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7-toJi asembleja.
Palocius lūšnynuose.
“Pabaltijo tautų” koncertas.
Rusų įtaka lietuvių muziko- 
Taip sako kritikas. [je.

Rašo R. MIZARA

Jungtinių Tautų 7-to.ii asam
blėja prasidėjo naujoje, nuo
savoje būstinėje pačioje New 
Yorko širdyje. Manhattane.

Seniau asemblėjos sesijos 
vykdavo Queenseje, o komite
tų posėdžiai—Nassau apskri
tyje, už New Yorko miesto ri
bų.

Naujajam pastatui žemę 
davė Rockefelleris.

Pirmiau tasai didžiulis že
mės plotas, paliai Rytų upę, 
atrodė, kaip dykuma: nieko 
ten nebuvo, vyravo atmatos, 
akmenys ir piktžolės.

Gi toliau, kitame Pirmosios 
Avenue šone, viešpatavo ir 
•dar tebeviešpatauja liūdni 
laužynai: seni, sukrypę na
mai,—ir jų ištisi kvartalai— 
kokių retai kuriame 
mieste bematysi.

*
W Pastatas, kuriame

Jungtinėms Tautoms priklau
sančių šalių raštinės, įdomus: 
aukštas, bet plonai lyg stikli
nis.

Pastatas įspūdingas, bet at
rodo lyg griaučiai, be raume
nų.

Greta jo pastatyta salė, a- 
semblėjos sesijoms: žemutė, 
pahaši į mahometonų mečetę, 
su didoka bonia. Bet ji gan er
dvi.
Aplinkui dar tebevyksta ka

sinėjimai; riaumoja buldoze
riai, versdami žemę į sunkve
žimius, kurie velka ją kaž 
kur toliau.

Ties, Jungtinių Tautų būsti
ne, Pirmojoj Avenue, dar ne
baigtas tunelis, kuris buvo 
pradėtas prieš metus.

du Visa išlaukinė aplinka kol 
''kas daro, sakyčiau, “prėską” 

vaizdą.

kitame

telpa

i

A

Nežinau, kam priklauso to
ji žemė,—kitame šone Pirmo
sios Avenue,—kurion sudūbę 
tūno šimtai lūšnų. Turbūt Ro- 
ckefellėriui.

Vienas aišku: dabar toji že
mė keleriopai pakils kainoje, 
nes lūšnos jau yra griaunamos, 
o jų vieton neužilgo atsistos 
dangorėžiai.

Bet kol taip bus, kitų kraš
tų žmonės, suvykę į Jungtinių 
Tautų asėmblėją, galės gerai 
prisistebėti, kaip New Yorke 
gyvena biednuomenė.

Jie supras, jog ne viskas au
ksas, kas blizga.

—o—
Praėjusį sekmadienį Carne- 

/ gie salėje, New Yorke, įvyko 
Pabaltijo kraštų dipukų kon

certas.
Buvo atlikti tūli latvių, es

tų ir lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Iš lietuvių kompozi
torių buvo: V. Jakubėno, J. 
Gruodžio, J. Kačinsko ir V. 
Bacevičiaus kompozicijų.

Rašydamas apie šį koncertą 
ir jame pateiktą muziką, New 
York Timeso apžvalgininkas 
žymi:

“Visa buvusi programoje 
muzika turėjo tam tikrus pa
našumo bruožus...” *

Tai nieko tokio. Bet, sako 
kritikas, toje muzikoje “vyra
vo įtakos Rimskio-Korsakovo, 
Liszto, Čaikovskio, Glazuno- 
vo... ir čia ir ten buvo tvirtai 
Jaučiama rusų liaudies dainos 
įtaka...”

—O— '
Tai įdomus apibūdinimas!
Nesakau, kad Pabaltijo tau

tų kompozitoriai, — dipukai 
,ir pasilikusieji savo tėvynėse, 
—nusikalsta menui, sekdami 
savo kūryboje didžiuosius 
Rimslfį-Korsakovą, čaikovskį, 
Glazunovą!

Nesakau, kad jie pažeidžia 
meną, kergdami savo kompo
zicijosna rusų liaudies dainų 
motyvus.

Ne! Visa tai yra gera ir 
gražu!

Sakau tik tai: tokie Bacevi-
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EISENHOWER IŠGAVO 
$241.000 TAKSU 
DOVANĄ IŠ VALDŽIOS
Naudojo tokį moną, kad .valdžia gavo tik 25 procentus 
taksy už Eisenhowerio knygos pelnus vieton 77 proc.

New York. — Generolas 
Eisenhoweris, par du oda- 
mas leidėjams savo knygą 
“Crusade in Europe,” gavo 
635 tūkstančius dolerių. Už 
tai būtų turėjęs sumokėti 
valdžiai daugiau kaip $400,- 
000 reguliarių taksų, bet 
užmokėjo tiktai $158,750 
taksų; taigi Eisenhoweris 
sutaupė sau daugiau kaip 
241 tūkstantį dolerių, ku
riuos būtu turėjęs atiduoti 
valdžiai, jei būtų teisingai 
taksus mokėjęs.

Kad Eisenhoweris, repu- 
blikonų kandidatas į prezi
dentus, išgavo tokį taksų 
numušimą, tatai buvo pri
verstas pats pripažinti, vie
šai raportuodamas apie sa
vo algas, įvairias kitas pa
jamas ir taksus per pasku
tinius 10 metų. Tokį rapor
tą Eisenhowerio vardu da
vė Arthuras H. Vandenber- 
gas, Eisenhowerio padėjė
jas šioje rinkiminėje kam
panijoje.

Pasirodo, jog Eisenhowe
ris 1947-48 metais, pirma Į 
negu buvo parašęs savo 
knygą, išsiderėjo iš šalies 
iždo valdininku, kad taksai v z
už knygos pelnus būtų jam 
numušti viso iki 25 procen
tų. O reguliarių taksų bū
tų reikėję mokėti 77 proc.
“Kapitalo prieauglio” monas

Eisenhoweris įkalbėjo val
dininkams naudoti ypatin
gą skylę senajame taksų 
įstatyme — pripažinti Ei
senhowerio pajamas už 
knyga kaip “kapitalo prie
auglį,” kuris taksuo jamas 
tiktai 25 procentais.

Įstatymas, leido taip nu
mušti taksus fabrikantams, 
kurie savo pajamas vadina 
“kapitalo prieaugliu,” rei
kalingu fabrikams didinti.

Bet Eisenhoweris netu
rėjo ir neturi jokių fabri
ku. Vadinasi, jo pajamų 
įskaitymas j “kapitalo prie
augli,” buvo klastingas iš: 
sisukimas nuo dar 241 tūks
tančio dolerių taksų.

Tiktai po to Kongresas 
pataisė taksų įstatymą, už
gindamas taip sukti taksus 
nuo asmeninių pajamų.

O dabar Eisenhoweris ža
da “iššluoti taksu sukčius 
iš Washingtono” ir nuduo
da esąs visai teisingas!

Kartu jis raportavo, kad

čiai, Kačinskai, Jakubėnai 
šiandien visaip puola rusus, o 
tuo pačiu kartu seka rusų 
kompozitorių darbus ir pina 
savo kompozicijosna rusų liau
dies dainų motyvus!

Tačiau pasilikusieji Lietu
voje kompozitoriai, mokyda- 
miesųiš didžiųjų rusų tautos 
korifėjų, kuria muziką, pa
grįstą lietuvių liaudies dainos 
motyvais!

Latviai—latvių, estai—estų.
Dipukai to padaryti negali, 

nes jie yra nuo lietuvių liau
dies atitrūkę, nuo jos pabėgę 
ir pas motulę grįžti atsisako! 

nuo 1942 metų iki šiol ga
vo viso $888,303 pajamų, 
įskaitant algas kaip gene
rolo, o paskui kaip Colum- 
bijos Universiteto preziden
to, ir pelnus už tą knygą.

Pirmiau Adlai Stevenso- 
nas, demokratu kandidatas 
Į prezidentus, paskelbė savo 
pajamas ir taksus per 10 
metų. Tokiu būdu privertė 
ir Eisenhoweri viešai paro
dyt savo įplaukas ir taksus.

Amerikonai laimi 
kruviną kovą dėl 
Trikampio kalno

Korėja. — Amerikonai su 
savo talkininkais per kru
viniausius mūšius šturmu 
užėmė Trikampio Kalno 
viršūne, viduriniame fron
te.

Korėjos liaudininkai ir ki
nai dabar ginasi šiaurinė
je kalno pusėje.

Vakariniame fronte ame
rikonai ir Pietinės Korėjos 
tautininkai, sakoma, galuti
nai užvaldė 
Kalną.

Keliose 
amerikonus 
vines Korėjos liaudininkai 
ir kinai.

Baltojo Arklio

kitose vietose
atakavo Šiau-

Specialiai mainierių 
mokesčiai po $20

Cincinnati, Ohio. — Mai
nierių Unijos suvažiavimas 
nutarė, kad visi nariai su
mokėtu po $20 specialių 
mokesčiu, k

Unijos pirmininkas John 
L. Lewis sakė, reikia pa
stiprinti unijos iždą “neti
kėtiems” reikalams.

Milijonai žmonių reikalauja paliuosuot Rosenbergus
Jau milijonai žmonių 

Jungtinėse V a 1 s t i j ose ir 
įvairiuose pasaulio kraštuo
se šaukė -panaikint mirties 
nuosprendį prieš inžinierių 
Julių Rosenbergą ir jo žmo
ną Ethelę. Šimtai tūkstan
čiu reikalauja visai paliuo- 
suot Rosenbergus kaip nie
ku nekaltus.

Federalis apskrities teis
mas New Yorke pernai par 
vasari riusmerkė Rosenber
gus nužudyt elektros kėdė
je neva už tai, kad jie 1944- 
1945 metais perleidinėję 
atom-bombų sekretus So
vietų agentams. Ir Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas pereitą pirmadie
nį patvirtino mirties spren
dimą prieš Rosenbergus, at
sisakydamas svarstyt jų ne
kaltumo parodymus.

Nauji protestai ir 
reikalavimai

Amerikos Pilietinių Tei-
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KONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Gražių davinių šiuom kartu turime vajaus reikalu. 
Prašome pasiskaityti įspūdingą laiškelį iš tolimų va
karu : A

San Francisco, Calif.
“Laisvės Administracija ir Draugai:

Savaitė laiko atgal turėjom lietuvių sueigą su pie
tumis, tad pavykp sukelti gerokai finansų, ir visą 

t pelną paskirtam darbininkiškiems laikraščiams.
Taigi čia siunčiame dalį ir dienraščiui Laisvei, $50, 

nuo to mūsų parengimėlio. Parengimas, buvo LLD 153 
kuopos. Draugiškai, M. Alviniene

P. S. Gavome paraginimą darbuotis laikraščio va
juje. Ačiū už laišką, ir mes stengsimės pasidarbuoti, 

kiek bus galima mūsų kolonijoje. M. A.”
Kon testantų stovis šiandien v ra toks:

321
318

Elizabeth, N. J., vajininkai ..................
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn..........
L. Bekis, Rochester, N. Y......................
H. Thomas, So. Boston, Mass................
LLD moterų 20 kp., Binghamton, N. Y, 
Brooklyno, N. Y., vajininkai ...........,..
J. Balsys, Baltimore, Md................... . . .
Newarko, N. J., vajininkai ................
J. Bimba, Paterson, N. J......................... 28

Iš Waterbury, Conn., įstojo į vajų žymi mūsų vaji- 
ninkė ir visuomenininke M. Svinkūniene, priduodama 

(Tąsa ant 3 puslapio)

ACHESON REIKALAUS, KAD 
JUNGT. TAUTOS UŽGIRTŲ 
KARO VEDIMA KORĖJOJE

United Nations, N. Y.— 
Antradienį atsidarė Jung
tinių Tautu seimas (asam
blėja), dalyvaujant 60 
kraštų delegatams.

