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nis, pasirodęs praėjusią savai
tę, yra dideliu Įrankiu pasau
lio žmonėms, kovojantiems už 
taiką.

Tasai straipsnis, perspaus
dintas iš žurnalo Bolševiko vi
suose didesniuose Tarybų Są
jungos laikraščiuose, tapo iš
leistas ir brošiūroje, — pir
moji laida, rusų kalba, išleis
ta 1,500,000 egzempliorių.

Kitose kalbose taipgi bus 
atspausdinta milijonai egzem
pliorių.

Kaip žinia, Stalinas sakė, 
jog Tarybų Sąjunga kapitalis
tinių kraštų neužpuls, karo 
prieš juos nepradės, nes jos 
politika—taikos politika.
- Iš kitos pusės: kapitalisti

niai kraštai nedrįs pradėti ka
ro prieš Tarybų Sąjungą, nes 
jie žino, jog tai reikštų kapi
talistinės santvarkos žlugimą.

Vadinasi, tiems žmonėms, 
kurie taip laukia karo prieš 
Tarybų Sąjungą, kurie tikisi, 
jog karas prasidės rytoj ar po 
ryt, vėl tenka labai nusivilti.

Tai smūgis ypatingai mūsie
siems dipukams, svajojan
ti ems, būk va tuč tuojau Lie
tuva buts nusiaubta atomo 
liepsna ir jiems sugrąžinta.

Aišku, Stalinas neužginčijo 
to, kad kapitalistiniai kraštai 
Tarybų Sąjungos niekad ne
užpuls. Būdami desperacijoje, 
jie gali tai padaryti.

Dėl to Malenkovas, kalbė
damas 19-tame T. Sąjungos 

^komunistų partijos suvažiavi- 
w sakė: Tarybų liaudis budi 
ir nuolat budės.

Beje, 19-tame TS komunis
tų partijos suvažiavime sek- 
retoriatan išrinktas ir Lietu
vos komunistų partijos vado
vas A. Sniečkus.

Prieš virš 50 metų rusų so-
eial-demokratų partijos pir
masis suvažiavimas buvo me
dinėje trobelėje Minsko mies
te.

Ar tie devyni asmenys, da
lyvavę tame suvažiavime, gal
vojo, jog po 54 metų ši parti
ja bus tokia didelė ir galinga, 
ir 19-tą savo suvažiavimą lai
kys Didžiojoje Salėje tarp 
Kremliaus sienų ?!

Didžiojo Niujorko piliečiai 
atsiminkite: jei jūs norėsite 
lapkričio 4 dieną balsuoti, tai 
dabar privalote užsiregistruo
ti. .

Užsiregistruoti tegalima tik 
šią savaitę.

Kiekvieno piliečio pareiga 
registruotis ir balsuoti!

Nemaža mūsų žmonių, per 
tingėjimą ar neatbolnumą, 
nesiregistruoja ir nebalsuoja.

Tai nusidėjimas prieš darbi
ninkų judėjimą ir visą progre
syvią žmoniją.

Sekmadienį brooklyniškis 
Aido Choras turėjo pokylėlį- 
parę minėjimui 40 metų savo 
gyvavimo.

Parėję buvo pasakyta įdo
mių kalbų ir padainuota gra-

Wz. žiu dainų.
Dabar reikia dėti pastangų, 

kad į chorą būtų grąžinti visi 
veteranai-dainininkai, taipgi 
tenka įtraukti daugiau naujų 
jėgų.

Aido Choras turi būti su
tvirtintas. |

Choro mokytoja, Mildred 
HIb ^Lensler, pažadėjo dėti dar 

daugiau pastangų Chorui va
dovauti.

Prezidentas Trumanas savo
kalbose smarkiai peria kailį 

(Tąsa trečiam pusi.)

)

ŠIAUR. KORĖJIEČIAI 
PLAČIAI ATAKUOJA 
AMERIKONUS
Jie šturmu užėmė kalną, bet 
jankiai kontratakuoja.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais talkininkais atakuo
ja amerikonus dviejuose 
trečdaliuose viso fronto.

Vakarinėje fronto daly
je jie šturmu užėmė dar 
vieną strateginį kalną arti 
Korangpo.

Kokie 12,000 Korėjos, liau
dininkų ir kinų įnirtingai 
atakavo amerikonus tryli
koje skirtingų vietų vaka
riniame ir rytiniame fron
tuose. Amerikonai žūt-bū- 

itiniai gynė savo pozicijas ir 
kontr-atakavo.

Amerikos marinai buvo 
dasivarę iki 40 pėdų nuo 
kalno viršūnės ties Korang
po, bet baisi liaudininkų 
minosvaidžiu ir kulkosvai
džių ugnis privertė juos pa
sitraukti. Marinai sako, jei 
būtume mėginę pasiekti pa
čią kalno viršūnę, tai nė 
vieno gyvo nebūtų likę iš 
musu.

Amerikonai praneša, kad 
nukovė šimtus kinų.

Acheson sako, tai 
amerikonai turi 
nulemt Korėjos karą

Pittsburgh. — Dean Ache- 
sonas, Amerikos valstybės 
sekretorius, sakė CIO E- 
lektrininkų Unijos suvažia
vimui: — Amerikonai turi 
būti laikomi Korėjoj, iki 
laimės karą .

Achesonas kritikavo Ei
senhower], kuris siūlė “grą
žinti mūsų berniukus namo 
ir palikti Pietinės Korėjos 
tautininkams kariauti prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.” Pasak Eisenhowe
rio, tegul azijatai kovoja 
prieš azijatus, o Amerika 
tik ginklais ir pritarimais 
rems Korėjos tautininkus 
prieš liaudininkus.

Taip Eisenhoweriui šne
kėti padiktavo senatorius 
Taftas, tikrasis republiko- 
nų vadas. Mato, kaip ame
rikiečiai nekenčia Korėjos 
karo; todėl vilioja republi- 
konam' piliečių balsus, ne
va reikalaudami grąžint iš 
ten amerikonus namo.

John Lewis remsiąs 
demokratu kandidatą

Cincirtnati, Ohio. — Atsi
darė Mainierių Unijos su
važiavimas, kurin susirinko 
3,000 delegatų.

Korespondentai patyrė iš 
pasikalbėjimų su delegatais, 
kad unijos pirmininkas 
John L. Lewis, tur būt, 
rems demokratų kandida
tą į prezidentus gub. Adlai 
Stevensoną. Nes Stevenso- 
nas ketina darbuotis, kad 
būtų panaikintas streik- 
laužiškas Tafto - Hartley’o 
įstatymas. Q Eisenhowe- 
ris remia tą įstatymą.

Nixonas kaino “grafterių valytojas

Senatorius Richard a s 
Nixonas, republikonų kau
ri i d a t as į viceprezidentus, 
žada iššluot grafterius-ky- 
šininkus iš W a s h i ngtono, 
jeigu laimės rinkimus su 
savo partneriu Eis.enhowe- 
riu. Bet jis pats įsivėlęs 
kyšiuose.

Nixonas jau buvo privers
tas viešai prisipažinti, jog 
pats gavo 818,235 politinių 
kyšių iš aliejaus - gazolino 

kantų, _ bankininkų ir kitų 
turčių.

Paveikslas vaizduoja, kaip 
Nixonas, eidamas “iššluot 
grafterius iš W a s. h i ngto-

Pulkininko pati su peiliu 
rankoj laukė, kad mirty 
jos perdurtas vyras .

Tokio. — Kuomet ameri
konų pulkininko Aud. Smi- 
tho pati Dorothy mirtinai 
peiliu perdūrė savo vyrą, 
jinai atsisėdo ant lovos ir 
su peiliu rankoje laukė, kad 
anas mirtų. Sužeistasis, 
parvirtęs ant grindų, mė
gino sustabdyti almantį 
kraują, bet pati jam nepa
dėjo.

Tatai liudija jų tarnaitė. 
Jinai pasistengė, kad alps
tantis pulkininkas buvo nu
vežtas ligoninėn, kur jis ir 
mirė.

Bet žmogžudė Dorothy, 
generolo Walterio Kruege- 
rio duktė, dar netraukiama 
teisman. Generolai pavedė 
daktarams tiktai jos protą 
ištirti. '

New York. — Suimta 4 
plėšikai, pabėgę iš Fort Dix 
kalėjimo kareiviai.

rankojeno, nesasi vienoje 
krepšį su $16,000 kyšių, o 
antroje rankoje — kitą 
krepšį su valymo įrankiais 
ir nežinia kiek pinigų.

Per radiją ir televiziją 
Nixonas neseniai teisinosi, 
kad tuos kyšius naudojo 
politinei sfivo veiklai, todėl 
“taupė” valdžios pinigus. 
Sako, būtų galėjęs tam im
ti iš valdžios pinigus var
dan savo raštinės Wash
ingtone, ale neėmęs.

Bet pereitą savaitę ima 
ir pasirodo, kad Nixonas 
išsiuntinėjo 20 tūkstančių 
laiškų su valdžios apmokė
tais paštaženkliais (stam- 
pomis). Tais laiškais jis 
agitavo už save kaip repu
blikonų kandidatą į vice - 
■prezidentus.

Arabai reikalauja dalies 
jis vokiečių skiriamo

Nixonas skundėsi, jog se-Jž j fondo '
natoriaus alga — $15,000 
per metus — buvo per ma
ža jam pragyventi ir poli
tinius reikalus atlikti.

Nepaisant to, jis trumpu 
laiku pirko vieną namą Ca
lif o rni jo j už $13,000 ir kitą 
narna Washingtone už $41,- 
000. ‘

Nixonas žada “iškasavot” 
ir taksų sukčius, bet atsi
sako parodyt, kiek pats 
mokėjo valdžiai taksų per

ŠVERNIKAS RYTINĖJE 
VOKIETIJOJE

Berlin. — Rytinėje Vo
kietijoje lankosi Sovietų 
Sąjungos pirmininkas Šver- 
nikas, minint trimetinę su- 
kajetį^nuo Demo Kratinės 
Vokiečių Respublikos įsikū
rimo.

