
Kas už ką ?
Ecuador respublikoje.
Peliena ir gyvatiena.
Dar apie tą koncertą.

Rašo R. MIZARA

Per ketveris metus republi- 
konu ir demokratų lyderiai 
pamiršta, kad Amerikoje gy
vena tokia tautinė grupė, 
kaip lietuviai amerikiečiai.

Bet tie lyderiai atsimena 
lietuvių kilmės amerikiečius, 
kai ateina prezidentiniai rin
kimai.

Tuomet vienos ir kitos par
tijos paskirtieji agentai zuja, 
ieškodami sau talkininkų net 
ir pas mažas tautines grupes. 
O kai kuris šių grupių asmuo 
pasisako už tą ar kitą partiją, 
tuomet siuntinėja spaudai 
džiaugsmingus pranešimus, 
rėkdami: žiūrėkit, kokie gar
bingi vyrai mus remia.

★

štai republikonai praneša 
mums, kad 'Eisenhowerj re- 
mią LRKSA sekretorius Kvie- 
tkas, advokatai Laukaitis ir 

^įalna, taipgi Trečiokas ir Pi- 
w?us žiūrįs.

Bet gi jie (politiškai) yra 
generolai be armijos.

Yra, beje tarp lietuvių g,e- 
' nerolų be armijos, kurie pasi

sako ir už Stevensoną.
O visgi—lietuvių visuomenę 

sudaro milžiniškoje daugumo
je darbo žmonės, trokštanti 
taikos ir gražesnio, užtikrin- 
tesnio rytojaus.

Na, ir jie turėtų atiduoti 
savo balsą už Vincent Halli- 
nan ir Charlotta A. Bass, 
Progresyvių partijos karui i- 

- datus, kurie vyriausiu šūkiu 
stato: tuojau baigti mūšius 
Korėjoje, o pankui tartis.

I Tūlas Juozas Yuršėnas gy
vena Ecuador respublikoje, 
Pietų Amerikoje.

Jau per d ve j is metus jis 
dirba prie geležinkelio staty
mo darbų.

“Darbas sunkus ir uždar
biai maži, be to, maistas pras? 
tas,” skundžiasi Yuršėnas.

Maistas ir drabužiai bran
gūs. »

žmonės ten žemei dirbti į- 
rankių neturi. Aria kairė
mis su ark^u. Vežimų nėra. 
Javus veža asilais, o “gyven
tojai, nemėgsta' patarimų ir 
aukšta dora nepasižymi.”

Vietos gyventojai, “indijo- 
nai nešykštūs, dažnai pavai
šina peliena ir gyvatiena...”

Taip Yuršėnas rašo brook- 
lyniškiam pranciškonų laik
raščiui. Ir jis prie tų graudžių 
verksmų prideda:

“Įvežtieji Stalino agitatoriai 
neturi pasiseki mo, darbi
ninkai jų neklauso...”

Nežinome, kas tie “įvežtie
ji agitatoriai”, — gal būt 
Yuršėno vaizduotės padaras.

Bet jei “Stalino agitato
rių” ten yra, tai jie, be abe
jojimo, pataria darbininkams 
nevalgyti pelienos ir gyvatie- 
nos, o organizuotis ir kovoti 
už tai, kad gautų pakanka
mai jautienos, avienos, bei 
kiaulienos.

Jei tokio patarimo Juozas 
Yuršėnas neklauso, tai jo pa
ties nelaimė.

Beje, pranciškonų laikraš
tis Yuršėno laiškui uždėjo to- 
kj pašaipos kupiną antgalvj: 
“Lietuvis palmių pavėsyje!..”

Tėveliai pranciškonai, liau
kitės šidiję iš nelaimingų savo 
tautiečių!

“Nežiūrint bendrų pastan
gų, publikos atžvilgiu, baltų 
koncertas nedavė lauktų re
zultatų,” dejuoja Juozas Tys- 
liava.

“Visuomenės nejautrumas 
tokiems dideliems dalykams, 
gal būt, truputj apvylė ir 
kompozitorius ir rengėjus,” 
akompanuoja Juozui pranciš
konų Darbininkas.

Gi koncerto rengėjai “tik 
vieniems muzikantams... su
mokėjo daugiau, kaip 4,000 
dolerių.”
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STREIKUOJA FARTINAI 
VISI MINKŠTŲJŲ 
KASYKLŲ MAINIERIAI
Patys unijos nariai streiku protestuoja, kad valdžia 
nukerta mainierių išgautą ai gos priedą iš kompaniją

Washington.— Streikuo
ja jau beveik visi 375,000 
minkštosios anglies mainie
rių, be jokio unijos vadovų 
įsakymo. Jie streiku pro
testuoja, kad valdinė algų 
nustatymo komisija nutarė 
numušti 40 centų nuo $1.i90 
kasdienio algos priedo, ku
rį unija išsiderėjo iš kom
panijų.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis šau

Japonai statys lėktuvus 
karui prieš partizanus 
Pietinėje Korėjoje

Pasadena, Calif. — Japo- 
njoj bus statomi tam tikri 
lengvi lėktuvai, pritaikyti 
kovai prieš partizanus Pie
tinėje Korėjoje, kaip pra
nešė sugrįžęs iš Japonijos 
amerikonas fa b r i k a n t a s 
Wendellis Fletcher.

Liaudies partizanai yra 
kariniai susiorganizavę ir 
užpuldinėja amerikonų ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kų kariuomenę, ardo jų 
traukinius, sprogdina til
tus ir tt.

Wendellis Fletcheris yra 
pirmininkas japonų orlai
vių korporacijos skyriaus 
Pasądenoj, Californijoj.

Japonų lėktuvus žygiams 
prieš partizanus pirks Pie
tinės Korėjos tautininkai 
bei amerikonai. Tie mažiu
kai lėktuvai bus ginkluoti 
kulkosvaidžiais ir rakieto- 
mis. Jiems pakilti bei nu
tūpti reikėsią tik 500 pėdų 
ilgio ruožto ant bile kelio.

Japonijos ex-ministras 
nuteistas už kyšius

Tokio, Japonija. — Teis
mas nuteisė buvusį Japoni
jos finansų ministrą T. Ku- 
rusu 18 mėnesių kalėti ir 
$10,000 baudos sumokėti už 
tai, kad jis, būdamas val
džioje, ėmė iš biznierių ky
šius. Todėl jis darbavosi, 
kad valdžia duotų jiems di
deles, neužtikrintas pasko
las.

Pietų Afrika. — Nuvir
tus traukiniui nuo bėgių, 
žuvo 23 asmenys ir sužeis
ta 63.

Kas padengs deficitą, mes 
nežinome ir tai mums nerūpi.

Svarbu pabrėžti, kad tas 
koncertas, spalio 12 d. Carne
gie Hall,—buvo rengiamas ne 
meniniais sumetimais, o poli
tiniais.

Koncerto rengėjams juk 
menas nerūpi. Jei jiems me
nas rūpėtų, jie neorganizuotų 
visokių rėksnių pikietavimui 
progresyvūs visuomenės kul
tūrinių pramogų.

Kas vėją sėja, tai audrą 
pjaunaI
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| Anglija siunčia karo laivus ir 
lėktuvus prieš Kenyjos negrus

kia platųjį unijos komitetą 
šį trečiadienį Washingtone. 
Komitetas spręs, kaip unija 
turi atsiliepti į valdžius ko
misijos daromą skriaudą 
angliakasiams.

Kompanijos šaukė mai- 
nierius sutikti su valdžios 
numuštu algos priedu ir 
grįžti darban; sako, “mes 
nekaltos, kad valdinė komi
sija nukerta mūs.ų žadėtą 
jums priedą.”,

Pietą Afrikos policija 
po mirtiną riaušių 
apgulė negrą priemiestį

X '
Portx Elizabeth, Pietų 

Afrika. — Baltųjų policijos 
šauliai visomis pusėmis ap
gulė New Brightoną, negrų 
gyvenamą Port Elizabetho 
priemiestį. Policininkai su
ėmė kelias dešimtis negrų, 
kaltinamų už dalyvavimą 
kruvinose r i a u š ė s e prieš 
baltuosius.

Riaušės kilo, kuomet per
eitą sekmadienį policija 
areštavo du negrus kaip 
nužiūrimus vagis. Kiti ne
grai atėmė areštantus iš po
licijos. Tada užsikūrė kru
vinos kautynės tarp polici
jos ir baltųjų, iš vienos pu
sės, ir negrų, iš antros. Už
mušta 7 negrai ir 4 baltieji. 
Sužeista apie 30 asmenų iš 
abiejų pusių.

Saigon, Indo-Kina.—Pran
cūzai giriasi beveik sunai
kinę bei išblaškę 1,000 su
kilėlių prieš juos Kambodi- 
joje, Indo-Kinos dalyje.

ORAS.—Giedra ir netaip 
šalta.

Višinskis dėstė, kaip Amerika rengiasi naujam karui
/United Nations, N. Y. — 

Andrius.- Višinskis, vyriau
sias Sovietų Sąjungos dele
gatas, Jungtinių Tautų sei
me, kaltino Ameriką už 
bandymą vąrtot pačią Jung- 

- Tinių Tautų organi z a c i j ą 
kaip karinės savo politikos, 
įrankį.

Amerika taip paveikė An
gliją, Franci ją ir kitus sa
vo šelpiamus kraštus, kad 
jie Jungtinėse Tautose re
mia Atlanto Sąryšį ir kitas 
karines amerikonų sutartis, 
kurios laužo Jungtinių Tau
tų principus.

Višinskis vadino klastin
gomis Amerikos kalbas apie 
norą taikos bei nusiginkla
vimo. Jisai sakė:

—Toms kalboms priešta
rauja Amerikos veiksmai.

Paskutiniais > metais už- 
puolingasis Atlanto kraštų 
sąrvšis dar smarkino pasi
ruošimus nauiam pasauli
niam karui^ Amerikai rei- 
kąlaujant, į tą sąryšį

London.—Anglija pasiun
tė šarvuotlaivį su šimtais 
jūreivių ir būrį lėktuvų su
batalijom! kareivių į Keny- 
ją, anglų koloniją rytinėje 
Afrikoje, kad slopintų išsi- 
veržusį negrų sukilimą 
prieš anglus. Tenaitinė an
glų policija ir kariuomenė 
jau nepajėgia numalšint su
kilėlių.

Anglijos valdžia bijo, kad 
neišsivys.tytų toks pavojin
gas gyventojų karas prieš 
anglus, kaįp Malajoje.

Pranešama, jog kerštin
gam bruzdėjimui prieš an-

Socialistų kongresas 
reikalauja Keturių 
Didžiųjų konferencijos

Milan, Italija. — Socialis
tų Internacionalo kongresui 
įteikta rezoliucija reikalau
ja surengti Keturių Didžių
jų konferenciją — Jungti
nių Valstijų, Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Franci- 
jos — ir per derybas spręs
ti, kaip galima būtų sujung
ti rytinę ir vakarinę Vo
kietiją į vieną vokiečių 
valstybę.