Tarp delegatu yra Sovie
tu užsienio reikalu minis
tras Andrius Višinskis ir 
Gromyko, užsieninio Sovie
tų ministro pavaduotojas.

Pirmininku tapo išrink
tas Lester Pearson, Kana.- 
dos užsienio reikalų minis
tras. Savo kalboje jis gei
davo, kad Jungtiniu Tautų 
seimas pašalintų “juodąjį 
tarptautinių įtempimų ir 
baimės, šešėlį ir išvengtų 
galutinosios karo tragedi
jos.”

Amerikos valstybės se
kretorius Dean Achesonas I 

siu Sąjunga, ‘Demokratinė 
Moterų Federacija, Ameri
kos Darbo Partija ir kitos 
organizacijos dabar rengia 
25 masinius susirinkimus 
New Yorke, Philadelphijoj, 
Bostone ir kituose miestuo
se, — reikalauja suteikti 
naują teismą Rosenber- 
gams, paleisti juos kaip ne
kaltus bei atsišaukia į pre
zidentą Trumaną, kad 
vanotų Rosenbergams 
vvbe.

do- 
gy-

ir 
re-

Karinis sąmokslas
Progresyvių Partija 

daugelis kultūrinių bei 
Ilginių organizacijų pareiš
kė, jog politikieriai, nu- 
s.merkdamU Rose nbergus, 
norėjo dar labiau {kaitinti 
karinį ūpą prieš Sovietų 
Sąjungą — stūmė Jungti
nes Valstijas nuo šaltojo 
karo linkui karšto karo.

Daugelis profesionalų,

112
104
84
84

ruošėsi pasakyti labai griež
tą kalbą prieš komunistus, 
teisindamas amerikonu ve
damą karą Korėjoje.

Bet Achesonui patarė pa
švelninti kalbą delegatai ki
tų šalių, kurių kariuomenė 
talkauja amerikonams. Ko
rėjoje.

Achesonas kaltino tiktai 
komunistus už paliaubų ne
darymą Korėjoje. O di
džiausia paliauboms kliūtis 
—tai kad komunistai rei
kalauja sugrąžinti visus ka
rinius belaisvius, sako A- 
chesonas. Jis kartoja, kad 
Amerika niekuomet nesu
tiks gražinti “atsisakan
čius” grįžti belaisvius.

ORAS.—Giedra ir vešu.

kunigų ir eilė laikraščių 
sako, jog prieš Rosenber
gus padarytas panašus są
mokslas, kaip kad seniau 
prieš Sacco - Vanzetti, To
mą Mooney ir Scottsboro 
negrus jaunuoli us, arba 
kaip Hitlerio sąmokslas, 
kaltinęs k o m u n istus už 
Reishstaigo padegimą.

Tautinis žydų laikraštis 
Day (Taį). New Yorke ra
šo, kad Rosenbergai nekal
tai nusmerkti, ir kartu pa
stebi: A

—Jeigu Sovietų Rusija ir 
būtų gavus žinių apie ato
mų bombą /per Rosenber
gus, kaįpAkad jiem priki
šama), tai rusai būtų ją 
vartoję ne prieš savo talki
ninką Ameriką, bet prieš 
nacius.—

Generolas Henry C. New
comer, Washingtone, pa-, 
reiškė: ,

’*—Aš manau, kad Rosen-

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

STALINAS SAKO, REIKIA 
SOVIETU SĄJUNGAI IR 
KITU TAUTU PARAMOS
Soviety premjeras sveikina įvairiu saliu komunistu ir 
demokratiniy partijų kovą už taiką ir tautu laisvę

-'Premjeras Sta-Maskva
linas, kalbėdamas užsibai
giant Sovietų Komunistų 
Partijos Kongresui, 'pareiš
kė, jog Sovietų Sąjungai 
reikalinga ir kitų tautų ko
munistų ir demokratiniu jė
gų parama kovoje už taiką. 
O iš savo pusės, Stalinas 
pažadėjo, kad Sovietų ko
munistai taipgi padės kitu 
kraštu žmonėms kovoti už 
tautu išlaisvinii’na ir taikos C. c

Burmos gyventojai 
kreivai žiūrį Į 
Amerikos kultūra

Rangoon, Burma.—Ame
rika yra davus 31 milijoną 
dolerių, stiprindama Bur
iuos premjero U Nu val
džią prieš k q m u n i s t u s. 
Įsteigta amerikinis knygy
nas, rodoma judamieji ame
rikonų paveikslai, leidžiama 
palankūs Amerikai laikraš
čiai.

Bet tik Burmos valdinin
kai įvertina tokią amerikinę 
apšvietą, o paprasti bur- 
miečiai šalinasi nuo ameri
kinės kultūros, kaip rašo 
United Press. Užtat dau
guma burmiečių gaudyte 
gaudo ateinančius iš Sovie
tų Sąjungos ir Kinijos laik
raščius ir žurnalus ir skait
lingai lanko teatro, kur ro
doma sovietiniai judžiai.

1 Pranešama, jog komunis
tai, Liaudies Savanoriai ir 
trockistai susidėjo į'bendra 
frontą partizaniškai kovai 
prieš buržuazinę Burmos 
valdžia.

Pakistan. — Susikūlė vie
nas į kita du traukiniai, už
mušant 12 žmonių. c

bergai yra padaryti auko
mis dabartinės karinės is-

Šimtai kitų įžymių ame
rikiečių irgi sako, jog Ro
senberg ai klastingai nu- 
smerkti, todėl turėtų būti 
paliuosuoti. Tarp tų ameri
kiečių yra Dorothy Day, 
Catholic Worker laikraščio 
redaktorė; Chicagos Uni
versiteto profesorius H. G.’ 
Landou, kunigas Am o s 
Murphy, rabinas prof. A- 
hraham Cronbach ir kt.

Net New Yorko žydų 
dienraštis Forward, aršus 
Sovietų ir komunistų prie
šas, rašo: — Nuosprendis 
prieš Rosenbergus yra ne
teisingas ir baisiai žiaurus..

New York. — Earl Brow
der ii} žmona tapo paleisti 
iki teismo po $2,500 kauci
jų jam ir jai.
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išlaikymą.
Komunistų kongresas en

tuziastiškai, iljgai ir griaus
mingai sveikino Stalino pa
reiškimą.

Stalinas sakė, Sovietu Sa- 
jungos reikalai yra neatski
riami nuo taikos reikalo iš
tisame pasaulyje, ir atsi
šaukė į viso pasaulįo komu
nistines ir d e m o k r atines 
partijas “pakelti kovos vė
liavą už tautų savistovumą 
ir nepriklatfsomybę?’

Jisai sveikino Francijos 
Komunistų Partijos sekre
torių Maurice Thorezą ir 
Italijos Kom. Partijos va
dovą Paimiro Togliatti, ku
rie pažadėjo, jog Francijos 
ir Italijos žmonės atsisakys 
kariauti prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietu Komunistu Par
tija galinga, bet tai nereišr 
kia, kad jai nereikėtų kitų 
tautų baramos, sakė Stali
nus: “Mūsų partijai visuo
met reikės kitų broliškų 
tautų pasitikėjimo, pritari
mo ir paramos.”

Jis priminė, kaip Angli
jos darbininkai 1918-19 me
tais su indo pagalbon jaunu
tei sovietinei valstybei. Jie 
išvystė masini judėjimą, 
šaukdami. “šalin, rankas 
mio Rusijos, nors tuo laiku 
Anglijos buržuazija darė 
ginkluota užpuolimą prieš 
Sovietų Są jungą.

Tai buvo parama—visų- 
pirm parama patiems (An- 
gliios) žmonėms kovoje už 
taika, ir kartu parama So
vietu Sąjungai.”

Sovietų Sąjungos Komu
nistu Partija šiandien jau 
ne viena, kaip “smarkuolių 
brigada” kovoj už taiką, — 
sakė Stalinas. — Dabar yra 
ir naujos smarkuolių briga
dos, kain kad Kinijoje. Ko
rėjoje. Č e c h o s 1 o vakijoje, 
Vengrijoje ir kitur.

O kas liečia demokratines 
laisves, Stalinas pareiškė:

“Kapitalistiniuose k ę aš* 
tuose dabar nebėra nė pėd
sako liberalizmo. Juose jau 
neliko iokios vadinamos as
meninės laisvės. Žmogaus 
teisės ten pripaž i s t a m o s 
tiktai tiems, kurie turi ka*- 
nitalo, o visi kiti piliečiai 
dabar laikomi žaliąja me
džiaga, tiktai išnaudojimui 
tinkaipa.”

Stalinas užbaigė savo kal
bą šūkiu:

“Šalin karo kurstytojus!”

Amerikony nuleisti šnipai 
nužudę du čechoslovakus

Praga. — čechoslovakijos 
radijas sakė, amerikonai 
nuleido žemyn'su parašiu
tais iš lėktuvo du ginkluo
tus šnipus. Šnipai užpuolė 
ir nužudė du Čechoslovakų 
valdininkus, bet ir vienas 
šnipas liko nušautas.



M J

A

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Kas Ką Rašo ir Sako Korupcija ir prezidentiniai rinkimai BINGHAMTON, N. Y

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, GEORGE WARES; Sec.-Treasurcr WILLIAM CHAPELS 
 Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ........ $7.0C Canada and Brazil, per year
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Queens Co................  $8.00 per year Foreign countries, per year
Queens Co.........  $4.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year

Foreign countries, 6 months

$8.0C
$4.0C
$9.00
$4.51

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879.

AR ROSENBERGAI BUS NUŽUDYTI?
JULIUS IR JETHELĖ ROSENBERGAI, 1951 metų 

kovo mėnesį, buvo nusmerkti mirti.
Nusmerkti juodu mirti elektros kėdėje dėl to, būk jie 

atidavę Taryoų Sąjungai mūsų krašto “atominius se
kretus.” (O kas gi juos davė Anglijai?) Jie tai padarę 
dar 1944 ir 1945 metais., kai Tarybų Sąjunga buvo mūsų 
krašto geriausias bendradarbis!... .

Kai juodu buvo< nusmerkti federaliniame teisme, New 
Yorke, Rosenbergai apeliavo į federalinį apylinkės teis
mą; pastarasis žemesniojo teismo sprendimą užgyrė. 
Tuomet juodu, jausdamiesi nekaltais, apeliavo į aukš- 
čiausįjį šalies teismą, prašydami, kad jis persvarstytų 
žemesniųjų teismų sprendimus. Bet aukščiausias teis
mas atsisakė tai padaryti. Aukščiausiame teisme tik 
vienas teisėjas iš devynių, Hugo Black, pasisakė už tai, 
kad reikėtų Rosenbergų bylą pernagrinėti, kiti 8-ni tei
sėjai pasakė: ne!

Rosenbergai jau seniai sėdi mirties kamerose Sing 
Sing kalėjime.

Kodėl juodu sėdi valstiji.niaihe kalėjime, jo mirties 
kameroje? Todėl, kad federalinė valdžia turi kalėjimų, 
bet neturi elektros kėdžių, neturi mirties kamerų. To
dėl, kad kai federalinė valdžia, jos teismai, nusmerkia 
asmenį ar asmenis, mirti, jie yra žudomi tose valstijose, 
kuriose buvo teisiami.