London.—. Valdinis Angli
jos radijas pe'rknibinė
ja gyventojus, kad taip blo
gai nežiūrėtų į amerikonus.

keletą paskutinių metų.
Ar Nixonas atsiteisė sa

vo geradariams už “dova
nas”? Taip.

Senate'jis visuomet kal
bėjo ir balsavo už fabrikan
tų, bankininkų ir aliejaus 
kompanijų pelnus; reikala
vo numušti jiem taksus, pa
naikinti kainu ir rendu 
kontrolę ir suvaryti karo 
priešininkus į koncentraci
jos stovyklas, apšaukiant 
juos “neištikimais” Ameri
kai.

Tai Nixono sumanymas r 
dėl koncentracijos stovy
klų yra įtrauktas ir j ra- 
gangaudišk-ą Mc C a r r a n o 
įstatymą.

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos valdžia pa
sirašė sutartį su Izraeliu, 
kad atlygins jam 822 mili
jonus dolerių už nuostolius, 
kuriuos naciai padarė Žy- 
dajms. Atlyginimas būtų 
mokamas daugiausia dirbi- 
niais-produktais.

Arabiškų kraštų sąjunga 
smarkiai užprotestavo prieš 
tokius atpildus Izraeliui. 
Nurodo, kad žydai, įkurda
mi Izraelio valstybę, išvijo 
apie milijoną arabų gyven
tojų, pasisavindami jų že
mes. Taigi, sako arabiški 
kraštai, jog ypkiečių ski
riami atpildai žydams turi 
būti pervesti Jungtinėms 
Tautoms, o jos privalo at
pildus dalinti ir benamiams 
arabams., dairiuos Izraelis 
ištrėmė. \

Šį arabų reikalavimą jau 
remia 28 nariai vakarinės 
Vokietijos seimo.

SNIEČKUS PASMERKĖ 
EISENHOWERIO NORA 
“LAISVINT LIETUVA”
Kalbėdamas Sovietų komunistu kongrese, Sniečkus sakė, 
jog Eisenhoweris “bergždžiai loja j Lietuvos žmones”

Maskva. — A. N. Snieč- 
is, Lietuvos. Komunistu 

Partijos sekretorius, smer
kė Eisenhowerj, republiko
nų kandidatą į Jungt. Vals
tijų prezidentus, kai]) “už- 
puolingą imperialistą,” ku
ris “bergždžiai loja į Lie
tuvos žmones.”

Sniečkus, kalbėdamas So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos kongrese, pareiš
kė:

—Tuščiai Eisenhoweris 
skalija, kad Amerika padės 
Lietuvai ir kitiems Pabalti
jo kraštams “atgauti lais
vę.” Lietuvos žmonės džiau
giasi ir didžiuojasi naująja 
laisve kaip nariai Tarybų 
Sąjungos tautų šeimynos.

O ko imperialistas Eis.en- 
howeris nori, tai tik iš nau
jo pavergti Lietuvą. Bet 
jau niekas neišsturns Lie
tuvos žmonių iš tarybinio 
jų kelio.”

Taip Sniečkus atsiliepė į 
generolo Eisenhowerio kal
bą, pasakytą Amerikos Le-

| Smarkiai padaugėjo 
Sovietų pramonės 
gamyba per metus

Ma-

Sąjunga pasi-

tonų geležies, 
tonų daugiau

Maskva. — Georgas 
lenkovas raportavo Sovietų 
Komunistų Partijos, kon
gresui apie šiemetinę ga
mybos pažangą. Jis, parti
jos politinio biuro narys, 
tarp kitko, nurodė, kad šie
met Sovietų 
gamina:

25,000,000 
tai 3,000,000 
kaip 1951 metais ir 70 pro
centų daugiau kaip 1940 
metais. \

35,000,000 tonų plieno; ar
ba 3,300,000 tonų daugiau 
kai]) pernai.

27,000,000 tonu kočioto 
plieno, tai yra dveja tiek 
daugiau kaip 1940 m.

300,000,000 tonų anglies, . , į „rezidento Roo- ir; non non i-adu dn,, LYH taip piezicienro nooarba 15,000,000 tonų dau
giau negu 1951 m. ir 80 pro
centų daugiau kaip 1940 m.

47,000,000 metriškų tonų 
aliejaus - naftos, tai yra 
5,000,000 tonų daugiau kaip 
pernai.

Elektros pustrečio karto 
daugiau negu 1940 metais.

250,000,000 porų odos če- 
vęrykų, arba 25,000,000 po
rų daugiau kaip pernai.

125,000,000 guminių (ro- 
binių) avalų, tai 80 procen
tų daugiam negu -1940 m.

130 milijonų metriškų to
nų grūdų, arba 9,000,000 to
nų daugiau kaip pernai.

Taipgi dikęiai pakilo ga
myba cukraus, audeklų ir 
kitų kasdienio - vartojimo 
dalykų.

ORAS.—Giedra ir šaltoka.

giono suvažiavime, kur jis 
ketino “laisvinti” Pabaltijo 
tautas.

Sniečkus tęs.ė:
—Pirm tarybinės san

tvarkos įsikūrimo Lietuvo
je, anglai - amerikonai im
perialistai ir tautiniai - fa
šistinė Lietuvos buržuazija 
kojomis trempė Lietuvos 
žmones, šalis faktinai buvo 
paversta Amerikos ir An
glijos pusiau - kolonija. Bet/* '* 
jų viešpatavimas jau nie/ 
kuomet nesugrįš Lietu
von.—

Sniečkus yra išrinktas j 
komunistų kongreso prezi
diumo ir sekretoriato na
rius.

Dulles perša pavaryt 
Sovietų ambasadorių

New York. — John Fos
ter Dulles, Eisenhowerio 
vadas, sakė per radiją,( A- 
merika turėtų pavaryt nau- , 
jąjį Sovietų ambasadorių 
Zarubiną. Tuom, esą, atsi
teistu už tai, kad Sovietu 
vyriausybė reikalauja at
šaukti Amerikos ambasa
dorių Geo. F. Kennaną.

(Kennanas, išvykęs iš 
Maskvos į vakarinę Euro
pą, pasakojo, kad Sovietų 
valdžia kursto neapykantą 
prieš amerikonus ir kad A- 
merikos diplomatai Mask
voje jaučiasi taip suvaržyti, 
kai]) Hitlerio koncentraci
jos stovykloje. Sovietų* Są
junga todėl pareikalavo, 
kad Amerika atsiimtu tą 
savo a m b a s a d o rių kaip

Nixonas šaukia panaikint 
Jaltos sutarti su Sovietais

New York. — Senatorius 
Nixonas, republikonų kan
didatas į vice-prezidentus, 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos panaikintų Jal
tos - Krymo sutartį, pada- 

sevelto, Stalino ir Anglijos 
premjero Churchillo.

Nixonas, kalbėdamas len
kų Pulaskio dienos paradui, 
pasakojo, kad Jaltos sutar
tis “pavergė komunis.tams 
Lenkiją ir kitas laisvas tau
tas.” Jis ragino Amerikos 
valdžią daryti tam tikrus 
žingsnius, kad “sugrąžintų 
Lenkijai laisvę.”

LĖKTUVŲ NUOSTOLIAI
KORĖJOJE 'v |

Korėja. — Amerikonai 
praneša,-kad sužalojo 4 ra- 
kietinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus. O šiauriniai korė
jiečiai teigia, kad nušovė 5 
amerikinius lėktuvus.

Indianapolis. — Ch. Fe- 
thersone, 90 metų, vedė 70 
metų našlę.

■
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RASISTINE POLITIKA
GENEROLAS EISENHOWERIS, praėjusią savaitę 

kalbėdamas Springfield, Ill., prisiminė karą Korėjoje.
Norėdamas prisigerinti Amerikos žmonėms, jis davė 

sumanymą,'kaip pasitraukti iš Korėjos. Atsiminkime: 
generolas nekalbėjo apie tai, kad reikia tuojau ten baigti 
karą, bet jis kalbėjo tik apie tai, kaip pasitraukti iš to 
karo.

Jo planas, tokis: ištraukti iš Korėjos amerikiečius, o 
tegu pietiečiai korėjiečiai kariauja su šiauriečiais. Te
gu “žemesnioji rasė,” azijatai, skerdžiasi; mes pietie
čiams duosime ginklų, duosime ir generolų, tai ko dau
giau jiems bereikia?

Tai yra rasistinė galvosena, tai yra pažeminimas visų 
Azijos tautų, tai yra, beje, dar ir kiti paslėpti tikslai. 
Eisenhoweris, matyt, nori, kad Čiang Kai-šeko kariuo
menė, apginkluota amerikiniais ginklais, būtų iškelta iš 
Formozos į Korėją ir kad ji kariautų, kad su jos. talka 
būtų pradėtas karas prieš Kinijos Liaudies Respubliką.

Šiai politikai pritaria ir Mr. Dulles, šiai politikai pri- 
* taria ir MacArthuras ir McCarthy ir kiti reakcionieriai.

\ t :—
AR DĖL TO TENKA stebėtis, kodėl Azijos tautose 

yra praplitusi didi neapykanta mūsų kraštui?
Ką gi pagalvos, perskaitęs Eisenhowerio rastistinę 

kalbą, kinas, malajietis, korėjietis, indonezietis ar ku
rios kitos Azijos tautos sūnus bei dukra?

Jis tuojau pagalvos, kad Amerikos vienos stambiųjų 
partijų vadai azijiečius laiko antraeiliais ž m o n ė m i s, 
tinkamais tik kanuoįių pašarui.

Azijos žmonės nėra juk akli, jie tuojau pamatys, kad 
šios Eisenhowerio teorijos, nepasmerkia ir demokratų 
partijos vadovai, nepasmerkia nei stambioji spauda!

Ir visa tai kels dar didesnę neapykantą “jankiams,” 
mūsų kraštui.v .

•
IMKIME KITĄ PAVYZDĮ. Cheju karo belaisvių sto

vykloje, Korėjoje, kinai karo belaisviai minėjo savo kraš
to, Kinijos Liaudies Res.publikos, trejų metų sukaktį.

Jie gal būt dainavo, ar šoko, ar sakė kalbas, nieks 
tikrai nežino, bet kiekvienas žino, kad jie yra belaisviai, 
neginkluoti, laikomi stovykloje.