Šią rezoliuciją pagamino 
vadovaujantieji Franci jos, 
Anglijos, Belgijos, Vokieti
jos ir kitų kraštų socialis
tai. Todėl suprantama, kad 
ir visas socialistų kongresas 
užgirs rezoliuciją.

Vietnamo liaudininkai 
užėmė kitą tvirtovę

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atėmė iš 
francūzų Giahoi miestą su 
tvirtove, už kelių mylių į 
pietus nuo Nghialo .tvirto- 
viško miesto.

Liaudininkai jau pirm po
ros dienų užėmė Nghialo, 
sunaikindami bei suimdami 
visą ten buvusią francūzų 
kariuomenę.

įtraukta dar Turkija, Grai
kija ir vakarų Vokietija ir 
Jugoslavija. Vakarinėje Vo
kietijoje atkuriama vokie
čių armija po hitlerinių ge
nerolų' komanda.

Jungtinių Valstijų valdo
vai pasibalnojo karui ir tū
las Lotynų Amerikos šalis, 
kaip kad Braziliją, Kolom- 
biją ir kt. Jie taipgi pada
rė karini Pacifiko sąryšį su 
Australija ir Naująja Ze
landija.

Atlanto kraštai, vadovau
jant Jungtinėm Valstijom, 
darė didžiulius laivynų ir 
oro jėgų pratimus, “provo
katoriškai nukreiptus tie
siog prieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš liaudiškos demo
kratijos šalis.”

Karo bazes
Valdiniai Amerikos rate

liai prisisteigė paujų bazių- 
stovykių savo armijai, lai
vynui ir oro jėgoms visuor 

glus ir kitus baltuosius va
dovauja slapta negrų orga
nizacija Man Mau. Jie už-
puldinėja anglų įstaigas, 
baltųjų misijas ir, sakoma, 
nužudę jau 44 asm. Maiš
tininkai,žudą ir neištikimus
savo tautiečius, kurie liudi
ja ar kitaip padeda anglams 
prieš negrus.

Kėny ja turi 5 milijonus 
gyventojų ir apie 220,000 
ketvirtainių mylių plotą. 
Tarp gyventojų tėra tik 
29?000 anglų ir kitų baltų
jų; bet baltieji viešpatauja 
ir viską valdo. c

Rhee sako, amerikonai 
būtinai reikalingi 
Korėjos karui

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
pareiškė, jog amerikinė ar
mija dar būtinai reikalinga 
karui prieš Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus ir kinus.

Taip Rhee atsiliepė į ge
nerolo Eisenhowerio kalbą, 
kad galima būsią grąžint 
amerikonus namo, palie
kant patiems azijatams ka
riauti Korėjoje.

(Trumanas vadina tą Ei
senhowerio prižadą “žiau
ria veidmainyste.”)

Tęsiasi žiaurūs mūšiai 
dėl Korėjos kalnų

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
vis dar laikosi Pike? s 
Ęeak’e, vienoj iš Trikampio 
Kalno viršūnių, nors buvo 
pranešinėjama, kad ameri
konai su savo talkininkais 
užvaldę tą kalną, vidurinia
me fronte.

Šėlsta įnirtingos atakos 
ir kontratakos dėl to ir ki
tų kalnų.

se keturiuose pasaulio kam
puose — Kanadoj, Grenlan
dijoj, Islandijoj, Norvegi
joj, Danijoj, Azoruose, 
Francijoj, Francūzų Mo- 
rokkoj. Tripolitanijoj, Sau
di Arabijoj, Turkijoj, Japo
nijoj ir kituose kraštuose, 
ir vis kaip galint arčiau So
vietu Sąjungos. Vien tik 
Anglijoj Amerika įsitaisė 
26 karines bazes lėktuvams 
bei kitoms ginkluotoms jė
goms. /
Milžiniški kariniai pelnai
Per dvylika mėnesių nuo

1952 metų vidurvasario iki
1953 metų vidų r v a s a r i o 
Jungtinės Valstijos skiria 
58 kartus daugiau pinigų 
kariniams tikslam^ negu 
nėr 12 mėnesių 1937-1938 m. 
Taigi dabar karinėm lėšom 
Amerika išleidžia • daugiau 
kaip 74 procentus visų me
tinių savo iždo pajamų. Ir 
vien 1951 metais kariniai 
darbai, davarė amerikinių
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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

McCARRAN PERŠA, KAD 
KOMUNISTŲ PARTIJA 
ĮSIREGISTRUOTŲ
Komunistą advokatai kreipsis į Aukščiausią Teismą, kad 
panaikintą prieškonstitucinį McCarrano įstatymą

Washington. — Antrinė 
McCarrano įstatymo komi
sija paskelbė, kad Amerikos 
Komunistų Partija — tai 
esą Sov. Sąjungos “agen
tai,” todėl partija turėtų 
įsiregistruoti teis i n g u m o 
departmente kaip “komu
nistinio veikimo organiza- • • M ci.ia.

Komisijai prieš Komunis
tų Partiją liudijo valdžios

Smarkus trukšmas socialis
tu kongrese dėl Franko 
piršimo į Jungt. Tautas

Milan, Italija. — Socialis
tu Internacionalas laiko čia 
antrąjį savo kongresą. Kilo 
didelis trukšmas, kuomet 
Norvegijos socialistų dele
gatas Finn M'oe pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos turė
tų priimti Franko fašistų 
Ispaniją ir visas kitas šalis., 
kurias siūlo anglai - ameri
konai bei Sovietų Sąjunga. 
O kaip dabar yra, tai an
glai - amerikonai Jungtinė
se Tautose, pavyzdžiui, at- 
,meta Vengriją, užtat So
vietai atmeta Italiją ir tt. 
Tokiu būdu Jungtinės Tau
tos ir nėra tikrai pasaulinė 
organizacija.

Ispanų, francūzų ir kitu 
kraštų socialistų delegatai 
smarkiai kritikavo Moe už 
siūlymą priimt fašistinę Is
paniją i Jungtines Tautas.

Amerikiniai koresponden
tai rašo, kad šis kongresas 
atstovauja 62 milijonus pa
saulio socialistu.

Dalyvavo ir elementas 
Attlee, buvusios anglų dar- 
biečių valdžios ^premjeras. 
Jis kalbėjo prieš komunis
tus.

bilijonierių pelnus iki 43 bi
lijonų dolerių per metus, 
tai yrą, 13 kartų daugiau 
nekaip 1938 metais.

Kartu Amerika verčia 
Angliją, Franci ją ir kitus 
savo talkininkus daugerio
pai pasmarkint ginklavimą
si.

Amerikos valdžia dabar 
skiria atominėms bomboms 
dvigubai daugiau pinigų, 
nekaip pernai.

Amerikonai išbando ir 
karines ligų bakterijas Ko
rėjos kare, kaip tvirtino 
Višinskis.

Rengdamasi nauiam pa
sauliniam karui,. Amerika, 
stengiasi kariniais darbais 
išvengti ir grūmojančio jai 
pramonės krizio. Juk ir 
pats Wall S try to Žurnalas 
ir Nation, taipgi Taftas, ge
nerolas Van Fleet ir kiti 
Amerikos politikieriai pri
pažino, kad dabartinė Ame
rikos gerovė rymo ant kari
nių darbų, sakė Višinskis.
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apmokami šnipai— Budenz, 
Gitlow, P. Crouch ir kt.

Komunistų Partijos advo
katai įrodinėjo, kad ji yra 
savistovi politinė marksis
tų - leninistų partija, ne
priklausanti nuo Sovietų 
Sąjungos.

Antrinė komisija suside
da iš dviejų narių—advoka
to P. C. Browno ir moky-. 
to jos Kathrynos McHale.

šios komisijos nutarimą 
turės tvirtinti pilnatinė Mc
Carrano komisija, kurioj; 
apart Browno ir McHale, 
yra dar du nariai — buvęs 
ateivybės komisionieriusW. 
B. Miller ir advokatas Da
vid J. Coddaire.

Komunistų Partija turi 
teisę dar Įrodinėti pilnati- 
nei komisijai, kodėl privalo 
būti atmestas nutrinės ko
misijos tarimas.

Jeigu pilnatinė komisija 
užgirtų ta tarimą, tai Ko
munistų Partija , kreipsis Į 
Jungtinių Valstijų Aukšč.* 
Teismą, prašydama visai 
■panaikinti McCarrano’ įsta
tymą, kain priešingą* šalies 
Konstitucijai. J;.;

Konstitucija užgina vers
ti žmones pačius prieš sa
ve liudyti, o McCarrano 
reikalaujamas Komunistų 
Partijos isiregis.tr a v i mas 
yra bandvmas priversti ją 
liudyti prieš save.

Komunistų advokatas Vi
to Marcantonio, buvęs kon- 
gresmanas, pareiškė:

•—Trumano valdžia prieš 
rinkimus nori pasirodyti 
geresne ragangaude, negu 
republikonai ir jų sen. Mc
Carthy. Todėl valdinė Mc
Carrano komisija ir perša, 
kad Komunistu Partija įsi
registruotų. Tuom nori pa
tarnauti Stevensonui, de
mokratų kandidatui j pre
zidentus. • ; ,

Vokiečiai teisia 5 
žydus bankininkus

Frankfurt, Vokietija.'— 
Vokiečiai teisia penkis žv- 
du Industrinio Banko virši
ninkus už 10 milijonų mar
kiu nušmugeliavimą j kitas 
šalis. Žydai saiko, kad tai 
naciškas teismas.

Mirė prof. Rostovcev .
New Haven, Conn. — 

Mirė rusas istorikas Mi
chailas Rostovcevas, garsu
sis Yale Universiteto pro
fesorius, 81 metų amžiaus. 
Jis parašė daugiau kaip tu
ziną’istorinių knygų įvai
riomis kalbomis — angliš
kai, vokiškai, rusiškai 
framcūziškai ir lotyniškai.

Hanoi, Indo-Kina.—Fran
cu zai gaudo ir laukinių tau
telių žmones iš kalnų kaip 
rekrutus karui prieš Viet
namo liaudininkus. 1 ;

isiregis.tr
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DEL PLANO KARUI
- KORĖJOJE BAIGTI

RINKIMINIUOSE DEBATUOSE, ar kaip kitaip tai 
pavadinsime, tarp Trumano ir Eisenhowerio iškilo vie
nas įdomus incidentas;

Eisenhoweris dažnai primena Trumanui, o tai reiškia 
ir Stevensonui, karą Korėjoje: beprasmį, nereikalingą 
karą, kuriame aiperikiečiai paaukojo nemaža žmonių ir- 
turto, bet kuris nevadinamas karu, bet vadinamas “po
liciniais veiksmais.”

Norėdamas užduoti Eisenhoweriui per nosį, preziden
tas Trumanas aną dieną jam maž daug šitaip pasakė: 
Jei generolas Eisenhoweris žino, kaip užbaigti karą Ko
rėjoje, tegu jis jam, prezidentui, pasako.