APIE 50,000 ASMENŲ pasirašė po peticija, raginant 
aukščiausįjį teismą pernagrinėti Rosenbergų bylą. Šie, 
po peticija pasirašę, asmenys mano, jog Rosenbergai bu
vo nusmerkti mirti nekaltai, jog teismas, kuriame jie 

' buvo teisiami, nesivadavo įrodymais, o tam tikra pa
gieža, pagimdyta karinės isterijos.

-Bet aukščiausiame šalies teisme atsirado tik vienas 
asmuo, teisėjas Black, kuris matė reikalo pasakyti, jog 
Rosenbergų byla turėtų būti pernagrineta, peržiūrėta. 
Kiti aštuoni teisėjai į Ros.enbergus žiūrėjo, kaip, saky
sime, į muses .ar kokius vabalėlius.

Aukščiausią teismą sudaro žmonės, tokie patys “grieš- 
ninkai,” kaip ir visi kiti dvikojai. Tie žmonės yra taip 
pat paveikiami klasinių interesų, dieninių “impulsų,” 
kaip ir kiekvienas eilinis pilietis. Todėl, ką pasako aukš
čiausias teismas, nereikia manyti, jog tai yra koks tai 
popiežiškas, “neklaidingas” pasakymas. Aukščiausio teis
mo teisėjai dažnai klysta lygiai taip pat, kaip klysta 
kiekvienas pilietis.

Kadaise, prieš Civilinį Karą, aukščiausias
- (Drėd Scott’o byloje) pripažino vergiją legalia, 

mas Lincolnas jį už tai griežtai pasmerkė.
Kadaise aukščiausias teismas nieko naudingo

Tom Mooney byloje; tas pats teismas “mandagiai” pa
sielgė Sacco ir Vanzetti byloje.

Dėl to ir šis aukščiausio teismo (daugumos) sprendi
mas negalima imti geru pavyzdžiu.

teismas 
Abrao-

neatliko

JULIUS IR ETHELĖ ROSENBERGAI yra vyras 
ir žmona. Abu dar neturi 40 metų amžiaus. Juodu yra 
tėvai dviejų vaikų: Michael, i9 metų amžiaus, Robie—5. 
Abudu čiagimiai; abudu ėjo mokslus mūsų krašte. Abu
du čia dirbo, abudu mūsų krašte visą amžių gyveno. 
Abudu, beje, yra žydų kilmės ir tai, daugelis sako, buvo 
viena iš priežasčių, kad juodu buvo nusmerkti mirti.

Vyriausias prieš juodu teisme liudininkas buvo Rosen- 
bergienės brolis, David Greenglass, su kuriuo Rosenber- 
gai anksčiau turėję nesusipratimų dėl kaž kokio biznio. 
Kitas liudytojas buvo Max Ellitchern, prieš kurį val
džia, prieš Rosenbergų teismą, ruošė bylą už melagystę, 
bet po Rosenbergų nusmerkimo mirti, toji byla buvo nu
traukta. y 7 ‘

D. Greenglass, beje, pats buvo įpainiotas į espionažą, 
bet kadangi jis padėjo prokurorui pasiųsti Rosenber- 
gus (savo seserį) mirties kameron, tai jam buvo “su
teikta” tik 15 metų kalėti.

Dar vienas asmuo, tūlas Sobell, buvo nusmerktas 30 
metų kalėti. Jis irgi buvo apeliavęs, bet ir jo apeliacijos 
aukščiausiojo teismo dauguma nenorėjo svarstyti.

TARP KITŲ ŽYMIŲ žmonių, smerkusių Rosenbergų 
nuteisimą mirti, buvo rabinas G. George Fox, iš Chica- 
gos, taipgi rabinas Louis D. Gross, iš Kalifornijos.

iRosenbergų nuteisimą smerkė net toks dienraštis, kaip 
socialistų Forwards, kaip Jewish Day, ir kiti.

>■ ' Daugelis žmonių, kaip minėjome, piktinosi šiuo nu- 
smerkimu.

v Atsiminkime: Rosenbergų teisme, tarp kitko, buvo 
r įnešti tokie juodviem kaltinimai: juodu rinko aukas is

panų republikiečių, pabėgusių nuo budelio Franko, su- 
šelpimui; Rosenbergienė pasirašė <po peticija už tai, kad 
Peter V. Cacchione būtų įdėtas į rinkiminį sąrašą 1941

• metais (Cacchione buvo komunistas, išrinktas į New 
Yorko miesto tarybą du kartu; jaM miręs); abudu Ro- 
senbergai priklausė prie IWO; abudu buvo unijistai! Vi
sa tai ėjo į jų bylą, kaip argumentai, kad juodu esą šni
pai, kad juodu perdavę sekretus, kitam kraštui!

AR. TAIP GRAŽU?!
LRKSA organe Garse 

skaitome:
V. Tarybos susirinkime sek

retorius V. T. Kvetkas rapor
tavo apie Susivienijimo narę 
Magdaleną Krakauskaitę. Cen
tro ofise esamas rekordas pa- 

; rodo, kad M. Krakauiskaitė 
i gimus 1857 metais, tuo būdu, 

jei dar būtų gyva, turėtų virš 
95 metus amžiaus. Į LRKSA 
įsirašė 1901 metais, 44 metų 
amžiuje. Prieš antrąjį pasauli
nį karą išvyko Lietuvon ir jo
kių žinių apie ją nėra. Jos 
certifikatas yra pilnai pribren
dęs ir remiantis pereito seimo 
nutarimu ir valstybės įstatymu 
apdraudos suma išmokėtina 
pačiai narei. Bet šiuio atveju 
toks išmokėjimas negalimas, 
nes susisiekimas su Lietuva ne
įmanomas. Turint omeny jos 

I gimimo datą, galima daleisti, 
kad ji yra mirusi. Tadgi V. Ta
ryba nusprendė pomirtinę, iš
mokėti jos paskirtai pašalpga-* 
vei Anna Zolėnas. šis yra pir
mas įvykis Susivienijimo isto
rijoje, kad išmokėta pomirtinę 
už narę sulaukusią 95 metų 
amžiaus.

Ką gi visa tai parodo?
Tai parodo, kad LRKSA 

Veikiančioji taryba išmokė
jo savo narės (Magdalenos 
Krakauskaitės) pomirtinę, 
nežinodama, ar toji narė 
gyva ar mirusi. V. taryba 
sako, “galima daleisti, kad 
ji yra mirusi,” bet tikrų 
žinių neturi.

Garsas sako, būk “susi
siekimas su Lietuva neį
manomas,” — netiesa. No
rėdama patirti apie Kra
kauskaitės likimą, V. tary
ba galėjo tai padaryti per 
Tarybų Sąjungos ambasa
dą. Kodėl gi Krakauskai- 
tė negali būti dar gyva? Ar 
mažai Lietuvoje šimtame
čių žmonių ? Kodėl Kra- 
kauskaitė negali būti vie
na jų? O jeigu taip, tai ir 
jos apdraudos .suma LRK
SA turėtų būti išmokėta jai 
pačiai..

Nekaip atrodo, kai pi- 
mirtinė išmokama asmens, 
apie kurį organizacija ne
turi žinių ir nebando jų 
gauti.

Beje, p. Kvetkus rašo, 
jog LRKSA yra apie 15-ka 
narių, sulaukusių po 
metus, amžiaus.

85

of

KOVOS PRIEŠ
LAISVĖS VARŽYMĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
Massachusetts Council

Churches (Bažnyčių Taryba) 
vienbalsiai priėmė planą ko
vos prieš laisvės varžymą šio
je šalyje .

Taryba veiks, kad valstijos 
legislatūrą *iy Kongresas at
šauktų jau esamus laisvės var
žymui įstatymus, kaip Smitho,; 
McCarran aktai ir kiti pana
šūs.

Taryba apima visas protes- 
tonų bažnyčių denominacijas. 
Ji dėlto dideliai įtakinga. Jos 
pastangos laisvei ginti labai 
reikšmingos.

Ir daugiau permalanti šios 
šalies’ dvasiškiai jau mato lai
svei pavojų. Jo negali matyti 
tik kas nenori matyti.

Dvasiškijos kova už laisvę 
turėtų paakstinti visus kitus 
žriiones prie to. Jei vis labiau 
šėlstanti reakcija šioje šaly 
nebus sulaikyta, atmušta, ne-

gali būti savo laisve užtikrin
tas. O atmušti tai galima tik 
dideliu žmonių subruzdimu, 
kova prieš reakciją.

P. JURGELIŪTĖ 
EUROPOJE

Buvusi ilgametė SLA se
kretorė; P. Jurgeliūtė, da
bar keliauja po Europą. Ji, 
kaip žinia, yra ištekėjusi už 
tūlo Beverage, tad su juo 
apsilankė Londone, Romo
je ir kitur.

Taip ji pati rašo Tėvynės 
redaktoriui; rašo labai 
džiaugdamasi, kad visur jai 
ten gerai.

O jai gerai dėl to, kad vi
sur bankietai, visur iškil
mingos priimtuvės. Apie 
tai, kaip gera ten gyventi 
darbo žmonių masėms, mi
lijonams bedarbių Italijoje, 
P. Jurgeliūtė nieko nesako.

KANADIEČIAI APIE 
BELAISVIŲ ŠAUDYMUS

Kanados Liaudies Balse 
skaitome:

Kanados Taikos Kongresas 
per savo lyderį Dr. James G. 
Endicott pasiuntė protesto no
tas Kanados premjerui St. 
Laurentui ir Jungtinių Valstijų 
ambasadoriui Ottawoje, ku
riose išreiškiamas didelis pasi
piktinimas nužudymu virš 56 
kiniečių belaisvių ant Chcju 
salos ir protestas.

Dr. Endicott reikalauja, kad 
Kanados vyriausybė tuoj aus 
atsirubežiuotų nuo amerikie
čių ir kaltės už tuos šaudymus. 
Jis sako, kad didžiausia gėda 
kanadiečiams būti dalyviais 
tokio ciniško ir šiurpus kelian
čio tarptautinio nemoralumo.

. Jis sako, kad belaisvių ap- 
vaikščiojimas savo tautinės 
šventės negali būti pateisini
mu tokio žiauraus sargų ei- 
gėsio su belaisviais.

Kanados vyriausybė, sako 
jis, jei s nori nuplauti gėdą nuo 
Kanados veido, privalo griež
čiausiai užprotestuoti Jungti
nėms Tautoms prieš tai, ka
dangi tas baisus šaudymas į- 
vyko JT vardu.

Savo notoj Jungtinių Valsti
jų ambasadoriui, Endicott sa^- 
ko, kad toks amerikiečių pasL 
elgimas labai pažemino Jung
tinių Valstijų vardą kanadie
čių 'akyse. Jis pabrėžia, kad 
tą juodą dėmę amerikiečiai 
galėtų panaikinti baigdami 
karą Korėjoj, pasirašydami 
Genevos konvenciją prieš bak
teriologines priemones, ir nu- 
bausdami atsakomingus 
tuos barbariškus veiksmus.

uz

Eritrėja tapo formaliai 
prijungta Ethiopijai

; Asmara, Eritrėja. — At
vyko Ethiopijos karalius 
Haile Selassie ir formaliai 
perėmė savo globon Eritrė
ją, buvusią Italijos koloni-' 
ją-

Eritrėja, pagal Jungtinių 
Tautų nutarimą, bus sudė
tinė Ethiopijos dalis, bet 
turės vietinę savivaldą.

Per 11 paskutinių metų 
Eritrėja buvo Anglijos glo
boje. ?

‘ Teigiama, kad anglai su- 
naikiho daug įrengimų Eri- 
t r ė j o j e, pirm pasitrauk
siant iš jos.

Ethiopijos - Eritrėjos ka
ralius ketina ištirti kaltini
mus prieš anglus.