Ir štai, nei iš šio nei iš to amerikiniams kariams duo
damas įsakymas šaudyti į belaisvius. Kaip bematant, 52 
kinai karo belaisviai tapo nukauti, o daug kitų sužeista!

Teisingai vienas laikraštis klausia: ką Amerika sa
kytų, jei 52 mūsų krašto piliečiai, neginkluoti, esą ne- 
laisvėję, būtų nukauti tik dėl to, kad liepos 4 d. mini 
savo nepriklausomybės paskelbimo sukaktį?

Šis žiaurus, šis nežmoniškas darbas daro didžiausią 
gėdą visam mūsų kraštui.

Kas už tai kaltas, mes nežinome. Bet vienas aišku, jog 
šis “žygis,” kaip ir Eisenhowerio kalba, Amerikos vardo 
Azijos tautose nepakels.

ATLEISTADAUGIAU MOKYTOJŲ
IŠ NEW YORKO MOKYKLŲ paleista dar šeši moky- 

tojai. Jie paleisti be jokio nusikaltimo, be jokio teismo. 
Paleisti iš vietų tik todėl, kad jie atsisakė pasakyti, kaip 
galvoja politiškai, kuriai politinių partijų jie priklauso 
ar nepriklauso!

Mokytojai paleisti iš mokyklų pasiremiant miesto čar- 
terio 903 skirsniu, kuris buvo sumanytas ir įkergtas į 

. čarterį (įstatymus) tam, kad būtų galimą pašalinti iš 
miesto valdžios vagius, raketierius ir kitokius blogo 
elgesio asmenis. Dabargi šis skirsnys tapo atsuktas 
prieš dorus, darbingus, ištikimus savo kraštui, savo .tau
tai žmones, mokytojus!

Visuomenė neturėtų dėl to tylėti. Ji privalėtų kelti 
protesto balsą prieš ragangaudžius, žiauriai žeidžian
čius mūsų krašto civilinių teisių pagrindus.

Beje, patys miesto mokytojai taipgi nusitarė smarkiau 
darbuotis gynimui savo profesijos, savo teisių.

Aną dieną įvyko Mokytojų Unijos susirinkimas, ku
riame buvo nutarta tuojau sukelti $50,000 sumą gynimui 
savo teisių, kovai prieš ragangaudžius.

Ši pinigų suma bus sukelta iki Padėkų Dienos.

MARIJONAI APIE KRIAUČIUS
Spalio 2 d. Chicagos marijonų Draugas išspausdino 

, aštrų straipsnį, nukreiptą prieš Amalgamated Cloth
ing Workers of America (kriaučių) • uniją, kuriai pri
klauso daug lietuvių rūbsiuvių.

Straipsnį rašo, kaip sako Draugo redakcija^ “senas 
darbininkas ir unijos veiklus narys.” Tasai narys kri
tikuoja Amalgameitų unijos vadovybę, kuri imanti rie
bias algas ir renkama nedemokratiniu būdu.

Bet svarbiausia tos unijos vadovybei kritika nukreip
ta dėl to, kam ji dalyvauja, politikoje, kam ji tarkuoja 
demokratus ir republikonus, kam ji ragina savo narius 
balsuoti už liberalus, kam ji stoja už atšaukimą Taft- 
Hartley įstatymo.

MOTERŲ KAMPELIS
Karas mažai davė moterims 
darby, daugeliui atėmė

Valdinis darbams parū
pinti ir nedarbo apdrau- 
doms išmokėti statistikų 
biuras New Yorke aprėka
vo ir neseniai paskelbė ra
portą, kiek pagerėjo progos 
moterims gauti1 darbą New 
Yorko valstijoje.

Skaitlinės — nuobodžiau
sias skaityti raštas. Bet jos 
daug pasako. Tų skaitli
nių suvadoje ir patys to ra
porto paruošėjai pažymi, 
kad:

“Pranašystės, būk būsią 
didelių pareikalavimų dar
bininkų vystantis militari- 
niams poreikiams valstijo
je, neišsipildė, atsiliko toli 
nuo buvusio numatyto 
laipsnio.” Taip rašė Indus
trial Bulletin už rugsėjo 
mėnesi, šių metu.

Juo daugiausia buvo tikė
tasi pagerėjimo darbų mo
terims. Net rūpintasi, kaip 
sudominti moteris eiti ga
minti karui. Sudominti tas, 
kurios., paprastai, neina iš 
namu dirbti svetimo darbo. 
Kurios tenkinasi vienu dar
bu—šeimininkyste, tai yra, 
vien tiktai apžiūra namų ir 
patarnavimu šeimai.

Tas pats leidinys, vado
vaudamasis skaitlinėmis, 
parodo:

Šiek tiek samdyta mote
rų, bet anaiptol ne tiek, 
kiek pasisiūlė norinčių dirb
ti taip vadinamuose “de
fense” darbuose, kuriuose 
geriau apmokama už dar
bą.

Jeigu ir turėjo daugiau 
progų gauti darbą, tai dau
giausia gavo tiktai tuos, 
prastesniuosius. Moterys 
gavo tuos, kurie pasiliko 
juos dirbusiems vyrams pa
sitaikius gauti darbus ga
myboje militariškiems rei
kalams.

Bendrai, nuo 1950 metų 
balandžio mėnesio iki šių 
metų balandžio, bėgiu dve
jų metų, valstijos industri
jose dirbančių moterų skai
čius padaugėjo 65 tūkstan
čiais. Skaitlinė įima gavu
sias. darbą visose gamybo
se bendrai, militariškose ir 
gaminančiose v a r t o j i mui 
reikalingas prekes.

Viso valstijoje tuo laiku 
buvę padaryta 175,000 nau
jų darbų, bet tiktai 37 nuo
šimčiai tų naujųjų teko mo-, 
terims. s

Tačiau ir tas mažas prie
auglis dirbančiųjų moterų 
paliudija tą svarbų faktą, 
kad moterys, kaip ir vyrai, 
nori dirbti, jeigu yra pro
ga žmoniškai dirbti ir už 
darbą gauti tinkamą užmo
kestį. Tai cintausis tiems 
ponams, kurie didžiojo ne
darbo laiku milijonus be
darbių vyrų vadindavo 
“tinginiais.” Antausis ir 
tiems, kurie dabartinio, 
mažesniojo nedarbo metu, 
nedirbančias moteris vadi
na “tinginėmis.”

Raportas žymi, jog mote

rų darbas ir dabar pavar
totas ne kaipo pastovus, 
planuotas moterims progos 
dirbti ir gyventi teikimas, 
bet kaipo neišvengiamas 
reikalas. Moterys samdy
tos vyriausiai dviemis su
metimais: užpildyti naujai 
padarytus darbus, kurie 
yra laikini, ir pastoviose 
industrijose pavaduoti į ka
rines industrijas išeinan
čius vyrus.

Visa tai iš naujo pastipri
na tą faktą, kad moterys 
dar neturi lygių progų dar
bui gauti ir uždarbiauti — 
paskutinės pasamdyti, pir
mosios atleisti. O darbe ma
žiausia apmokamos. Gi mū
sų šių dienų gyvenime vis
ko pagrindu yra doleris.

Įdomu tai, kad ir tuo lai
kinu ir ne kažin kaip apmo
kamam darbui pasamdymu 
ne visur vienodai pasinau
dojo moterys. Pavyzdžiui, 
Buffalo srityje samdė nau
jiems darbams 25,000 dar
bininkų, bet tik 3,200 buvo 
moterys. Rochesteryje ir 
apylinkėje viso samdė 11,- 
200, tik 4,700 moterų gavo 
darbus. Long Island nau
juose darbuose iš 33,000 tik 
apie 5,000 yra moterys.

Dar kitur ne tik kad mo
terims nei kiek nepadaugė
jo darbai dėl karo, bet dar 
sumažėjo. Pavyzdžiu gali 
būti Utica, kur sustojus 
audinių fabrikams mažiau 
moterų likosi darbuose da
bar, negu buvo pirm Korė
jos karo. Binghamtone pa
našiai nukentėjo dėl suma
žėjimo darbų batsiuvyklo- 
se. Binghamtono - Ųtica 
srityje ir dabar dėl civili
nių darbų sustabdymo nu
kentėjusios. moterys “suda
ro branduolį žymaus darbi
ninkų perviršiaus,” sako 
raportas.

Bendra sutrauka tokia: 
Nors visos valstijos plotme 
dirbančių industrijoje skai
čius padaugėjo, tačiau dau
gumoje vietų tiktai laiki
nai. Kitur darbus gauti 
progos sumažėjo. Ir visuo
met, visur, tų dvejų metų 
laikotarpiu darbų buvo ma
žiau, negu ieškančių darbo. 
“Dėl to tūlos nustojo darbų 
ieškoti,” sako tas pats ra
portas.

Ką daro merginos-mote- 
rys nustojusios ieškoti dar
bų? Tam klausimui atsa
kyti, tų merginų likimu rū
pintis mes jokių įstaigų nė- 
turime, mūsų valdžia pini
gų tam neskiria. Jeigu jos 
ilgai nedirbo, jos nei ne
darbo apdraudos čekio ne
gali gauti — socialė nedar
bo apdrauda kol kas pa
gelbsti tik dalį laiko nedir
bantiems.

M-tė.

'Tokio. — Japonų premje
ras Š. Yošida^akė, kad Ja
ponija už 4 metų jau pil
dai ginkluosis.

Kad ACWA unijoje yra biurokratizmo, kad joje yra 
tokių ir kitokių.trūkumų, galime sutikti. Bet kitos dar
bo unijos, priklausančios prie ADF ir CIO, yra kur kas 
prastesnės, tačiau Draugas prieš jas nieko betaria, o 
netaria dėl .to, kad jų vadovybės yra reakcinės.

Kurstyti lietuvius kriaučius prieš jų unijos vadovybę 
vyriausiai del to, kad ji akstiną unijos narius dalyvauti 
balsavimuose, kad ji kovoja prieš pragaištingą Taft 
Hartley įstatymą, yra žalinga, yra neteisinga, yra ne-i 
gerai . . j

Niujorkiečiai! Atsiminkite, kad šią savaitę vyksta 
registravimasis balsavimui. .Kuris pilietis šią savaitę 
neužsiregistruos, jis negales lapkričio 4 dieną balsuoti; 
Taigi: registruokitės!