Nežinome, ar Eisenhoweris “pasakys” prezidentui, ko 
pastarasis nori. Nežinome, ar jis išduos “sekretus” sa
vo oponentui. Mes nemanome, kad Eisenhoweris tai pa
darys., kadangi jis ligi šiol niekur viešai neišstojo prieš 
tą karą, kadangi jis yra republikonų mašinos dalis, o 
republikonų lyderiai trokšta karą Korėjoje ne siaurinti, 
bet platinti!

Mus, tačiau, stebina vienas dalykas: prezidentas ne-' 
žino, kaip baigti karą, kurį jis pradėjo.

Jis prašo patarimų iš savo oponento. Jis prašo su
teikti jam “planą,” pagal kurį būtų baigtas Korėjoje 
karas!...

KODĖL PREZIDENTAS TRUMANAS nepaprašo ka
ro Korėjoje baigimui pla^o iš kito savo oponento, iš 
Vincent Hallinan,’ kuris, nuolat tai viešai ir atvirai sako 
Amerikos žmonėms?

Andai Vincent Hallinan šitaip pastebėjo prezidentui 
Trumanui:

“Jūs, ponas prezidente, sakotės esate istorijos studen
tas. Ar jūs Kur nors girdėjote apie karą, kuris būtų ve
damas dėl apsikeitimo karo belaisviais? Įsakykite su
laikyti mūšius ir tuomet jūs sau galite visą savo gyve
nimą kalbėti, ką norite.”

“Sulaikykite mūšius,” sako Progresyvių partijos kan
didatas, o vėliau galima tartis dėl visos eilės kitų klau
simų.

O kai dėl karo belaisvių, — Genevos sutartis, tarptau
tinė sutartis, salio: po taikos paliaubų visi karo belais- 

* viai turi būti grąžinti i tuos kraštus, iš kur jie yra kilę, 
iš kur pareina.

Tai kodėl čia išimtis?
•

TENKA PASAKYTI, jog vis daugiau ir daugiau žmo
nių pasisako už Progresyvių partijos kandidatų—Vin- 

, cent Hallinan ir Charlotta Bass—nusistatymą karo Ko
rėjoje baigimo klausimu.

Andai dienraštis Tacoma Nėws-Tribune (Washingtono 
valstijoje) išstojo su įvedamuoju, užgirdamas Vincent 

‘ Halltaano poziciją ir smerkdamas Trumano administra
cijos atsisakymą baigti karą Korėjoje.

Panašiai padarė kitas. Washington/) valstijos dienraš
tis, “Bellingham Herald.”

Iš tikrųjų, kiekvienas asmuo, nežiūrint jo politinių pa
žiūrų, jei jam tik rūpi taika, bus priverstas sutikti su 
Progresyvių partijos kandidatais ir jų pozicija karo bai- 

' gimo klausimu.
Karas nebus baigtas, jei nebus įsakyta armijoms baig

ti mūšius, liautis kariavus.

RYŽTASI NUPILIETINTI?
SPAUDOJE PASIRODĖ žinių, jog mūsų krašto Imi

gracijos departmentas pasiryžo nupilietinti vienų žymų 
United Electrical (UE) unijos veikėją, James J. Matles.

Mr. Matles .toje unijoje eina -organizacinio direkto
riaus pareigas.. Tai veiklus ir sumaltus veikėjas, daug 
nusipelnęs paminėtai unijai savo ištikimumu- ir darbu.

- Matles išbuvo Amerikos, piliečiu 18 metų. Šioje 
šalyje jis gyvena jau 23 metus. Karo metu jis. tarnavo 
kariuomenėje. Na, ir šiandien jis ryžtamasi nupilietinti 
už tai, kad jis ir jo atstovaujamoji unija nepritaria tru-

■ irianmei karo politikai!

TRUMANAS NEW YORK if
PREZIDENTAS TRUMANAS sakė visoje eilėje New 

Yorko miestų kalbas, agituojančias už Stevensoną.
Tūlose vietose, kur prezidentas kalbėjo, tuojau iškilo 

obalsiai su reikalavimais, kad būtų baigtas karas' 
Korėjoje.

Kai kur buvo iškelti obalsiai, kad prezidentas “kąlin- 
tų nacius, o išleistų iš mirties kameros Rosenbergus.”

Vienoje vietoje, Suffolk ir Delaney gatvių kampe, pre- 
; zidentas, pažvelgęs į iškeltus obalsius, sakė: Tie žmo-. 
į Dės nesupranta klausimų—jiems reikia jie išaiškinti.

Deja, prezidentas neišaiškino, kadangi jis pats, pasiro
do,- nenori jų suprasti ar nežino. Nes, jei jis juos gerai 
žinotų, tai nebūtų viešai raginęs Eisenhowerį duoti jam 
patarimus, kaip baigti karfį Korėjoje.

Neseniai medikai paskel
bė, kad išrado piliukes, ku
rias imant pora gali išveng
ti nepageidaujamų vaikų. 
Kitais žodžiais, gali vaikus 
pasikviesti savo šeimon ta
da, kada sveikata, išteklius 
ir poroje sugyvenimas lei
džia.

Regis, turėtų tuo džiaug
tis kiekvienas protingas 
žmogus, kuriam apeina šei
mos ir žmogaus laimė. 
Bet... Dėl to kilo didžiau
sias lermas.

Kas tą termą kelia? Gal 
moterys, kurias juk dau
giausia tas apeina? O gal 
vyrai? Gal jie norėtų, kad 
jų žmonos jiems kas metai 
gimdytų po vaiką, po apie 
30-40 per visą gyvenimą?

Pirm atsakymo į tai, no
risi priminti, kas žymiau
sią rolę suvaidino tam, kad 
greičiau Amerikoje ateitų 
diena, kurią žmonės galėtų 
laisvai planuoti laisvą ir 
laimingą šeimą: laisvą nuo 
alkio ir skurdo.

Pirmąjį drąsų, organizuo
tą laisvajai motinystei už
tarti balsą pakėlė slaugė 
sociale darbuotoja Marga
ret Sanger. Ji ir nedidelė 
grupelė jos draugių slau
gių ir šiaip visuomeninin- 
kių pradėjo skleisti atitin
kamą literatūrą. Jos ati
darė įstaigą, kurioje teikė 
biednuomenės moterims pa
tarimus. O susirinkimuose 
ir spaudoje kėlė reikalavi
mus įvesti tam skyrius li
goninėse. Taipgi reikalavo, 
kad privatinėje praktikoje 
daktarai ir slaugės galėtų 
teikti patarimus ir priemo
nes to reikalingiems.

Jas užpylė iš visos šalies 
tūkstančiai laiškų, prašan
čių patarimų. O didmies
čio ir apylinkių biednuo
menės moterys būriais pra
dėjo ateidinėti patarimų ir 
pagalbos. Ir...

Vieną gražią dieną ne 
mažiau garbinga įstaiga, 
kaip prostitucijai naikinti 
žvalgybininkų būrys, atėjo! 
išgriozti, uždaryti, sunai
kinti pirmiausią planingai 
šeimai pagelbėti kliniką, 
areštavo ir įkalino klinikos 
vedėjas.

Sekamą,dieną po visą šalį 
sprindinėmis raidėmis nu
aidėjo, — jog New Yorke 
suimtos baisios blogdarės 
ir paleistuvystei auklėti liz
das sunaikintas. Aršiau ne
pajėgia perstatyti nei šių 
die^ų “raudonųjų.” Tokio
mis pabaisomis buvo vaiz
duojamos tos motinai ir 
šeimai pagalbos teikimo pi- 
jonierės.

Darbo moterys, pažan
giosios moterys ir visa pa
žangioji amerikonų dalis 
sujudo jas ginti. Rinko au
kas, rašė rezoliucijas. Mo
terims patarimų, brošiūrai- 
tės tapo perspausdintos ke
liolikoje kalbų, įskaitant ir 
lietuvių. Vadovės tapo iš
laisvintos. Daugelyje vals
tijų įsikūrė klinikos ir tapo 
vietinių valdžių pripažintos 
legalėmis ir būtinomis liau
dies sveikatai įstaigomis.

Vienok valstybės valdžia 
vis dar mažai ką veikė žmo
gaus atsiradimo reikalui. 
Valdikiai daviniai štai ką 
teigia;

• Iš kožno šimto mirštan
čių dėk nėštumo ar prie 
gimdymo moterų 24 miršta 
nuo abortų (opėracijos ar 
paprąs.to susižalojimo būdu 
nutraukiant nėštumą). Ro; 
dos, buvo kuo susirūpinti.’

ką tos ir gyvybės klausimas. 
Tačiau...

Tyrinėjimams galvijų ir 
augalų veisimosi procesų 
1948 metais skyrė iš val
džios iždo 30 milijonų do
lerių. Tyrinėjimams žmo
gaus atgimimo procesų — 
mažiau 2 šimtų tūkstan
čių dolerių. To nepaisymo 
žmogaus pasėka tokia, kad 
tiktai 25 nuošimčiai Ame
rikos daktarų buvo gavę 
bent kokį mediką 1 i š k o j e 
mokykloje apmokymą tuo 
klausimu.

Argi nuostabu, kad ne
sant į ką kreiptis, kur gau
ti tinkamos pagalbos, mo
terys buvo pastūmėtos pas 
visokiausius, šarlatanus. Jos 
jiems sukrovė milijonus 
turtų už ’ visokiausius neva 
apsaugai nuo nėštumo pro
duktus. Raportai rodo, kad 
vienais tiktai 1950 metais 
moterys išpirko už 250 mi
lijonų dolerių visokių pro
duktų, kurie, ištyrus, pasi
rodė buvę verti tiktai tiek, 
kiek vertas jame vanduo. 
O tūli dar ir s.u žalingomis 
priemaišomis.

Tos naujausios piliukės, 
sakoma, jau esančios pati
krintos medikališkuose ban
dymuose, bet dar nėra ga
minamos ar bent nepakan
kamai gaminamos, kad ga
lėtų pardavinėti vaistinėse.

Belaukiant piliukių, dau
gelis tos medikališkosios 
srities autoritetų sako, jog 
jie tyrinėjo ir patikrino 
tiktai apie prieš metus iš
rastą ir pradėtą masiniai 
skleisti Preceptin. Jį per 
dvejus metus vartoję ban
dymams ant 704 pacijentų 
Fargo. Šiaurių D a k o t o s, 
klinikos trys daktarai. Ir 
patyrę, kad pagelbsti apsi
saugoti didelei daugumai 
vartotojų. Tik vienam iki 
dviejų iš šimto neužtikrino 
saugumo.

Preceptin nuo senesnių 
rūšių drebučių esąs skir
tingas tuo, kad esą pakan
kama vartoti be mechaniš
kojo dangtelio.