■  1  ..................... .... . . -    .1 .................*—

KĄ DARYTI? Rosenbergų advokatas sako, jis dar 
kartą kreipsis į aukščiausįjį teismą, kad jis savo spren
dimą atkeistų ir jo klijentų bylą peržiūrėtų.

Patys Rosenbergai, būdami mirties kameroje, sako: 
mudu esame nekalti, mes esame politinio sąmokslo auko
mis, mes mirti nebijome, bet mes, kol esame gyvi, ko
vosime už išteisinimą. z.

Progresyvių' partijos kandidatas prezidento vietai, 
Vincent Hallinąn, sako: Rosenbergų nusmerkimas mirti 
yra šaltojo karo sąmokslas prieš juodu.

Komitetas Rosenbergams ginti sako: reikia ruošti ma
sinius mitingus ir juose reikalauti, kad prezidentas Tru- 
manas pakeistų teismo sprendimą, kad Rosenbergai ne
būtų nužudyti. ■ ,

Tokie mitingai jau vykfeta.

Nesijuokite: republikonų 
kandidatai — Eisenhoweris 
ir Nixonas — važiuos Wa- 
shingtonan iš ^valdžios ko
rupciją iššluoti! Ypatingai 
Nixonas tam pašaukimui 
tinka, nes, mat, tik dabar 
tapo sužinota, kad jis pa
sislėpęs už svieto akių per 
porą metų sudorojo aštuo- 
nioliką tūkstančių dolerių, 
jam slaptai Californijos ka
pitalistų suaukotų.

Prieš porą dienų per ra
diją kalbėjo naišlė Roose- 
veltienė. Ją kalbėti pastatė 
Demokratų Partija. Jinai 
savo kalboje negalėjo pra
eiti pro korupcijos valdžio
je klausimą. Ji pajuokė Ei- 
senhowerį ir Nixona. Ji 
taipgi priminė vieną lapą iš 
dair taip nelabai senos isto
rijos. Daug mūsų tą isto
riją tebeatsimename. Tai 
buvo, sako garsaus prezi
dento našlė, H a r d i n g o, 
Coolidge, ir Hooverio lai
kais. Visi mes dar atsi
mename “Teapot Dome” 
skandalą. Visa šalis buvo 
padvokus valdiška korup
cija. Ir tai atsitiko repu
blikonų viešpatavimo lai
kais.

Rooseveltienė pasakė 
daug tiesos. Bet ar tas pa-

teisina korupciją valdžioje 
prie prezidento Trumano ? 
Nepateisina. Todėl, kai re- 
publikonai primeta korup
ciją demokratams, o demo
kratai republikonams, išei
na tiktai puodo katilo var
noj imas.

Dalykas aiškus: Kas nori 
Washingtona apvalyti nuo 
korupcijos, negali pasitikė
ti nei republikonais, nei de
mokratais. Pas abejus ko
rupcijos yra po apie tiek 
pat. Iš viso, atrodo, korup
cijos klausimas keliamas ir 
pučiamas užmozojimui ti
krųjų ir opiųjų klausimų. 
Tegu žmonės pamiršta, ką 
reiškia > ir ką afstovauja 
Rępublikonų Partija, o gal
voja tiktai apie korupciją 
valdžioje . Tegu žmonės už
simerkia nuo to, ką daro su 
žmonių teisėmis demokratu 
administracija, o atsimena 
“Teapot Dome” skandalą. 
Viskas pateisinama, kas tik 
nukreipia visuomenės dė
mesį nuo tikrosios padėties 
šalyje ir pasaulyje.

Išvada tegali būti viena: 
Susipratusio piliečio užduo
tis. šiuose rinkimuose ati
duoti savo balsą už Halli- 
nan ir Mrs. Bass, Progre- 
sistų Partijos kandidatus.

Progresistas

Lietuvos žvejų darbas ir buitis
Rašo K. Mikalauskas

KLAIPĖDA. — Motorinės 
valtys viena po kitos plaukė 
nuo kranto. Nidos gyvenvietės 
žvejai vyko jūron žuvauti, 
žvejys Rudolfas Finikas, krei
pdamasis į žvejybos artelės 
pirmininką Petrą Budrį, pasa
kė:

—šiuo reisui pradedame žu
vauti sekančių metų sąskaitom

—Linkiu sėkmės,— atsakė 
P. Budrys, pamojavęs ranka.

—Laimingos kelionės, —pa-|mai vien kaipo premiją gavo 
sigirdo keletas balsų iš kran
to.

Pagal senąją tradiciją jūron 
išplaukiančių žvejų atėjo ly
dėti jų žmonos, vaikai, moti
nos.
Atsiminimai apie praeitį

žvejų valtys jau išnyko to
lumoje. Lydėjusieji išsivaikš
čiojo po namus, tik senas žve
jys Vilius Vestrolas liko ant 
kranto. Suraukęs žiluosius 
antakius, jis sėdėjo ant ap
verstos valties ir vis tebežiū
rėjo į jūrą. Jo atmintyje at
gijo niūrūs praeities vaizdai. 
Būdamas penkiolikos metų 
jaunuolis, jis pirmą kartą iš
vyko netvirta valtimi jūron 
žuvauti ir nuo to laiko tapo 
žveju. Daugiau kaip 45 me
tus V. Vestrolas praleido jū
roje. Kas kartą, kai jis vyk
davo žvejybon, jis rizikuoda
vo savo gyvybe, 
nepakakdavo 
Nemaža buvo 
jis grįždavo' į 
čiais tinklais.
ties, nei patvarių žvejavimo į- 
rankių neturėjo žvejys-pavie- 
nininkas...
Naujoji technika

Dabar Nidos žvejų gyveni
mas susiklojo kitaip. E: Tel
mano vardo žvejybos artelė 
vienija 177 žvejus. Jie vyksta 
žvejybon motorinėmis valti
mis, jų dispozicijoje —tobuli 
žvejavimo įrankiai. Palyginti 
su praeitais metais, šiemet 
motorinių valčių skaičius ar
telėje padidėjo dvigubai, di
delių tinklų skaičius—ketve- 
riopai, jau nekalbant* apie 
mažus tinklus, kuriuos ir su
skaičiuoti sunku. Valtis, žve
javimo įrankius artelė gauna 
iš valstybės.
Šaunūs pasiekimai

Daug žuvies sugavo šiais 
metais brigados, kurioms va
dovauja Kostas Saroka, Jur
gis Jurginaitis, Vincas žemai
tis ir kiti. Antai, V. žemaičio 
brigadą pirmosiomis žvejybos 
sezono dienomis sugaudavo 
per vieną dieną apie 600 pūdų

žuvies. J. Jūtginaičio brigada 
pasiekė dar aukštesnių rezul
tatų. Finiko, Estoralio, Armė
no grandys, kurios jau yra į- 
vykdžiusios metines užduotis-, 
tikisi, kad iki metų pabaigos 
jos sugaus dar tiek žuvies, 
kiek jau yra sugavusios. Ištisai 
paėmus, E. Telmano vardo 
artelė antrojo ketvirčio planą 
įvykdė 218 procentų. Už pla
no viršijimą artelė papildo-

ir Rudolfas

o uždarbio 
net ir maistui, 

atsitikimų, kai 
krantą su tuš- 
Nei tvirtos val-

515 tūkstančių rublių.
Dideles yra Lietuvos žvejų 

pajamos. Vidutines kiekvieno 
žvejo pajamos 1951 metais’ 
siekė apie 25 tūkstančius rub
lių, o 1952 metais,, pavyzdžiui, 
Mikas Žukauskas
Finikas per vieną ketvirtį jau 
yra gavę daugiau kaip po 10 
tūkstančių rublių.
Kasdieninis gyvenimas

E. Telmano vardo žvejybos 
artelėje yra savas pagalbinis 
ūkis, ž-vejai sėja kviečius, ru
gius, miežius ir kitas kultū
ras. Pastatyta didelė gyvulių 
ferma. Pajamos, kurios gau
namos iš pagalbinio ūkio, 
dar labiau pakelia žvejų ge
rovę.

Neatpažįstamai pasikeitė 
Nidos žvejybos gyvenvietės 
kultūrinis veidas. Čia yra klu
bas, gausi biblioteka. Dauge
lis žvejų turi savas bibliote
kas. Prie klubo veikia keletas 
meninės saviveiklos ratelių. 
Chorų rateliui vadovauja žve* 
jo žilaičio tėvas. Šiame rate
lyje yra daug dalyvių—žvejai 
mokosi naujų dainų ištisomis 
šeimomis. Andai, chorų rate
lio narių tarpe yra Vilius Ves 
trolas, jo žmona Elzė, duktė 
Mėta ir sūnus Albertas, Gobc- 
ris su sūnumi ir daugelis kitų. 
Jaunieji žvejai dažnai šoka ir 
dainuoja, a k o mpanuojant 
akordeonui, kuriuo puikiai 
griežia Pranas Urbonas.
Žvejų kolektyvai

Lietuvoje visur yra įkurtos 
žvejybos artelės: Baltijos pa
jūryje, prie Nemuno, prie Za
rasų ežerų. Netoli Klaipėdos 
yra žvejybos artelė “Baltijos 
žvejys”, šios artelės* pirminin
kas Davidonis sumaniai vado
vauja ūkiui. Metai iš metų čia 
didėja žuvies sugavimas, kyla 
artelės narių pajamos. Keičia 
savo išvaizdą gyvenvietė, sta
tomi nauiji namai žvejams, 
gyvenvietėje įsteigtas klubas.

Didelių laimėjimų per kele
rius paskutinius metus pasiekė

PRISIMINIMAS
Spalio 4 d. jau suėjo pen- 

keri metai be Marijonos 
Bekerienės ir treji metai be 
Antano Bekerio. Svarbu 
prisiminti netekimą Marir^ 
jonos, geros ir energingos^? 
gaspadinės. Ji buvo ne tik 
gera namų gaspadinė, bet 
ir parengimų. Mat, ji pri
klausydavo prie LDS ir 
LLD kuopų ir prie Moterų 
Skyriaus. Dažnai ją maty
davome gaspadinia u j a n t. 
Energijoj ji buvo pilna dėl 
visokiu darbu. Netekome 
Marijonos ir netekome 
daug parengimų. O paren
gimų reikia, gyvenimas spi
ria. Deja, nubalsuojame 
vienbalsiai už parengimą, 
bet nė vienas, nenorime 
dirbti. Kodėl? Juk Mari
jonos nebeprikelsime.

Marijona Bekeriene
Aš, kaipo jos brolis, gy

vendamas artimai, tik vieną 
sykį mačiau Marijoną ne
paprastai smagią. Tai bu
vo, kada binghamtoniečiai 
suteikė jai pagarbą, su
rengdami 35 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ka
da atėjo momentas jai tar
ti žodį, džiaugsmo ašaro
mis apsipylė. Dėkavojo vi
siems dalyviams.

Nuo to laiko Marijona su
prato, kad gyvenimas rei
kalauja suėjimo, draugiš
kumo ir geresnio susipaž^ 
nimo. Todėl ji mylėda^v 
parengimus, “pares.” Bū
dama dar tik 58 metų, ji 
galėjo daug pagelbėti mūsų 
gyvenime, bet mirtis pasi
gavo mūsų talkininkę, pa
sigavo, rodosi, per anksti.

Ilsėkis, sesute, ir švogeri. 
Mes, jūsų giminės, jūsų ne
užmiršime ir jūsų gražius 
darbus visuomet gerbsime.

Jūsų brolis Jonas

Iš naujo atkunta fašistų 
judėjimas Japonijoje

Tokio, Japonija. — Kad 
Jungtinės Valstijos leido 
Japonijai atkurti ginkluo
tas japonų jėgas, tai kartu 
su tuom atkuto ir fašistinių® 
judėjimas.