Motina ir vaikas
Kūdikio maisto kiekis ir 

valgydinimo laikas
Norėdami nustatyti, kiek 

pieno vidutiniškai kiekvie
ną kartą kūdikis turi iš- 
žįsti, turime paros pieno 
kiekį padalinti ant maitini-
mų skaičiaus. Pavyzdžiui, 
4-rių mėnesių kūdikis turi 
gauti per parą 800-900 gra
mų pieno; maitina jį 6 kar
tus per parą, vadinasi, 
kiekvieną kartą jis turi iš- 
žįsti 140-150 gramų. Sve
riant kūdikį prieš ir po 
maitinimo, svorio skirtu
mas turi maždaug atitikti 
tokį pat svorio priedo kiekį.

Kaip dažnai maitinti kū
dikį? Gausiais tyrimais pa
vyko nustatyti, kad kūdikio 
skilvis visiškai pasiliuosuo- 
ja nuo motinos pieno per 
2 ir pusę arba per 3 valan
das. Vadinasi, anksčiau to 
laiko jo maitinti nereikia. 
Turint galvoje, kad skilviui 
po darbo yra reikalingas 
tam tikras poilsis, geriau 
nustatyti 3 ir pusės palan- 
dos tarpas.

I

Naktį kūdikį reikia mai
tinti tik vieną kartą.

Per pirmuosius 3 mėne
sius kūdikį tenka maitinti 
paros būvyje 7 kartus; kas 
tris valandas su 6-šiu va
landų nakties pertrauka; 
nuo 3 iki 6 mėnesiu — 6 
kartus, tai yra kas 3 ir pu
sė valandos; po 6 mėnesių 
5 kartus, t. y. kas 4 valan
dos.

Nustatyta, kad vaikai la
bai greit pripranta prie vie
no ar kito režimo, arba, at
virkščiai, prie netvarkingo 
maitinimo, ir atpratintj 
juos nuo to nelengva. To
dėl geriau iš karto paskirs
tyti maitinimą valandomis 
ir nustatytos tvarkos griež
tai laikytis. Kūdikis greit 
pripras ir nubus kaip tik 
tomis valandomis.

Ar žadinti kūdikį maitini
mui? Nakti žadinti nerei
kia, o dieną geriau paža
dinti, kitaip, tokiems atve
jams pasikartoj ant, kūdikis 
atpras nuo nustatytos tvar
kos, o iš naujo pripratinti 
jį bus sunku. Dėl to, kad 
kūdikį teks vieną-kitą kar
tą pažadinti, jam jokios ža
los nebus. Kartais galima 
kokį pusvalandį ir palaukti, 
bet sekantį kartą maitinti 
būtinai laiku. Jei, pavyz
džiui, kūdikį reikia maitin
ti 12-tą valandą, o jie mie
ga, tai galima palaukti iki 
12 valandos 30 minučių, pa
žadinus pamaitinti, o se
kantį kartą maitinti vis dėl
to 3 vai. dienos, o ne 3 va
landą 30 minučių.

Sekamuose skyriuose bus 
apie tai, kada motina ne
gali krūtimi maitinti kūdi
kio.

Yra moterys ir 
moterys

Rugsėjo paskutinę savai
tę spaudoje buvo garsiai at
žymėtos dvi paskilbusios 
amerikonės, kiekviena savo 
srityje pripažinta ekspertė. 
Bet... koks skirtingas bu
vo viena nuo kitos, veiks
mas vienu ir tuo pačiu 
klausimu!

Imkime gražuolę dainos 
ir vaidybos žvaigždę Judy 
Holliday. Ji tokiu nusiže
minančiu tonu maldavo 
McCarrano komisijos atlei
dimo už pažangiajai visuo
menei šiokios tokios para
mos teikimo “griekelius,” 
jog net komercinis New 
Yorko Daily News ją pa
šiepė.,

Dr. Gene Weltfish, taipgi 
graži (būtų gražuolė, jeigu 
vien taih gyventų), moksli

Paaiškina užsiregistravimo 
ir balsavimo tvarką

Knygutę “Voters ABC's: 
How to Register and Vote” 
pagamino Common Council 
for American Unity.

Knygute paaiškina, kaip 
reikia užsiregistruoti, kad bū
tų galima balsuoti. Paduoda 
tris pagrindines kvalifikaci
jas balsavimui — (1) JAV pi- 
lietystę gimimu arba naturali- 
zavimu, (2) amžių — 21 m. 
išskyrus Georgia valstiją, kuri 
reikalauja 18 m. amžiaus, (3) 
rezidenciją paskirtam laikui 
valstijoje (paprastai vienas 
metas), apskrityje (3 arba 6 
menesiai) ir rinkimų distrikte 
(nuo 20 ligi 60 dienų).

Visur pabrėžiama, kad pirm 
negu pilietis gali balsuoti, jis 
turi užsiregistruoti. Užsiregist
ravimo laikas keičiasi įvairiose 
valstijose. Patartina gauti tik
rų informacijų apie užsiregist
ravimą iš savo vietinio Board 
of Elections, iš City Hall, 
Town Hall arba County Court 
house, arba iš viešos bibliote
kos arba iš savo miesto ar po-4 
litinių organizacijų.
Mokslumo kvotimai išaiškin

ti. Nekurtos valstijos reika
lauja, kad balsuotojai išlaiky
tų mokslumo kvotimus, jei pir
mą kartą balsuoja. Knygutė

aprašo tipingą užsiregistravimb 
vietą ir paaiškina įvairių dar
bininkų pareigas.

Paduoda klausinius, į ku-^į 
riuos balsuotojai turi atsakytai* 
k.t. savo adresą, amžių, vedy
binį stovį, kaip ilgai gyveni 
valstijoj, mieste, rinkimų dist
rikte, kur gimei, ir jeigu na: 
turalizuotas, pilietybės popie- 
rų datą ir vardą teismo, kuris 
išdavė pilietybės popieras.

Knygutė taipgi paaiškina a- 
pie įsirašymo • popierą, kuri į- 
teikta registrantams nekurto
se valstijose. Pataria, kaip 
vartoti balsavimo mašiną, etc., 
Ką daryti, jeigu prisieitų iš 
savo distrikto išvykti užsire
gistravimo laiku1, kaip gauti 
“absentee ballot”, ir patari
mai, kaip jį vartoti. '

Knygutė pabrėžia faktą, 
kad kiekvienas pilietis balsuo
tų kaip jis nori — ir kad ne
galima patikrinti kaip asmuo 
balsavo. Pabrėžiama, kad bal
savimas užima tik kelias minu
tes, bet yra Amerikos piliečių 
svarbi privilegija.

“Balsavimas lengvas dalve 
kas, bet svarbus/’ knygutė p“ 
brėžia. “Mūsų laisvė nuo jo 
priklauso. Vyrai kovojo ir mi
rė dėl tos teisės.”

Common Council

ninkė, atsisakė tai pačiai 
McCarrano įstaigai nuže
minančiai save, nekonstitu- 
cingai išpažinties eiti. Ir 
drąsiai pasakė, jog ji ne
skaito nepasitikimais žmo
nes dėl jų dalyvumo dar
buotėje už taiką.

Kaip dirbti mene, taip 
dirbti moksle, už vis dau
giausia moksle, moterims 
tėra mažai progų. Abi pa^- 
kilusios į tokį laipsnį, ku
riame nusileidimas princi
piniais klausim ais gali 
reikšti išsilaikymą darbe, o 
išlaikymas principo — pra
radimą darbo, praradimą 
aukštesniojo gyvenimo ly
gio. Tačiau krizės momen
tu kiekviena padarė skir
tingas išvadas. . A-a,

Žuvies parduotuvėse da
bar yra geros ir gausiai 
whiting. Kainos žemos, 

I nors vis dar yra aukštesnės 
už buvusias prieš keletą 
metų.

Kopenhagen, Danija.—At
lanto kraštų laivynai per 
manevrus išlaipino savo ka
riuomenę ir Danijon.

Chester, Ill. — Valstijos 
policija ašarinėmis dujų 
bombomis nuslopino 300 
kalinių maištą.

Šeimininkėms
Vištos kepenys su grybais

Pusė svaro vištos kepenų 
pusė svaro crabmeat 
pusė svaro šviežių grybų 
4 svogūnai 
skiltelė česnako 
druskos, pipirų, biskis 

thyme (čiobrelių) 
pusė pintės Smetonos 
puodukas virtų ryžių 
3 šaukštai sviesto.
Supiaustyk smulkiai svo

gūną ir pakepink su svies
tu. Numazgok grybus, ke
penis. Sudėk kartu su crab
meat ir smulkiai sukapok. 
Pridėk prismokusp^Supilk 
prie-,svogūnų ir pakepink 
apie 8 minutes.

Turėk išvirtus, nusausin
tus ryžius. Pusę sumaišyk 
kartu su viskuo. O kitą pu
sę paduok ant stalo dasi- 
dėti po kiek kas norės. Sme
toną užpilk pabaigus viską 
virinti. Duok valgyti karš
tus. V.

Mėsos parduotuvėse šiuo 
tarpu prieinamiausią yra 
aviena, nes prasidėjo ėriu
kų skerdimo sezonas. Buvo 
galima gauti po 49 c. sva
ras tinkamos kepti pečiuje 
ir nuo 25 c. svaras tinka
mos šutiniui (stew).

2 pūsi .--Laisvė (Liberty )-/Tre

Aguonos, buvusios pasni- 
ko metlaikiais svarbiuoju 
valgiams uždaru, dėl jų 
brangumo buvo v<eik visai 
iš valgomų daiktų sąrašų 
išėjusios. Bet dabai’ vėl 
pradedamos dažniau varto
ti ant pyragaičių, rnakarg^, 
nelių, dezertams pudingigp 

| Gal būt vėl pigiai gaunamos 
kur nors užsieniuose.

