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musis Hollywood© artistas* 
Humphrey Bogart ir jo žmona 
aiškinosi, kodėl jie nuo slo- 
niaus nusikraustė ant asilo. Iš 
sykio jie buvę už Eisenhowerj, 
bet ant jo supykę už jo susi
tuokimą su Taftų. Dabar jie 
galvą guldysią už Stevensoną.

Panašių persėdimų esą ne
mažai. Apsigavo tie, kurie ma
nė, kad Eisenhoweris suteiks 
republikonams liberališką kau 
kę.

Labai įdomus ir svarbus ra
portas apie mainierių gerovės 
fondą. Iš jo pasenę mainieriai 
gauna pensijas. Stebėtinai 
daug esą laimėta. Medžiaginė 
pagalba iš to fondo prailgino 
mainierių vidutinį amžių pen- 

^keriais metais. Išgelbėjo nuo 
•Bnirties tris šimtus naujagimių.

Gerai būtų, kad ir kitos 
darbo unijos panašiai susirū
pintų savo narių gerove. Nėra 
baisesnio daikto, kaip per vi 
są amžių žmogui sunkiai dir
bus senatvėje būti išmestam į 
gatvę.

“Nebėra Lenino partijos”, 
suriko menševikų čikagiškis 
patrubočius. šiame bolševikų 
suvažiavime Maskvoje Stali
nas su ja apsidirbęs.

Atrodo, kad Grigaičiui “Le
nino partija” buvo labai arti
ma prie širdies. Bet jis juk ją 
plūdo per trisdešimt penkeiis 
metus be jokio atsidusimo.

Fašistinė pavietrė susimetė į 
Jungtinių Tautų pastogę. Pra
dėti terorizuoti Jungtinių Tau
tų tarnautojai. Iš jų irgi reika
laujama antikomunistinės išpa
žinties.

Amerikiečiai, kurie neprita
ria ragangaudžiams, turės eiti 
iš tarnybos. O buvo sakoma, 
kad Jungtinės Tautos yra ne
priklausoma pasaulinė organi
zacija. Ji samdo ir atleidžia 
savo tarnautojus, nei dėkui, 
nei išgraušk nesakydama nė 
vienam kraštui. Apsirikta.

Arba, ar girdėjote, kodėl 
Višinskis toks baisiai . blogas 
sutvėrimas? Ogi todėl, kad jis 
“savo kelią į užsienio reikalų 
ministerius prasiskynęs per 
senųjų komunistų lavonus.” Ir
gi iš Naujienų.

Betgi čia turime negirdėtą 
kontradikciją. Mes manėm, 
kad menševik. norėtų viename 
mažame šaukšte vandens pri
girdyti visus komunistus—se
nuosius ir jaunuosius. Atrodo, 
jog jie turėtų tikrai džiaugtis, 
kad Višinskis sudorojo bent 
jau senuosius. Višinskis turėtų 
būti jų didvyriu. Bet jie jį 
skaito blogiausiu žmogumi vi
sam pasaulyje. Ir ’ susikalbėk 
tu su jais, jei nori.

Anglijos darbiečiai parla
mente atsistojo ant visų kojų 
ir pareiškė giliausi pasipiktini
mą. Kaip, girdi, galima tole
ruoti, kad Jungtinių Valstybių 
Aukštoji Komanda n,utarė su
gražinti Alfred Kruppui visus 
jo milžiniškus turtus (net 
$150,000,000 vertės), kuriais 
jis iškėlė Hitlerį ir padarė jį 
pasauline pabaisa! Kr uppas 
vėl surasiąs ir iškepsiąs kitą
Hitlerį! ,

Bet taip pat ant abiejų ko
jų atsistojo Anglijos užsienio 
reikalų ministras Anthony E- 
den ir darbiečiams atšovė: O 
kas 1946 metais visus tuos 
Kruppo turtus pavedė ameri
konams? Ogi jūs. Mes dabar 
nieko negalime padaryti. Jie 
jų yra viešpačiai. Nors mums 
pikta, bet mes turime tylėti. 
Jūs, darbiečiai, buvote pirmai
siais nusidėjėliais!

(Tąsa 4-tam puslap.)
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MINKŠTŲJŲ KASYKLŲ 
MAINIERIAI JAU 
NEINA DARBAN

Protestuoja, kad valdžia 
numušė jiems algos priedą

Pittsburgh. — Pirmadie
nio rytą nėjo darban dau
giau kaip 200,000 minkšto
sios. anglies mainierių įvai
riose valstijose. Praneša
ma, kad pasiliks namie ir 
kiti 175,000 minkštosios an
glies kasėjų.

Susilaikydami nuo darbo, 
jie protestuoja, kad valdinė 
algų nustatymo komisija 
Washingtone numušė jiems 
po 40 centų nuo išsiderėto 
algos pakėlimo per dieną.

Kompanijos pirm trijų 
savaičių susitarė su Mainie
rių Unija, kad pridės jiems 
po $1.90 uždarbio per die
ną ir mokės po dešimtuką 
daugiau į* mainierių gero
vės - pensijų fondą nuo 
kiekvieno iškasamo tono 
anglies. .

Bet valdinė algų komisija 
surado, kad $1.90 priedas 
“viršijąs” pragyvenimo pa
brangimą. Komisija todėl 
pripažino tiktai $1.50 prie
do per dieną.'

Republikonai ragina 
Tafto įstatu laužyt 
mainieriy streiką 

• r
Washington. — Reakcinis 

r e pu b 1 ikonas senatorius 
Homer Ferguson ragino 
prez. Trumaną tuojau pa
vartot Tafto - H a r 11 e y ’ o 
įstatymą prieš streikuojan
čius minkštosios anglies 
mainierius. To reikalauja 
ir kiti republikonų politi
kieriai. Pasakoja, kad mai
nieriai, sus.ilaikvdami nuo 
darbo, “kenkia šalies gyni
mui.”

Tuo tarpu sandėliuose vra 
tiek gatavos anglies, kad 
užtektų 75 dienoms. 

• IMI I . I . ...... ...M
Vietnamiečiai užėmė 
francūzy tvirtovę, 
šluoja juos atgal 

• .... I
Hanoi, Indo-Kina.—Viet

namo liaudininkai x užėmė 
tvirto viską Nglita Lo1 niies- 
tą, sunaikindami bei. ne
laisvėn paimdami visus bu
vusius jame franęūzus ka
rius. Pirm to jie išmušė 
francūzus iš šešių kitų ap- 
tvirtintų vietovių.

Bloškiami atgal francūzai 
nespėja net susprogdint sa
vo ginklu ir amunicijos san
dėliu. Prancūzu lakūnai, 
naudodami amerikinius lėk
tuvus, todėl oro bombomis 
mėgina sunaikinti savo pa
liekamus gandelius.

Prancūzų cenzūra, slėp
dama ju smūgius, iau dvi 
dienos kai nenraleidžia pa
saulin jokių žinių iš fron
to.

Colchester, Conn. — Su
dužus trim automobiliam į 
kits kitą, žuvo 5 žmonės.

i

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

(ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kaip matote iš vajaus lentelės, jau prasidėjo lenkty
nės už vajaus dovanas. Keletas naujų vajininkų įstojo 
su aukštais- punktais, tad turėjo pasitraukti Brooklynas., 
Baltimore ir Paterson iš laimėtojų skyriaus. Nepasi
duokite, grįžkite tuoj atgal J

\

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai

LLD 133 k p., Caindęn, N. J............................... 617
Elizabeth, N. J., vajininkai ............................. 405
D. G. Jusius, Worcester, Mass........ . ......................350
Geo. Shimaitis, Montello, Mass...........................  340
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn......................... 318
Newarko, N. J., vajininkai ................................ 184
L. Bekis, Rochester, N. Y.........................  155
L; Prfiseika, Chicago, Ill...........................   154-
H. Thomas, So. Boston, Mass. .........................  112
Geo. Urban, N. Braddock, Pa. ...'.................... 112

LLD moterų 20 kuopa, '-Bingha mton, N. Y.................................... 104
Brooklyno vajininkai ........................................................  84
J. Balsys, Baltimore, Md...................................   84
Toronto vajininkai ................................................................................ 64

• J. Didjun, New Haven, Conn.............................................................. 56
J. Bimba, Pateron, N. J...................................................................... 28
Ant. Kuzmicką, Girardville, Pa........................................................... 24

Gražiai pasirodė Wm. Patten, iš Gloucester Heights, 
N. J., įstodamas į vajų su nauja prenumerata ir atnau
jinimais. Taipgi ir su,aukomis.. Jis dirba Camdeno ir 
Philadelphijos apylinkėje. Jis dabar pirmoj vietoj.

A. Matulis, iš Jersey City, N. J., prisiuntė atnaujini
mų ir aukų ir įsakė, kad punktus paskirti- pusiąu Eliza- 
bethui ir Newarkui. Taip ir padarėme, bet manome, 
kad tai ne viskas bus iš Jersey City.

Senas veteranas vajininkas D. G. Jusius, iš Worcester, 
Mass., įstojo į vajų su nauja prenumerata, aukomis ir at
naujinimais. Skundžiasi, kad dėl sveikatos negalės vie
nas tiek daug apeiti;-per šį vajų. Už tad worcesterieciai 
neturėtų leisti vieną Jusiu dirbti gavime .naujų skaityto
jų, reikia kooperuoti—visi, išvien, taid ir pasekmės bus 
geresnės. '1 '* •

Kaip ir visuomet, taip ir šį sykį gerai žinomas veikė
jas Geo. Shimaitis, iš Brockton, Mass., gražiai pasirodo 
vajaus reikale. Jis įstojo su nauja prenumerata ir at- 

(Tąsa antrame pusi.)

Lenkijos ir Sovietu siūlymai 
del Korėjos karo baigimo

simą, už oro bombomis žu
dymą beginklių šiaurinės 
Korėjos gyventojų — vyrų, 
moterų ir vaikų — ir už ka
rinių bakterijų vartojimą.

Jis taipgi siūlė suruošti 
penkių didžiųjų valstybių 
konferenciją, kad ramiomis 
derybomis galima būtų iš
rišti pavojingus tarptauti
nius ginčus.

Daug japonų politikierių 
pirko balsus rinkimuose

-- ------
Tokio, Japonija. — Trau

kiama teisman Japonijos 
užsienio reikalų ministras 
Katsuo Okazaki1 ir politi
kieriai Yonezo Maedai ir 
Tomejiro už tai, kad papir
kinėjo balsuotojus paskuti
niuose seimo rinkimuose.

Balsams pirkti Maeda iš
leido $14,000, o Tomejiro 
$28,000. ,

Areštuota daugiau kaip 
tuzinas ir kitų politikierių 
už balsų pirkimą.

Vėliausios žinios

United Nations, N. Y.— 
Lenkijos delegatas Stanis
lovas Skšeševskis pereitą 
penktadienį siūlė Jungtinių 
Tautų seimui planą dėl Ko
rėjos karo baigimo. Tą pla
ną šiltai parėmė Andrius 
Višinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, kalbėda
mas šeštadienį.