Pati sostinės Tokio poli
cija apskaičiavo, kad šian
dien Japonijoje veikia 400 
fašistiniai - karinių organi
zacijų. O jos planuoja su
sijungti i vieną didžiulę ja
ponų fašistų organizaciją.

“žuvėdros“, “Nemuno,“ S. 
Kirovo vardo ir kitos žvejy
bos artelės. Ir šiose artelėse 
žvejų pajamos yra didelės. S. 
Kirovo vardo artelės žvejys 
Gelžius pereitais metais, pa
vyzdžiui, gavo 25 tūkstančius 
rublių pajamų.
Specialistų paruošimas

Baltijos pajūrio žvejams pa
dėti buvo įkurtos Nidos ir 
šventosios motorinės žvejybos 
stotys. Jų dispozicijoje — 
traleriai, motorinės valtys, 
plieniniai tinklai. Prasidėjus 
žvejybos sezonui, stotys iš
duoda artelėms viską, kas yra 
reikalinga žvejybai.

Lietuvos žvejų tarpe atsira
do naujų profesijų, 
džiui, mechanikų, 
rių. Kas metai 
žvejus mokytis 
grįžta namo 
specialistais.

šitaip gyvena ir darbuojasi 
Lietuvos žvejai.

pavyz- 
tralmeiste- 

artelė siunčiA 
kursuose. Jįą 
kvalifikuotais
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'A. V1ENV0L1S-ŽUKAUSKAS

IŠDUKTERĖ KONTESTAS New Haven, Conn. Worcester, Mass.
I.

♦

Šaltalankių vienkiemio savininkas, 
senas našlys Jonas Žarckus, jau kelin

tas mėnuo guli mirties patale ir mirti- 
- irti vaduojas. Buvo atvedę jam ir ku

nigą, ir daktarą, ne vieną kartą buvo ir 
grabnyčią uždegę, bet senas našlys nei 
miršta, nei sveiksta — vis toks ir toks. 
Kartais, regis, visai nusilpsta, pradeda 
lėčiau kvėpuoti, užmerkia akis, bet kai 
tik uždega žvakę, subėga savi ir kaimy
nai, seniokas ir vėl atsigauna. Nusibo
do jis ir saviems, ir kaimynams, ir kad 
ne jo išdukterė Naštųtė, tai nebūtų kam 
ligonio ir prižiūrėti. Tiesa, turi ūkinin
kas Žarckus du sūnų ir tris dukteris, 
bet visiems jiems dalia seniai jau atiduo
ta: dukterys ištekėjo už tvirtų, turtingų 
ūkininkaičių; jaunesnįjį sūnų atidalino 
ir išleido užkuriomis, vyresnįjį apvesdino 
namie ir atidavė jam visą ūkį, sau su 
žmona išsiderėjo iš jo išimtinę iki gyvos 
galvos, o mirus gražiai su pasitikimu iš 
namų ir su egzekvijomis palaidoti.

Bet neilgai džiaugėsi senis Žarckus 
sutvarkęs savo šeimą ir apsirūpinęs se
natvei: neužilgo mirė jo žmona, o ir jis 
pats pradėjo negaluoti ir sirginėti. Be 
to. mirus žmonai, prasidėjo nesutikimai 
W marčia, kivirčai su sūnumi. Kivirčai 
su sūnumi prasidėjo ne tiek dėl išimti
nės; kurios po motinos mirties jis neda
vė tėvui lygios pusės, o tik valgydino jį, 
kiek dėl išdukterės -Nastutės. Žarckus 
norėjo, kad ir mirus žmonai jam patar- 

/ nautų išdukterė Nastutė, tačiau sūnus 
ir marti reikalavo jos sau už mergą, o 
tėvui siūlė kitą patarnautoją, pusmergę, 
ir teisinosi tuo, kad apkalbant išimtinę 
apie tai nieko nebuvę kalbėta.

Tiesą pasakius, Nastutė nebuvo Žarc- 
kui išdukterė visa to žodžio prasme; ne
buvo ji jam nei brolvaikė, nei tolima ar 
artima giminaitė; buvo tai jam visai 
svetima iš vaikų prieglaudos paimta 
mergaitė — našlaitė. Nebuvo jos Žarc
kus ir įdukrinęs, nors visą gyvenimą 
ruošėsi tai padaryti. Vadino ją išdukte
re Žarckai ir svetimieji tik dėl našlaitės 

<*fįarbštumo ir paklusnumo. Todėl ir sū- 
r nūs, ir marti iš dalies ir buvo teisūs, kai 

reikalavo našlaitės sau ir sakėsi ją įsi
dukrinsią.

I > Paėmė Žarckai Nastutę iš vaikų prie
glaudos dar anais laikais, kai ir jie abu 
su žmona buvo gyvi, sveiki ir vaikai dar 
neatidalyti. Paėmė ne iš pasigailėjimo 
ar užuojautos, o dėl reikalo. O reikalas 
buvo toks. Gimus Žarckų penktajam 
vaikui. Birutėlei, Žarckienė pradėjo ne
galuoti. Kiti vaikai vieni jau buvo pa
augę, vyresnieji ir subrendę. Namuose 
reikėjo ir piemenės, ir šiaip pastumdė
lės. O piemenės ir pastumdėlės buvo 
brangios: reikėjo jas ir apvilkti, ir ap
auti, ir al^ą, kaip pusmergėms, mokėti, 
o atėjus šventėms, reikėjo ir kokį skudu
rą duoti, duoti ir joms, ir jų tėvams ar 
globėjams, kad palenktų juos savo nau

dai ir apdraustų samdinę kitiems me
nams.

Nusibodo Žarckams šitokia procedū
ra, ir jie pasirūpino sau nuolatinės pie
menės, piemenės be sutartos algos, be 
dovanų bei atokalėdžių — tikros našlai
tės. Pasitarę tarp savęs ir su giminė
mis, nuvažiavo jie abu' su žmona Kau
nan, į vaikų prieglaudą, ir išsirinko, ko
kia jiems patiko; išsirinko vyresnę, dik- 
tesnę ir, kas svarbiausia, visai vienišą, 
net ir be giminių. Girdėjo jie, kad to
kios tai pačios geriausios: nei tėvai lan
kys, nei giminės maišysis, o ir pati naš
laitė nebėgios šventadieniais pas savuo
sius, nepletkaus, nevagiliaus ir nenešios 
iš namų ūkio gėrybių.

. Kai Nastutę paėmė iš prieglaudos, jai 
ėjo jau aštunti meteliai, nors iš pažiūros 
atrodė ir jaunesnė. Ne kokia dar ji bu-

• vo piemenė ir dar menkesnė namų pa
stumdėlė, bet Žarckų duonos veltui ne
valgė. Iš pat pirmųjų dienų pristatė ją 
šeimininkė prie darbo. Kartu su visais 
keldavo, kartu su visais leisdavo gulti. 
Dieną supdavo lopšyje mažutę Birutėlę, 
skalbdavo jos vystyklėlius, skusdavo bul
ves; pavalgius nuimdavo nuo stalo, su
mazgodavo indus, šaukštus ir per dieną 
sukdavosi pirkioje, kaip vijurkas. Va

karais prie žiburio, drauge su visa šei- 
Wnia, plėšydavo žąsų ir vištų plunksnas.

• Kai našlaitė po dienos nuovargio pradė
davo kapnoti nosimi ir kai apsiblausu- 
sios jos akys nebeatskirdavo spaiglio nuo

' pūko, kas nors vyresniųjų pasigailėdavo 
ir pasiųsdavo ją gulti. Tačiau išsireng

dama ir atsiguldama turėdavo dar pote
riukus sukalbėti. Bet dažnai atsitikda
vo ir taip, kad, bekalbėdama poteriukus 
apsnūsdavo, užmigdavo ir apsirengusi 
išmiegodavo visą naktį. Rytais, kai vi
sa šeima suguldavo pogulio ir kai užmig
davo lopšyje mažutė Birutėlė, Nastutė 
paimdavo elementorių ir, vedžiodama 
pirščiuku, dėdama raidę po raidės, mo
kydavosi skaityti. Vyresniųjų Žarcku- 
čių ir pačios šeimininkės parodoma taip 
per žiemą išmoko ji porą litanijų, ryt
metines maldas, o į pavasarį pradėjo jau 
ir mišiaunas paskaityti.

Pavasarį išleido jų žąsų ganytų. Kaip 
ne kokia ji buvo namų pastumdėlė, taip 
menka ir piemenė: labai maža, labai ne
drąsi; bijojo žąsino, bijojo plačiųjų lau
kų, tylos, bijojo ir svetimų žmonių. Bet 
žąsinas pavasarį buvo nebe piktas, lau
kuose giedojo, čiulbėjo vieversėliai, sve
timi žmonės buvo jai geri, o ganyti rei
kėjo tik panamėje. Be to, ir ganymas 
tik dėl akių: kad varnos mažučių žąsiu
kų neišnešiotų. Apvilkta trinyčiais, šei
mininkės skara aptulota, basutė, trum
pu rainuotu sijonėliu, su ilga vytine ran
kose, ji šventai ėjo savo pareigas ir ne- 
žiopsojo. Kai pamatydavo atskrendant 
varną ar kai gandras nusileisdavo į ba
lą, ji mojuodavo, šmetakuodavo vytine 
ir visa gerkle šaukdavo: “Atiu! atiu! 
Šalin nelabieji!” Ir nelabieji skrisdavo 
šalin. Nedrįsdavo prie jos prisiartinti 
nei svetimi šunes, nei katės. O kai va
kare pargindavo namo visus žąsyčius, 
girdavo ją ir šeimininkas, ir visi namiš
kiai, o šeimininkė duodavo jai šviežio, 
ką tik pamelžto pieno puodelį. •

Viskas buvo gerai, visi ja buvo paten
kinti, ir ji pati buvo patenkinta, tik vie
na bėda, kad nuo braidžiojimo po balas, 
nuo aštrių pernykščių rugienų ir nuo 
vėjo taip suskildavo jos kojyčių blauz
dos, kad į vakarą vos galėdavo paeiti. 
Parginusi namo žąsis, nebenorėdavo ji 
nei gerti, nei valgyti, o vien tik gulti ir 
kuo greičiau gulti. Miegas, stačiai, vers
davo ją į lovą ir lipdydavo akis. O ko
jos būdavo kaip nesavos ir perštėdavo, 
kaip svilinamos. Bet dar didesnė buvo 
bėda, kai šeimininkams reikdavo ją pri
kelti rytojaus dieną, anksti rytą: jai 
geidavo ir rankas, ir kojas, o blauzdų 
oda, regėdavosi jai, plyšte plyšta. Šei
mininkė trindavo jas kamparu, tepdavo 
žąsies taukais, apvyniodavo drobiniais 
tunkčiais, bet ir tai mažai ką tepadėda- 
vo, dieną kitą prireikdavo namie pabūti. 
Bet taip buvo tik iš pradžių, tik pirmo
mis dienomis. Vėliau priprato jos kojos 
ir prie vandens, ir prie vėjo, ir prie aš
trių rugienų. Be to, paaugus žąsiukams, 
sumažėjo ir varnų pavojus, ir pati pie
menė apsiprato ir pasidarė tikra žąsio- 
ganė. Apsiprato ir su šeimininkais. Ne
pažinusi tėvų meilės, ji taip prisirišo 
prie savo naujų auklėtojų, kaip prisiri
ša prie savo maitintojų benamiai gyvu
liai. Prisirišo vien už tai, kad jie sočiai 
ją maitino, nemušė, be reikalo nebarė, o 
kai kada ir pagirdavo.. Šeimininkai va
dino ją išduktere, o ji šeimininką -—dė- 
dele, šeimininkę — tetula. Rudenį, kai 
pardavė turguje pirmutinę žąsų partiją, 
šeimininkas davė jai sidabrinį litą, o 
šeimininkė padovanojo benediktavotą 
mėlyną rožančiuką su sidabriniu kryže
liu ir abu pažadėjo, jei būsianti gera, 
darbšti ir paklusni, palikti žąsų ganyti 
ir kitiems metams.