Skaitlinės rodo, kad šiais 
metais nuo vidurio rugpjū
čio mėnesio jautienos ir 
veršienos pagaminama 25 
nuošimčiais daugiau, negu 
pernai tuo pat laiku. Ta
čiau kainų mažėjimo nesi
mato. Mėsos trustai mėgs
ta pelnus, kol visuomenė 
leidžiasi aplupama.

Pattern R9395 (2 main pieces) 
Misses’ Sizes 10. 12, 14. 16. 18, 20. 
Size 16 takes 2% yards ,544n<*-

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos numeJ 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond HUI 19, 
N. Y,
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PETRAS KRAPAS

Už tų sienų mūrų
Kalėjimo vaizdai.

Chicagos Žinios
Mūsų streiko eiga: ko mes 
norime ir reikalaujame?

Darbuokimės Visi Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

POEMA.
įvadas.

$Bjna ir eina vienodai kas dieną, 
Eina bet kaip, padrikai, tai vis viena.

Užvakar, vakar, taip pat ėjo vis, 
Grupėm arba po du tris eilėmis.

Ką gi? ilga ir aukšta “palapinė”, 
Mūras vis mūras, langai geležiniai, 
Mūro narvai — sklidini iš eilės, 

Daug kalinių čia sutilpti galės.
Eis ir rytoj ir poryt, užporyt, —
Tiek jų prigrūsta, tirštai privaryta...

Ėjo ir <eina, eis metų metus, — 
Eisenai tai ir paliaubų nebus.

Jaunas, ir senas, ir sveikas, ir raišas, 
Greitas, sulysęs, aptukęs, kaip maišas...

Panorama tatai rūsčiai liūdna,— 
Sielvartą, skausmą sudaro ana.

Reto galva aukštėliau kiek pakyla,
Reto akis tave durstels, kaip yla,

Reto kurio plaka lygiai širdis,— 
Retas kuris save taip su valdys,

Kad pasirodyt’ ramiai ir normaliai, 
Pritinkamai savo protui ir valiai. 

’ Lyg nusileido ant jų debesis,
Juodas, pritvinkęs ūkais ilgesys,—

Galvas, akis ir jų širdis apsuko
Tvaikas slopus šito tvankiojo ūko.
J^Taip, debesis tas pritvinkęs iš jų

Gėdos bailios, nemiegotų naktų,—
Ašarų, veidus kur jiem tebevilgo,
Vilčių blankių, iš jų lūkesčio ilgo,

Ilgesio laisvės, iš skausmo, vargų, 
Gailesčio, rūpesčio, griebto staigu...

Niūrūs, prislėgti, subugę, neramūs, 
Slanko būriais, kaip višteliai be mamos, 

Šlaistąs prie mūrų, prie sienų šaltų, 
Stabtelia kiek ir vėl slenka kartu.

Žvilgtels baugia akimi vienas kitas:
Gal debesis bus bent kiek išdraikytas...

Žvilgtels viršun, palei mūrą, šalin,— 
Žvilgtels baugiai savo tan debesin,

Kurs vis taip pat jį apsiautęs belaiko— 
Ir vis laikys da kažin kurį laiką,—

Žvilgtels—ir vėl prisikuprins niūriai': 
< .. Prošvaistės lauks jo širdies sūkuriai,-
Laisvės ištroškus širdis ieškos godžiai,- 

(Jas suramins ją, paguos kieno žodžiai?..

Slenka vienodai diena po dienos...
Kurs čia nėr buvęs, menkai težinos—

Tvirto kalėjimo griežtą režimą:
Stabtelk—ir tuoj tave nerimas ima.

Dienos vienodos, kaip sunkūs lašai, 
Varva ir caksi visai panašiai.

Pirmosios dienos sunkiųjų sunkiausios, 
Kol priprasi, nusiteiksi ir liausies —

Vis susitelkęs garksot vienumoj, 
Rūpintis, milmint, kaip bus tau rytoj...

Tu jau neb’tas, kaip kad buvęs pilietis: 
Vos tik kalėjimo mūrų palietęs,

Gauni tuoj — numeris tau toks ir 
toks,—

Numerį savo kiekvienas išmoks.
Nukirstas, numestas balon, kaip stabas...
Nieks neb’sakys—kaip tau einas ar 

labas:
Dilbink, sumizgęs, sukandęs dantis,— 

Tėmyk, o ne—tuoj kampan pastatys.
Gavęs taikliai žvarbiu žodžiu per nosį, 
Tu jau bent vieną taisyklę žinosi.

Tų įstatų ir taisyklių gana,— 
Jais priveržta kiekviena tau diena.

Kryptelk, ir tuoj tave sargas—“prie
' sienos!”

Valandą kitą stybsosi sau vienas,— 
Ęus pažymėta ant tavo kortos,— 
Laisvėn išeit prieš tave pavartos.

Durys, vis,.durys iš žiogrių plieninių:
Rūsčios buveinės sugrūstai Čia miniai!

Ogi narvų tų! treji net aukštai!
Vis suvedžioti plieniniai laiptai.

Dvigubai, trigubai vis užrakinta,
Raktai didžiuliai, kaip didelei spintai...

Trinksi ir tarška, bedarant duris, 
Sargas —tas, kitas raktus beturįs.

Sienoj langai bent šeši įtaisyti,
Plieno virbais sandariai suvaržyti,

O tas didumas, aukštumas langų!
Dirstelk į juos — pasidaro baugu.

Na ir saugi ir tvirta čia būstinė,—
Taigi nurimk, neramioji krūtine...

Sargas čia toks susuktlūpis niurplys,
Šitas ar tas, pamainom—jų bent trys.

Stalas ant pastolio stovi nemažas,—
Penktojo sparno raštai ir bagažas.

Čia tai ir laukia naujokai eilios,
Kaip čia juos kirkins ir sutavalįuos...

Taip, ceremonijų tau čia nedaro:
Kad tik greičiau, tai tik užpila garo.

Žinoma, knygon surašė visus — 
Numerį, vardą ir būk tu drąsus...

Darbą juodesnį čia veda “klapčiukai”—
Ir prisilaksto gi tie nabagiukai!...

Toks tai jau darbas kelių kalinių,
Sargo skirtųjų greitesnių, šaunių.

Jie ir nušluoja, aslas numazgoja,
Kur tik prireikia kada, tai vis toja.

Jie atidaro, uždaro duris,
Jų pasiklausia naujokas kuris;

Atneša jie kokį siuntinį, daiktą,
Žiūri, kad viskas laiku būtų baigta;

Narvo viduj kad tau būtų švaru,—
Viską skubotai ir pilnu garu...

*
Na, tai surašė jus trečią jau kartą,—
Net tas viekas tau įkiro, apkarto.

Greit tau nuskuto, nukirpo plikai:
Nupeštas paukštis... pažiūri—juokai.

Tuoj, kaip tave, surakintą grandinėm, 
Jau į kalėjimą atidangino —

Dar su keliais suimtiniais kartu,— 
Įžengei tu —■ ir jau tu nebe tu!

Išrengė nuogą tave nuogutėlį,
Iškrėtė visą, visaip, visutėliai, 

Smulkiai į knygą surašė viską,— 
Ten jau tokia įžanginė tvarka.

Davė tam kartui eilutę naktinę,—
Nerimas, baimė tau slegia krūtinę,— 

Raštinė štai ta centrinė pati: 
Čia vėl prie stalo jūs laukiat stati.

Vėl kiton knygon kad rašo, net pleška, 
Numerį davė — ir varo, kaip mešką:

Br Stokit į eilę prie sienos visi,— 
Kas bus toliau, tai netrukus rasi.

Pere jot jūs koridorių gan ilgą — 
Sienos, asla nutapyta, net žvilga —

Sparnas penktasis —tai jūsų vieta, 
Tik karantinui praleist paskirta.

Skuto ir kirpo bent duj-en skutėjai, 
Tyčia tam tikslui suskubę atėję.

Žinoma, jie tai po pat kaliniai, 
Čia pristatyti, matyt, jau seniai.

O tuo tarpu apsukrieji klapčiukai 
Baltinius, rūbus krūvelėm subruko, 

“Štai,” sako: “jūsų kiekvieno daiktai, 
Čia kalinių pagaminti tvirtai.

Numeriai, numeriai vis pažymėti,— 
Taigi žiūrėkit, kad jų neišmėtyt!

Rankšluostį, muilą ir tų šepečių,— 
Griebkit ir neškitės, eikit sparčiau.

Ūt, koridoriaus gale — ten šmirkštynė:
. Rūbus padėję ar kur pakabinę, 

Tvarkiai visi nusimaudę gražiai, 
Vilkitės, smukit, nebūkit ožiai.

Jūsų narvai numeriuoti ant durų,—
Na, tai gūžtas sau paukšteliai jau'turi... 

Dvyliktas narvas štai tavo: matai? 
Tavo greta, ogi tavo antai...

Tuoj nusimaudę ir maukit į gūžtą, 
Viskas ten tvirta, nedyla, nelūžta...”

Švarūs dabar plikagalviai visi:
Ką tu čia, broli, geriau atrasi?...

Kelnės, žiūrėk, marškiniai apatiniai —
Taip jie trumpi ir skysti — vasariniai: 

Šalta bus žiemą, kai šalčiai užeis, 
Nuolat vienodai su rūbais mažais.

Štai uniforma pilkutė vienoda,—
Keista matyt mūsų tokią, parodą...

Žiū, kepurytė, ji tau permaža,— 
Ką padaryti? siaura, įstriža...

Šiurkščios milinės—ir trina tos kelnės:
Kojas plikas apdraskys,—griebt jas 

velnias!
E dar ant juoko—juodais apsiuvais,-- 
Eik ir sportuok su tokiais tu siaubais... ’

Na, tai ir nerkim į narvą, vyručiai!
Galvai va šalta: tas vėjas kad pučia!

Langus reikėtų priverti labiau,— 
Tam va klapčiukui ilgajam sakiau..:

Ar pažįstate Gerald Fielde ? 
Šimtas tūkstančių Chicago^ u- 
nijistų, o ypatingai Harvester 
įmonių darbininkai jį gerai 
pažįsta. Tai yra užsigrūdinęs 
kovotojas už darbininkų rei
kalus. Dabartiniu laiku jis yra 
pirmininkas tos komisijos, ku
ri ' perstato unijos reikalavi
mus ginče su Harvester kom
panija.