TAIKOS PLANAS
Lenkijos pasiūlymas yra 

toks:
Norint baigti Korėjos ka

rą, kuris jau trečius metus 
tęsiasi, darydamas labai di
deles kančias ir vargus, tai 
(1) abidvi kairiaujančiųjų 
pusės privalo tuojau su
stabdyti karo veiksmus ant 
žemės ir ore; (2) visi karo 
belaisviai turi būti sugrą
žinti namo pagal nustaty
tas tarptautines taisykles; 
(3) visa svetimųjų kariuo
menė, taip pat ir savano
riai kinai, privalo būti iš
traukta iš* Korėjos per du 
iki trijų mėnesių, ir. ramus 
Korėjos klausimo išsprendi
mas, pasiremiant Korėjos 
suvienijimo reikalu, privalo 
būti įvykdytas pačių korė
jiečiu su priežiūra atstovų 
iš abiejų kariaujančiųjų* pu
sių. bet taipgi dalyvaujant 
ir kitom šalim, kurios ne
kovojo šiame kare.

Višinskis, užg irdamas 
Lenkijos pasiūlymą, smer
kė amerikonus už karo tę-

Washington.— McCarra- 
no įstatymo komisija ap
šaukė komunistus “Sovietų 
agentais” ir nutarė, kad 
Amerikos Komunistų Par
tija užsiregistruotų pas ge- 
neralį prokurorą kaip “ne
ištikima” organizacija.

VIŠINSKIS TEIGIA, KAD AMERIKA 
NORI PRATĘSTI KORĖJOS KARĄ; 

TODĖL JI VENGIA PALIAUBŲ
Sako, karas ilginamas dėl didžiulių pelnų fabrikantam 
ir dėl karinio įkarščio kurstymo prieš Sovietus

United Nations, N. Y. — 
Valdantieji Amerikos -rate
liai nori ilgiau pratęsti Ko
rėjos karą, todėl jie tyčia 
išsisukinėja nuo paliaubų 
su Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika,—sake An
drius Višinskis, Sovietu už- 
sienio reikalu ministras, k-

Višinskis, kalbėdamas 
Jungtinių Tautų seime šeš
tadienį, priminė,'jog Korė
jos karas duoda Amerikos 
bilijonieriams tūkstan č i u s 
milijonų dolerių pelno per 
metus. Todėl jie pasiryžę 
tą karą tęsti kaip galint il
giau.

Kitas Amerikos valdovu 
tikslas yra vis labiau kal
tint karinį amerikiečių 
įkarštį, kuomet Washingto- 
no valdžia visais garais 
ginkluojasi užpuolimo ka
rui prieš Sovietų Sąjungą, 
sakė Višinskis..

O kad galėtų pridengti to-

Amerika reikalauja 
daugiau talkininku 
Korėjos frontui

New York. — Amerika 
griežtai reįkalaus daugiau 
talkininku ka r i u o m e n ė s 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką, sakė 
John Hickerson, valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas.

Skaičiuojama, kaid Korė
jos fronte amerikonai suda
ro 35 procentus, Pietinės 
Korėjos tautininkai 60 pro
centų, o anglai ir visi kiti 
vakariniai Amerikos talki
ninkai tiktai apie 4 proc.

Bailinau atsako į 
Trumą no klausimą

Cleveland.—Vincent Hal
linan, Progresyvių Partijos 
kandidatas į prezidentus, 
pasiuntė sekančią' telegra
mą prezidentui Trumanui: .

“Tamsta reikalavai, kad 
generolas Eisenhoweris pa
rodytų tamstai, kokį jis tu
rį planą greitam karo lai
mėjimui Korėjoje, kad jau 
dabar galima būtų gelbėti 
amerikiečių gyvybes. Tams
ta negausi atsakymo iš Ei- 
senhowerio. Bet Amerikos 
žmonės s į a t o pačiam 
tamstai reikalavimą, p. Pre
zidente.

“Vienintelis klausimas, 
sulaikantis nuo paliaubų 
Korėjoje, yra tiktai būdas, 
kaip turėtų būti apsikeista 
karo belaisviais. Bet dar 
niekuomet istorijoje nebu
vo vedamas joks karas dėl 
tokio klausimo. Tęsti kar 
rą dėl to k 1 a u s i m o yra 
bergždžias, beprotiškas ir 
baisiai žiaurus dalykas.

“Tamsta pats turi galią 

kius savo tikslus, tai Ame
rikos bilijonierių valdžia, 
pasak Višinskio, “sumeške
riojo priekabę” — ginčą dėl 
karinių belaisvių grąžinimo 
iš abiejų pusių. Vartodami 
tą priekabę, jie žada ka
riauti, iki privers Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir jų. 
padėjėjus, kinus palikti 
a m e r ikonams tūkstančius 
belaisviu, kurie būk atsisa- 
ką namo grįžti.

Dėl to Višinskis sakė:
—Amerikonai tuo būdu 

skandališkai laužo tarptau
tinę Gene vos sutartį, pada
rytą 1949 metais. Juk ta 
sutartis reikalauja, kad vi
sos. kariaujančios šalys su
grąžintų namo visus karo 
belaisvius, be jokių apribo
jimu, išskiriant tiktai tuos, 
kurie laikomi teismui kaip 
kariniai kriminalistai.

Nors tą sutarti pasirašė 
ir Jungtinių Valstijų atsto
vas, tačiau jos visokiais bū-

Cal. teisinas panaikino 
ištikimybės priesaikas 
profesoriams

San Francisco. — Vyriau
sias Californijos valstijos 
teismas panaikino ištikimy
bės priesaikas, kurių buvo 
reikalamjama iš Californi
jos Universiteto profeso
rių. Universiteto valdyba 
spyrė visus juos prisiekti, 
kad niekuomet nebuvo ir 
nėra Komunistu Partijos 
nariai ir nieko bendra ne
turi su komunistiniu judėji
mu.

Šiuo sprendimu teismas 
liepia sugrąžinti tarnybon 
profesorius, kurie buvo pa
šalinti , už atsisakymą pri
siekt’ tokią “ištikimybę A- 
merikai.”

Bet teismas užgyrė kitas 
ištikimybės priesaikas, rei
kalaujamas iš valstijos val
dininkų bei tarnautojų.

Syrija abejoja apie 
Amerikos dovaną

Damaskas, Syrija. — A- 
merika skiria $10,000,000- 
Syrijai pagal T r u m a n o 
num. 4 planą atsilikusiems 
kraštam remti prieš komu
nizmą.

Bet Syrijos užsienio rei
kalu ministras Zafir Rifai 
abejoja, ar galima būtu tą 
dovana priimti. Nes Ame
rika * tokiomis dovanomis 
traukia tautas ir j garini' 
savo frontą prieš Sovietų 
Sąjungą.

ORAS. — Giedra ir šalta.

užbaigti šį karą tuojau. A- 
merikos žmonės reikalauja, 
kad tamsta paaiškintum, 
kodėl atsisakai jį užbaigti.”

dais spaudė ir vertė belais
vius sakyti, būk jie nenorį 
namo grįžti. Taip belais
viai buvo net žudomi. To
kiu būdu ir laužoma tarp
tautinė teisė aršiau, negu 
bet kada visoje karų istori
joje. 7L7
Amerikonai atmeta naują * 
pasiūlymą del belaisvių

Višinskis priminė pasku
tinį šiaurinės. Korėjos ge
nerolo KimJl Sungo ir ki
nų savanorių gen. Pengo 
Teh-huai pasiūlymą, kurį 
amerikonai, visai nesvars
tydami, atmetė ir pertrau
kė paliaubų derybas neriba 
tam laikotarpiui. O tai bu? 
vo toks pasiūlymas:

Padaryti paliaubų sutątjbį 
rr tada pristatyti visus vie
nos ir antros pusės belais
vius. į tam tikras vietas nu
ginkluotame ruožte. Vietos 
dėl apsikeičiamu belaisvių 
privalo būti nustatytos pa
gal abiejų'pusių sutikimą.

Kada visi vienos ir kitos 
pusės belaisviai bus perves
ti į atitinkamas stovyklas, 
tai mišri Raudonojo Kry
žiaus atstovų grupė turėtų 
atsilankyti pas ’ skiriamus 
gražinimui belaisvius vie
no ie ir antroje pusėje, ir 
galėtų statyti jiems klausi
mus. *

Belaisviams turėtų būti 
išaiškinta, jog yra užtikrin
tas jiems saugus grįžimas Į 
taiku gvvenima ir kad jie 
neprivalo vėl dalyvauti jo* 
kiuose karini u ose veiks
muose Korėjoje.

Po to kariniai belaisviai 
turi būti apklausinėti ir pa: 
skirstyti pagal tautines jų 
sritis bei gyvenimo vietas. 
Tuojau po tokio apklausi
nėjimo ir paskirstymo jie 
privalo būti namo sugrą
žinti. O tatai galima įvyk
dyti priežiūroje kontroliuO- 
iančiųJu grupių, kurios bū
tu sudarytos iš neutralių 
(bešališkų) kraštų atstovų.

—Tai tokį pasiūlymą 
amerikonai atmetė, atsisa- 
kydafmi net svarstyt j},’’-— 
pridūrė Višinskis,— nors 
pirmiau patys amerikonai 
buvo siūlę panašiu dalyku, 
kas liečia belaisvių grąži
nimą.

Amerikonai atgriebė 
dvi kalno briaunas

Korėja.—šiaurinės Korė-. 
Jos liaudininkai išvien su 
kinais buvo užėmė Pike’s. 
Peak ir Sniner Ridve kalno 
briaunas ties Trikampiu 
Kalnu, viduriniame fronte. 
Bet amerikonai su savo tal
kininkais šturmavo liaudi
ninkus ir atgriebė ta« pozi
cijas. kurios tris kartus eio 
iš vienu ranku i kit«s.

Kitose fronto dalyse kai 
kur amerikonai pastūmėta 
Korėios liaudininkus trupu
ti atgal, o kitur liaudifltttr 
kai priverčia amerikonus 
šiek tiek pasitraukti.
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MAU MAU
RYTINĖJE AERIKOS DALYJE yra Britanijos ko- 

lonija Kenya. Tai platus žemės plotas, apimąs apie 225,- 
ketvirtainių mylių.

Gyventojų Kenya teturi nedaug ,tik apie 4,000,000, 
kurių milžinišką daugumą sudaro negrai.

Baltieji Kenya teritorijoje turėjo ir tebeturi ypa
tingas privilegijas, kuriomis besinaudodami, žiauriai iš
naudoja negrus.

Jau prieš tūlą laiką pavergtieji negrai suorganizavo 
slaptą draugiją, pavadintą Mau Man. Šios, organizacijos 
tikslas: pulti baltuosius ir juos mušti laukan iš Kenya 
srities.

Aną dieną Britanijos kolonijų ministras, Oliver Lyt
telton, pranešė parlamentui, jog pastaruoju metu Mau 
Mau organizacijos nariai užmušė 43 baltus asmenis., gal 
dvarininkus, gal kokius kitus negrų prispaudėjus.

Neturime smulkesnių žinių apie Mau Mau organizaci
ją, tad negalime nieko smulkesnio apie ją pasakyti. Vie
nas aišku: britai negali šiai organizacijai primesti “ko
munizmo,” nes., kaip žinia, komunistai tokių priemonių 
kovai už žmonių laisvę nenaudoja.

Tačiau Mau Mau organizacijos gyvavimas ir veikla pa
rodo, jog ir Kenya srities negrai griebiasi, priemonių ko
vai už savo krašto laisvę. Tos priemonės yra primityvės. 
Reikia manyti, tačiau, kad ilgainiui Kenya srities negrai 
jas pakeis į masinę kovą dėl tautinio išsilaisvinimo.