Žiemą ją leido mokytųs pas kaimo da
raktorių. Kadangi kaimo daraktorius 
rašyti pats nemokėjo, tai ir Nastutę, ir 
kitus vaikus mokė tik skaityti ir kate
kizmų. Per žiemą Nastutė išėjo su juo 
visą maldaknygę nuo pradžios iki galo ir 
tuo užbaigė savo mokslą.

Pavasarį Nastutė vėl išsivarė į lau
kus žąsis. Kad neatsitiktų su jos kojy
tėmis Jas pats, kas ir pernai, tetula pa
sirūpino apie tai iš anksto ir parengė 
jai tunkčius. Nors tunkčiai ir nelabai ti
ko* mergaitei, bet negi priešinsies šeimi
ninkei. Vaikščiojo Nastutė paskui žą
seles, lyg baltomis ilgomis kelnaitėmis 
apmauta, bet užtat blauzdos buvo apsau
gotos ir nuo aštrių rugienų, ir nuo pa
vasario vėjo. Taip praėjo ir antra va
sara ... *

Neilgai ganė Nastutė Žarckų žąsis — 
vos kelias vasaras. Dvylikos metelių iš
sivarė ji į laukus jau nebe žąsis, o išgi
nė galvijų bandą. Išginė į bendras ga
nyklas, draug su kitų vienkiemių pie
menimis. •

(Bus daugiau) • >

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
aukų ir atnaujinimų. O kitas geras waterburietis, K. 
Danisevičius, pridavė naują skaitytoją. Tad Water
buris stovi antroj vietoj vajaus lentelėje.

LLD Moterų kuopa, Binghamton, N. Y., pakilo punk
tais su M., Kazlauskienės pagalba. Sakosi, kad neužilgo 
prisius ir daugiau.

J. Bimba, Hawthorne, N. J., padėjo Patersoną ant 
vajaus lentelės su atnaujinimu. Lauksime daugiau.

Aukų gavome sekamai: .
Prof esi jonalas, “laisviečiams ant kendžių,” $10.
Po $5: J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.; Mikas, 

Detroit, Mich.; J. Dirses, Detroit, Mich.; Ignas Lisajus, 
Seymour, Conn.

Po $3: Ona Marozienė, Waterbury, Conn.; J. Adams, 
Grand Rapids, Mich.; E. Pasco, Library, Pa.; Paul Mar
tin, Trumbull, Conn.; B. Kęrsevičius, Passaic, N. J.; V. 
Kancevičius, Haverhill, Mass.; V. Uždella, Plymouth, 
Pa. • •

Po$2; M. Cvirkienė, Miami, Fla.; J. Yakob, Coleman, 
Alta.; Canada.

Geo. Benson, Moscow, Pa., $1.25.
Po$l: W. Samuolis, Waterbury, Conn.; Josephine Žo

lynas, New Haven, Conn.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
San Francisco, Calif......... .*............................. $50.00
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y.......... .  18.00
Rochester, N. Y.............. ................................. 11.50
Waterbury, Conn........................................ ... 10.00
Detroit, Mich..........................   10.00
Brooklyn, N. Y....................................•..........  8.00
Bridgeport, Conn.............. ...........................  6.00
Binghamton, N. Y.............................................•. 5.00
Baltimore, Md..................  5.00
Newark, N. J....................................................... 3.00
New York City, N. Y. ...............................  3.00
So. Boston, Mass................................................... 3.00
Haverhill, Mass.............. •.................................... 3.00
Grand Rapids, Mich.......... . ................................. 3.00
Paterson, N. J.............. ........................... •......... 3.00
Miami, Fla. .......................   2.00
Širdingai ačiū viršminėtiems vaijininkams ir pavie

niams aukotojams. Laukiame daugiau gerų žinių.
Laisves Administracija

Pittsburgh, Pa.
LDS 8-tos Apskrities veikimas

LDS 8-tos Apskrities veiki
mas, galima sakyti, eina gero
je tvarkoje ir dar manoma at
eityje turėti geresnį veikimą.

Rugsėjo 21 d. Apskrities su
sirinkime visas komitetas da
lyvavo. Kadangi trys komiteto 
nariai dalyvavo LDS Seime, tai 
jie raportavo apie Seimo eigą. 
Reikia pasakyti, seniai toks 
puikus darbas buvo LDS 8-ta- 
me Apskrityje pravestas, kaip 
šiais metais delegatų pasiunti
mas į Seimą. Apskritis pagel
bėjo kuopoms pasiųsti net pen
kis delegatus, pilnaiyapmokant 
jų kelionės lėšas: Tai buvo 
naudingas darbas atliktas. Tai 
geras pavyzdys . visoms šios 
apylinkės kuopoms priklausyti 
prie 8-tos Apskrities.- Tada ga
lėtų pasiųsti ne penkis delega
tus, bet kiekviena kuopa po 
vieną Apskrities * apmokamą 
delegatą.

Todėl svarbu visoms kuo
poms kooperuoti su Apskritimi, 
bendrai veikti. O kad veiki
mas būtų gerai atlikta, tai 
kuopos turėtų žiūrėti, (1) kad 
būtų po penkis centus nuo na
rio į metus Apskričiai sumo
kėta, (2) dėti pastangas gauti 
naujų narių, (3) suruošti ko
kius nors parengimus kuopų 
iždų padidinimui. Kuomet ižde 
yra pinigų, tai galima ir dides
nį veikimą turėti ir savo finan
sų sekretoriui daugiau atlygin
ti, kad jis galėtų daugiau savo 
nariais rūpintis, geriau juos 
prižiūrėtų.

LDS 8-tos Apskrities vakarie
ne spalio 26

Užkviečiame visus ir visas 
dalyvauti LDS 8-tos Apskrities 
vakarienėje, kuri įvyks sekma
dienį, spalio 26, Mokslo Drau
gijos salėje, 142 Orr St., Soho 
dalyje. Pradžia 6 vai. vakare.

Tai bus pirmas rudeninis pa
rengimas. Vakarienė bus pui
ki. Gaspadinės patyrusios prie 
tokio darbo. Jos pagamins ge
rų valgių, šis parengimas yra 
rengiamas Apskrities naudai, 
kad padidinti Apskrities iždą.

Tad visi plačios Pittsburgho 
apylinkės LDS nariai ir tie, 
kurie nepriklauso prie LDS, 
kviečiami dalyvauti parengime. 
Būtų gerai, kad dalyvautų val

dybų nariai, tai galėtų su na
riais daugiau susipažinti ir pa
sitarti.

LDS 8-ta Apskritis laukia 
visų dalyvaujant.

J. Mažeika, 
LDS 8-tos Apskr. pirm.

Hartford, Conn.

Mūsų naujienos
Kai kurios dirbtuvės prade

da paleisti iš darbo darbinin
kus. Priežastis: trūksta užsa
kymų. Todėl dabar nekaip 
jaučiasi, kurie yra užsipirkę 
naujus namus. Dirbsi ar ne
dirbsi, o mokėti reikės. Neko
kia ateitis.

Spalio 4 d. patiko nelaimė 
Vincą Beksą. Susižeidė strė? 
nas. Daktaras liepė gulėti ant 
lentos. Nežinia, kaip ilgai. 
Linkime Vincui greit pasvei
kti.

Vienas vietos vyrukas prisi
kalbino merginą, neseniai at
važiavusią iš Anglijos. Ketino 
ją,nuvesti į jos namus, bet 
parsivežė Į savo namus ir ban
dė atlikti savo biaurų darbą. 
Mergina bandė pabėgti, tai 
pasigavęs drūčiai ją Numušė. 
Policija pribuvus ilgai užtru
ko, kol surado (ką: jį ar ją? 
—Red) po lova.

Tai jau kelintas tokis pasi
elgimas.

LLD 32 kuopa rengiasi prie 
vakarienės, kuri įvyks spalio 
19 d. Mat, tą pačią dieną atsi
bus 3-čios Apskrities konfe
rencija. Konferencijai pasibai
gus, bus duodama vakarienė. 
Tai bus 4 vai. po pietų. Bilie
tas tiktai $2 ypatai. Patartina 
tuojau įsigyti bilietus. Turėsi
me svečių iš visos Conn, valsti
jos, o gal net ir iš New Yprko, 
arba Bostono. Gaspadoriai ir 
gaspadinės rengiasi visus ma
loniai priimti. J. S. K.

Susirinkimas
Spalio 9 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų mėnesinis su
sirinkimas. Valdyba ir biznio 
komisijos išdavė raportus iŠ 
draugijos veikimo. Viskas eina 
gerai.

Mirė M. Katkauskienė, pa
liko nuliūdime savo šeimą ir 
gimines. LSD Draugija reiškia 
gilią užuojautą Katkauskienės 
šeimai ir giminėms.

Trys nauji nariai prisirašė 
prie LSD Draugijos: P. F. Car
rol, (Karaliuš) dar jaunas vy
ras ir geras graborius. Jo vie-4 
ta 74 Providence St., Worces^ 
ter, Mass. Kiti nariai: Olga 
Jančius ir A. Meškinis. / ,

Norintieji apsidrausti nuo 
nelaimės, prisirašykite prie 
mūsų geros ir turtingos drau
gijos—LSD Draugijos.

Pastaba nariams ir mūsų 
simpatikams. Nėra reikalo mi
nėti apie gerumą banketo-va- 
karienės uždarymui vasarinio 
sezono Olympia parke. Labąi 
geros gaspadinės apsiėmė pa
gaminti skanius valgius,' o mū
sų bartenderiai taip pat duos 
gerų gėrimų. Bus gera orkest
rą ir šokiai. 11 ■

Todėl visi, kas tik galite, 
dalyvaukite Olympia Parko 
uždarymo bankete. Banketas 
įvyks spalio 25 d. Tai bus šeš
tadienio vakare. Aš manau, 6 
vai.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks lapkričio 4 d., 8 
vai. vakare, 29 Endicott St.

Rep.

MŪSŲ NAUJIENOS
Šiuo laiku, orui atvėsus, 

prasideda visokį parengi
mai svetainėse, kaip tai, 
baliai, koncertai, teatrai. 
Čįonai randasi net trys lie
tuvių svetainės. Tai beveik 
kas savaitė būna koks nors 
parengimas. Praėjusią sa
vaitę 'buvo koncertas Lie
tuvių Piliečių Klubo svetai
nėje. O už poros savaičių 
yra rengiamas balius ir va
karienė Laisvės Choro sve
tainėje,' 157 H u n g e r f ord 
St.

Šį parengimą ruošia Mo
terų Klubas. Įvyks spalio 
26 d. Bus sekmadienio po
pietyje. Vakarienė prasi
dės 5 vai. vakare. Tikieto 
kaina tik $1.25. Tikietus 
stengkitės įsigyti iš anksto. 
Kadangi dabar viskas be 
galo brangu, tai gaspadinės 
nori žinoti, kiek ko pirkti 
ir pagaminti, kad visiems 
visko pilnai užtektų.

Taipgi prašomi pažangie
čiai šią vakarienę gerai iš- i 
garsinti tarpe savo draugų 
ir pažįstamų.