Lankant vidurinę mokyklą 
(High School) man buvo ka
lama galvon, kad darbininkų 
i]1 darbdavių santykiuose val
džios atstovai elgiasi—ir pri
valo elgtis — bešališkai. Mat, 
jie tose pareigose pastatyti ly
giai darbdavių kaip ir darbi
ninkų valia ir balsavimais. Na, 
pažiūrėkime:

Kada šešios savaitės atgal 
mes išėjome į streiką prieš ka
pojimą algų Harvester įmonė
se, Gerald Fielde, įgaliotas 
mūsų visų 30,000 unijistų, pra
dėjo derybas su kompanijos 
atstovais. Kas atsitiko ? Chica- 
gon atsiskubino ant rytojaus 
po streiko prasidėjimo kongre
sinė ragangaudžių komisija.

Ta komisija pirmiausiai į- 
teikė “paviestką” unijos įga
liotiniui Gerald Fielde, apsijo- 
vyti tyrinėjime ir įrodyti, kad 
jis nėra Rusijos, Indijos, Tim
buktu ir Hotentotų agentas!

j Derybos laikinai nutrauktos, 
nes mūsų įgaliotas reprezęn- 
tatorius buvo kelioliką dienų 
“užmarinavotas” fedėralio tei
smo kambaryje. Harvester 
kompanija pradėjo džiūgauti: 
Streikas bus sulaužytas, galės 
kapoti algas kiek tik norės, 
nes juk aukščiausi šalies įsta
tymų leidėjai, ,kongresmanai, 
viešai paskelbė, kad mūsų rei
kalų atstovai ne tik niekam 
netikę, bet dar reikalauja, 
kad darbininkams uždarbiai 
būtų pakelti bent 15 centų va
landai. |

W’ell, atsimenate kas išėjo 
iš raganų medžioklės Chica- 
goje: “neamerjkinės veiklos” 
kongresmanai, stambiųjų kor
poracijų samdiniai ir .protek- 
toriai buvo priversti bėgti iš 
Chicagos. Raganų medžioklė 
nutraukta.

Bet streikas tebesitęsia. 
Daugeliui streikierių šeimų 
reikalinga skubi pagalba. At
siminkite: Nei‘ valdžia, nei 
korporacijos negelbės strei
kuojančių Harvester šeimų 
sunkioje būklėje.

Katrie streikieriai dar turi 
sutaupų, jie nenori ir nereika
lauja pagalbos iš visuomenės. 
Bet yra daugelis tokių, kurie, 
jeigu nebus skubiai sušelpia
mi, aplinkybių verčiami gali 
pasiduoti skebinės kompanijos 
agitacijai ir nenoroms pasida
ryti , darbininkų priešais —? 
streiklaužiais. Jie tą padarytų 
ne iš blogos valios, bet ver-< Į

Pradėjome vajų gavimui Laisvei naujų skaitytojų. Visi esan
tieji Laisvės skaitytojai yra prašomi gauti nors po vieną naują 
skaitytoją. Vajus tęsis per tris mėnesius — iki naujų metų. 
Tačiau nepamanykime, kad tai yra daug laiko. Tas laikas greit 
prabėgs,, stokime į vajaus darbą iš pat pradžios vajaus.

Visiems anksčiau buvusiems vajininkams dėkuojame už gražų 
darbą dienraščio platinimui ir nuoširdžiai kviečiame visus stoti 
į šį vajų. Prašome stoti pačioje pradžioje vajaus, nes ankstyva 
pradžia reiškia gerą pabaigą. Darbuokimės taip, kad nereiktų 
vajaus pratęsimo, būkime punktuališki savo didžiajame darbe.

Prašome organizacijas ruošti pramogas Laisvės paramai. Kuom 
tik kas išgalėdami darbuokimės sukėlimui finansų išlaikymui 
savo dienraščio 1953 metais. Labai svarbu yra gavimas naujų 
skaitytojų, bet vien tik naujomis prenumeratomis negalėsime 
sukelti gana'finansų išlaikymui dienraščio. Reikia pramogų ir 
reikia paramos aukomis.

Kolonijose, kur veiks vajininkai, prašome visų dienraščio skai
tytojų kuom tik išgalint padėti vajininkams. Jų darbas yra 
sunkus ir labai svarbus apšvietos atžvilgiu. Jūsų pagelba bus 
jiems didelis moralis sustiprinimas, jų sunkiose pareigose. Gerb
kime apšvietos platinimo pionierius prisidėjimu prie jų darbo.

Infliacijai plečiantis, spaudos išlaikymo problema darosi vis 
sunkesnė. Viskam brangstant, finansiniai sunkumai didėja. 
Daugiau pasiryžimo reikalauja iš mūsų sukėlimui finansų spau
dai atsparai prieš infliaciją. Todėl šiemet, labiau negu bent ka
da, turime darbuotis vajuje gavimui naujų skaitytojų, parengi
mais ir aukomis sukėlimui tinkamo iždo išlaikymui dienraščio 
Laisvės 1953 metais. ,

Taigi, atsiekimui aukščiau nurodyto tikslo, su giliu nuoširdu
mu, kviečiame į talką visus pažangiuosius lietuvius platinimui 
dienraščio Laisvės ir sukėlimui finansų jo išlaikymui.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

Eisenhoweriui.
Tai nepatinka niūjorkiškiam 

Timesui, kuris už Eisenhowerj 
pasisakė dar tuomet, kai ge
nerolas buvo Paryžiuje.

Dabar Times rašo, jog, gir
di, dauguma žmonių Trumano 
kalboms nepritaria.

Bet ar dauguma žmonių

čiami alkanų kūdikių verksmo.
Kadangi kiti Chicagos lietu

viški laikraščiai apie tikrąją 
streiko situaciją Harvester į- 
monėse nerašo ir šitokio atsi
šaukimo netalpintų, vienatinė 
išeitis streikieriams, lietuvių 
kilmės, belieka “Vilnis.” Pra
eities patyrimas rodo, jog 
“Vilnis” niekados neatsisakė 
talpinti streikierių bei unijos 
argumentų pusę, tikimės, jog 
ir šį kartą neatsisakys.

Norintieji suteikti streikie
riams materialę pagalbą, tu
rintieji laiko pagelbėti mums 
pikietuoti užstreikuotas Har
vester įmones, smulkmeniškas 
informacijas galite gauti uni
jos raštinėje 37 S. Ashland, 
arba ir “Vilnies” raštinėje.

Jaunas Lietuvis Streik.

pritaria Eisenhoweriui?
Beje, vienas Maskvos laik

raštis andai rašė, jog Eisen- 
howe^io kalba, sakyta Ameri
kos Legijono suvažiavime, pa
darė Jungtinėms Valstijoms 
žalos pasaulyj daugiau, negu 
būtų padarę šimtai straipsnių, 
nukreiptų prieš mūsų kraštą 
tarybinėje spaudoje.

—Rinkiminė kampanija
tikrai įsisiūbavo, — aną dieną 
sakė vienas radijo komenta
torius.

Ji “įsisiūbavo,” girdi, dėl 
to, kad demokratų ir republi- 
konų kandidatai vieni kitus 
tarkuoja aštriais žodžiais.

Bet kas iš to ?
Koliotis, plūstis, vienas kitą 

niekinti gali bent kas. Svarbu 
ne žodžių aštrumas, o argu
mentų tvirtumas, rimtas pa
lietimas svarbiųjų klausimų.

Paimkime Progresyvių par 
tijos kandidatą prezidento vie
tai Vincent HaJIinan: jis neko- 
lioja savo oponentų, bet jis 
ryžtingai reikalauja, kad tuo
jau būtų baigtas karas Korė 
joje, kad gyvenimas darbo 
žmonėms būtų palengvintas!

Gražiausias apšvietai pasi- 
tarnavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.

Štai va ir narvas. Nag nieko gūžtelė...
O, čionai tupi bent trys jau paukšteliai!

“Labą jums, vyrai!... Čia jūs ar 
seniai?”

“Trys jau savaitės, pagriebtų vel
niai !”...

(Bus daugiau)

Neklaltas žmogelis pakliuvo bėdon, kai atsisėdo tarpe 
'Hearsto laikraščius skaitančių dviejų asmenų. Jis turėjo 
užsidėti maską..

WATERBURY, CONN.

PUIKŪS PIETŪS
Rengia A. L. D. L. D. 28 kuopa 

» 
Įvyks šj Sekinadienj

Spalio 12 October
LIETUVIŲ PARKE

Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn. • •

Bus puikiausiai pagamintų geriausių valgių, svečių 
prakalbos laike banketo ir kitokie pamarginimai. i

Pradžia 12:30 dieną. Įėjimas $2.50

Pelnas nuo šio banketo skiriamas spaudos paramai.
Kviečiame visus atsilankyti, papietauti ir tuom i 

pat kartu paremti spaudą.
Rengėjai.

........ ...................................-...................... ...........................................        r—
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Iš klubiečių susirinkimo
\ , ■

Spalių 3 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo susi
rinkimas savoje patalpoje, 280 
Union Avė., Brooklyn, N. Y.

Klubiečiai rengė išvažiavi
mą busais praėjusio birželio 
mėnesį, bet lietus sugadino, 
neįvyko. Klubo gaspadoriui 
J. Zakarauskui ir komitetui 
pasidarė nereikalingų išlaidų 
viršaus $100. Tad klubiečiai 
šiame susirinkime nutarė gas
padoriui ir komitetui atlyginti 
po $10.

Jin įeina 
J. Steponaitis, 
Stakvilevičius, 
V. Brazaitis,

šiai pramogai

D.
A.
A.

ti-

Atrodo, dauguma klubiečių 
. nepasitenkinę rengimu išva

žiavimų busais. Vieni mano, 
kad reikėtų pakeisti parką, 
antri—visai likviduoti išva
žiavimus busais, kadangi ir 
gražiam orui esant klubas iš 
to gauna mažai pelno, pri- 
renginias išvažiavimo, busai 
suima visą pelną. Ką darys 
klubas tuo klausimu ateinan
čiais metais, kol kas reikia 
palaukti kol dauguma klubie
čių pasisakys.
\ šiame susirinkime klubiečiai 
vienbalsiai pasisakė, kad rei
kia paminėti gaspadoriaus Za
karausko gaspadorystės klu
bui 10 metų sukaktį. Išrinko 
didelį komitetą.
Reinhard tas, 
Paleckas, J. 
Balčiūnas, 
Chepulis.

