Penktadienio vakarą pradžia 8 vai. 
Bus rodoma opera “BARBER OF 
SEVILLE,” “KUPROTAS OŽELIS” 

ir BOTANIC GARDEN”.
Šeštadienio vakarą pradžia 8 vai. 

Bus rodoma: “Young Mr. Lincoln”, 
. “Paparčio žiedas” ii’ 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 toliąu, toje srityje. 
Taipgi prašome, kad sekmadienį bū
tumėte 2:30 vai. Pamatysite filmas, 
o pasibaigūs filmoms praleisime va
karą su aidiečiais.

Nuoširdžiai kviečiame visus ir vL 
sas.

PETRAS KAPISKAS
, IR

VINCAS SODAITIS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
' Telephone EVergreen 4-8174

6 pusl.-Laisve (Liberty)~Penktad., Spalio-October 3, 1952