Virš minėtieji skaičiai be
reikalingų mirčių dėl nebu
vimo apsaugos; tūkstančiai 
abortų, nuo kurių operuo
tosios nemirė; taipgi mili
joninės sumos, išmokamos 
už beverčius vandenis liudi
ja, kaip skaudžiai yra ma
sėms reikalinga teisinga 
inforiųacija ir patogios, iš
galimos priemonės galėji
mui planingai gyventi. Liu
dija, kad šeimos, o ypačiai 
moterys, tokių informacijų 
ir priemonių ieško.

Ieškojimas apsaugos nuo 
nepageidaujamo nęštumo 
nėra naujas reiškinys. Jis 
yra taip senas, kaip senas 
yra supratimas, to, iš kur 
nėštumas prasideda. Ištisų 
tautų ir genčių moterys au
gino tam žoleles ir gėrė ar
batą viltyje apsisaugoti nuo 
perviršiaus vaikų. Ameri
kos indijonų Shoshone gen- 
tė per šimtmečius kontro
liavusi savo šeimas gram
well rūšies žolėmis, iš ko
kių, sakoma, dabar Angli
joje medikai išrado geria
mą vaistą 'tam pat tikslui.

Lietuvaičių rūta taipgi nė
ra visai nekalta. Medika- 
liškos augmenijos žodyne 
ji, apibūdinama kaipo iš
šaukianti smarkų vidurių 
veiksmą, koks galėtų pa- 

Tiuosuoti Silpnesnius nėštu
mo organus. Tai turėjo pa* 
gelbėti išdrįsusiai meilėje

Juk čia eina žmogaus svei-

mergelei. Turėjo saugoti 
išjojusia į karą gyvanašlei 
ar našlelei išlaikyti garbę 
(tuomet dar nebuvo mado
je kaltinti prievartautojus.). 
Turėjo pagelbėti perdaug 
vaisingai žmonai apsaugoti 
jau turimuosius vaikus nuo 
alkio, uždarant duris' į gy
venimą dar negimusiems.

Tai kas gi lermuoja? 
Daugumoje, tie, kurie nie
kad negimdė ir neaugino 
kūdikių. Kurių “gegutės 
kiaušinius” svetimuose liz
duose išaugino kitų vyrų 
žmonos’ Kurie išeina '“ne
kalti” iš kekšnamių, kai tuo 
patim laiku tos merginos 
kenčia abortus., are š t u s", 
kalėjimus, kai jos aprauda 
pražudytą gyvenimą. Ku
rių pačių šeimą apriboja 
dviemis^ trimis vaikais ge
rai apmokėtas šeimos dak
taras.

O už vis daugiausia ler
muoja tie, kurie, nors gi
mę vyrais, apsivilko sijo
nais. Tai tie patys, kurie 
lermuoja prieš visokią pa
žangą. /Tais didžiausiais ler- 
muotojais yra Romos kata
likų dvasiškija. Bet pro
gresas eina savo keliu.

M—te.
__ ._ i_______

Motina ir vaikas
scy-*—■ - ■ ■ ■ k Ji r' «»

Papildomas maistas, še
šių, o kartais ir 5-ių mėne
siu kūdikiui vieno motinos 
pieno jau neužtenka. Aug
damas ir vystydamasis kū
dikis ima reikalauti krak- 
molingo (miltinio) maisto 
ir didelio kiekio baltymų 
bei druskų. Todėl net ir 
tais atvejais, kai motina 
pieno turi daug, .6-ių'mėne
siu kūdikiui reikia duoti 
papildomo maisto, kitaip, 
nors kūdikio svoris ir di
dės, jis pasidarys išblyškęs, 
išpurtęs, ir gali pasireikšti 
rachito simptomai.

Sunkos. Norint padidin
ti kūdikio maiste vitamino 
C kiekį, reikia j a u n u o 4- 
ių mėnesių duoti jam žalių 
vaisių, u o g ų ar daržovių 
sunką. Jei kūdikis gimė 
vasara ar rudeni, reikia L-
duoti taip pat ir žuvų tau
kų (vitaminas D), kad neiš- 
sivystytų rachitas.

Sunkai gauti vaisiai, uo
gos ar daržovės sutrinami 
tam tikrais įrankiais ar per 
musliną. Prieš sutrinant, 
vaisius, ar daržoves gerai 
nuplauna virintu vandeniu. 
Rankos turi būti gerai nu
mazgotos, nagai trumpai 
apkarpyti. Sunkai gaminti 
vartojami indai ir muslinas 
apipilami verdančiu van
deniu. Uogos (žemuogės, 
avietės, juodosios serben
tas ir kt.) sutrinamos 
šaukštu ir sultys išsunkia
mos. per musliną ar marlę. 
Prie sunkos pridedama cu
kraus sirupo, padaryto iš 
lygių dalių vandens ir 
cukraus. Sunkos ir sirupo 
imama po lygiai.

Daržovės rūpestingai nu
plaunamos šepečiu, sau 
pjaustomos į gabalus, smul
kiai sukiojamos, .o mor
kos s sutrinamos, trintuve; 
gautoji masė dedama į 
musliną 'ir išspaudžiaftia. 
Sunką reikia pasaldinti cu
kraus sirupu.

Kopūstų sunką reikia 
duoti tik ką pagamintą, nes 
pastovėjusi ji įgyja nema
lonų skonį ir kvapą. Mor
kų sunką, kuri yra turtin
ga vitamino A, patariama 
dėti prie visų kitų sunkų.

Sekamuose skyriuose tilpę 
apie papildomajam . maiti
nimui taikomais košes, ki
sielius ir kitką.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
kad numušė Ua<r 5 Ameri
kos lėktuvus. I

Įprastas receptas 
apgavo

Veik viskam, kas kepa
ma pečiuje, tinka patari
mas: “Kepk iki aprus.” 
Tačiau ne visai viskam.

Aną dieną parsinešiau 
šviežių pynatų ir nuspren
džiau pasikepti s.u lukštu- 
kais, paskiau aižyti. Biske- 
lį palaikius pečiuje, lyg su- 
dūmavo. Pažiūrėjau, lukš
tas pilkas. “Palaikysiu iki 
aprus,” tariau sau ir užda
riau pečių. Tačiau už poros 
minu tų pūkštelėjo iš pe
čiaus jau neabejotina ban
ga dūmų. Atidariau. Visi 
mano pynatai, tarsi cigare
tės, iš galų pučia dūmus. 
Išlukštenu: tik juoda an
glis. likusi. Laimė, kad tik 
saują kepiau.

Atsiminiau: pynatai turi 
daug aliejaus, o rįebalai 
verda ir dega greičiau už | 
kitką.

Prarasti pynatai nebuvo 
visuotinu nuostoliu. Pirmu 
kartu visai paaiškėjo, dėl 
ko kepiniams receptuose 
paduodami riebalai vadina
mi “shortening.” Riebalų 
dėti visoki kepiniai iškepa 
greičiau, negu iškeptų to
kių pat produktų tešla, ku- • 
rion riebalų nedėta. Tuo 
atveju “shortening” reiš
kia, jog riebalai dedami ne 
kaipo būtybė tešlai balan
suoti, bet kaipo trumpin- 
tojai kepimui laiko. A-i.

Pyraguš reikia laikyti už
dengtame, bet orą visai ne
sulaikančiame inde. Per
daug atvirame perdžius, 
aklinai uždengtame pasi
darys. lyg sužliugęs.

Šeimininkėms
Persikų Pudingas

Trečioji dalis puoduko iš
tirpyto sviesto ar kitų ge
rų riebalų

du puodukai m inkš tų 
duonos trupinių

6 puodukai nuvalytų ir 
griežinėliais supi austytų 
persikų (pyčių)

pusė puoduko cukraus 
(skoningesnis šiam patie
kalui yra rudasis)

pusė šaukštelio nutmeg 
ar mace

ketvirtoji dalis šaukštelio 
cinamono

šaukštas tarkuotos citri
nos žievės

2 šaukštai citrinos (le-

Svarbiausias Dalykas
Pažangiųjų lietuvių pats svarbiausias šio mo

mento dalykas yra Laisvės Vajus gavimui naujų 
įskaityiojų. Visų esančiųjų Laisvės prenumerato
rių prašome gauti nors po vieną naują skaitytoją.

Laisvės prenumerata Jungtinėse Valstijose 
$7.00 metams. Pusei metų — $3.75. Canadoje — 
$8.00 metams. Kitur užsieniuose—$9.00 metams.

Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo 
vajininkams darbuotis gavimui Laisvei naujų 
skaitytojų. Visur sueigose kalbinkime žmones 
užsisakyti Dienraštį Laisvę.

Prašome organizacijų pasirūpinti pramogų su
rengimu Laisves paramai laike vajaus. Iš anksto 

- rūpinkimės sustiprinti savo dienraščio finansus 
sekantiems metams.

Esame labjai dėkingi tiems, kurie paaukoja 
Laisvės finansų sustiprinimui. Yra vietų, kur 
lietuvių labai mažai tegyvena. Tokiose vietose 
vajui pasidarbuoti nėra galimybės, tačiau iš tokių 
vietų Laistės patriotai įteikia finansinės paramos 
aukomis Tai yra labai gražus dalykas.

Mūsų vajaus pradžia graži. Tiesa, kai kurios 
kolonijos yra pasivėlavusios, tačiau jos atsigriebs, 
jei nesivėlins dar. labiau. Pradžia geresnė, kaip 
pernai. Darbuokimės, kad Visą vajų iki galo iš
vesti geriau už pernykštį.

( Laisvės Administracija

2 pusi.-Laisvė (Liberty)-Trečiad.,

......

mon) sunkos '
ketvirtoji dalis puoduko 

vandens. j
Lengvai sumaišyk rieba

lus su trupiniais ir biskelį 
pakepk pečiuje, tik neap
degink. Apygilion blėton | 
dėk po eilutę: trupinių 
(apie 3 ketvirtąsias dalis, 
colio), ant viršaus apie pu^^ 
sės colio eilutę persikų, ' 
paskiausia su cukrum su
maišytų sausų prieskonių, 
aplaistyk sumaišyta su van
deniu citrina. Pakartok iki 
viską sudėsi. Paskutinė ei
lutė turi būti trupinių.

Uždengk blėtą. Kepk 
apie 375 F karštyje pusę 
valandos. Atidengk, pa
kepk dar apie pusvalandį 
ar iki persikai iškeps.

Paduok karštą. Tinka 
šiaip valgyti. Pagerinimui, 
duoda su grietine, su plak
ta grietine, su įvairiais so- 
sais, su šaltaine.

Viskas tas pats tinka 
ir kepti obuolinį pudingą, 
tiktai vietoje persikų var
tok nuvalytus, supiaustytus 
obuolius. ’ ' N.