Klubiečiai
kiši prisikviesti publikos abi 
svetaines su kaupu. Galimas 
daiktas, kad taip gali įvykti, 
kadangi Juozas Zakarauskas 
per 10 metų darbuodamasis 
klube nepersimetė į jokius po
litinius ginčus. Jam yra lygūs 
visi, kurie tik ateina į klubo 
užeigą. Taip ir reikia biznie
riui būti. Pinigas yra visų ly
gus, bet politikos yra skirtin
gos: vienam patiksi, kitam ne.

Klubiečiai pasiryžo savo 
klubą gerinti ir gyvinti, kad 
jis būtų gyvu lietuvišku cent
ru Williamsburge. Praėjusia
me susirinkime pasirodė, kad 
ir jaunuoliai pradeda skait- 
lingiau ateiti į klubo susirin
kimą. Tai aišku, kad ir jiems 
pradeda rūpėti klubo reikalai.

Jau pribrendęs laikas vi
siems jaunuoliams rūpintis sa
vo klubu. Seniai vienas po ki
tam važiuoja į amžiną Euro
pą. Kas atsitiks su klubu, jei
gu jūs ir ant toliau miegosite. 
O klube jaunuolių jau yra 
geras būrelis, kuris gali rū
pintis savo reikalais.

J. Stakvilevičius.

Nuteistasis įrodysiąs 
savo nekaltumą

Prieš dešimtmetį nuteistas 
visą amžių kalėti už žmogžu
dystę, Queens gyventojas Lou
is Hoffner nepaliovė pastan
gų parodyti, kad jis nuteistas 
nekaltai. Jis pareikalavo me
lui susekti mašina kvotimo ir 
naujo teismo.-

Reikalavime naujo teismo 
sakoma, kad po Hoffnerio su- 

♦ ėmimo tiktai vienas asmuo jį 
parodęs kaipo matytą apiplė
šime, kur.vienas asmuo buvo 
nušautas. Net tas vienas iš 
sykio nepažinęs, tik po pabu- 
vimo kambaryje policijos sto
tyje pasakęs, jog pažįsta. Taip 
rodą tuolaikiniai užrašai.

NewYoito^/^ArZInlos u . iškiš Arthur D. Jordan 
Coney Islande buvęs apraišy
tas peiliu apiplėšime, kuriame' 
plėšikas laimėjo tiktai $10.

or 
in

Iš Mičiulio dirbtuvės
Pas Mičiulį Griaučiai dirba 

gana smarkiai ir darbo yra 
pusėtinai daug. Pradžioje se
zono vis buvo trūkumas darbi
ninkų, darbo neišėjo, kiek jo 
^iri išeiti. Bet dabar jau turi 
visas reikalingas produktuoti 
darbo rankas ir į savaitę išlei
džia 1,000 ziperinių tapkočių.

Jaunas bosas Edie Mitchell 
pusėtinai rūpinasi gauti darbų, 
kad jo kriaučiai turėtų pilnas 
rankas darbo ir užsidirbtų ab 
gas pagal šį brangumą pragy
venimo. Patsai prie darbinin
kų reikalų dirbtuvėje nesiki
ša', sugyvena su kriaučiais ga
na gražiai. Darbo padarymui 
ir išleidimui prižiūrėti turi 
padėjęs dirbtuvėje manad.žc- 
rį. Antanas Broks yra Mičiu
lio dirbtuvėje ta vyriausia 
galva, prisiėjus reikalui 
bininkai turi jo klaustis.

Abolnai, darbininkai 
tuvėje sugyvena gana gražiai. 
Kokiais politiniais klausimais 
vieni kitų neužkabinėja. žėd- 
nas dirba savo darbą nekreip
damas dėmesio į kitų reikalus.

Teisybė, buvo įvykęs nesu
sipratimas ir jis dar nebaig
tas. Naujakurė Vanda želen- 
kevičienė dirbo ant mažų dar
belių ir tų laikotarpiais
trūksta. Tad manadžeris jai 
padavė koletą bundulių api- 
paipnoti ir ji buvo užganė
dinta tuo darbu. O paipuotoja 
yra Antanina Vasikoniutė, an
troji Buivydienė. Ji iškėlė tri- 
vogą, kad želenkevičienė ne
turinti teisės jos darbą dirbti. 
Vanda, apsiverkusi, atėjo į 
dirbtuvės raštinę atsisakyti. iš 
vietos. Dirbtuvės 
pašauktas į ofisą, 
naujakurės, kas
Vanda Želenkevičienė, 
dama ir ašaras . braukdama, 
sako — Buivydienė neduoda 
man paipuoti, o ji viena nega
li viso darbo apžioti, dirba 
vakarais ir subatomis, kortos 
laikrodyje neįmuša, 
dikiulį įsideda.

Tas visas dalykas 
stovi. ' Naujakurė
tuos mažus darbelius, o Anta
nina VasikomUtė trankosi nak
timis, kaip tas Morkus po pek
lą.

čia yra pamoka
riams-dipukams. Kas butų, 
jeigu toki savanaudžiai socia- 
listuojanti buivydiniai pasi
imtų unijos vadeles į savo 
rankas. O jie to siekiasi. Bo
sams toki žmonės yra naudin
gi, kaip į zupę druska.

Kriaučius.

dar-

pri-

Germanas, 
užklausė 
pasidarė.

vork-

bet į ri-

taip ir 
dirbinėja

Iš Teismo Rūmu Jaunimo darbas taikai Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

ATTENDANTS
Young men with Army medic 

ndvy corpmen training. Apply 
person 12 to 3 P.M. Mr. Fox 
(Brown Building),

TEMPLE UNIVERSITY HOSP., 
3400 N. Broad St., Phila., Pa.

(196-198)

Foley Square, N. Y. — Gi
nančioji Betty Ganneti ir Lo
uis Weinstock advokatė Mary 
Kaufman teismabutyje apsa
kė, kas per žmonės yra jos 
ginamieji. Sutrauka jos kal
bos apie Miss Gannett jau bu
vo paduota. Seka branduolys 
jos parodymo apie Weinstock: 
Weinstock atvyko Amerikon 

iš Vengrijos. Tapo maliorių. 
“Jis patyrė, kad milijonai sve- 
turgimrų darbininkų kenčia 
nuo specialės diskriminacijos.“ 
Kovoti jis išmoko didžiuosiuo
se streikuose ir įstojo į komu 
nistų partiją.

Kaipo vadas maliorių uni
jos savo’ lokalo, Weinstock 
rūpinosi bedarbiais nariais ir 
suorganizavo 3,000 AFL loka
lų į AFL Komitetą Pašalpai ir 
Nedarbo Apdraudai. Tas, sakė 
advokatė, buvo didžiu fakto
riumi laimėti kovą už pašalpą 
ir už*valdinę ap.draudą bedar
biams (laimėti darbininkų da
bar gaunamąjį čekį nedarbo

Advokatė taipgi apsakė a- 
pie Weinstock vadovautą ko
vą prašalinti raketiorius ii’

Ragina prašalinti 
diskriminaciją

New Yorko Universiteto vir
šininkas William S. Carlson 
ragino universiteto viršenybę 
uždrausti diskriminaciją įvai
riose studentijos organizaci
jose. Jis sako, kad iš tų orga
nizacijų, kurtos veikia pačkiy 
mo universitete, tik viena tu
rėjo diskriminacinį punktą sa
vo įstatuose ir sutiko tuojau 
jį prašalinti. Reikia tą patį pa
daryti ir tom£ kurių centrai 
ir veikla yra už Universiteto ri
bų.

New Yorke gyvena 
milijonas negrų

su-
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PRASIDĖS RYTOJ

bes. Kai]) jis, būdamas vadu 
Painters District Council 9-to 
per 10 metų atidarė duris į 
maliorių uniją negrams. Unija 
pirm to negrų neįsileido.

Mrs. Kaufman taipgi primi
nė, kad Weinstock buvo 
cialiai pagerbtas kaipo 
nusipelnęs mobilizavime 
Ii orių mūsų pergalei
prieš Vokietiją ir Japoniją.

spė
čiau g 
ma- 

,kare

Praėjusią savaitę 13-kos tei
siamųjų gynėjai pastatė pir
mą savo liudytoją.

Pranešus, kad jie statys 
liudytoją, .prokuroro asistentas 
Marks tuojau pareikalavo tei
siamųjų liudytojus laikyti liu
dytojams skirtame specialiame 
kambaryje. O teisiamųjų gy
nėjai reikalavo savo liudyto
jams tokių pat privilegijų, ko
kias teikė valdžia savo liu
dytojams. Tai yra, kad liudy
tojai turėtų teisę pasilikti ne
žinomais iki jie bus pašaukti 
Ii ūdyti.

Teisėjas Dimock, pagaliau, 
leido jiems neiti į specifišką 
kambarį, tačiau neleido sėdė-' 
ti teismabutyje tarpe stebėto
jų. Rep.

Reikalavo Sustabdyti 
Evikcijas

Organizuoti brooklyn iečiai 
BTownsvilles srities gyvento
jai kreipėsi į miesto majorą 
Impellitteri sustabdyti evikci
jas šeimų iš Van Dyke ploto, 
kur planuoja statyti naują 
projektą. Ė e i k a 1 a v i m ą 
še 50 rendauninkų.

Tame plote gyvena 
šeimų. Jas iš ten 
linti be suteikimo
tur, įsakant jiems patiems su
siieškoti, nors visi žino, kad jie 
kitur buto negali gauti.

pas i ra-

Manhattan jaunuoliai, na
riai Labor Youth Lygos, išėjo 
į gatves praėjusį šeštadienį sa-$dy job, 
kyti kalbas prie gatvių sankry
žų ir rinkti parašus ant balo
tų, kuriais balsuojama baigti 
'ar nebaigti Korėjoje karą 
jau.

Jaunieji parsinešė virš 
nubalsuotu balotu. Iš tu 
tų tiktai 23 nubalsavo 
sustabdymą karo tuojau.

