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Ar buvo kada nors taip?
Pažadai lenkams.
Pažadai lietuviams.
Ką žada Progresyvią parti- 
jos kandidatai.

| Rašo R. MIZARa

JWRWHV’W

Abejoju, ar yra Amerikoje 
žmogus, kuris perskaito kiek
vieną kalbą, sakytą Stevenso- 
no, Trumano, Eisenhowerio, 
Nixono ir Sparkmano.

Niekad Amerikos istorijo
je, rinkiminėje kampanijoje, 
nebuvo pasakyta tiek daug 
žodžių aspirantų j preziden- i 
tus ir vice-prezidentus.

Ir su kiekviena diena tos ■ 
kalbos, tie žodžiai vis aštrėja: j 
epitetai vieno kandidato ki- i 
tam “riebėja.”

Tačiau esminių klausimų, 
liečiančių milijonus Amerikos 
žmonių, nei Eisenhoweris, nei 
Stevensonas atvirai ir aiškiai) 
diskusuoti neapsiima.

Ir Stevensonas liečia Korė
jos karą, ir Eisenhoweris lie- Į 
čia ‘Korėjos karą.

«“Bet kaip jį baigti.
igti, nepasako!

įdomiausiai prezidentas 
Trumanas padarė.

Jis pasakė Eisenhoweriui: 
jei jūs žinote, kaip baigti ka
rą Korėjoje, tai pasakykite 
man!...

tuo.jau

išleido pa
lenkus ame-

“Stevensonas išleido pareiš
kimą. Jis myli lenkus ameri
kiečius. Jis myli lenką paliki
mą, tradicijas. Jis įvertina ir 
gerbia jas.

“Eisenhoweris 
reiškimą. Jis myli 
rikiečius. Jis myli
myli lenkų tautos palikimą, 
tradicijas.“

Taip rašo T. X. Dombrows
ki, lenkų savaitraštyj Glos 
Ludowy.

/ Ir žurnalistas toliau sako: 
?įjiejų šitų vyrų meilė len

ams amerikiečiams tęsis tik 
iki lapkričio 4 dienos, iki rin
kimų dienos.

Po to jiedu pamirš viską, 
ką sakė.

Tenka priminti, jog abudu 
tiedu vyrai dabar myli ir lie
tuvius amerikiečius. Ir dar 
kaip! Su tūlais jų nusitraukia, 
“pikčių” ir išspausdina ko
mercinėje spaudoje!

Jiedu myli ir Lietuvą.
Bet, av jiedu žino, kurioje 

pasaulio dalyje Lietuva sto
vi ?...

Būtų įdomu, jei koks 
drąsuolis j u o d vie jų tai 
klaustų!
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VALDŽIA PLANUOJA 
DEPORTUOTI EILĘ 
ĮTARIAMŲ KOMUNISTU
Ketina atimti pilietybę kovin giems unijų vadovams ir 
deportuoti juos; reikalauja t eisti Wm. Z. Foster j

Washington. — Genera-

I kuroras James McGranery 
i paskelbė, kad jo teisingumo 
' departmentas pradeda by
las teismuose, reikalaujant 
deportuot bei nupilietint 
dešimtį iš 85 progresyvių, 
kurie apkaltinti pagal Smi
tho įstatymą už tariamą 
suokalbiavima “nuversti A- 
merikos valdžią.” Daugu
ma jų yra veiklūs unijų 
darbuotojai.

McGranery kartu įsakė 
daryti žingsnius teismui 
prieš Williama Z. Fosterį, 
Komunistų Partijos pirmi
ninką, taipgi pagal Smitho

Valdžia jau pirmiau už
vedė bylą prieš J a m e s ą 
Matlesą, organizacinį di
rektorių Jungtinės Elektri- 
ninkų Unijos, reikalaudama 
atimt jo pilietybę ir depor- 
tuot jį iš Jungtinių Valsti
jų.

Richmond Hill 19, N. Y.. Penktad., Spalio (Oct.) 24, 1952

66 naciai vakarinės 
Vokietijos valdžioje

Su spalio 1 d. daugelyje vietų pasibaigė nuomų kont
rolė. Viena iš tų sričių yra Detroitas. Detroito apylin
kės nuomų kontrolės direktorius 'Harris nuima užraša 
nuo savo raštinės. Jam nebeliko darbo.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL.

IRANAS SUTRAUKĖ
DIPLOMATIJOS RYŠIUS
SU ANGLIJA
Nes Anglija atsisako atlygin ti Tranui už aliejų; ' 
Amerika bijo, kad Iranas ne pakryptų i Sovietų pusę ,

Teheran, Iran. Iranas atsiimtų visus savo atsto* 
formaliai sutraukė diplo
matijos ryšius su Anglija. 
Liepė savo ambasadoriui ir 
visiems jo padėjėjams, per 
savaitę grįžti namo iš Lon
dono; kartu pareikalavo, 
kad Anglija negaišuojant

Vietnamiečiai urmu 
šluoja francūzus

riuj iki šiol buvo atidėtas 
dėl nesveikatos. Valdžios 
daktarai todėl iš naujo tirs 
Fosterio sveikatos stovi.

Tarp tų, kuriuos genera- 
lis prokuroras McGranery 
liepė tardyti deportavimui

komunistu vadovai — Ir
ving Potash, Jacob Stąchel 
ir John Williamson, kurie 
iau pirmiau įgalinti pagal 
Smitho įstatymą.

McGranerv taip pat* rei-‘ 
kalauja nupilietinti ir iš A- 
merikos deportuoti Isidora 
Beguną, Rožę Cheminą, Al 
Richmondą ir Willi amą

• ' Schneiderman a.4,

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijoje 66 na
ciai užima aukštas vietas. 
Todėl kai kurie seimo na
riai reikalavo apvalyt; val
džia nuo naciu.