LAUKIA!
Iš TOKIO PRANEŠAMA, kad Japonijos policija ne

kantriai “laukia” grįžtant 13-kos japonų, dalyvavusių 
Pekingo taikos šalininkų kongrese.

Policija, sako Reuterio žinių agentūra, jau turi išėmusi 
jiems ir “varantus” areštavimui Kai tik tie 13-ka de
legatų grįš, tuojau bus. suimti ir bausti!
•. Anksčiau buvo paskelbta, jog ir mūsų valstybės de- 
partmentas laukiąs amerikiečių, dalyvavusių paminėta
me kongrese...

Tuo pačiu kartu Achesonas iškilmingai pasakė Jung
tinių Tautų 7-tojoj asamblėjoj, kad jis stojąs už taiką!

Komitetas Corliss Lamont’ui remti
CORLISS LAMONT yra humanistinis filosofas, kele

to knygų autorius. Jis profesoriauja Columbia univer
sitete.

Bet Mr. Lamont nenutraukia ryšių su progresyve vi
suomene, su jos judėjimu. Jis priklauso Progresyvių 
partijai, jis praėjusiame tos partijos suvažiavime Chi- 

,,cagoje buvo vienu jo vadovų.
Būdamas profesorium universitete, kurio prezidentu 

: yra. Eisenhoweris, Mr. Lamont, tačiau, nebijojo kandi
datuoti Amerikos Darbo Partijos (kuri įeina Progresy
vių partijon) sąraše į Jungtinių Valstijų senatą.

Mr. Lamont sako kalbas ir jose kritikuoja Eisenhowe- 
rį ir Stevensoną, kritikuoja abi senąsias, turčių partijas 
ir jų kandidatus.

Vadinasi, Lamont nėra bailys. Jis drįsta atvirai tarti 
žodį.už tuojautinę taiką Korėjoje, už išlaikymą civilinių 
teisių Amerikos žmonėms.

Šiomis dienomis New Yorke įsikūrė komitetas Corliss 
Lamont’ui remti. Į komitetą įeina eilė intelektualų, ra
šytojų, žurnalistų, aktorių, profesorių. Komiteto parei
ga: visur ir prie kiekvienos progos raginti piliečius, kad 
jie balsuotų už profesorių Lamont į senatą.'
• Tą patį, aišku, turėtų daryti kiekvienas žmogus, ku
riam rūpi tuojautinis. karo baigimas Korėjoje!
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TIK DVI SAVAITES
IKI PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ tepasiliko lygiai 

tik dvi savaitės. ----'•
Veikiant gerai, galima ir per dvi savaites atlikti di

džių darbų. *
Šios dvi savaitės — pačios svarbiausios rinkiminėje 

kampanijoje. ‘ Visos partijęs sukoncentruos, savo pajė
gas agitacijai.

Turčių partijos, demokratų ir re^ublikonų, turi užten
kamai pinigų ir priemonių balsuotojams pasiekti.

• Progresyvių partijai—kas kita’, ši partija jauna' ir 
Tinansiniai biedifa. Ji yra liaudies partija. Dėl to pažan
gioji visuomenė privalo dėti jup daugiau pastangų,, kad 
šios partijos, žodis—platforma—pasiektų didesnį skaičių 
balsuotojų.

Platforma yra išlęista ir lietuvių kalboje,—ją tenka 
energingai platinti.

Tenka žiūrėti, kad Vincent Hallinan ir Charlotta A. 
Bass gautų juo daugiau balsų. • Nes balsai, paduoti už 
juodu, bus balsais už tuoj autinį karo baigimą Korėjoje 
ir už gynimą civilinių žmonėms teisių.

2 pus!.—Laisve (Liberty)-Antrad., Spalio-October 21, 1952

Kas Ką Rašo ir Sako
KITAS ŽENGTAS 
KATALIKŲ KUNIGAS

Marijonų Draugas rašo:
Paryžiuje įšventintas kunigu 

cistersą vienuolis PaschaJis 
(pasauliniu vardui—Pierre Me- 
noshet), kurs prieš įstodamas 
per 40 metų mokytojavo kata
likę mokykloje,z išaugino gra
žia šeimą ir dabar, per šventi
mą apeigas, dalyvavo jo pen
ki sūnūs su žmonomis ir vai
kais.

Kas sakė, jog katalikų 
kunigai negali ženytis ir 
turėti vaikų?!

go. Sniečkus niekad nuo Lie
tuvos liauidies neatsiskyrė; iš 
jos kilęs, su ja jis gyveno, ko
vodamas už jos interesus, 
ir .šiandien ten pat tebegy
vena. Sniečkus buvo per
sekiojamas ir kankinamas 
smetoniniuose kalėjimuose, 
—kankinamas už tai, kad 
jis gynė darbo žmonių rei
kalus, kad jis kovojo prieš 
fašizmą, už lietuvių tautos

TOKIS TOKĮ PAŽINO IR 
ANT ALAUS PAVADINO

Aną dieną Chicagoje, ra
šo Draugas, Čiang Kai-še- 
ko klikos konsulas Sieng 
Yu ng Yu suruošė didelį ba
lių, kuriame dalyvavo “dau
giau kaip 400 svečių.”

Į tą balių iš lietuvių bu
vo pakviesti “konsulas P. 
Daužvardis su žmona ir 
red. (kun.) J. Prunskis.”

Sieng Yung Yu neatsto
vauja Kinijos, Daužvardis 
neatstovauja Lietuvos, ta
čiau . abudu “dideli vyrai” 
ir geri bičiuliai.

Labai tinka čia tas po
sakis: ’tokis. toki pažino 
ant alaus pavadino.

Tuomet, kai Lietuva buvo 
nacių okupuota, Sniečkus, 
pasitraukęs į gilumą Tary
bų Sąjungos., organizavo 
lietuvių tautai pagalbą, or
ganizavo partizanus kovai 
prieš hitlerininkus, padėjo 
lietuvių tautai greičiau nu
sikratyti hitlerine okupaci
ja.

O ką tuomet darė tie, ku
rie šiandien Sniečkų taip 
žiauriai (ir kvailai) puola? 
Jie talkininkavo Hitleriui, 
o kai vokiškajam okupan
tui pasidarė karšta, kai jis 
bėgo iš Lietuvos, bėgo kar
tu ir dabartiniai Sniečkaus 
“kritikai.” Tūli jų bėgo, pa
likdami savo s e r g a n č ias 
motinas, žmonas, vaikus, 
senus tėvus.!

Ar tokie sutvėrimai gali 
atstovauti lietuviu tauta?! • U V

Newark, N. J
mintys
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VOKIEČIAI 
KLAIPĖDOJE

Pranciškonų laikraštis 
(brooklyniškis) rašo:

Vokiečių Klaipėdoje beliko 
kokie du šimtai. Daugelis jų 
pasisakė esą lietuviai,ir visur 
vartoja lietuvių kalbą. Vokie
čių kalba neuždrausta, bet jos 
gatvėse visai nesigirdi. Jie, y- 
ra blogiau apsivilkę, nes jiems 
nekaip einasi, jei nėra kokie 
specialistai, mechanikai ar 
šaltkalviai, turį gerą apmoka
mą darbą laivų statyboje. Taip 
pat dalis vokįečių dirba žve
jų artelėse.

Nežinome, kiek teisingas 
šis pranciškonų laikraščio 
pranešimas. Tačiau, jei juo 
tikėti, tai, iš tikrųjų, vo
kiečių Klaipėdoje pasiliko 
labai mažai. ’Vadinasi, kiti 
vokiečiai*, kurių ten buvo 
daug, karo metu pabėgo į 
Vokietiją.

Reikšminga tai: pranciš
konų laikraštis sako, jog 
.dalis pasilikusiųjų “pasi
sakė esą lietuviai ir visur 
vartoja lietuvių kalbą.” Tai 
parodo, jog Klaipėda yra 
pilnai atlietuvinta, — net ir 
vokiečiai priversti vadintis 
lietuviais!

Gražios

Spalio 15 d. izraelitų (žydų) 
moterų 
Mrs. Katharine

parengime

KAS FINANSUOJA?
Brooklyniškiame Darbi

ninke, pranciškonų leidžia
mame, garbinama tūla 
Chekhov Publishing House 
leidykla, kuri, girdi, numa
to spausdinti net 35 knygas.

Leidyklą, kurion yra su
sispietę rusai baltagvardie
čiai palaiko Fordo Fonda- 
cija, — kitais žodžiais, au
tomobilių karalius, Fordas.

Ši' leidykla, beje, nume
ta trupinių ir tūliems lietu
viškiems dipukams, todėl 
jie ją šlovina. Jie keikia 
rusų tautą, bet laižo kojas 
rusams baltagvardiečiams!

Ir visa’tai daro tik už 
mestą jiems centelį!

Koks prdsiradimas!

nu-

kalbėjo 
Van Orden, 

Progresyvių Partijos kandida
tė, į Jungtinių Valstijų sena
torius. Savo kalboje ji aštriai 
kritikavo Amerikos vedamą 
užsieninę politiką. Ypatingo 
dėmesio ji savo kalboje atkrei
pė į naudojimą Jungtinių TAu- 
tų tos pavojingos politikos 
pravedimui. Ji tiesiog pasakė, 
kad Trumano administracija 

: sulaužė Jungtinių Tautų čar- 
jterį ir pavertė Jungtines Tau
tas karo įrankiu. Ji priminė, 
kad Itooseveltas ir Willkie 
Jungtines Tautas įsivąizdavo 
•taikos išlaikymo aparatų.

Tarp kitko, Mrs. Ordųn pa
sakė: -v’ .

“Kad Jungtinės Tautos galė
tų atlikti tuos darbus, kuriem 
jos buvo suorganizuotos;:: bū
tent, išvengti didesnių kąru ir 
išlaikyti taiką taikingomis, prie 
monėmis, būtinai reikąfingos 
dvi sąlygos: Pirma, Jungtinių 
Tautų Asembleja ir Saugumo 
Taryba turi susidėti iš tikrųjų 
tautų atstovų. (O tas. reiškia, 
pirmoje vietoje, kad į Jųpgtū 
nes Tautas būtų įsileista lĮKinu 
jos Liaudies Respublika kaipo 
viena iš penkių pastoviųjų na
rių Saugumo Taryboje, ir'taip 
pat į Jungtines Tautas turi bū
ti priimtos visos kitos , šalys, 
norinčios įstoti. Antra sąlyga: 
Kiekviena šalis turi būti laisva 
iwo išlaukinio spaudimo bei į- 
takos. Tas reiškia, 
tinęs Valstijos turi 
jus bilijonus taksų 
dolerių > papirkimui 
valdžių, kad jos 
darbuotųsi už mūsų politikos 
pravedimą Jungtinėse Tautose.

“Jeigu norima Jungtines 
Tautas išgelbėti ir išvengti, 
naujo pasaulinio karo, tad šita 
pasaulinė organizacija šioje 
sesijoje turi užbaigti Korėjos 
karą, kuris jau dveji metai tę
siasi po to, kai Jungtinių Tau
tų tikslas tapo pasiektas, at- 
stumiaųt šiauriečius atgal už 
38-tos paralelės.” .