Pattern 9129—one yard of 35- 
inch fabric /or Misses' small 14. 
16 or medium 18. 20. Pattern has 
only. ONE main pattern part.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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Pittsburgh, Pa.o 7

; Mirė Petras Murauskas, 67 
metų amžiaus, gyvenęs pq No. 
114 Kirkpatrick St. Buvo lais- 

I vas žmogus, skaitė Laisvę. Jo 
lavonas tapo krematorijoje 
sudegintas. Velionis buvo susi- 

tt'aupęs šiek tiek ir turto, bet 
/ ^paliko niekam neužrašęs.

Spalio 4 d. mirė Feliksas 
Gutauskas, 62 metų amžiaus. 
Liko nuliūdime žmona Ona ir 
dvi dukterys. Turėjo gėrimų 
Įstaigą po No. 2210 5th Avė. 
Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse.

5th Avė Paliko nuliūdime vy
rą, du sūnus ir vieną dukterį. 
Buivo Laisvės skaitytoja. Sirgo 
ilgai. Palaidota Laisvose -kapi
nėse.

Ir taip senieji Pittsburgh© 
lietuviai skiriasi iš gyvųjų tar
po. Kai nueini Į lietuviškų 
draugijų mitingus ir pažiūri Į 
dalyvius, tai matai, kad dau
guma jų jau yra seni žmonės, 
o jauni nesųdomauja, draugi
jų susirinkimų nelanko.

J. Urbonas

Detroit, Mich.

vyks Jewish Cultural Center, 
2705 Joy Road, ir prasidės 7 
vai. vak.

Papandreou buvo suareš
tuotas 1950 metais už darbi
ninkišką veiklą. Valdžia nori 
jį išdeportuoti į fašistinę 
Graikiją, kur, aišku, susidary
tų jo gyvybei pavojus. Kaip 
visus kitus, jį gina Ameriki
nis Sveturgimiams Ginti Ko
mitetas. Tas pats komitetas 
rengia ir šią jo pagerbimui 
“parę.” Svarbu ir tas, kad pa
rengime dalyvaus ir kalbės 
minėto komiteto nacionalinis 
sekretorius Abner Green iš 
New Yorko. Koresp.

CHICAGOS ŽINIOS
Ex-Mainierių Choras 
gyvuoja gerai

Spalio 4 d. mirė F. Berno
tienė, 70 m. amžiaus, 2124 
Merimims Way. Paliko sūnus 
Juozas ir Antanas. Palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Spalio 13 d. mirė Ona Barz- 
dienė, 68 metų amžiaus, 2314

Gražu ir lietuviams 
dalyvauti

AteintĮ sekmadienį, spalio 
26 d., yra ruošiama graži gim
tadienio “parė” pagerbimui į- 
žymaus veikėjo graiko ameri- 

1 kiečio Jame Papandreou. Į-

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums i namus 
svarbiausias žinias iš visofi pa
saulio.

A. V1ENVOLIS-ZUKAVSKAS

IŠDUKTERE
(Tąsa)

Ir vėl abu ilgai tylėjo.
. — Dabar tai jau pati suma, — tarė 
Žarckus, ilgai pažiūrėjęs pro langą į 
Meškelį ir nebepamatęs ten nė vieno pės
čio ar važiuoto žmogaus. Šeimininke gi
liai atsiduso, atskleidė maldaknygę ir 
persižegnojo. Paėmė nuo lentynos kan- 
tičką ir Žarckus; pavartė ją, paieškojo, 
ko jam reikėjo ir, pasirėmęs alkūne sta
lo, užniūniavo pats sau panosėn:

Atsibusk, žmogau, pakelk dangun akis 
Ir atsiveizėk', ką tau dievas sakys.. .

Bet tai buvo seniai, prieš keliolika 
metų, dar anais laikais, kai ir jie abu su 
žmona buvo gyvi sveiki, ir vaikai neati
dalyti. O dabar guli jis, senis Žarckus, 
Šaltalankių vienkiemio savininkas, mir
ties patale ir nemiršta. Visi laukia jo 
mirties, ir jis tai žino, bet pats bijo mir
ties ir nenori mirti. Vakar prie jo mir
ties patalo vėl buvo suvažiavę visi vai-- 
kai: dukterys su savo vyrais ir užkuri
ais sūnus su žmona. Visi dėjosi jo gai
lį, norį jam padėti, patarnauti, bet visi 
buvo nepasotinamai godūs, atkaklūs ir 
savo ‘gobšumu, regėjos, lenktyniavo vie
nas su kitu. Nesulaukę jo mirties, vėl 
visi išvažinėjo. Prieš išvažiuodami vie
nas prašė vieno dalyko, kitas — kito, ir 
visi, slėpdamies nuo viens kito, bučiavo 
jam rankas ir maldavo pavesti jam po 
savo mirties Nastutę. Visi dievažijosi, 
žadėjo ją mylėti, gerai valgydinti, gra
žiai, kaip savąją, užlaikyti, žadėjo net 
ir pagydyti ir įsidukrinti.

Gerai pažino senis Žarckus savo vai
kus; pažino ir sūnus, ir dukteris; paži
no dar tada, kai abu su motina skirstė 
jiems dalis; pamatė jų gobšumą, pažino 
jų klastas, veidmainingus pasižadėji
mus. Suprato ir jų tikslus. Ir dabar, gu
lėdamas mirties patale, mato savo vaikų 

^godumą, bet ir dėl šventos ramybės kiek- 
^Pvienam žada, kuris ko prašo; kiekvie

nam žada ir Nastutę ir tik prašo nekelti 
vaidų ir palaukti, kol jis numirsiąs ir at
šalsiąs.

Bet nė vienam savo vaikui, nei sū
nums, nei dukterims, jis nenori palikti 
Nastutės už mergą-darbininkę. Nenori 
ne jos gailėdamas, o vaikams pavydėda
mas ir iš keršto. Iš keršto, kad jie da
bar senatvėje ir sunkioje ligoje jį aplei
do, nebegydo, nebeprižiūri, o vien tik 
laukia jo mirties ir riejasi dėl turto li
kučių. Ir tai jam padėka už tai, kad jie 

- abu su žmona per visą savo gyvenimą 
dirbo, plušo nuo saulės patekėjimo iki 

> nusileidimo, gardesnio kąsnelio, švelnes
nio drabužio gailėjosi sau, o vis dėl savo 
vaikų. Dukterims krovė kraičius, sū
nums pripirkinėjo žemės, taisė juos, puo
šė, mokė. Kartu su jais neatsikvėpdą- 
ma per dienų diedas plušo dėl jų vaikų 
ir Nastutė. Aprūpinę savo vaikus krai- 
čiais ir dalimis, išsiderėję sau išimtinę, 
“pažadėjo” jie “aprūpinsią” ir Nastutę. 
Pažadėjo aprūpinsią vėliau, aprūpinsią 
iš savo gausios išimtinės, iš turto liku-

* čių... Ir dabar,' gulėdamas mirties pata
le, stebisi Žarckus, nejaugi ji nesuprato 

f jų klastingų pažadų. Nejaugi ji ir da- 
. bar dar tikisi iš jo savo dalies ar užmo- 

^j^esnio už ilgametę tarnybą. Matyda- 
l * ma, kad vyresnysis Žarckaus sūnus tė

vui jokios išimtinės nebeduoda, o jį tik 
valgydina, o dukterys jei sumanytų, tai.

į paskutinį pogalvį iš po jo galvos ištrauk
tų! Nejaugi ji tai nemato, nesupranta, 
o vis dar tikisi, tyli ir mergauja. Ji vi

suomet buvo visų jų ūkio didžiausia pa
rama. Kad ne ji, d,aug kas būtų likę ne
padaryta, laiku nesuspėta, nenuimta, ar 
ir visai prarasta. Užtat jie ir laikėsi jos 
įsitvėrę, nors buvo ir kurčia. Visuomet 
bijojo, kad jos nepaveržtų kaimynai, kad 
ji neįkristų į akį kokiam jaunikaičiui ir 
kad tas jai nepasipirštų ir iš namų, ne
paviliotų, bijojo ir savo jaunesniojo sū
naus, kai jis rimtai buvo susižavėjęs 
mergaitės darbštumu ir gerumu. Jį pa
skubėjo atidalyti ir išleisti užkurioms į 
didelį ūkį kaimynystėje už turtingos ūki
ninkaitės.

Savo vaikų jie pagailėdavo, ir sun
kesniame darbe juos pavaduodavo, Na
stutės gi — niekuomet! Nepagailėdavo 
jie ir savęs. Per tai dar nepasenusi mi
rė ir žmona, o jis pats be laiko paseno 
ir susmuko. Kol buvo maži vaikai, ma
ži buvo ir tėvų vargai. Augo vaikai — 
augo ir tėvų vargai... Nesuspėdavo iš
leisti už vyro vienos dukters, žiūrėk, jau 
reikia rengti kraitis kitai, o kitą jau ve
jasi .trečia. O čia suaugę sūriai pradėjo 
nebesutikti: norėjo viso tėvo ūkio vyres
nysis, nemažesnės sau dalies reikalavo ir 
jaunesnysis, užkurinis. Prasidėjo bar
niai, rietenos, nesutikimai, ir taip per 
visą gyvenimą! Nebuvo kada ramiai pa
gyventi, nebuvo nei jam, ųei žmonai... Ir 
vis dėl šito turto. O ką jam davė šitas 
turtas? Laimę? Ne, laimės jis per visą 
savo gyvenimą ir į akis nematė. O gal 
turėjo pasitenkinimo?.. Kur gi ne: pa
sitenkinimas turtais jam buvo tas pats, 
kas ištroškusiam sūrus vanduo — juo 
daugiau geri, juo daugiau ir nori! Buvo 
pertekę pinigais, bet vieno skatiko gai
lėjosi išleisti savo malonumui; jei ką sau 
ir pirkosi, tai pirkosi patį piginusį, patį 
prasčiausį; vaikščiojo visuomet nešva
rus, sustyręs, nuvargęs. Savų laimėji
mų neturėjo, kitų — nesidžiaugė. Visa, 
ką savo ūkyje pagamindavo geresnio, 
skanesnio — 'vežė parduoti, pinigu pa
versti, o sau naudodavo tik tuos produk
tus, kurie netiko rinkai... Turtas jam 
davė daug vargo, rūpesčių, bylų, pavydo 
ir čiulpte iščiulpė sveikatą... Kai išdali
no vaikams turtus, jam pasiliko tik ne
sveikata ir senatvės vienuma... Ir tai vi
sa jo gyvenimo apyskaita!

O vaikai ar buvo jiems dėkingi už 
gautas dalis ir padalintus turtus? Nė 
vienas nebuvo ir patenkintas! “ Kiekvie
nas jų tikėjosi gauti daugiau. Tikėjosi 
gauti jei ne tuojau, tai po tėvų mirties. 
Ir laukė jie tėvų mirties. Nebe malonūs 
ir nebe reikalingi pasidarė jiems jų pa
liegę, apsileidę tėvai; nebemylėjo, nebe
gerbė jų ir nė vienas nebesirūpino jais 
senatvėje... Ir kad ne Nastutė, tai se
nam Žarckui, buvusiai šeimos galvai, 
nebebūtų kam ir šilto viralo dubenėlį pa
duoti.