Šis -parengimas žada bū- 
Ų nepaprastai linksmas, 
turės, lietuviškų' valgių, gė
rimų ir muzikos. Moterų 
Klubas, galima sakyti, visa
da surengia puikius bankie- 
tus.

Todėl nepamirškite, visi 
ir visos pasižymėkite spalio 
26 dieną. Kviečia visus.

Klubo Parengimo 
Komitetas

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias’ žinias iš viso pa
saulio.

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

je, vietoj 2oz„ ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto.. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1* M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas , 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis'nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

No. 3 M.. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų ; 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant; Park ir Hudson; Governor ir 
Sheldon gatvių. k

Adresuokite; M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

3 pusi.-Laisve (Liberty) t -Ketvirt., Spalio-October 16, 4952
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Pas kriaušius 
atgijo plepalai

Pas kriaučius plepalai ne 
visada būna gyvi ir matomi. 
Bet metų pabaigoje įvyksta 
lokalo valdybos rinkimas, tai 
Jonas didysis atgaivina ple
palus.

Keleivio spalių 1 d. laidojo 
jisai plepsi, būk Mičiulio dirb
tuvėje Stakvilevičius dirba 
viršlaikius ir sudirba visą kitų 
darbą, o magaryčioms dar par
sineša namo kalnierius daryti.

Jonas tikrai atbulai nusi- 
plepėjo. Viršaus 70 toje dirb
tuvėje dirbančių.darbininkų iš 
jo rašto turėjo gardaus juoko. 
Visi mato, kad aš iš dirbtuvės 
kas- dieną išeinu anksčiau visų 
ir jokių viršlaikių nedirbu. 
Kalnierius daro su mašina A- 
nelė Bagdonienė ir jai dar 
retkarčiais pritrūksta darbo. 
Anelei buvo daugiausia juoko 
iš to Keleivio plepalo, kad 
Stakvilevičius jos darbą 
dirba.

su-

ri ir-
Mi-

Velionis Mičiulis 
Kairiūkščiu 6 me- 
pasimokėjo $150 
kalnierių darymą

žino,

ir na- 
Vasi- 

želenkevi- 
užganėdinta

Pas MičiulĮ darbas yra 
bamas 2-ro numerio. Pas 
čiulį, taipgi ir kitose dirbtuvė
se, kurios dirba numerio 2-ro 
darbą, nevalia rankomis dary
ti kalnierius, turi būti padary
ti su mašina. Toks yra unijos 
nustatymas, 
su velioniu 
tai atgal 
bausmės už
rankomis. Plepalas, buvęs de
legatu, rodosi, tą gerai 
bet plepsi.

Šapo j e sudirba darbą 
ktimis dirba Antanina 
koniutė, o Vanda 
čienė turi būti
laiko neišdirbusi, čia tas tu
rės būti anksčiau ar vėliau su
tvarkyta. Valia viršlaikius 
dirbti ir dirba pas Mičiulį, bet 
Bu tvarka valandų ir gaunant 
laiko ir pusės mokestį.

Praėjusiais metais Antanina 
belsdamosi naktimis po dirb
tuvę šlaviką iš kantrybės iš
vedė. Man einant namo vaka
re, mane pasitikęs tarpe dirb
tuvės durų šlavikas sako: 
Jeigu tu, čermanas, negali su
tvarkyti tos moteries, tai aš 
ęu šluota sutvarkysiu. Esu se
nas žmogus, noriu pailsėti.

Sutvarkyti tuos dalykus ga
lima ir lokalo taryba su dele
gatu turėtų sutvarkyti. Jeigu 
nepajėgiate sutvarkyti vieni, 
atneškite pasiūlymą Į lokalo 
susirinkimą. Gerbiamieji, ne- 
primeskite man to, kas man 
nepriklauso. Aš dirbtuvių čer- 
manų ir komisijų susirinkime 
raportavau, kas dedasi Mičiu- 
lio dirbtuvėje.

Jonas plepalas turėtų Ke
leivyje pataisyti tuos raštus. 
Vietoje Stakvilevičiaus, turėtų 
būti parašyta, kad Antanina 
Vasikoniutė suvalgo be drus
kos visus darbus.

Ap i e Zorlando dirbtuvę 
taipgi daug tas plepalas plep
si, būk toje 
delegato nei 
no. Nežinau, 
vėje dalykai
ten nedirbu. Bet vieną dalykė
lį žinau, kad lokalo išrinktas 

’ \delegatas visas dirbtuves ly
giai prižiūri gana gerai, tai 
prižiūri ir Zorlando. žinau ga
na gerai, kad toji dirbtuvė 
turi ir čermaną. žinau dar ir 
tą, kad Jonas plepalas neturi 
savo žmonos: pirmoji žmona

dirbtuvėje nesą 
dirbtuvės Čerma- 
kaip toje dirbtu- 
yra, kadangi aš

i
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NewYorto^<^ėž^Zlnloi
Iš LDS Pirmos Kuopos 
susirinkimo

Jo-

Brooklyn, N. Y. — Spalių 7 
d., LAP Klubo svetainėje atsi
buvo LDS 1 kp. susirinkimas. 
Iš komiteto raportų atrodo, 
kad kuopoje dalykai neblo
giausia. Nariai mokestis pasi
moką. Ligonių, regis, yra vie
nas, bet kur jis randasi, nete
ko sužinoti. Tik visa b(įda, 
kad niekas nebando prirašyti 
naujų narių į kuopą.
Atsilankė atstovas nuo 
trijų įstaigų

J susirinkimą atsilankė
nas Katinas kaipo atstovas 
nuo LDS III Apskrities, nuo 
LDS Centro Veikiančio Komi
teto ir nuo LDS 2*00 kuopos. 
Pirmiausia raportavo, kad 
LDS III Apsk. konferencija į- 
vyks gruodžio 14 d., lietuvių 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill. Tad jis kvietė 
kuopą prisidėti surengti dele
gatams pietus. Jis pareiškė, 
kad LDS 200 kuopa jau sutin
ka būti dalyve rengimo pietų. 
Ir LDS 1-ji kuopa nutarė pri
sidėti finansiniai ir fiziniai.

Kaipo LDS C. Veikimo Ko
miteto atstovas ragino kuopą 
imtis veikimo del LDS labo ir 
gerovės ir iš to veikimo žinias 
rašyti į LDS organą Tiesą.

Stakovas.

Aido Choras
Pamoka įvyks šio penkta

dienio vakarą, 8 va]., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezid.

lietuvių 
Partijos 

2000 ko

Planuoja praplėsti East Ri
ver Drive tarp 92 ir 98th ir 
tarp 115th iv 117th Sts;, New 
Yorke.

Reikalingą Talką
Tik ką apfaikėm 

kalboj Progresyvių 
Rinkimų Platformą,
pijų. Platforma susideda iš 12- 
kos puslapių. Ją reikia tinka
mai sulankstyti ir išsiuntinėti. 
Todėl, kas tik turite laiko, 
meldžiame ateiti į talką: vi
si, mergaites ar berniukai, mo
terys ar vyrai. Visi galite pa
gelbėt su darbu. Reikalinga 
bent pora desėtkų asmenų, 
tai tą darbą atliksim į porą 
valandų. Ketvirtadienio vaka
re, 16 d. spalio, meldžiame 
atvažiuoti ar ateiti — ir pa- 
gelbėsit atlikti tą lengvą, bet 
svarbų ir skubų darbą. Komi
sija bus nuo 7-tos vaL Liberty 
Auditorijoj ir atėjusiems pa
rodys, kas reikia daryti.

Kviečia,
Lietuvių Komiteto įProgresy- 

vės Partijos rinkimams remti,
Sekr. J. Grybas

jį išvijo, o antroji nepareina 
namo iš dirbtuvės.

J. Stakvilevičius.

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:80 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Organizacijoms, draugams
Ateivių Gynimui Komitetas šaukia New .Yorko ir 

New Jersey apylinkės organizacijas j konferenciją, įvyk
siančią lapkričio (November) 23 d., Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic Ave.', Richmond Hill, N. Y. Prasidės 11 
vai. prieš piet.

Taigi yrą kviečiama ir jūsų kuopa išrinkti .ir atsiųs
ti delegatus. Ši konferencija bus labai svarbi. Turėsime 
plačiai ir visapusiškai pasitarti, kaip ir mes lietuviai ga
lėtumėme daugiau prisidėti prie gynimo sveturgimių ir 
išlaikymo civilinių teisių visiems.

Yra reikalas ir finansiniai prisidėti, nes gynimas 
persekiojamų ir suareštuotų veikėjų reikalauja nemažai 
lėšų. O sulaikytų ir grumojamų išdeportavimu yra jau 
labai daug, jų tarpe nemažai ir lietuvių. Pavyzdžiui, 
kaip jau žinoma, yra persekiojami ir išdeportavimu gąs
dinami mūsų įžymieji veikėjai Vincas Andrulis ir Pru- 
seika.

Pasitikime, kad jūs šį kvietimą priimsite ir atsiusite 
delegatus į lapkričio 23 d. konferenciją. Taipgi pagal 
išgalę privelėsite su finansine parama.

Lietuvių Civilinėm Teisėm 
Ginti Komitetas.

Artistai, mokytojai 
prašo jūsų talkos

ir

Darbininkų laikraštis 
prašo paramos

Philip Thompson, 19 metų, 
tapo jauno vyro užmuštas 
New Yorko gavėję anksti sek* 
madienio rytą. Dar neišaiškin
ta, dėl ko iškilo vaidas.

Šalinskai pagerino 
laidotuvių įstaigą

Rosenbergams apginti 
masiniai mitingai

va-Praėjusio pirmadienio 
karą teko lankytis į Shalins 
(šalinsko) Funeral Home, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha- 
vene. Užėjau atlankyti ten ką 
tiktai pašarvotą mūsų kaimin
ka Kubilienę, vidutinio am
žiaus ar biskelį senesnę mote
rį.

Per tūlą laiką ten nebuvo 
pasitaikę reikalo 
bau, kad įstaiga 
nauja. Patyriau, 
nauja — viskas 
pagražinta.

šalinskai visą
dirbę taip, kad vienu 
dviejose 
gali talpintis dvejos 
šermenys. Įvestas naujas, 
delis Typhoon ventiliatorius 
kuris visuomet reguliuoja 
Įdėta koplyčiose minkštų 
džių ir sofos, kad ilgiau, 
rintiems pasėdėti šeimų 
riams nereikėtų pavargti

būti. Nuste- 
atrodo, kaip 
kad ištikro 

pertaisyta,

Įstaigą per
kartu, 

atskirose koplyčiose, 
didelės 

d i-.

orą. 
ke- 
tu
na-' 
dėl 

sėdėjimo paprastose kedėse; 
O gale namo moderniškai te- 
beįrengiama virtuviukė-vaL 
gykjėlė. Taikoma šeimoms, 
KatV. gaĮėtų .ten pat vietoje pa
sigaminti kąvpsL, ar užkandį.

Teiki ant’ gerą, ' mani d agų 
patarnavimą ir turint patogias 
patalpas atsikreipimų į juos 
liūdesio nuotikiuose netrūksta.; 
Tiktai praėjusį pirmadienį 
Šalinskas laidojęs senuką 
Stankevičių. Tą pat dieną jų 
šermeninėje jau ilsėjosi minė
toji kaiminka. Gi New Jersey, 
sakoma, turėjo dar vienas šer
menis (jei neklystu, regis, Pa- 
tamsienės; patiems šalins- 
kams esant labai užimtiems, 
neturėjau) progos pas juos pa
čius tai patikrinti).

Kaimynas.