Mrs. Van Orden ragino su
sirinkusius rašyti laiškus Tryg
ve Lie ir reikalauti baigimo 
karo Korėjoje. Koresp.

liautis klo
nio ketoj ų 

užsieninių 
kalbėtų ir

PUOLA SNIEČKŲ
Lietuvai priešingi laikraš

čiai pradėjo aštriai pulti 
Ant. Sniečkų, Lietuvos ko
munistų partijos sekreto
rių. Girdi, Sniečkus, kal
bėdamas 19-tame komunis
tų-partijos suvažiavime, 
Lietuvos neatstovavo.

Kas gi taip rašo?
Rašo tie, kurie kadaise 

laižė Smetonai kojas, rašo 
tie, kurie iŠ Lietuvos pabė-

nieko • 
veikti,

Washington. — Teigiama, 
kad pats Trumanas įsakė 
daryti šaudymų pratimus iš 
atominės patrankos.

Korėja. — Tęsiasi įnirtin
gi mūšiai tarp amerikonų ir 
Korėjos liaudininkų dėl po
ros kalnų viduriniame fron
te.

pasta- 
reikė-

tvarko 
vieną

Kritika, kritika, kritika!
Sprendžiant iš to, kas pa

starosiomis savaitėmis pri
rašyta mūsų spaudoje apie 
LMS, ši kolumna gal turėtų 
būti užvardinta “LMS Ne
veikia.”

• Kritika, kokia pastaruoju 
laiku buvo adre s u o j a m a 
LMS centrui, be biskio pri
lygsta paplakimui pailsu- 
sio arklio. Toliau nuo cen
tro esantys, draugai — kiti 
patys buvę centroi komiteto 
pareigūnai — nieko dau
giau nemato, tik apsileidi
mą, nevykdymą suvažiavi
mo tarimų ir tt., ir tt.

Kas liečia centro sekre
toriaus pabarimus, ne tik 
nepykstu, bet esu dėkingas 
už kritiką. Tas tik įrodo, 
jog kritikuotojai visgi rū
pinasi LMS gerove. Kitaip 
juk jie nebūtų nei trūkumų 
pastebėję nei išėję spaudon 
su- kritika. Tasz tvarkoje, 
bet... tai dar ne viskas .

Reikalaujant iš ko nors 
atlikimo bent kokių parei
gų, juk reikėtų nepražiūrė
ti nei sąlygų. Na, sakysime, 
kritikai reikalauja, kadcen
tro komitetas turi atlikti 
tiek ir tiek darbų, net or
ganizatorius pasiųsti į ko
lonijas organizuoti meno 
saviveiklos vienetus ir tt.

Kaip tą atlikti, kada vi
si centro komiteto nariai 
sunkesniu ar lengvesniu 
darbu pelnosi duoną kas
dieninę? Kur imti kelionės 
lėšas? Nesakau, kad ir 
prie dabartinių sąlygų ne
būtų galima nuveikti dau
giau, negu veikiama, bet 
pirmiausiai veiklai sąlygos 
privalo—ir gali—būti daug 
palankesnės.

Štai netolimos praeities 
pavyzdis:

Veik iš tų pačių asmenų 
buvęs centro komitetas pa- 
simerjo leisti mėnesinį LMS 
organą — mažą žurnaluką. 
Entuziazmo centre netrū
ko — iš pradžių. Kolonijų 
menininkai irgi talkininka
vo — tūlą laiką.

Bile kokis leidinys tega
li pasilaikyti tik, jeigu gaus 
paramos plačioje visuome
nėje. Ir, žinote, tos para
mos būtų netrūkę, jei vie
nam ar keliem asmenim bū
tų buvę įmanoma per visą 
Ameriką tinkamai persta
tyti reikalą.

Kas atsitiko? LMS žur- 
nalukas mirė, kaip žlugo 
daugelis lietuviškų periodi
nių leidinių praeityje. Cen
tro archyvuose rekordai 
rodo, jog daugiausiai kriti
kuojamasis centro sekreto
rius buvo pats savo locnom 
pastangom surinkęs apie 80 
nuošimčių prenumeratų ir 
išplatinęs apie tiek( pavie
nių egzempliorių, kiek visir 
meno saviveiklos vienetai 
paėmus kartu.

Ne, čia ne pasigyrimas, 
bet grynas faktas.

Sakyti, kad centro komi
tetas apsileidęs ar 
neveikia ir nežadą 
neteisinga. Taip jau bus 
neteisinga laukti, kad nau
jasis. komitetas nuverstų 
kalnus. Kritikams turiu 
pranešti, jog centro komi
tetas turi ir dramos komi
siją, ir muzikos komisiją, ir 
kitą aparatą, kuris jau ga
na sklandžiai veikia! Gal 
būt mes tik nemokame re
klamuotis.

Dramos komisija peržiū
rėjo eilę teatralių veikalų 
rankraščių (kelioliką “pa
veldėtų” iš N. Y. centro) ir 
jau patiekė rekomendaciją 
vieną tuojau išleisti, b kitą 
grąžinti autoriui, su 
ba, kas, numatoma, 
tų. pataisyti.

Muzikos komisija 
turimas dainas ir

LMS VEIKLA
kompoziciją jau padavė 
spaudon. Abi šios komisi
jos veikia bendrai sutaisy
ti visų turimų veikalų ir 
dainų katalogą, kuris neuž
ilgo bus atspausdintas ir iš
siuntinėtas LMS nariams ir 
abelnai lietuvių liaudies 
meno mėgėjams.

Dramos komisija primo
sią planą konkursui. Tas 
bus apdiskusuota sekama
me centro komiteto posėdy
je. Numatoma skirti pri
zą už geriausius scenos vei
kalus — dramas, komedi
jas, operetes.

Centro teritorijoje veikia 
LMS I-ma Apskritis, ry
tuose—III-čia ir Il-ra. Ne
oficialiai pasiūlyta IlI-čiai 
apskričiai pravesti draugiš
kas lenktynes: rytuose at
gaivinti ar naujai suorga
nizuoti du choru, o I-ji ap
skritis padarys tiek pat vi
durvakaruose. “Advokatiš-

kos” taisyklės šiam konfes- 
tui dar nėra išdirbtos, bet 
darbą pradėti niekados nė
ra per anksti. Dirva abiem 
kontestam gana plati. Ry
tuose — Nėw York, New 
Jersey, Connecticut, rytinė 
dalis Pennsy 1 vanijos ir 
kraštas Massachusetts, o 
vidurvakaruose — veik vp% 
sa Illinois valstija, dalis 0- 
hio ir Michigan ir kraštas 
Wisconsin. .

Tikiuosi, kad šie keli pa
aiškinimai atsakys į kriti
kų iškeltus klausimus — 
bent dalinai. O tuom tarpu 
apsižvalgykime kiekvienas 
aplink* save ir surasime, 
kad ar mūsų organizacija 
dar nepriklauso LMS, gal 
jos duoklės nemokėtos jau 
antri metai. Be to, pakal
bėkime bent su penkiais 
liaudies meno mėgėjais, iš- 
aiškinkime jiems LMS 
reikšmę ir paraginkime pri
sirašyti pavieniais.

L. Jonikas

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

naujinimąis, taipgi ir aukomis. Jis nusistatęs laiky®h> 
laimėtojų skyriuje.

Chicaga irgi nepasilieka. L. Prūseika, prisiųsdamaS 
naują skaitytoją, atnaujinimų ir aukų, sakosi, kad ir jis 
darbuosis kiek galėdamas mūsų vajuje. Tai puiku, nes 
visi, žinome kad Prūseika yra užimtas ir kitais svar
biais darbais, bet visvien nepasilieka nuo dalyvavimo 
vajuje. Tai geras pavyzdys kitiems dienraščio rėmė
jams.

Iš Pittsburgho apylinkės sulaukėme gražių pasekmių 
nuo Geo. Urban, No. Braiddock, Pa., atnaujinimų ir aukų. 
Bet kur kiti vajininkai? Pittsburghas didelis miestas ir 
turėtų daug geriau pasirodyt.

J. Didjun, iš New Haven, Conn., prisiuntė atnaujini
mų ir aukų. Kaip matyt iš jo laiško, tai tik pradžia, nes 
jis ruošiasi aplankyti ir kitus miestelius jo kaimynystėje, 
bandyt gauti naujų skaitytojų ir aukų. Lauksime jo 
žinių.v V

Kiekvienais metais musų mylimas dainininkas S. Kuz
mickas dalyvauja vajuje ir gerai pasirodo, bet šį sykį jį 
pralenkė jo‘brolis A. Kuzmickas, iš Girardville, Pa., pri- 
siųsdamas atnaujinimų.

Ir iš Cainados sulaukėme žinių. Torontietis K. prisiuw 
te atnaujinimų, ir sakosi darbuosis kiek galėdamas tvar
kyme mūsų dienraščio, skaitytojų. Nors Canada oficia
liai neįeina į kontestą, bet mes visvien norime pažymėti, 
kad ir jie nesnaudžia.

Aukų gavome šį sykį sekamai:
Po $8: B. Tuškevičius, Scranton, Pa., ir J. Shimkūnas, 

Barrington, N. J. • *
Po 3: V. Bizulis, Phila., Pa., F. Stasiukėlis, Chicago, 

Ill., M. Maurus, Phila., Pa., S. Radušis, Bayonne, N. J.,
M. Klebonas, Chicago, Ill., P. Griciūnas, Phila., Pa., K. 
Maziliauskas, Jersey Cty, N. J., A. Kušleikienė, Phila., 
Pa., J. Webra, Cleveland, Ohio, A. Z'avisius, Jersey City,
N. J., F. Pajaudis, Phila., Pa., A. Matulis, Jersey City, 
N. J., John Kūniškas, Newark, N. J., M. Sabaliauskas, 
Jersey City, N. J., Jonas Urbonas, Phila., Pa., Alex Pi- 
kūnas, Connerton, Pa., A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa., J. 
Miller, New Haven, Conn., iš No. Braddock, Pa.—Wla- 
das Klimavičius, Geo. Urban ir Peter Jeskevičius.

Po $2: J. Zulis, Hyde Park, Mass., W. G. Lasky, Brookj 
tondale, N. Y.

Po$l: P. O. Klimas, Brockton, Mass., B. Nelesh, Phi
la., Pa.., C. Baksas, Camden, N. J., U. Guzonienė, Glou
cester Heights, N. J., F. Bašinskas, Phila., Pa.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
San Francisco, Calif.............................  $50.00
Camden, N.J.'..........................• . ..........
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y. .. 
Newark, N. J....................... .............. .
Rochester, N. Y....................................
Waterbury, Conn.................. ................
Detroit, Mich................... .....................
N. Braddock, Pa................. .............. .  •
Brooklyn, N. Y.................................... •
Scranton, Pa. .. ................. ....................
Bridgeport, Conn..................................
Elizabeth, N. J...........................?........ ’•
Chicago, Ill..............  .............................
Pittsburgh, Pa.................................. • • •
Binghamton, N. Y..................................
Baltimore, Md........................................
Newark, N. J..................... ....................
New York City, N. Y............................
So. Boston, Mass. ...................................