Guli dabar senas Žarckus mirties pa
tale ir sunkias dūmas dūmoja. Kankina 
jį senatvė, kankina liga, nemrgas, vienu
ma, neduoda ramumo ir vaikų peštynės.

* * *
Buvo naktis. Mėnesiena. Visi miego

jo. Pirkion švietė mėnulis ir klojo aslo
je langų rėmų šešėlius; kitus jų išlanks- 
tęs ir iškreivinęs durų staktose, regėjos, 
laukė, kad kas perkeltų juos iš pirkios 
priemenėm Aklinai tamsi buvo pečelio 
anga ir kaip giltinės dantys atrodė 
šaukščiaus apribose sukaišioti galvutė
mis aukštyn mediniai šaukštai.

(Bus daugiau) v

Su nauja mokytoja choras 
daro didelę pažangą. Moko
mės naujų ir gražių dainelių. 
Onutė Tilvikas gana energin
gai stengiasi išmokinti naujes
nių ir publikai patinkančių 
dainų .

Choristų pamokose dalyvau
ja po 30; dar nekurie nesu- 
grįžę iš vakacijų. Pradėjus 
žiemos parengimus, be abejo, 
sugrįš visi. Ex-Mainierių Cho
ras didelis ir populiarus—pa
tinkantis publikai.

Choras turi daug užkvieti- 
mų ir turėsime dąlyvauti, kur 
tik esame pasižadėję.

Mūsų Choras turi ir artistų 
trupę, kuri perstato veikalus, 
kur yra kviečiami. Prie šios 
trupės priklauso žmonės ener
gingi, kantrūs, ir su geru pasi
šventimu. šitoje srityje reikia 
dirbti ir turėti ištvermės. Ex- 
Mainierių Choras ruošiasi prie 
5-kių metų gyvavimo sukak
ties minėjimo, kur bus suvai
dinta veikalas, kuris bus vė
liau paskelbtas.

Choras pamokas laiko kas 
trečiadienis Charlio Ūkelio 
svetainėje, 3436 Lituanica 
avė.: prasideda kaip 8 vakare. 
Pageidaujama, kad choristai 
visi dalyvautų visose pamoko
se. Choro Koresp.

★
Pamačius dipukų vaidinimus

Ana diena International 1 " " . V .1’1 louse teko matyti Vaičiūno 
veikalą “Naujieji žmonės”, 
kurį suvaidino dipukų Lietu
vių Teatras, vadovybėje Pil- 

I kos. Kokia veikalo tema gali 
(spręsti kiekvienas skaitytojas 
štai iš ko: Vaičiūnas savo kū
rinyje džiaugiasi, kad nepri
klausoma buržuazinė Lietuva 
gauna grafaitę, nors ir nepa- 
veldėj tįsią grafų herbo. Pa
žangiems žmonėms, žinoma, 
mažas džiaugsmas. Tačiau, 
kad Vaičiūnas mokėjo komiš
kai pavaizduoti besikuriančią 
buržuazinę Lietuvą, nors ir ne
kritikuodamas tos santvarkos, 
tai faktas. Tik, kaip ir kiek
vienas buržuazinės ideologijos 
apologetas, taip ir Vaičiūnas 
paprastą liaudį laiko nieko 
vietoje ir jos neatsimena ir net 
savo kūrinyje neturi įvędęs.

Aktoriai vaidino, negalima 
sakyti blogai, bet ir neperge- 

! riausiai. Iš taip išsigarsinusių 
ir Kaune buvusių profesiona
lų aktorių norėjosi matyti ge
resnio pasirodymo. Tačiau ma
žai kuo skyrėsi- nuo paprastų 
mėgėjų. Tiesa, pora aktorių 
pasirodė gana gerai. Ypatin
gai gerai vaidino najakūris, 
gavęs iš dvaro žemės. (Gaila, 
kad nebuvo programos lape
lių ir negaliu paminėti jo var
do). Jis vaidina tikrai, kaip 
pridera vaidinti ir be jokių 
vaidybos klaidų. Natūraliai, ir 
jausdamas savo rolę. Gerai 
vaidino ir grafo tarnas. Pilka, 
grafo rolėje pasirodė neperge
riausiai. Biskutį geriau, negu 
paprastas aktorius mėgėjas. 
Kiti aktoriai neperėjo nei vie
nas per rybas eilinių mėgėjų, 
kokių Chicagos pažangiečių 
Liaudies Teatras turi arti šim
to.

Tiesa, buvo imituojama, 
kad vaidina be suflioriaus, 
nes budelės nesimatė, bet 
vargiai galima buvo tikėti, kad 
roles mokėjo aktoriai atmin
tinai. Daug išlindo vaidinimo 
metu sukliuvimų ir peršokimų, 
o paskui net vienoje vietoje 
rėžiantis žiūrovui ausi buvo 
pasikartojimas. Taipgi buvo 
sukliūta karininko pasišalini
mo iš grafo kabineto metu ir 
t.t.

Kadangi nuėjimo į dipukų 
teatrą buvo tikslas tik pamą- 
tyti, kaip jie vaidina ir paly
ginti su mūsiškių pažangiečių 
aktorių vaidinimui išsilavini
mu, tai galima pasakyti, kad 
darbo žmonės chicagiėčiai pa
žangieji aktoriai gali drąsiai 
stoti su profesionalais dipu
kais aktoriais į konteštą. Pa
vyzdžiui mūsų tarpe Jackson- 
parkietis Budris “Pone Ame
rikone” amerikono rolę vaidi
no nei kiek neprašiau o gal t
•L ' .

dar geriau, negu dipukų akto
rius “Naujuose žmonėse” nau
jakurio ūkininko rolę. “Kor- 
nevilio Varpuose” tokį pat 
tipą ir charakterį, kaip grafo 
tarnas “Naujuose žmonėse“ 
yra kur kas geriau suvaidinęs 
mūsiškis Jokubauskas. Dipukų 
“Naujųjų, žmonių“ moterys 
aktorkos toli atsilikę nuo mū
siškių moterų aktorkų. Pavyz
džiui Jurgeliutė, Malinauskie
nė, Stukienė labai toli pralen
kia dipukes.

Tai tokias tokeles patyriau 
pamatęs vaidinant dipukus.

J. Žaliukas.

Pasikėsinimas ant unijos vado 
ir streiko

Harold Ward, Farm Equip
ment (UE) unijos lokalo sek
retorius suimtas ir kaltinamas 
užmušime W. Fošterio, kuris 
dirbo ir kada streikas paskelb
tas International Harvester į- 
monėje.

Nors Fosteris prieš mirsiant 
ligoninėje dar galėjo kalbėti 
ir sakė nepažinęs jo užpuoliko, 
atsirado “atpažintojas,“ kada 
kompanija paskyrė $10,000 už 
tai.

Buvo skelbta grandžiurėje 
tardymas, bet policija, sako
ma, bijodama didelių demon
stracijų, atidėjo “neribotam 
laikui” tardymą. Veikiausia 
tai bus daryta slaptai.

Unija sako, kaltinimas yra 
klastuotas sukėlimui žmonių 
pagiežos prieš streiką ir prieš 
uniją. Jei pats Fosteris nepa
žino užpuoliko, kaip kas kitas 
galėjo pažinti iš tolo.

Unija kovos prieš šį pasimo- 
jimą. Rep.

Pasigesime gerų veikėjų

Praėjusio mėnesio pabaigoje 
P. M. Dauderiai išvyko į 
Mockaperio ir Valančiaus ku
klią farmukę (vadinamą “bro
liukų rojus”). Gal dabar būtų 
geriau vadinti trijų broliukų 
ir vienos sesutės rojum, būtent 
Prano, Leono, Povilo, ir Mar
celės. Kaip vadinsime, taip ne
pagadinsime, bet Dauderių 
prasišalinimas iš Chicagos pa
lieka nemažą spragą progre
syvių lietuvių veikloje. Jie bu
vo aktyviški organizacijose ir 
meno srityje. Ypač Dauderis 
Laisvės Kanklių Mišraus Cho
ro dainininkas buvo nepava
duojamas ir dainavime ir vai
dinime muzikalių veikalų. 
Dauderienė taipgi puikiai pa
sidarbuodavo bankietuose ir I 
dienraščio “Vilnies” 
parengimuose ir prie 
choro. Nežinau ar Dauderis 
rezignavo iš organizacijų pa
reigų, kurias jis gražiai atlik
davo. Ką Dauderis apsiimda
vo, tą su pasišventimu ir nuo
širdumu atlikdavo. Bet juk 
Dauderiai neišvyko apsigyven
ti į Floridą, Kaliforniją ar 
Meksiką. Nuo Chicagos iki La 
Porto skiria viso labo rodos 65 
mylios. Jie ‘dvasioje bus susiję 
su chicagiečiais. Tikėkime, 
kad Dauderiai lankys mus 
dažnai. Mes juos matysime 
svarbiuose parengimuose kaipo 
svečius. O gal,.. Taipgi viltį 
turėkime, kad Dauderiai ten 
gyvenančius lietuvius farme- 
rius ir vasarinių rezortų laiky
tojus akstins prie didesnio 
veikimo. Regis pažangieji ten 
turi LLD kuopą. Taigi susibū
rę “iš viso svieto į vieną vie
tą“ gali nustebinti ir mus Chi
cago.] e ir kitur gyvenančius. 
Pagaliau mes tik galime drau
gam Dauderiam palinkėti nau
joj padangėj gerų sėkmių ir 
laimingo gyvenimo. R. -Š.

San Leandro, Calif.

kuoju jau per ilgą laiką. Lin
kime abiems Jankovskam su
stiprėti, pasveikti ir laimingai 
gyventi. O kol dar serga, rei
kia sergančius aplankyti, ant
rašas: 1285 Primrose Dr., San 
Leandro, Calif.

Nespėjome apsidžiaugti, 
kad drg. Jankovskas sveiksta, 
kaip štai pavojingai apsirgo 
mūsų brangioji draugė Karo- 
sienė. Spalio 3 d. valgykloje 
pavalgiusi žuvienos pietus pa
sijautė negerai. Ant rytojaus 
jau turėjo važiuoti į ligoninę 
del greitosios pagalbos. Grį
žusi namo gulė į lovą, bet 
ant rytojaus reikėjo pasiduoti 
į ligoninę, nes be medikalės 
pagalbos ir priežiūros, skaus
mai, raižė vidurius.

Jau savaitė praėjo kaip guli 
ligoninėje, hėt nelabieji nuo
dai įsiskverbę į kraują ir dėl 
to gavosi vidurių uždegimas,

Rašant šią žinutę, atrodo, 
kad sunkiausias ligos kyizis 
jau praėjo ir ligonė išlėto ei
na geryn. Bet gydytojai sako, 
kad mažiausia savaitę laiko 
dar reikės pasilikti ligoninėje, 
o grįžusi namon dar turėsian
ti pasilsėti dvi,zar tris savaites.