Sūnūs ir dukterys 
gins tėvus

Įsikūrė nauja jaunimo 
ganizacija—Sūnų ir Dukterų 
organizacija, kurios vyriausiu 
siekiu yra apginti nuo depor
tacijų savo tėvus ir savo drau
gų tėvus. Mona Schneider yra 
grupės sekretorė.

Kadangi apgynimas galimas 
tiktai per informavimą visuo
menės, tad organizacija tar
naus sykiu kaipo mobilizato- 
rius visuomenės opinijos ir 
kaipo gynėjas persekiojamų.

Kviečia visus jaunus žmo
nes talkon. Susirenka, savo 
talpas tūri, 23 W. 26th 
New Yorke.

or-

pa
st.,

Kolumbo dienos proga new- 
yorkietis dienraštis The Com
pass treti iš eilės metai iš
spausdino Carterio kolumną, 
kurioje pašiepia šiandieninę 
ragangaudystę. Jis klausia: 
“Kolumbus? Kaip jis čia buvo 
įleistas?“

Komitetas Gauti Teisėtu
mui Rosenbergų Byloje skel
bia eilę mitingų atvirame ore 
ir salėse.

Vienas didžiųjų salėse ren
giamųjų mitingų Įvyks spalių 
23-čios vakarą, Central Plaza, 
111 2nd Ave., New Yorke.

ŠĮ šeštadienį, 18-tą, prade
dant 11 ryto, baigiant 6-ta va
karo, Įvyks 9 mitingai prie į- 
vairių 
xe.

Nacionalė Dailės, Mokslų 
Profesijų Taryba buvo sušau.- 
kusi masinį mitingą spalių 10- 
tą. Į Palm Garden, W. 52nd 
St., New Yorke, susirinko virš 
500 šviesuomenės ir meno dar
buotojų.

Įžymūs kalbėtoja*! pasiūlė, 
ir publika gyvai pritarė tiems 
pasiūlymams, kad Į veiksnius 
apginti Amerikos kultūrą, 
meną, reikia kviesti, privalu 
gauti talką visų Amerikoje 
demokratijos šalininkų.

Tarpe veiksmų, kuriuose vi
suomenė galėtų ir privalėtų 
mokytojams ir artistams padė
ti, yra:

McCarran komiteto vykdo
muose tardymuose Foley 
Square dalyvauti kaipo stebė
tojams.

Lankyti švietimo Tarybos 
vykdomą mokytojų teismą 110 
Livingston St., Brooklyne. Ir 
dalyvauti ten p.at vykdysimoje 
demonstracijoje spalių 23-čią, 
nuo 4 iki 6 vai.

Rašyti mokyklų 
William Jansen 
Tmpellitteri savo

New Yorke išeinantis anglų 
kalba darbininkų dienraštis 
Daily Worker spalių 137tą pa
skelbė kampaniją sukelti $50,- 
000 fondą. Tiek laikraščiui 
būtina gauti išgyvenimui jki 
galo metų, sako atsišaukimas.

Sušauktiems j Polo Grounds 
katalikams Kolumbo dienos 
proga kardinolas Spellman Įsa
kė savo tikintiesiems melstis 
kas dieną.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

in 
up

SERVICE STATION 
ATTENDANTS (2)

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

CENTER
Rising Sun & Hunting Park 

(202-203)

AUTO WASHERS
Must be experienced. Steady work; 

good pay. Good working conditions. 
Apply at once. Northeast. Auto Sales 
Inc., 2386 Orthodox St.

(201-203)

gatvių sankryžų

Radio programos

Bron-

Atsisukus radio stotį 
WMCA 10:05 vakaro netikė
tai teko išgirsti, jog ir komu
nistų rinkiminis komitetas tu
ri iš tos stoties eilę programų. 
Greta jau praėjusių, artimai 
ateičiai dar buvo numatytos 
šios:

Spalių 14-tos vakarą (visos 
tuo pat laiku, 10:05) 
Arnold Johnson.

Spalių 15-tą kalba Mrs. So
phie Gerson.

Spalių 16-tą — Mel Wil
liamson.

kalba

Spalių 17-tą — Dr. Doxoy 
Wilkerson.

Spalių 
non.

20-tą—Albert Lan- 
Girdėjęs.

Nepralenkėme senesnių 
registracijų

New Yorko miesto piliečių 
šiemetinė registracija balsavi
mams nepralenkė seniau buvu
siųjų, kaip parodė galutina 
registracijų skaitlinė. Vado
vaujantis pirmųjų dviejų die
nų daviniais, atrodė, jog pra
lenks. Bet paskutinės dienos 
nebuvo tokiomis, kokių tikėta
si.

Didžiausia registracija buvo 
1944 metais, 3,556,377.

Viso šiemet mieste 
gistravo 3,519,471.

Ne visos apskritys 
Kai kurios pralenkė
didžiausią registraciją, 
žodžius rašant dar neišryškin
ta, ar padidinta registracija 
dėka didesniam piliečių sudo
minimui rinkimais, padidėju
sia kompeticija tarp vietos 
kandidatų, ar tiktai padidėjus 
tose apskrityse gyventojų prie
augliui.

Registracija 1952 1944 m.
Brooklyn 1,159,266 1,249,972 
Manhattan 
Queens 
Bronx 
Richmond

Didžiausią šuolį aukštyn pa
šoko Queens apskritis, pralen
kdama Manhattan, kuri sritis 
per metų metus būdavo antro
joje vietoje balsuotojų skaičiu
mi. Kita parodžiusią prieauglį 
balsuotojų1 apskritimi yra 
Ricihmo'nd, Staten Island.

užsire-

atsiliko, 
buvusią 

Šiuos

799,517 827,971 
806,096 696,224 
668,123 704,319 

86,470 77,891

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Puikiausia vieta dėl Bar 
& Grill, geras lease. Kampinis na; 
mas su Air Condition. Praeivių ft 
rezidencijinė vieta, arti BMT ir 8th 
Avė. traukinių stočių. Kreipkitės: 
449 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(202-207)

Parsiduoda BUTCHER. GROCEŪ 
IR VEGETABLE BIZNIS. Taipgi 
laikoma visokie frozen foods. Jei 
kostumeris pageidautų gali pirkti ir 
namą, taipgi yra ir apartmentas. šj 
biznį palaiko tas pats savininkas 
jau per 25 metus. Galima daryti 
gražų pragyvenimą ir dar palieka 
taupo. Priežastis pardavimo-savi
ninko nesveikata. Prašome kreiptis: 
Mr. J. Žindžius, 122-17 1111h Avė. 
Richmond Hill. N. Y.

(202-205)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, garu šildomi. Visi nauji įtai
symai. Leidžiu ir virtuvę naudoti. 
Gali atsikreipti vedus ipora arba 
pavieniai. Skambinkite vakarais — 
TAylor 7-0055.

(202-204)

viršininkui 
ir majorui 

nuomonę 
apie ragangaudystes mokyk
lose.

Protestuoti bile kur pastebė
tą artistų ar švietėjų persekio
jimą už nuomones ir protes
tuoti prieš diskriminaciją,

Artistai, švietėjai savo da- 
lyvumu eilinių darbininkų ko
vose suteikia stiprybės amati- 
niams šapų darbininkams, ša
pų darbininkai tuo patimi at
simokėtų dalyvaudami artistų 
ir mokytojų tokiuose veiks
muose, kaip čia minėti. Tas 
teiktų stiprybės abiejiems.

T-as.

Pašovė mergaitę 
ir pats save

Bronxietis 16 motų berniu
kas Umberto Alvarado pašovė 
savo draugę Elizabeth San- 
tanda, 14 metų. Pašovęs, sako
ma, netyčia. O paskui, iš to 
nerimo, pasišovęs save. Abie
jų gyvybė pavojuje.

PRANEŠIMAS
CAMDEN, N. J.

A.L.D.L.D. 133 kuopos ir L.D.S. 
118 kuopos susirinkimas jvyks spa
lio (October) 19 d., 2 vai. popiet, 
toj pat vietoj;

Abiejų kuopų 
dalyvauti šiame

nariai malonėkite 
susirinkime.

(203-204)
P.

Brooklyno Motorinis

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas įvyks šio ketvirtadienio va
karą, spalių 16, Liberty Auditori
joje. Greta darbotvarkio jvyks pa- 
simokymas mėgsti ir grožio kultū
ros, taipgi, gimtadienių pobūvis po 
darbo. Visos moterys kviečiamos.

Valdyba.
(202-203)

REIKALAVIMAI
FEMALE

Reikalinga darbininke dirbti prie 
namų darbo kasdien arba daliai lai
ko. Skambinkite tarpe 10 vai. 
ir 8 v. v. EV. 7-5738.

(202-203)

ryto

Reikalinga namų darbininkė. 
Ii ten pat nakvoti ar ne, Visi 
įtaisymai. Nėra virimo. Mylinti 
kus. $40 į savaitę. Skambinkite -— 
Great Neck 2-7871.

• (202-204)

Ga- 
geri 
vai-

Reikalinga namų darbininke. Guo
lis nuosavam kambaryje. Skambin
kite: LYnbrook 9-6919.

(202-204)

MEN WANTED. For general 
bor work. Steady job. Good 
Opport unity for advancement .

Apply:
VALLEY FORGE CEMENT 

West Conshohocken. 
Norristown 8-4452 

Conshohocken G-0880 
(202-205)

Carpenters. Exp. window

I la
pą y-

CO.

hang
ers Spring balances, weatherstrip
ping and wood shingling. Steady 
inside work with established manu
facturer. Good starting wage. Au
tomatic pay increases. Paid holi
days. Apply: Pemberton Lumber & 
Millwork Industries, Inc., Pember
ton, New Jersey.

(200-206)

MERCHANDISE SORTERS
Young men needed in Philadelphia 

to sort merchandise, night shift, 
employment October to Xmas. Good 
pay.

Apply in person
UNITED PARCEL SERVICE .
2320 Walnut St., Phila., Pa.

(199-205)

ARCHITECT
Experienced. Institutional and 

high grade residential work of con
temporary design. Permanent.

HENRY W. PETTY 
(Architect)

Phdne Moorostown 9-1369 
(199-205)

HELP WANTED—FEMALE

MECCA LAMP* SHADE CO.
Now has openings for Lamp Shade 
Sewers. Experienced. Piece work, 
Good working conditions. Earn up 
to $75 weekly. Apply in person.

316 Federal St. Emerson 5-1977 
(201-207)

MALE and FEMALE
MAN and WIFE

Settled. Plain cooking. Houseman. 
References. Driving, 2 adults. No 
laundry. Phone Valley Brook 2636 

(201-203)

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Pasirandavoja 3 kambarių forni- 
šiuotas apartmentas. Gesas ir elek
tra, randa $20 į savaitę. Pageidau
jama dirbanti pora. Kreipkitės Mrs. 
CAPPELLO, 111-11 101 st A^.r 
Richmond Hill. N. Y. flk

(201-203) w

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberia!

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais atdaryta

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. 7-6281

Reikalinga jauna moteris dirbti 
5-kių kambarių apartmente. Trys 
suaugę. Paprastas virimas. 12 v. iki 
7:30 v. v. 5 dienos. $32 j savaitę. 
Priimsime ir naujai atvykusią.

Skambinkite: ILlinois 9-0808.
Dr. J. Wagner.

(202-205)

Reikalingi 5 ar 6 kambariai Wood
haven-Richmond Hill apylinkėje. 
Esame trys suaugę ir vienas ber
niukas, lankantis High School. Bū
tinai reikalingi kambariai, prašome 
skambinti vakarais po 5 vai. Michi
gan 2-1011. C. Valinchus, 88-31 — 
76th St., Woodhaven.

(201-205)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

4 pusl.-Laisvė (Liberty) —Ketvirt., Spalio-October 16, 1952