. Haverhill, Mass.............. . .....................
Grand Rapids, Mich.......... . ..................
Paterson, N. J. ...................................
New Haven, Conn..................... •...........
Bayonne, N. J........................... ............
Cleveland, Ohio ..........................•.........
Brockton, Mass......................................
Miami, Fla.................................... .  • • <............... 2.00 .
Philadelphia, Pa............................................   • •.. 1.00
Širdingai ačiū viršminėtiems vaijininkams ir pavie

niams aukotojams. Laukiame daugiau genj žinių.
Laisves Administracija

29.00 
18.00 
15.00 
11.50 
10.00 
10.00 
9.00 
&oo 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00



a. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

IŠDUKTERĖ
(Tąsa)

Vis dar nieko, bet Žarckienė atsiminė, 
kad jau pusmetis ar daugiau, kaip Na- 

^stutė išpažinties buvusi. Atsiminė ir nu
sigando. Nusigando, nes pasijuto ir pa- 

vi esanti kalta. Bet prieš vesdama savo 
išdukterę išpažinties, sekmadienį nuėjo 
pas kleboną pasiklaustų, kas ir kaip su 
kurčia daryti.

— Atveskite šiokią dieną, kai maža 
bus bažnyčioje žmonių, zakristijoj aš ją 
ir išspaviedosiu, — nuramino ją klebo
nas.

Pirmadienį ji ir nuvedė Nastutę išpa
žinties. Po savo mišios klebonas zakris
tijoj ją ir išspaviedojo. Kaip jis su ja 
susikalbėjo, nežinia, tik Žarckienė, klū- 
pojusi prie zakristijos durų, girdėjo, 
kaip klebonas balsiai šaukė, kažin ką 
tais pačiais garsais kartojo, aiškino, ir 
kai visai nutilo, išėjo Nastutė iš zakris
tijos visa užkaitusi, išsidraikiusiais 
plaukais ir vis taisė, pešiojo ant galvos 
skarelę ir tampė ją už kulių. Kai po vi
sų pamaldų abi išėjo į šventorių užkąs
tų, Žarckienė paklausė:

į — Ar supratai gi tu, dukrel, ką sakė 
kunigas?— ir pakštelėjusi sau į ranką, 
wrštu parodė į bažnyčią ir kleboniją.

— Supratau, — atsakė ne savo balsu 
Nastutė ir pridėjo: — Kunigas sakė, 
kad mane dievulis nubaudęs už nuodė
mes, bet už kokias nuodėmes, tai. nesu
prantu.

Žarckienė parodė pirštu į dangų, vėl 
* į bažnyčią, palinksėjo galva ir nutilo. 

Tylomis abi nuėjo ir pas daktarą.
Pirma įėjo Žarckienė per užpakalines 

duris pas daktaro tarnaitę, išpasakojo 
Nastutės ligą, paklausė, kiek ponas imąs 

' už ligonių apžiūrėjimą, ir tik tuomet įsi
vedė į laukiamąjį. Ligonių buvo nedaug, 
ir daktaras tuojau jas abi ir priėmė.

Išklausinėjo Žarckienę, mėgino kal
binti ir Nastutę, bet nesusikalbėjęs lie- 

Ipė jai prasižioti.
— Jai ne gerklytė, ponas daktare, o 

^bi ausytės, — buvo bepradedanti Žarc- 
I Tylenė, bet daktaras ją nutraukė: 
i — Gerai, gerai, motin, pasižiūrėsim 
H f ir ausyčių... Na, prasižiok, mergele... 
O prasižiok...
Į Nastutė nepagavusi daktaro lūpų kru

tėjimo, nesuprato. Tuomet daktaras, 
\ pats prasižiojęs, parodė ligonei, kaip rei- 

! kia prasižioti.
Daktaras pasižiūrėjo g-erklėn, pakrap

štė nosyje, ir, užsidėjęs ant kaktos tokį 
blizgantį ant šikšnos pavertą skritulį, 
težiūrėjo ir į abi ausytes, vėl į nosį, vėl 
^reikalavo prasižioti. ’..

— Blogi dalykai, motin, — pagaliau 
ta\ė daktaras ir, nuleidęs rankas, susi
metė.
— \) kas? — paklausė Žarckienė.

Daktaras, vietoj atsakymo, pagalvojo, 
pag'a\vojo, suieškojo tokį blizgantį šaukš
tuką ir, jį apšluostęs vata, vėl liepė Na- 
stutei prasižioti. Mergaitė žiaukčiojo, 

wspringV, krūpčiojo, savo rankomis gau
dė daktaro rankas, bet gydytojas darė 
savo.

Blogi dalykai, motin, — vėl tą pa
tį pasakė daktaras ir paklausė, argi ne
turėję laiko atvesti ligonę anksčiau. 
Žarckienė norėjo pasiaiškinti, bet dakta
ras vėl ją nutraukė:

— Matote, kad jau vėlu — ir dakta
ras susakė keistą ligos pavadinimą.

— Kad jai, ponas daktare, tik ausy
tės, — buvo vėl bepradedanti aiškinti 
Žarckienė, bet daktaras nedavė jai kal
bėti ir paliepė kuo greičiau vežt mergai
tę Kaunan į ligoninę, kitaip ji visam gy
venimui pasiliksianti kurčia.

’ — Kad jai lašų kokių ar mostelės, — 
suabejojo Žarckienė.

Nei lašai, nei mostelė, motin, čia 
* nepadės! Supranti: nebepadės!.. Reikėjo 

’ ? anksčiau...
— Taip pat buvo ir mano vyrui, tai 

pamažėl, pamažėl ir praėjo, — spyrėsi 
> Žarckienė.

— Aš parašysiu raštelį; su šituo raš
teliu ir važiuokit... Kur vešite ligonę, 
Kaunan ar kur kitur?

— M-es dar pasitarsim su vyru... Kad 
daktaras duotum kokių lašelių ar mos- 
teles..'.

MpT —- Lašelių aš prirašysiu tik dėl dezin- 
ERTiekcijos, bet be operacijos čia neapsieis!..

Lašeliai tik suminkštinimui... Tai kur 
’̂.rašyti — Kaunan? — ir daktaras, pada
žęs į rašalinę plunksną, įsisiurbė Žarc- 
kienei į akis.

f, 1 — Rašykit kad ir Kaunan, bet mes dar

pasitarsime abu su tėvu.
Nastutė visą laiką stovėjo prie stalo 

ir sekė akimis daktaro ir tetulos lūpas.
— Ką daktaras sakė? — paklausė ji j 

atsidūrusi gatvėje.
— Daktaras sakė, kad tave reikia vež^ 

ti į Kauną ir daryti operaciją! Supran
ti — džiru džiru šnai! — ir Žarckienė, 
mostelėjusi ranka į Kauno kraštą, paro
dė jai į ausis ir pademonstravo, ką reiš
kia džiru džiru šnai!

Nastutė suprato ir pravirko. Nu
braukė nuo akių ašarą ir Žarckienė, ir 
abi nuėjo su receptu į vaistinę.

Ir vienai, ir kitai dar paliko mažutė 
viltis, tai daktaro prirašyti lašai.

Ir vaistininką prašėx Žarckienė moste
lės, prašė patarimų ir teiravosi, ar ne
galima būtų kaip nors našlaitę pagydyti 
be Kauno ir be operacijos.

5
Nelinksmos grįžo abi namo. Buvo jau 

pavasaris. Ėjo plačiais laukais, žaliomis 
pievomis, krūmais; sutrumpindamos ke
lią brido per balas. Laukuose giedojo 
vieversėliai, ganėsi galvijų bandos; balo
se pempės verkė; arimuose krutėjo nuk- 
sėjo artojai ir buvo keista, kad Nastutė 
visa tai matyti mato, bet nieko negirdi; 
dar labiau buvo keista ,kai jas pasivyda
vo tarškantis vežimas ir kai šaukdavo 
kas, kad pasišalintų iš kelio. Nastutė 
negirdėjo ir iš kelio nesišalino.

Pradėjo vartoti ir vaistus. Pati Žarc
kienė kas rytas ir vakaras lašindavo jai 
į abi ausis lašus, užkišdavo vata ir dary
davo visa taip, kaip sakė daktaras, bet 
vežti mergaitę į ligoninę vis dar atidė
liojo. _ . ,

— Žinai, Jonai, niekas* nesidaro — 
kaip kurčia, taip kurčia, iš tikrųjų, ar 
nereikėtų ligoninėn vežti, — vėl primi
nė Žarckienė savo vyrui.

— Ar pabaigė gi vaistus?
— Dar truputis liko.
—Kai pabaigs vaistus, tada ir pažiū

rėsime, o dabar per anksti apie ligoninę 
kalbėti, — nuramino ją vyras.

Ir jie daugiau nebekalbėjo. Nebekal
bėjo ir kai mergaitė pabaigė vaistus.

* $ *
\

)

Buvo sekmadienis. Visi Žarckų vai
kai išvažiavo bažnyčion. Išėjo ir Nastu
tė. Namie pasiliko abu seniai.

— Kažin ar jau suma? — paklausė 
Žarckienė savo vyrą ir, paėmusi į ran
kas maldaknygę, neskubėjo jos atskleisti.

— Gal dar ne, — paabejojo Žarckus 
ir, valandėlę pagalvojęs ir pasižiūrėjęs 
į susimąsčiusią žmoną, paklausė:

— O ko taip susidūmojai?
— Aš susidūmojau dėl Nastutės; vis

gi, tėvai, reiktų kas nors daryti — jei ne 
Kaunan, tai nors Panevėžin pas geresnį 
daktarą. Gaila mergaitės.

— Vežk, kad nori.
— O tu nenori?
— Man nėra kada... Man tik viena dy- 

vina: mergaitė sveika, greita, darbšti... 
ir negirdi... Aš manau, kad išsivaikščios 

. ir gan. Kai man anais metais...
— Kada gi beišsivaikščios, žiūrėk, jau 

kelintas mėnuo?!
Abu ilgai tylėjo. Žarckienė su neat

skleista maldaknyge ant kelių sėdėjo 
prie lango, senis, pasirėmęs alkūne ant 
stalo, kažin ką galvojo ir, išplėtęs akis, 
žiūrėjo neva vienon vieton. Pagaliau jis 
tarė:

— Dieva valia, motin, maž taip ge
riau?.. '

— Kaip geriau?! — nustebo žmona.
— Ir nuo svieto marnasčių toliau, ir 

namus geriau pridabos, ir niekam nenu- 
sidės... Kol gyvi — rūpinsimės mes, o 
po mūsų mirties — mūsų vaikai.

— Bijok dievo, tėvai, mergaitė graži, 
skaisti, gal ištekėtų, savo šeimos susi
lauktų, gal dievas duotų...

— O mums kas?! — nutraukė ją vy
ras, —auginom^, auginome, rūpinomės, 
rūpinomės, o ji išeis, ištekės ir sudiev— 
nei dėkui, nei išgraužk!.. Po metų kitų, 
žiūrėk, jau ir merga!.. O dabar geros 
mergos ir už kelis šimtus litų negausi!

Vėl abu ilgai tylėjo ir vengė' žiūrėti 
, viens kitam į akis; pagaliau vėl prabilo 
šeimininkas:

— Žiemai kailiniukus pasiusime, kur
paites įtaisysime. Tu suknelę kokią su- 
durstyk. Ir mergaitėms uždrausk kur- 
čionka pravardžiuoti. Tegu, ir pogulio 
ilgiau paguli, ir pamieg'a. Kitąsyk ir pa
sigailėk...