Ji guli Permenento ligoni
nėje. Namų antrašas: 1229 
Sandelin Ave., San Leandro, 
Calif. Linkime draugei Karo- 
sienei greitai pasveikti ir su
stiprėti, o Karosui ištvermės 
kol draugė pasveiks ir sugrįš 
namo.

San Francisco ir Oaklando 
LLD kuopas bendrai rengia 
šokius, šeštadienį, lapkričio 15 
d., Druds svetainėje, San

Francisco. Visiem verta įsitė- 
myti ir atsiminti, kada šokiai 
įvyks, nes tai bus pasilinksmi
nimo, pasismaginimo vakaras 
visiems. T.

Nigeria, Afrika. — Susi
kūlus dviem traukiniam 
vienas į kitą, žuvo 40 žmo
nių. c

Naujasis Vakarinės Vo
kietijos socialdemokratų 
lyderis Erich Ollenhauer. 
Jis užima vietą mirusio 
Dr. Kurt Schumacherio. 
Yra taip pat griežtas ir 
atkaklus darbo žmonių 
bendro fronto priešas. 
Pakeitimas vadovybės ne
žada pakeitimo Vokieti
jos reakcinių socialdemo
kratų politikoje.

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų i
BANKETĄ IR KONCERTĄ

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

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

I . : . s
| Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai- 
i- svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A.

Smito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomenė 
ninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A. j 

| Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon- 
| certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva- * 
| nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos. į 
I Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir I

A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti. į

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 žmohių 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 SALVĖ (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 sudrūtirrimui. dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nUd 
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 
i Sheldon gatvių. ,

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

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj raŠy-
i kite: M/ Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

Serga
Prieš kelias ^savaites mūsų 

labai geras draug. <Į„ Jankovs- 
kas rimtai apsirgo širdies li
ga. Ligoninėje išgulėjo tris sa
vaites. Spalio 10 d. grįžo na
mo. Širdis kiek sustiprėjo, 
jaučiasi geriau ir sveiksta. 
Bet įsakyta dar porą savaičių 
gulėti lovoje namuose. Draugė 
Jankovskienė, mūsų LLD kuo
pos pirmininkė, taipgi nesvei 3 pusl.-Laisvė (Liberty) -’TrečiacL, Spalio-October 22, 19B2

t-



I Laisvei parvežė 
dovanų
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NewYorko^s^z^Zlnltw
Vincas ir Ona Čepuliai ne

seniai lankėsi Naujojoje Ang
lijoje. Iš ten sugrįžusi, d. Če
pulienė atnešė Laisvei $10 
riųo savo draugės broektonie- 
tės. O kitą dešimkę prašiusi 
padalinti kitoms organizaci
joms, kurioms šiuo tarpu pa
rama reikalinga. Ona taip ir 
padarė. Visi apdovanotieji dė
kingi už paramą. •

Čepuliai iš vizitų pas drau
gus dažniausia sugrįžta veži
ni dovanom Laisvei. O tai ro
do, kad ir svečiuose būdami 
jie neužmiršta dienraščio, gi 
jų draugai tą jų gerą atmintį 
taipgi įvertina. Rep.

Ruduo atėjo su sniegu
Tikro rudens, koks jis bū

davo tūlais kitais metais, new- 
yorkiečiai šiemet lig šiol ne
turėjome. Priemiesčių kiemuo
se visur žaliavo žolynai, žie
dų pilna.

Tikrasis ruduo atėjo 20-tos 
spalio* priešpietį. Ir atėjo 
nešinas sniegu. Po sniego vėl 
pasirodė saulė ir nutirpdė 
greitai nuo stogų ir medžių 
iškritusį sniegą.

Rinkimų Žinios
vėl 

ir 
už

Prezidentas Trumanas 
gastroliavo po Manhattan 
Brooklyną su prakalbomis 
Stevensoną praėjusį šeštadie
nį. Trumanas savo kalboje 
kaltino republikonus rasizme, 
rasi n ė j e diskriminacijoje.

Nixonas, republikonų kan
didatas į vice-prezidentą taip- 

Newgi lankėsi ir kalbėjo
Yorke, Hotel Commodore, 
praėjusį sekmadienį. Prezi
dento išsireiškimą apie rasiz- 

• mą jis vadino “rynų politika.”

Bernard Baruch, senas po
litikierius, buvęs kabinetų na
rys, šoko užtarti Eisenhower į. 
Jis tikrino, kad “įtarime Ei- 
senhowerio rasistu nėra nei 
krislelio tiesos.” . »

kan-

mylė-

Valdandčiųjų partijų 
didatai, visi pasiskelbę 
dideliais “demokratijos 
tojais,” šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo pasmerkę to fak
to, kad jų prieteliai neleido 
kandidatui į J. V. Senatą La- 
montui kalbėti Syracuse mies
te.” T-a.

0‘Dwyer tikrina pas 
gemblerius nebuvęs

bu-Reporteriai klausinėjo 
vusio New Yorko miesto ma
joro, dabartinio ambasado
riaus Meksikai, apie tą Gros- 
bo liudytą gemblerių balių, 
kuriame ir jis dalyvavęs. 
O’Dwyer tikrino tame nei ko
kiame kitame gemblerių ba
liuje nebuvęs.

O’Dwyer jiieko nepareiškė 
dėl to gemblerių tūzo Gross 
liūdymo, kad Grossas davęs 
1949 metais O’Dwyerio rinki
mų kampanijai $15,000.

Gražiausias apšvietai 
tarnavimas tai gavimas 
vei naują skaitytoją.

pasi-
Lais-

LAISVES 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

Svečias Lietuviam kalbės kandidatas
Praėjusį šeštadienį Laisvės 

įstaigą atlankė Juozas Mus
teikis iš So. Bostono, Mass. 
Jis atsilankė pas savo seną 
draugą Frank Reinhardt, 
Brooklyn, N. Y. čia pasisve
čiavęs, Juozas Musteikis vyks 
į Scranton ir Pittston, Pa., pa
simatyti su kai kuriais 
pažįstamais, j.

savo

Didžioji dovana 
LKC daržui

Jau nemažai LKC lanky
tojų matė jo darže gražią 
10 pėdų aukščio mėlynąją 
eglę, ir veik visiems jau pa
sakyta, kaip ji ten atsirado.

Neseniai Laisvėj jau bu
vo pabrėžta, kad d-gė Anna 
Phillipse, iš Stamford, 
Conn., pageidavo, kad pa
sodintume gražesnę, mėly
nųjų rūšies, ^eglaitę LKC 
darže, ir tam reikalui ji 
davė penkinę. Kadangi, 
jos žiniomis, Connecticut 
valstijoj jos yra pigesnės 
negu Long Islande, tai ii 
prižadėjo pasiteirauti apie 
kainas ir net parūpinti at
vežimą, v

Ir, štai, praėjusi šeštadie
ni Apollo išvaizdos Mrs.

lanski savo sunkvežimiu tą 
naują mūsų daržui pažibą 
atvežė. Ją atlydėjo ir pati

Eglės kaina — $60. Bet, 
Centro dalininkai, nenusi
gąskite, ji jums nieko ne
kainuos. Tai Mrs. Phillipse 
dovana. Ji tai padarė dviem 
tikslais: B r o o k 1 y no Aido 
Choro 40 metų gyvavimo 
sukakčiai pažymėt ir savo 
žuvusiam sūnui Vytautui 
Phillipse paminėt. Kartu ji 
atvežė du jaunus rhododen- 
dronus, vieną radastą ir dar 
porą krūmokšnių. Ant rho
dodendrons užkabintos me
delyno lenčiukės, kas reiš
kia, kad ir jie yra ne kokie 
atliekami iš jos. daržo me
deliai, bet iš medelyno nu
pirkti.

Eglei suieškot - parinkt 
d-gę Phillipse po medelynus 
pavežiojo jos kaimynas d. 
Burba.

D-gės Phillipse sūnus Vy
tautas žuvo 1946 metų va
sario 4-ta d., kelionėj i na
mus iš Alaskos, vos užbai
gęs tarnybą JV armijoj. Jo 
motinos dovana LKC-trui 
bus gvvas ' jam paminklas. 
D-gė Phillinse pageidauja, 
kad Aido Choras savo me
tiniame koncerte jam at
minti sugiedotu atitinkamą 
giesmę.

Eglei pasodinti reikėjo 
keleto vyrų talkos su reika
lingomis priemonėmis.

Pasodinta ii ne senosios 
vietoj, bet toliau nuo bulva
ro — nuo stipriosios vėjo 
srovės, kuri apnaikino pir- 
mesniąja eglę.

z Prie d-gės Phillipse aną-

o

j J. V. Kongresą

distrikto, kalbės* nėję kampanijoje

Beny Sher, žymus, unijistas, 
American Labor Party kandi
datas į Jungtinių Valstijų 
Kongresą iš Williamsburgo 
kongresinio
lietuviams šio ketvirtadienio 
vakarą, spalio 23-čią.

Mr, Sher kalbės Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo Salė
je, 280 Union Avė., Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos rengiamame masinia
me susirinkime rinkimų rei

LAISVES KONCERTAS negerai, 
spėkų geb

pilną programą. Jau

Laisvės koncertas jau viskuom prirengtas ir sudaryta graži 
programa. Koncertas Įvyks lapkričio 
3:30 po pietų, Liberty Auditorium, 
Richmond Hill, N. Y.

Šią savaitę jau matysite dienraštyje
dabar laikas pasiruošti atsilankymui i Laisvės koncertą. Lauk
sime svečių ir iš kitų miestų.

Liberty Auditorium taipgi bus prisirengusi svečius pasitikti 
su pietais. Restauracija bus atidarai nuo ryto.

Širdinga Padėka
šiuomi širdingai dėkoju vi

siem draugam ir draugėm, ku
rie aplanke mane būnant ligo
ninėje. Aplankymas ligonio su
teikia ligoniui daug malonumo 
ir tuomi parodo, kad dar turi 
draugų ir nelaimėje nesi už-

Taipgi pranešu savo drau
gam ir pažįstamiem, kad, po 
sunkios operacijos, išbuvus tris 
savaites ligoninėje ant tiek su
stiprėjau, kad galėjau parvykti 
namo. Dabar kasdien einu 
stipryn ir jaučiuosi goriau, ne
gu pirm operacijos.

Jonas Urbonas.

kart duotos eglės reikalui 
penkinės dar pridėjo d. Iva
nauskas $2, d. J. Grybas 
$2 ir d. Kūlikas. $5. Didžioji 
šių pinigų dalis sunaudota 
gerųjų mūsų svečių Phillip
ses ir Filanskio ir eglei so
dinti talkininkų pietums. 
Biskutis dar‘liko eglei ant 
trąšu, c v

Prašome d-gės Phillipsės, 
jo žento Filanskio ir talki
ninkų priimti mūsų širdin
gą padėką! SV.