Jaunieji darbuotojai taikai 
vykdė mitingus penkiose ats
kirose vietose. Jų kalbų pasi
klausyti, per visus bendrai, 
dalyvavo . apie .1,500 draftp 
amžiaus jaunuolių.

SPOTTER

Experienced on rough work, stea- 
, good working conditions, 

good pay for right man. Apply in 
person Moorest own Steam Laundry, 
N.
N.

MEN
Experienced hand Lasters and Bed 

Lasters, also needed cleaning wo
man, steady work, good pay. Phon^ 
BA. 2-5989, ask for Mr. SKOLOJ

(196-198)

Washington Ave., Moorestown,

tuo-

700 
šim- 

prieš

(196-198)

AUTO MECHANIC 
class, experienced, new and 

$500
1st 

used cars, $75 weekly calary, 
yearly bonus, steady job. Apply in 
person or phone:

CHESTER AUTO SALES
1100 W. 9th St., Chester, 

Phone 2-7(588 
(196-198)

Pa.

in 
up

šimtai IV I prasa-nori
vietos ki-

Mokytojai kovos prieš 
ragangaudystę

Pilieti, šią savaitę 
užsiregistruok!

Tiktai " užsiregistravusieji 
galės balsuoti rinkimuose lap
kričio 4-tą. Gi nuo šių rinki
mų priklausys, kas bus: taika 
ar didysis pasaulinis karas.

5 prievakarį iki 10:30 vaka
ro. Šeštadienį, paskutinę die
ną, nuo 
r o.

Laiko 
atsidėk
Tūkstančiai balsų kas metai 
prapuola dėl to, įąd buvo lau
kta paskutinės dienos.

7 ryto iki 10:30 vaka-

dar yra. Tačiau ne
paskutinei 'dienai.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja geras kambarys 

pavieniam vyrui arba pavienei mo- 
Geras pri- 

BMT li- 
kreiptis 

840 Hcn-

teriškei. Garu šildoma. < 
važiavimas, nes yra IRT, 
ni.jos ir busai. Prašomo 
pas Moniką Ivanauskienę, 
drix St., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
VYRAI

Reikalingas darbininkas prie ge
so stoties. Turi būti pilnai patyręs. 
Gera alga. Apmokamos atostogos ir 
kiti naudingumai. Kreipki!^: 
door Service. Station, 2591 
tic Ave., Brooklyn, N. Y.

(197-200)

In-
Atlan-

MECHANIC
Experienced, large truck fleet, 

night work, steady job. Phone Mr. 
CARSON 10 A. M. to noon: LO. 
4-2612.

(196-198)

SERVICE STATION MEN
Thoroughly experienced, with 

Phila. references, good working con
ditions, top wages, steady job for 
right men. Apply in person.

ELWOOD KIESER 
645-651 N. Broad St., Phila., Pa..

(196-198)

SERVICE STATION 
ATTENDANTS

Must have 3 years experience 
lubrication & sales, $65 week &
to right men, recent local referen
ces required. Steady job, apply in 
person.
ROY WILSONS ESSO SERVICE

* CENTER
Rising Sun & Hunting Park 

(196-198)

Sewer Laborers. Experienced. 
Steady work. Good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
Morrow’s Quarry, Chester Rd. 
Crum Creek, Swarthmore.

(195-198)

&

Automobile Mechanic. Experien
ced in General Motors lines. Give 
references and former experience. 
Excellent working conditions. Stea
dy employment. Top pay. Apply in 
person. R. II. Hager, 16-18 S. Main 
St., Quakcrtown. Phone 1025. 

(195-198)

MACHINISTS

Set-up men with impressive back
ground on Brown & Sharpe Auto
matic Screw Machines & Warners 
& Swasey Turret Lathes, 
work. 1st or 
nefits paid.

COMLY
3-6262 —

Steady
2nd shift. Usual bc-

JE.
MACHINE CO.
2212 Haworth

(195-197)
Street

MAN 
Steady

AUTO BODY & FENDER 
Experienced in wreck work, 
work. Good wages. Good working 
onditions. Apply in person or phone.

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

(194-200)

PRESSERS
Experienced, piece work, steady 

job and good working conditions for 
right man. Apply in person. Moor
estown Steam Laundry, N. Wahsh- 
ington Ave., Moorestown, N. J.

(196-198)

FLOOR WAXERS
Experienced for tile Floors, plen

ty of work, good wages, Steady job, 
good working conditions. Apply in 
person or phone.
GUARANTEE FLOOR WAXING 

CO.
3106 N. 15th St., Phila., Pa.

BA. 3-4626 •
(196-198) W

HELP WANTED—FEMALE
Woman, general housework, age 

25—35, must be fond of children 
(2), part time 10 A. M. to 4 P.M. 
Monday to Friday, steady position. 
Phone EMERSON 5-8534.

(196-198)

,HAND SEWERS
Experienced to make silk lamp 

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

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

(194-200)

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ &
DIREKTORIUS

CADILLAC MECHANIC 
you have had experience 

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

BUDD MOTOR CO.,
740 N. Broad Jgt., Woodbury, N. J.

(194-196)

If as a 
feel 
you 

in
426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172
PAPRASTI bARBININKAI. Vy

rai fabriko darbe ir prie kitokių 
darbų. Nuolatiniai darbai. EDSON 
TOOL & MFG. CO., 457 Cortlandt 
St., Belleville, N. J.

(193-199)Juo daugiau mokytojų per
sekiotojai dūksta, tuo stipres
nis reiškiasi mokytojų ryžtin
gumas kovoti prieš ragangau- 
džius ir laimėti.

PRANEŠIMAS Dr. A. Petriką

Visašališkame gyventojų 
^kaičiavime (census) 1 
metais patirta, kad Didžiaja
me New Yorke ir didmiesčio

naujaku- ^srityje gyvena virš milijonas 
negrų. Įskaitant priemiestines 
apskritis, viso gyvena 1,012,- 
883.

Nuo 1940 metu iki sekamo 
d oš i mtm etin i o su sk ai č i avim o, 
1950 motais, prieauglis buvo 
366,031, arba 56.6 nuošimčiai.

Imant visas penkias miesto 
apskritis bendrai negrai suda
ro 9.5 nuošimčius visų gyven
tojų. Skaičius yra 747,620 
(neskaitant gyvenančių apy
linkėse už didmiesčio oficialių 
ribų). Tačiau; Manhattano jie 
yra skaitlingiausi. Atskiromis 
apskritimis skaičiai ir nuošim
čiai yra sekami:

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155-tos kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, spalio-Oct. 
1.3 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
ir atsiveskite naujų narių. šiame 
susirinkime išgirsite pranešimus iš 
įvykusių parengimų ir pasitarsime 
dėl rudeninių parengimų ir 
veiklos.

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868 

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gera! Patyrę Barberlal

Spalių 3-čios vakarą apie 
1,500 Mokytojų Unijos narių 
susirinko į unijų centro salę, 
13 Astor Place, Now Yorke, 
svarstyti savo reikalus. Jie nu
tarė iki Padėkų Dienos šven
čių sukelti 50 tūkstančių dole
rių į “Save Our Schools” fon
dą.

Mokytojai pareiškė, jog jie 
kovos prieš švietimo Tarybos 
ir McCarrano subkomiteto pa
stangas “sunaikinti paskutinį 
krislelį laisvės New Yorko 
miesto mokyklose.”

A. W. 
(197-198)

kitos

' BALTIMORE, MD.
L.L.D. 25 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, spalio-Oct. 13 d., 
pradžia 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Svetainėje, 851 Hollins St. Visi 
kuopos nariai prašomi dalyvauti ir 
atsiveskite savo draugus. Turime 
daug dalykų aptarimui, ypač svar
bu pasitarimas rengiamos vakarie
nės . reikalu, kuri įvyks spalio-Oct. 
26 d. Čia taipgi turėsime išrinkti 
skaitlingą delegaciją į 6-tos Apskri
ties

ANTHONY QUINN • john mhntire • andrea king

» y

WE WORLD IN HIS ARMS ■ U-D)

Gregory Peck, kaipo įvairumo ieškąs marininkas, fil- 
moje “The World In H is Arms’’ tikisi tapti nuplaktu 
po to, kai jį sugavo kunigaikštis Semyon. Ann Bly th, 
vaidinanti rusu didžiūnes rolę, stebi nuotiki. Filmą 
pradės rodyti Mayfair Teatre, New Yorke, spalių 9-tą.

GREGORY PECK 
ANN BLYTH

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
1 Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Bronx 97,754 6-7
Brooklyn 208,489 7.6
Manhattan 384,481 19.6
Queens 51,522 3.3
Richmond 5,374 2.8

konferenciją.
Užrašų sekr.

(197-198)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

WORCESTER, MASS.
L.L.D. U-tos kuopos susirinkimas 

įvyks spalių 12 d., 10:30 ryte. Tarp 
kilu svarbių reikalų reikia pasitar
ti ir apie Laisvės vajų, kuris pra
sidėjo su pirma diena

J. M.
(197-198)

BINGHAMTON,
L.L.D. 20-tos kuopos

įvyks penktadienį, spalio-Oct. 10 d., 
Lietuvių svetainėje, prasidės 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes turime daug svarbių rei
kalų, taipgi reikią prisirengti prie 
žiemos veikimo.

Sekr. H. Žukas.
(197-198)

šio mėnesio.
Lukas, sekr.

N. Y.
susirinkimas

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ra kuopa turės paren

gimą spalio 25 d., L.D.S. Klubo sve- 
tainąje, pradžia 7 vai. vak., prie 
įžangos bus trys geros dovanos.

Šeimininkės prižadėjo pagaminti 
vakarienę už $1.00, taipgi bus už
kandžiai ir bus bufetas su įvairiais 
išsigėrimais. Prie F. Langio orkes- 
tros šokėjai galės pasišokti.

Esate kviečiami nariai ir ne na
riai dalyvauti tame pokilyje ir jsi- 
tėmykite laiką, kad nepamirštumčt.

Rengimo komisija.
(196-197)

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisvė (Liberty)— Trečiad., " Spalio-October 8, 1952

<