(Bus daugiau)

Montreal, Canada
Tikimasi keleivių sumažėjimo 
gatvėkariuose

Pakėlus gatvėkarių ir auto
busų važiuotos kainas, tikima
si, kad del tos priežasties ke
leivių sumažės apie 6%. Bet 
Montreal© Transportacijos 
Komisija visvien apskaičiuoja, 
kad su pakėlimu fėro kainos, 
jos pelnas pakils $3,500,000.

Dokumentai rodo, kad nuo 
liepos 1 d., 1951 m. iki birže
lio 30 d., 1952 m., 21,327,337 
asmenys metė į baksą pinigais 
(po 10 c.) ir už tai buvo su
rinkta $22,132,733.70 ir va
žiuotojai, kurie pirko tikietus 
(tada 3 už 25 c.), sumetė jų 
305,109,188 ir už tai surinkta 

! pinigų, $25,425,765.63. Mo
kyklinio amžiaus vaikučių 
per metus pra važinėja biskį 
viršaus 20 tūkstančių.

Gelžkeliečių vedamos derybos
Kadangi gelžkelių darbinin

kų derybos su kompanijomis 
dėl algų pakėlimo nedavė lig- 
šiol jokių rezultatų, tai daly 
kas pavesta tyrinėjančiai ko
misijai ištirti dalykus ir pada
ryti atatinkamas rekomendaci
jas. Komisijai vadovauja aukš
čiausiojo teismo teisėjas R. L. 
Kellock.

Derybų tyrimas prasidėjo 
šią savaitę. Sesijos vedamos 
privatiškai prie uždarų durų, 
todėl šiuos žodžius rašant dar 
nežinoma, kokios to tyrimo 
pasekmės bus ir kada pasi
baigs. Kaip žinia, geležinkelie
čiai reikalauja pakelti algas 
po 45 c. Į valandą.

Montrealo miesto statistika

Kaip išduotų leidimų davi
niai rodo, tai mieste yra 
šunų 16,054 (neskaitant Ver- 
duno), arklių 1,209: kiekvie
nam jų atskirai leidimas kai
nuoja po $5.40.

Mieste yra auto taksikų 
i14,364, dviračių 32,856 ir ar- 
I kliais traukiamų vežimų 88.

H i pnotizuoto j ų, burtininkų, 
palmistų, visų yra po vieną ir 
jiems leidimai kainuoja po 
$108 į metus; dar leidimai iš
duoti keturiems garsinimo 
plakatus nešioti, po $10.80; 
penkioms varžytinių parduotu
vėms leidimai išduoti po 
$216.; Norintiems savo pini
gus skolinti, išduota 11-kai as
menų leidimai, taipgi po $216. 
Keturiems pinigų skolintojams 
už užstatus (pawnbrokers), 
po $324.; Keturioms privatiš- 
kų detektyvų agentūroms, po 
$216.; 49-niems graboriams, 
po $108 į metus; ir šešiems 
kaminkrėčiams išduota leidi-
mai po $54.

338 miesto leidimai išduota, 
po $216, asmenims, kurie tu
ri teisę pardavinėti alkoholi
nius gėrimus, naudojant juos 
vietoje.

Montrealas turi 24 priva- 
tiškas ligonines, kurioms leidi
mas irgi kainuoja po $216 į 
metus, 20 vaikų darželių po 
$10.80, 2,148 butus išnuomavi
mui po $2.16, ir 240 viešųjų 
skalbyklų po $54.

Atwater tuneliui jau 
užsakytos lempos

Miesto valdyba įsakė viešų
jų darbų departmentui įstatyti 
trafiko lempas iš abiejų galų 
prieš statant Atwater tunelį, 
kuris vedamas po apačia La- 
chines kanalo. Lempos jau už
sakytos ir, manoma, kainuos 
apie $6,000.

Tunelio pravedimą, kaip ži
nia, tvarko federalė valdžia, 
miestui prisidedant su vienu 
trečdaliu lėšų, kurio pastaty
mas kainuos apie $2,000,000. '

Vičiams staigmena
Spalių 4 d., Alekui ir Tek

lei Vičiams, jų gerų draugų 
pastangomis, buvo surengta 
staigmena-balius, pagerbti 
juodu jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga.

Dalyvaujant gražiam būre
liui svečių ir viešnių, “jauna
vedžiai” buvo gražiai pagerb
ti ir priedui—-dar apdovanoti.

Serga
Alekas Veilskus yra sunkiai

Detroit, Mieli.
Kadangi visai maža dalis 

narių lankosi Detroito Lietu
vių Klubo. susirinkimuose, tai 
bus ne pro šalį pastebėt, kas 
buvo svarbaus praėjusiame 
susirinkime.

Skaityta keletas laiškų. Po
ra buvo iš miesto inspektorių 
kas liečia namą. Tam tikri da
lykai reikia pakeisti dėl visų 
narių apdraudos.

Taipgi valdyba raportavo, 
kad esą paėmę Liability Insu
rance.

Skaitytas laiškas nuo Michi
gan© gubernatoriaus Williams 
ir jo žmonos, kuriame ačiuoja 
už pakvietimą į Klubo įkurtu
vių balių.

Taipgi skaityta laiškas nuo 
adv. St. Masis, kuri ačiuoja už 
suteiktą jai dovaną—plunksną 
su Klubo pirmosiomis raidė
mis ir su Masytės pavarde. 
Dar ji priduria, kad reikalui 
esant, su; mielu noru patar
nausianti Klubo gerovei.

Buvo skaityta skundas, ku
ris palikta valdybai ištirti.

žinant tą visą dalyką, rei
kėtų pabausti pačius skundi
kus, ne kaltinamuosius.

—o—
Pašaukimas per telephoną 
$20 arba 10 dienų arešto

Valgykloje, 419 E. Jeffer
son, Willard Strickland pra
dėjo triukšmauti. Policistas, 
laisvu nuo tarnybos laiku, ci
viliai apsirengęs, Stanley Bo- 
laski, parodė triukšmaujan
čiam policininko žvaigždę ir 
patarė triukšmautojui nusira
minti ir eiti namo. Strickland 
prišokęs prie telefono šaukia 
policiją, sakydamas, “čia yra 
vyras rodantis žibančia ble- 
kę.”

Policija už poros a miliutų 
pribuvo valgyklon, ii’ šaukė
ją areštavo ir nusigabeno, 
policijos nuovadom Ten pat jį 
nubaudė užsimokėti $20 arba 
10 dienų arešto.

Reikia žinoti, kada policiją 
šaukti.

—o—
Kiaulė, kuri kiauliškai 
ir pasielgė

Snuffy McGill, fotografas- 
mėgėjas, kuris per keliolika 
metų fotografuoja visokius 
gyvūnus, State Fair, nuvažia
vo j farmą kur norėjo foto
grafuoti Charles McCallo 
kiaulių paveikslus. Norėdamas 
nuimti labai įdomioje pozoje 
kiaulės paveikslą, atsigulė ant 
žemės ir ruošė kamerą. Pasta
roji pasismaginusi kai šoks 
ir su savo snukiu kai smogs 
kameron ir fotografo veidan
kad šis vargšas buvo net api
braižytas, o jo kamera sudau
žyta, filmą sugadinta.
, Tur būt būta nemandagios 
kiaulės, kad ji pasielgė visai 
kiauliškai.

Kaip teisėjas surado 
kaltininką

Policistas Clattie Berryman 
pagavo žaidžiant kauliukais 
(žaidimo kauliukai-keturkam- 
piai), abu žaidėjus areštavo. 
Tai buvo Roscoe Jones ir Ed
die Glenn. Ir jiedu buvo 
pastatyti prieš teisėją Joseph j 
A. Gellis. Abu buvo kaltina
mi kaipo ardytojai ramumo, 
teisėjas jų klausia, kurio yra 
tie žaidimo kauliukai? Abu 
teisinasi ir verčia bėda kits 
ant kito. Teisėjas Gellis, tada 
klausia policisto:

“Ar tai tu paėmei daisus 
be v a 1 d ž i o s leidimo?”

“Taip, gerbiamasis.”
“Tu neturėjai teisės to da

ryti, atiduoki kauliukus, ku
riam priklauso,” pareiškė tei
sėjas. Glenn šaipydamasis 
tuojau atkišo ranką, gauti at
gal tuos kauliukus.

Glenn gavo 90 dienų arešto, 
o Jones buvo paleistas. Taip 
teisėjas diplomatiškai surado 
tikrąjį kaltininką.

Spartakas

susirgęs ir randasi Reddy Me
morial ligoninėje.

Taipgi serga Julė Vagonie- 
nė. Neteko patirti, kokia liga 
serga. Ligonė randasi namuo
se. J.—

Philadelphia, Pa.
Mano kelionė j Forest City

^Pasiilgau senovės draugų ir 
pusseserės M. Stankevičienės, 
ir pasileidau į kelionę. Dar 
gavau progos ir pagrybauti. 
Kadangi jau seniai buvau va
žinėjusi tais keliais, tai jie 
buvo man jau kaip ir pamiršti.
Važiuojant nuo Scranton, Pa. 

ir aukštyn pro tuos miestelius, 
matosi kalnai. Kur pirmiau 
buvo kiek gražesnės vietos, 
dabar užverstos žemėmis ir 
anglies liekanomis.

Kai palikau Philadelphia, 
buvo labai graži diena. Bet kai 
pasiekiau Carbondalę, Pa., iš
kilo audra su lietum ir ledais 
kur viską pradėjo daužyti.
šiaip, taip atvažiavau į Forest 

City, Pa. Susiradau pusseserės 
namą, kurį dar ne per seniau
siai nusipirko, pardavusi far
mą. Jos neradau namie, mat, ji 
vis dar važiuoja kilimų (rogų) 
austi j Simpson, Pa. Tuo tarpu 
pasikalbėjau su Stankevičiumi, 
aplankiau Helen Kundrotukę, 
dabartinę Gulbinienę. Paskųs 
kitomis dienomis pasimačiau 
su kitais draugais ir tai pačia 
proga “pasigrybavau,” aišku 
kurie jau buvo sudėti į bonkas.

I Už tai ačiū draugams.
Paskui pusseserės sūnus pa

vežė iki Kundrotų. Draugė 
Kundrotienė dar ir sūrį suspau
dė. Tik aš labai apgailestauju 
kad draugas Kundrotas serga. 
JĮ kankina sunki liga. Jau nuo 
seniau jį vargindavo nedagir- 
dėjimas ir dabar dar prisidėjo

ši sunki liga.. Atrodo kaip Ir 
paralyžius, sunkiai kalba. Aš 
nuo savęs patariau jam pamai
nyti klima/tą, „ ir važiuoti f 
Floridą, gal ten kiek geriau 
būtų. Bet jis nusiskundė, kad 
tam nėra ištekliaus. Bet ant 
farmos tokiam ligoniui yra 
sunku.

Drg. Kundrotas yra LLD 
219 kp. ir LDS 27 kp. sekreto
rius. Gaila draugo. Tiek ma
žai yra tokių draugų ir tie pa
tys nyksta.

Ir mirusio Gulbino žmona 
skundžiasi nesveikata. Daug 
pergyveno visokių vargų, palai 
do jus vyrą ir jauną dukterj. 
Duktė paliko sūnelį nepilnai, 
metų amžiaus, kurį jai tenka 
auginti. J. Gulbinas buvo dide 
lis Laisvės patriotas. Jisai vi
sada su aukomis Laisvę parem
davo. Jis sakydavo : Aš niekur 
negaliu išeiti nuo farmos, tai 
nors pinigiškai paremsiu Laisn 
vę.