Darbininkų radio 
programos

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

Spalių 23-čios ryto 10:15 
kalbės Simon W. Gerson iš 
stoties WL1B. '

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

kalbės Joseph Bucholt iš 
stoties WMCA.

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

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

Spalių 31-mos ryto 10:15 
kalbės Abner W. Berry iš 
stoties WLIB1. 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 
toli užmiestyje.

kalais. Jo kalba įvyks lygiai 8 
valandą. Prašome visus at
vykti laiku, nes kalbėtojas 
neturės laiko laukti. Rinkimi- 

kandidato 
kožna minute brangi, jis tą 
vakarą turės kalbėti dar ir 
kituose mitinguose.

Lietuviškai apie kandidatų 
tinkamumą ir partijų progra
mas kalbės Rojus Mizara. 
Kviečiame visus. Įėjimas ne
mokamas. LLD 1 kuopa.

(Nov.) 9 d., pradžia 
110-06 Atlantic Avė.,

Kūdikio išnešėją iš 
ligoninės Įkalinta

Išsinešusioji iš Bellevue ligo
ninės svetimą kūdikį Mrs. Rod-’ 
rigue.z kaltinama, kaipo kūdi
kio pagrobėja. Prokuratūra 
jai iškeltame kaltinime sako, 
kad ji per melą tą kūdikį ga
vusi tikslu gauti miestinę pa
šalpą.

Kaltinamajai teismo paskir
tas advokatas (ji yra biednio- 
kė, pasisamdyti advokato neiš
gali) sako, kad ji yra auka 
klaidų. Kad ji nebandė bent 
keno kūdikį pagrobti ir net 
nežinojo, kad ji išsineša sveti
mą kūdikį. Savo kūdikio ji ne
buvo mačiusi dėl to, kad kū
dikis sirgo. Išeidama iš ligoni
nės ji keliuose skyriuose 
klaususi savo kūdikio. Kaipo 
nesukalbanti angliškai, ji ne
buvo suprasta 
kad ji gauna ne

Moteriškė ir 
kalbėjosi per

ir nesuprato, 
savo kūdikį.
su advokatu 
perkalbėtoją.

Yra neseniai atvykusi iš Puer
to Rico, kalba ispaniškai.

Menka, išgąsdinta, liguista 
moteriškė sulaikyta po $2,500 
kaucijos, nors jos advokatas 
tikrino, kad ji negalėtų nei $8 
sukelti. Kad ji turėtų būti pa
leista be kaucijos.

Įsakydamas įkalinti, teisė
jas patarė ją laikyti kaipo li
gonę. Tačiau “gydymas” kalė
jime nėra geru akstinu sustip
rėjimui.

Kandidato Į Senatą 
budžetas taikai

iš-

Dr. Corliss
Par- 
Val- 
Yor- 
per

--------- f
“Mes negalime pastatyti 

teklingos ekonomijos kol Jun
gtinių Valstijų valdžia išmeta 
po 50 ar 60 bilijonų dolerių 
kas metai į karui paruošų šiuk
šlyną.”

Taip pareiškė
Lamont, American Labor 
ty kandidatas į Jungtinių 
stijų Senatą iš visos New 
ko valstijos. Jis kalbėjo 
radio iš stoties WNEW.

Lamontas sako, kad tapęs 
išrinktu jis pasiūlytų tuojau 
nukirsti iš budžeto (o tai reiš
kia ir iš taksų) apie 119 bili
jonų dolerių ir palikti gink- , 
lavimosi reikalams tiktai 9 
bilijonus. Tai būtų tiek, kiek 
buvo išleidžiama velionio 
Roose velto administracijos 
laikais viskam, įskaitant ir 
apsiginklavimą.

Už Lamontą piliečiai galės 
balsuoti eilėje D, darbiečių 
eilėje.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų/ praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Užsikimšęs kaminas 
uždusino kūdiki

šaltis kęsti buvo bloga new- 
yorkiečių Guitard šeimai su 
mažais vaikais. Bfet kada už
kūrė pečių, kurio kaminas 
buvo įtrūkinėjęs ir plytomis 
ar šiukšlėmis užgriuvęs; vie
nas 2 metų amžiaus kūdikis 
užduso. O kiti 3 vaikai pavo
jingai susirgo nuo anglies du
jų.

Anglies dujos, kaip kad 
ir kūrenamasis gasas, pridu
sina visai nejučiomis. Net ir 
suaugęs žmogus gali nepajus
ti, jog svaiginamas. O kada
jau prisvaigsta iki apalpimo,\|/ 
pajunta, kad kas 
tuomet jau neturi 
bėtis.

tuo tarpu
Vaikų ne
lankyti sa- 

tėvą, esantį 
vaikas

Guitard vaikai 
buvę namie vieni, 
tina buvusi išėjusi 
vo vyrą, vaikų 
įstaigoje. Vyriausias 
yra tik 11 metų, amžiaus.

Kaminas, sakoma, buvęs 
neva valytas prieš .keletą die
nų, bet nepatikrintas, nei tai
sytas, paliktas užkimštu. Ir 
į kambarius iš kamino plyšiai 
neužtaisyti. Kad kituose bu
tuose neįvyko panašių nelai
mių, tai tik dėka tam, kad vi
sur kitur buvę langai palikti 
praviri. Langai turi būti' pra
viri ir kūrenant gasu.

Pridusimas anglies dujomis 
ir išrikusiems gyvais gali bū
ti palikęs pavojingu nesveika-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Ban kietas Uždarymui Olympia 
Parko

Spalių 25 d., 6 vai. vak., įvyks 
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 lengves
nių gėrimėlių ganėtinai. Gali daly
vauti rievien nariai. Rengėjai kvie- 

į smagią sueigą, šokiai iki 
prie Frank Navis orkes-

čia visus 
vėlumas, 
t ros.

.Komitetas.
(206-207)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubas rengia va

karienę dienraščio Laisvės naudai, 
prieinama kaina—tik <$1.50 asmeniui. 
Skaniai pavalgysite įvairaus maisto 
ir visokių gėrimų. O po vakarienes, 
prie geros muzikos pasišoksite. Tas 
viskas 
Oct. 
157

įvyks sekmadienį, Spalio- 
26 d., 5 vai. popiet, vieta — 

Hungerford St.
(207-209)

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ra kuopa rengia maska

radų balių, šeštadienį, Spalio-Oct. 
25-tą. Bus šaunus maskaradų ba
lius, kas geriau arba prasčiau apsi
rengs gaus dovanas. Prie įžangos 
bus duodamos trys vertingos dova
nos. • \

Šeimininkės pasižadėjo pagaminti 
skanią vakarienę, prieinama kaina. 
Taipgi bus bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais. Gera orkestrą šokiams.

Visus narius ir nenarius kviečia
me atsilankyti j šį pokilį. Iš anksto 
pasižymėkite laiką, kad nepamirš
tumėte.

Rengimo Komisija.

BRCKTON, MASS.
Mass, valstijos Progresyvių kan

didatas ant gubernatoriaus Florence 
Luscomb kalbės per Brockton En- 
terprize' Radią, WBET ir WBTFM,. 
Oct. 26 d., 1:05 P. M. Prašome at
sisukti savo radią ir pasiklausyti jos 
svarbios prakalbos. Atsiminkite, kad 
šį rudenį įvyks rinkimai, nepamirš
kite balsuoti.

Rinkimų Komisija.
(207-208)

REAL ESTATE
Attention Home Buyers. A Colo

nial Style home in the country. 8 
rooms, 4 bedrooms, 2 baths, living 
room 22x24 with fireplace; 8 acres, 
tenar/t house; chicken house; 2 car 
garage with loft. Fruit trees.’ Lots 
of privacy. Bradford Hills. Priced 
reasonable. Edgar E. High, Realtor. 
Howard Thorne, Associate, 
Church St., West Chester. 
West

32 S. 
Phone

Chester 3105 or 4260.
(207-209)

Modern
REAL ESTATE

Attention Home Buyers, 
ranch type home, close to transpor
tation. Living room with fireplace. 
Dining room, ,3 bedrooms, tile bath. 
Large basement with room for game 
room. Storm windows and screens. 
Nice planting and shade trees. Call 
West Chester 3376. Evenings Lenape 
2384. Francis A. Hall, Realtor, 34 
So. High St., West Chester.

(207-209) 

tų visam gyvenimui. Buvusie
ji pridusę iki netekimo sąmo
nės retai kas pilnai pasveiks
ta.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

Exper- 
work 

salary, 
person.

MAJOR OIL BURNER CO.
Now has immediate opening for

Oil Burner Service man.
ienccd. Steady year-round 
with guarantee high,weekly 
Vacation with pay. Apply in 

2123 N. Broad St.
See Mr. Auslander.

(205-209)

CABINET MAKERS
Experienced on kitchen and store 

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)

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)

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 or 
phone.

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

(205-207)

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)

FEMALE
General Office Work. Exp. ’Good 

at figures and some typeing requir
ed. Steady position. Good salary. 
Apply in person. Quality Beverage, 
1700 Federal St.

(207-209)

Office Work. Exp. preferred, but 
not necessary. For National Cash 
Register bookkeeping machine. Stea
dy position. Good Salary, congenial 
working conditions. Phone Woodbu
ry 2-0580. Ext. 26. Ask for Mrs. 
Wood.

(207-210)

CLERK TYPIST 
Experienced, general office work. 

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

JOHN SEXTON CO. 
Delaware Ave. & Chestnut 

See Mr. Lafferty 
(205-209)

St.

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)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS 
t

Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pu«l.-Lai»vė (Liberty)-Tr«či«d., SpAlio-Octobcr 22, 195?

Iš teismo riimy
Elizabeth Gurley Flynn 

vėl stojo liudyti kaipo savęs 
ir savo /partijos apgynėja. 
Teismo eiga buvo pertraukta 
praėjusį penktadienį, kad Pe
ttis Perry galėtų dalyvauti sa
vo uošvės laidotuvėse. Perry, 
taipgi teisme apgina patsai 
save, be advokato.

REIKALAVIMAI
MALE

Reikalingas Hand Finish prašy
tojas. Patyręs. Geras darbas. Men 
Sack Koatai. Gera* alga. S. MAR
KOWITZ, 17 E. 16th St., N. Y.C.

* (207-209)

HELP WANTED—FEMALE
darbininkė reikalinga dviem 

j savaitę. Pirmadieniais ir
Namų 

dienom 
ketvirtadįeniais, 9 iki 3 vai. dieną. 
$1 į vai. Patyrusi. Skambinkite — 
FLushing 3-1644.

(207-208)

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 ■ 4
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYUS

* I

(BUYAU8KA8)

LAIDOTŲVĮŲ 
DtttEKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-51'72

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL E V ergreen 7-6M8

VALANDOS:

A
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewet St.

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

—už griežtai žemas kaina*.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-4888
v