Tai tiek įspūdžių. Bet ir 
man tur būt senatvė jau atsi
liepia : pavažinėjau, pavargau. 
Pusseserės sūnus parvežė ma
ne į namus. B. Navalinskienė.

New York. — Senato ko* 
misija, kvosdama ištikimai 
bę amerikonų tarnautojų 
Jungtinėse Tautose/ pade
da Eisenhoweriui, sako N. 
Y. World - Telegram. - >’•

Washington.—Buvęs pro
fesorius George F. Miller, 
72 metų amžiaus, pėsčias 
nukeliavo 2,025 mylias nuo 
Georgijos valst. iki Maine.

♦

g

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
BANKETĄ IR KONCERTĄ 

Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
RUBA HALL 

414 Green St., Philadelphijoj
Programa prasidės 7:30 v.- (Salė atdara 6 v.)

Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai
svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A. i 
Šmito, kaipo vieno, iš senesniųjų lietuvių visuomeni- 
ninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A. • 
Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon- • 
certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva
nausko “Kėpurningų” orkestrą gros iki vėlumos.

Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir 
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik . 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.

Rengimo Komisija.

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. "'4-

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. • •7t'‘

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontu
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 mosti? 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles aF 
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. ir

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

Hartforde galite gauti vaistinėse ąnt; Park ir Hudson; Governor'ir
Sheldon gatvių.

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

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
. ’ . ’ Telefonas Poplar 4110
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Lietuviai teatrininkai
jau ruošia programą

Praėjusį sekmadienį teko 
žeiti į Liberty Auditorium. Už
suku į restoraną. Manau, iš
gersiu kavos ir dar ko dau
giau. Girdisi patalpose koks 
vaidinimas. Klausiu pas gas- 
padarių, kas čia veikiama.

—Na-gi, dar nežinai, vykdo 
praktikas veikalo “Trys Myli
mos.”

—Trys mylimos! Eisiu jų 
pažiūrėti.

Kad jūs žinotute, tiek prisi- 
juokau, jog ir pietų nenorėjau. 
Mat, pas mus priprasta, kad 
jeigu įvyksta koks nesusiprati
mas tarp jauno vyro ir senos 
moters, tai vis vyras kaltas. 
Bet veikale “Trys Mylimos” 
jau kitaip. Pusėtinai apsenusi 
moteriškė kimba prie jauno 
vyro.

Paklausiau teatrininkų, ka
da bus vaidinamas tas įdomus 
veikalas. Atsakė: 23-čią lap
kričio (November), Liberty 
Auditorijoje. Bet, sako, ką 
čia matai, tai dar ne viskas. 
Dar bus daugiau. Mūsų jau
nuoliai dirba, kiek drūti, kad 
visi atsilankiusieji būtų 
nėdinti ir jų pateiksima 
ramos dalimi.

Taigi, aš būsiu. Ir jūs
te pamatyti programą lapkri
čio 23-čią. Be abejonės, būsite 
patenkinti. Praktikas matęs.

u-

uzga- 
prog-

būki-

Kriaučių Atydai!
ir 

tre
ti n i-

' Gerbiamieji kriaučiai 
kriaučkos, užbaigę darbą 
čiadienį traukite tiesiai i 
jos svetainę. Bus svarbus su
sirinkimas ir ant vietos patirsi
te, kame yra tas svarbumas. 
Jeigu tuomi laiku kriaučiai 
yra šaukiami į susirinkimą, tai 
galite patys suprasti, kad yra 
svarbu dalyvauti visiems.

Spalių (October) 22 d. įvyk
sta lietuvių kriaučių susirinki
mas tuojau po darbo, 5 valan
dą vakaro, unijos svetainėje, 
11-27 Arion PL, Brooklyne.

Nepamirškite: susirinkimas 
prasidės 5 valandą. Turėkite 
su savimi unijos ir social secu
rity korteles.

(205-206)
S.

LLD Kuopoms ir 
delegatams

LLDSvarbu atsiminti, jog 
2-sios apskrities metine konfe
rencija į'vyks spalių 26-tą, Li
berty Auditorijoje.

Kuopos privalo išrinkti dele
gatus. Delegatams reikia sten
gtis dalyvauti. Ištikus neišven
giamam susitrukdymui, dele
gatai privalo apie tai infor
muoti pavaduotoją — alterna
te, kad kuopa būtų atstovauta 
konferencijoje. N. K.

New Yorko^MžafelI nlot Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

PRANEŠIMAS

Prašo ateiti užtarti 
mokytojus ir teises

Jungtinis Darbininkų Veik
los Komitetas, kuris šaukia 
demonstraciją prie Švietimo 
Tarybos raštinės ateinančio 
ketvirtadienio prievakarį, pra
šo darbininkus dalyvauti.

Užtarimu persekiojamų mo
kytojų, užtarsime visus, sykiu 
ir patys.save, nuo McCarrano 
r a g a n g a u d i šk u persekiojimų, 
pareiškia jie. Ragina visus 
teisių ir laisvių šalininkus tie
siai iš darbo patraukti demon
stracijom

Įvyks spalio 
iki 7 vai. prie 
St., Brooklyne. 
užpakalyje
mentinių krautuvių (prie 
IToy t-Sch ermerh orn stoti es 
Ind. subway linijų).

23-čią, nuo 4
110 Livingston 
Vieta randasi 

didžiųjų depart- 
pat 
ant

Rinkiminės žinios
Prieš kelėtą dienų Columbia 

Universiteto 95 profesoriai 
pasisakė prieš savo įstaigos 
prezidento kandidatūrą į ša
lies prezidentą. Pasisakė ne 

j už Eisenhower), bot už jo opo
nentą* Stevensoną.

To pasėkoje, spalio 15-tą 
30 profesorių pasisakė už Ei
senhower).

Pirmieji,' pasisakydami už 
Stevenson<T, viešai pareiškė, 
jog jie negali vykdyti švietimo 
valdininkų raginimo jiems ne
sikišti į politiką. Už tai tūli 
Eisenhowerio šalininkai pasi
sakiusius už Stevensoną apšau- 
kdinėjo “ružavais.”

Pasisakiusiųjų už Eisenho
wer) lyderis Dr. Harry J. 
Carman, tačiau, prašalino tą 

i kurstyto j išką mintį. Jis pareiš
kė, jog jis pats su tais žmonė
mis dirbo ilgą eilę metų ir ži
no, kad “jie nėra raudonai
siais, o Columbia nėra raudo
na įstaiga.”

Nežiūrint skirtumų pasirin
kime kandidato, profesoriai 
nesileidžia sukurstom! vieni 
prieš’ kitus profesijos srityje.

Žydų laikraščiai prašo 
išgelbėti Rosenbergus

Greta pažangiosios žydų 
spaudos, už panaikinimą Ro- 
senbergams mirties bausmės 
pasisakė du paprastai pažan
giečiams nepritariantieji laik
raščiai Jewish Daily Forward 
ir Jewish Day.

is Central National Bank of 
Mineola dingę $7,600, kuriuos 
A&P krautuves paslai buvę į- 
metę į naktiniams depozitams 
dėžę.

PIRMOJI TYLI FILMĄ PER 25 METUS!
MATYKITE AKADEMIJOS DOVANOS LAIMĖTOJĄ 

RAY MILLAND 
PILNAME STAIGMENŲ

"The Thief”
su MARTIN GABEL ir perstatant RITA GAM 

o scenoje asmeniškai:
JOHNNY JOHNSTAN — Dainavimo žvaigždė

• JERRY COLONNA — Garsus komedininkas

ROXY 7th Avė. ir 50th Street

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Matykite svarbią filmą
LLD 185 kuopa šaukia 

svarbų susirinkimą sekmadie
nį, spalio 26 d. Liberty Au
ditorijoje. Kviečia iš 
plačios apylinkės jame 
vauti.

šiame susirinkimo bus
dyta garsioji Hollywoode da
ryta filmą ‘Grapes of Wrath’. 
Ši filmą parodo 
vedė mūsų šąli
llooverio režimas, 
laikais, kuomet 
vištos puodo ir du 
liai garadžiujo, iš
nieji žmonės gyveno.

visos
daly-

paro-

prie ko pri- 
prezidento 
kaip tais 

žadėta dvi 
automobi- 

tikro bied- 
Tai ne

paprasta filmą, kuri iššaukė 
daug diskusijų.

Artinasi rinkimai. Piliečiai 
turėtų būti sargyboje savo 
reikalų. R'epublikonų ir demo- 
,kratų partijų kandidatai da
bar daugiau/ žada publikai, 
negu Hooveris anais laikais 
žadėjo, ši filmą parodo, kas 
iš tų pažadų išėjo.

Taipgi šiame susirinkime 
turėsime trumpą prakalbėlę 
rinkimų klausimu ir diskusijų. 
Todėl svarbu kiekvienam ja
me dalyvauti. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Komisija.

Grossui netenka 
nuolankauti

Policistų teisme liudydamas 
gemblerių tūzas Harry Gross 
taip atsikirto policistų advo
katui Fabricant: “Kokiu kvai
liu tu gali tapti ?Muk tą klau
simą atsakiau bent 20 kartų!”

O kartą, kai nenorėdamas 
atsakyti klausimo Grossas ad
vokatą vėl kvailino, o tas tei
sinosi negirdėjęs jo atsakymo, 
Grossas paragino teismo steno- 
grafą: “Prašau tamstą paskai
tyti tą klausimą ir atsakymą 
advokatui.”

Liaudis protestavo prieš 
skriaudų žmonių sveikatai

Daugelio liaudies organiza
cijų atstovai dalyvavo valdinės 
Miestui Planuoti Komisijos po
sėdyje City Hali praėjusį ket
virtadienį. Ten buvo svarsto
mos paskyros miesto gyvento
jų sveikatos reikalams.

Gavę progą tarti žodį, ne 
vienas kalbėtojų pareiškė, jog 
paskyros, kokios valdininkų 
yra dabar pasiūlytos, yra ’tai
komos daugiau gyventojų ne
sveikatai, negu sveikatai. Svei
katai saugoti jos per menkos. 
Kad prie tokių paskyrų mies
tui gręsia daugybė pavojų, 
tarpe tų plitimas džiovos.

Kaip neplis džiova ir kitos 
ligos, kad net nepakankami 
Sveikatos. Departmento valdi
ninkų pareikalavimai 
n u k a p o j am i p u si a u. 
mento viršininkas Dr.
Kogel pareikalavo
paskyrų $125,003,507. Budže- 
to Kom. pasimojo 
$64,571,084.

Paskyrose visai 
fondų didžiausiai
ligoninės Brooklyno Bedford- 
Stuyvesant sričiai, nei New 
York o Hari emu i.

Liudydama viešame budže- 
tui svarstyti posėdyje, Mrs. 
Viola Coles sakė, jog reikalas 
Bodford-Stuyvesant sričiai li
goninės nėra eilinis. Kad tai 
yra “gyvybes ar mirties klausi
mas.” Ji priminė paties miesti
nio departmento pateiktus 
duomenis, kad toje srityje

miršta kita tiek kūdikių

paskyrų* 
Depart- 
Marcus 
metiniu

duoti tiktai

nonumatyta 
reikalingai

ir 
motinų, ir kad džiova pasireiš
kia penkis kartus daugiau, 
gu viso miesto skale.”

Ji reikalavo skirti visą 
sričiai būtiną $15,000,000 
mą.

Mrs. Hattie Brisbane, 
vaikų motina, kvietė komisijos 
narius: “ateikite į mūsų na
mus ir pamatykite, kas atsi
tinka, kuomet vienas šeimos 
narys suserga!”

Joseph Banks, negras laiva- 
krovis, liudijo, kad prieplau
kose sužeistas darbininkas da
žniausia nuvežamas j ligoninę 
jau miręs. O taip yra dėl to, 
sakė jis, “jog trunka taip ilgai 
j ligoninę nuvežti.”

Greta tų ir daugelio kitų 
panašių liūdymų, buvo paste
bėta, kad ir departpiento vir
šininkas Dr. KogcL .apsilenkė 
su savo pažadais. Savo pareiš
kime praėjusio rugpjūčio mė> 
nosį jis sakė, kad Bedford- 
Stuyvesant sričiai ligoninė 
yra pirmiausiu reikalu. Tačiau 
oficialiame prašyme paskyrų 
tos ligoninės reikalą uždėjo 
paskutiniu iš 30 paminėtų rei
kalų.

Bendrai, valdininkai vengė 
atsakyti į klausimą, dėl ko net 
pernykščiame budžete 
pažadėti ir jau nuskirti 
gai būsimai ligoninei 
nupirkti, pasiūlytame
metams budžete tapo nubrauk
ti. Rep.

ne

tai
su-

buvę 
pini- 

žemę 
1953

Išgirskite, kur 
išrinkus tarnai

Spalio 23-čios vakaras yra 
tam diena ir Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo salė visiems 
taip patogi vieta, kad patoges
nės negali būti. Salė randasi 
senajame lietuviais apgyventa
me centre, Williamsburge, 280 
Union Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyne.
• Mitingą rengia ir vistis kvie
čia Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-ji kuopa. Įžanga ne
mokama. Prakalbos prasidės

ie kandidatai 
is taikai!
lygiai 8 vai.

Kalbėti anglų kalboje tiki
masi gauti žymų vietos žmonių 
kandidatą įstatymdavystėn. Gi 
lietuvių kalboje aiškinti apie 
rinkimus jau yra pasižadėjęs 
Rojus Mizara.

Narių Dėmesiui
Pirmos kuopos nariai prašo

mi atvykti lygiai 7:30, nes tu
rime pirm prakalbų nutarti 
porą neatidedamų dalykėlių.

Kuopos Valdyba.

Profesorius pasitraukė' 
iš pareigų

Dr. Clarence F. Hiskey, 
Brooklyno Polytechnic Institu
te profesorius, praėjusį pir
madienį buvo pašauktas pas 
McCarrano komitetą. Jis ko
mitetui neatsakė į klausimą, ar 
jis yra komunistu.

Praėjusį trečiadienį 
teko darbo. Oficialiai
ma, būk jis “rezignavo.” Bet 
kada įstaigos viršininkas Dr. 
Harry S. Rogers tapo apie tai 
paklaustas, atsakė: “Well, jo 
rezignacija buvo visų intere
sams.’’

jis ne
skelbta

Iš to suprasta, jog įstaigon 
buvo spaudimas atstatyti pro
fesorių Hiskey. šis jau yra 
antrasis netekęs darbo bėgiu

nuo to laiko, kai 
komisija ^pradėjo 
kamantinėti.
buvo New York o

trijų dienų 
McCarrano 
profesorius

Pirmuoju
Universiteto profesorius Dr. 
Edwin Berry Burghum, kuris 
tapo suspenduotas iš pareigų 
už kelių valandų, po to, kai 
jis atsisakė atsakinėti klausi
mus apie savo politines pažiū
ras.

Įtūžęs tėvas teispiabutyje 
vos nepapiovė jauną marinin- 
ką, kaltinamą su jo taip pat 
jauna dukterimi turėjus lyti
nius santikius. Tėvas areštuo
tas. Sužalotasis-ligoninėje.

Jei jūs norite parduoti 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

na-

MAJOR OIL BURNER CO.
Now has immediate opening for 

Oil Burner Service man. Exper
ienced. Steady year-round work, 
with guarantee high weekly salary. 
Vacation with pay. Apply in person.

2123 N. Broad St. 
See Mr? Auslandcr.

(205-209)

CABINET MAKERS
Experienced on kitchen and 

fixtures, steady work, good working 
conditions, good pay. Apply in per
son.

HANSEL’S WOODWORK Co.
E. Academy Street 

Clayton — Glassboro 4-2686 
(206-208)

store

REPAIR MEN
Experienced on transmissions, part 

time work, steady job, good pay 
right

for
man. Apply in person.
C. & J. AUTO PARTS 
62nd & Passyunk Avė.

See Joe or Chick 
(206-208)

Niekas nebandė Grosso kal
tinti įžeidime teismo, kaip tai 
buvo dž^’oma pirmajame dar
bininkų vadų teisme. Aname 
teisme net adokatai buvo nu. 
teisti “už įžeidimą teismo”, 
nors jie nieko teisme nekvaili
no, tik bandė pasakyti žino
mus faktus.

Bepigu gembleriui būti teis
me liudytoju! - T.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Bet vis tiek šitas Amerikos 
politikierių žygis priklauso 
didžiausio pakvaišimo katego
rijai, pirmos ir aukščiausios rū
šies 'kriminalybei. Jie daro vis
ką, ką tik pajėgia, kad iš nau
jo pastatyti ant kojų visas tas 
Vokietijos jėgas, kurios pasau
liui davė Hitlerį ir karą.

Labai seniai, prieš suvirs 
pusantro šimto metų, Thomas 
Jeffersonas iš gilumos širdies 
pasmerkė krikščioniškąjį neto
lerantiškumą. “Nuo įvedimo 
krikščionybės,” jis pasakė, 
“milijonai nekaltų vyrų, mote
rų ir vaikų buvo sudeginta, nu
kankinta, nubausta ir įkalin
ta?”

O ką tokie žygiai pasiekė ? 
Ogi tik tiek, jis pasakė, kad 
jie “pusę pasaulio 1 pavertė 
kvailiais, o kitą pusę veidmai
niais!”

To paties siekia ir šių dienų 
reakcionieriai su savo netole
rantiškumu. Tik kadangi da
bar žmonės aukščiau pakilę 
ir labiau apsišvietę, tai bigo- 
tams ir idijotams sunkiau se
kasi.

Darbininkų radio
programos

Rinkiminiais ir bendrai 
darbo žmonėms reikalais 
(taikos, civilinių teisių) į- 
domių kalbų galima išgirsti 
pasiklausius šių radio prog
ramų :

Spalių 20-tos vak. 10:05 
vai. kalbės Albert Lannon iš 
stoties WLIB.

Spalių 21-mos ryto 10:15 
kalbės Pettis Perry iš stoties 
WLTB.

Spalių 23-čios ryto 10:15 
kalbės Simon W. Gerson iš 
stoties WLIB.

spalių 24-tos ryto 10 :15 
kalbės Jesse Gray iš stoties 
WiLIB, o 9 :05 vakaro kalbės 
Leon Wofsy iš stoties 
WMCA.
Spalių 27-tos vakaro 10:05 

kalbės Joseph Bucholt iš 
stoties WMGA.

Spalių 28-tos ryto 10:15 
kalbės Mel Williamson iš 
stoties WLIB.

Spaliųv 30-tos ryto 10:15 
kalbės Simon W, Gerson iš 
stoties WLIB.

Spalių 31-mos ryto 10:15 
kalbės >■ Abner W. Berry iš 
stoties WLI1BI O vakaro 
9 :05 kalbės Mary Morris iš 
stoties WMCA. '

(Lapkričio 3-čios vakaro 
10:05 kalbės Claudia Jones 
iš stoties WMCA.

Stotis WLIB gaunama 119 
ant jūsų radio. Stotis 
WMCA—570. Abi girdimos 
tolų užmiestyje.

IRON WORKERS
Experienced on iron railings, stea

dy work, top working conditions, 
good pay. Apply in person or phone.

LOUIS HENRY
5226 N. 2nd St., MI. 4-0387 

(208-212)

CABINET MAKERS & HELPERS 
Experienced, willing and capable. 

Steady work, good working condi
tions, good pay. Apply in person 
phone.

SPORN. FURNITURE CO. 
922 Master St., ST. 2-6003 

(205-207)

or

BUTCHER
Experienced to work in sausage 

kitchen, also experienced in pork 
boning. Steady work. Union pay. 
Apply in person.

DEITZ & WATSON, INC
501 Jackson St., Camden 

(205-207)

Carpenters. Exp. window hang
ers Spring balances, weather strip
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, Ncw Jersey.

(200-206)

work.

FEMALE
CLERK TYPIST

Experienced, general office 
Steady position, pleasant surround
ings, good pay, apply in person.

JOHN SEXTON CO.
Delaware Ave. & Chestnut St.

See Mr. Lafferty 
’ (205-209)

WOMAN SETTLED
Cooking and general housework. 

No laundry, sleep in, own room, and 
bath. Dr’s home, adult Family.

Must be free to travel, steady po
sition, good salary for right woman.

Phone Collingswood 5-0821 
(206-208)

HOUSEWORKER, GENERAL
Light laundry, some cooking, re

ferences and experienced required, 
small family, $30 weekly. Steady 
position for right woman. Phone 
HADDONFIELD 9-2142 for inter
view.

(206-212)

Woman, Vicinity of West Phiia.
Housework, laundry, cooking, 

must be fond of children. Thursday 
and every other Sunday off. Sleep 
out, must have excellent references 
and experience. Steady position for 
right woman. Call between 9 & 12.

TR. 7-8658
(206-2-12)

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

t

WORCESTER, MASS.
Bankietas Uždarymui Olympia 

Parko

Spalių 25 d., 6 vai. vak., jvyks 
šaunusis bankietas Olympia Parke, 
68 So. Quinsigman Ave., Shrewsbu
ry, Mass. Rengia L.S. irD.B. Drau
gija, tai yra tradicinis ištakingas 
bankietas. Kalakutienos ir kumpių 
mėsos su visais pridėčkais valgiams, 
išsigerti taipgi drūtesnių ir lengve^, 
nių gėrimėlių ganėtinai. Gali dalĄ^ 
vauti nevien nariai. Rengėjai kvies 
čia visus 
vėlumas, 
t ros.

j smagią sueigą, šokiai iki 
prie Frank Navis orkes-

Komitetas.
(206-207)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Prižiūrėti du vaikučius. Gaus nuo
savą kambarį, valgi ir algą. Turi 
kalbėti angliškai. NI. 5-9008.

Reikalinga namų darbininkė, vi
rėja, patyrusi, kalbanti angliškai; 
3 suaugę; • geri namai. $150 j mė
nesi. Telefonuokit BOulevahd 3-2689 

(204-206)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Puikiausia vieta dėl Bar 
& Grill, geras lease. Kampinis na
mas su Air Condition. Praeivių ir 
rezidencijinė vieta, arti BMT ir8th 
Avė. traukinių stočių. Kreipkitės: 
449 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(202-207)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

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 7-3838 

VALANDOS:

Penktadieniai* nftdary*

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
. Cor. Hewe. St.

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

—už griežtai žemas kalnai.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6231

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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