Bet vakari! Vokietijos 
premjeras Adenaueris gynė 
nacių laikymą savo užsie
ninėje ministerijoje. Ade
naueris sakė: Jie, pirmiau 
būdami Hitlerio valdinin
kais, “Įgijo reikalingų pri
tyrimų, supranta politiką ir ; 
diplomatiją, moka svetimų | 
kalbų ir žino, kaip vesti da- j 
lykus su kitų kraštų atsto
vais..”

Sparčiai augąs vakarą 
Vokietijos biznis su 
Amerikos pagalba

PREZIDENTAS GIRIASI
ŽYGIAIS PRIEŠ KOMUNISTES

j Per mažai amerikonu 
nors grįžta iš mūšių

kan-Kai stambiųjų partijų 
didatai kalba su lenkais, jie- 
du žada Lenkijai Vilnių, o 

Štai jiedu kalba su lietuviais 
—žada Lietuva “padaryti lai
svą su sostine Vilnium.”

Vokiečių kilmės amerikie- 
. čiams jiedu taipgi žada—žada 

apginkluoti Vakarų Vokieti
ją, na, ir užsiundyti ją ant 
Lenkijos, kad atimtų iš pas
tarosios Sileziją ir Pamarį!...

Jiedu viską žada, — jie 
gali kiekvienam t pažadėti ir 
saulę ir mėnulį, kad tik už 
juos balsuotų I . ‘ /

Kitaip yra su liaudiškos 
partijos — Progresyvių parti
jos — kandidatu.

Vincent Hallinan nesišvais
to žodžiais, jų “neaštrina“; 
ko negalima, niekam nežada. 
Jis tik žada tai, ko laukia, ko 

’ ištroškę Amerikos žmonės: 
taiką Korėjoje, taiką tuojau.

Jis žada grąžinti civilines 
laisves Amerikos žmonėms.
» Jis nori, kad mūsų kraštas 
vestų prekybą su visomis šali
mis, nes tai padėtų Amerikos 
darbo žmonėms.

Jis stoja už susitarimą tarp 
didžiųjų valstybių, — susita
rimą, vedantį prie pastovios 

-laikos pasaulyj.MF
Dėl to Pręgresyvių partijos 

kandidatai stambiosios spau
dos yra ignoruojami. Kai kur 
atsisakoma jų prakalboms 
išnuotnuoti salę.

Korėja.— Associated Press 
korespondentas aprašo, 
kaip 18 amerikonų su tri
mis kulkosvaidžiais ir su 
skystosios ugnies švirkštu- 
vais atakavo vieną Korėjos 
liaudininkų poziciją Tri
kampio Kalne, viduriniame 
fronte.

Liaudininkai taip įnirtin
gai kontratakavo, kad iš 18 
amerikonų išliko tiktai as
tuoni, kurie ir sugrįžo že
myn nuo kalno. Bet, pasak 
korespondento, ta saujelė 
amerikonų “nužudė 305 ki
nus” bei šiaurinės Korėjos 
liaudininkus.

(United Press neseniai 
pranešė apie mūšį kalne, 
kur iš batalijono ameriko
nų išliko tiktai vienas.)

(Pirmiau amerikiniai ko
respondentai rašydavo, kad 
“ant kiekvieno amerikono 
užmušama po 10 priešų,” o 
dabar — jau “daugiau kaip 
po 30.”)

Bonn, Vokietija. '— Kuo
met gretimoji Franci ja be
veik bankrūtuoja, tai vaka
rinės V o k i e t i j os biznis 
tarpsta ir bujoja, kaip tei
gia amerikiniai korespon
dentai.

Vakarų Vokietijos iždas 
pirm 12 mėnesių turėjo 337 
milijonus dolerių perviršio 
auksu ir amerikiniais pini
gais, o dabar tas perviršis 
pakilęs iki 504 milijonų, 
214 tūkstančių dolerių.

Pernai Jungtinės. Valsti
jos davė vakarinei Vokieti
jai 175 milijonus dolerių, o 
šiemet skiria dar daugiau, 
nepaisant,- kad jos pelnai iš 
prekybos su kitais kraštais 
nuolat auga.

Dabar jau beveik visi va
karų kraštai įsiskolinę va
karinei Vokietijai už pirk
tus iš jos dirbinius. Daugė
ja ir,vokiečių dirbinių par
davimas Amerikai.

Jungtinės. Valstijos sten
giasi visokiais būdais susti
printi vakarinę Vokietiją, 
kurią amerikonai laiko di
džiausia busimąja karine 
jėga prieš Sovietų Sąjungą.

Newark, N. J. — Prezi
dentas Trumanas, kalbėda
mas Newarke antradienį, 
vadi"o r e p u b 1 i k onus di
džiaisiais. melagiais, nes jie 
pasakoja, būk jis glostąs 
komunistus. Tam republi- 
konų melui atremti Truma- 

jnas nurodė sekančius savo 
i valdžios žygius prieš ko- 
j m u ".i s tus:

—Valdžia didžiai susti
prino savo FBI šnipų įstai
gą, kad šniukštinėtų komu
nistus ne tik politiniame 
veikime, bet ir darbavietė
se. Valdžia varė per “iš
tikimybės” šerengą milijo
nus valdiniu darbininku bei 
tarnautojų. Davė bilijonus 
dolerių vakarinei Europai 
stiprinti prieš komunizmą, 
pagal Marąhallo planą; įkū
rė Atlanto kraštų karinį są
ryšį prieš S. S-gą: ginkluoja

karu valdžia įrodo, kaip 
kietai ji veikia prieš ko
munistus, — gyrėsi Truma
nas.. z

Eisenhoweris priešingas 
pilietinei lygybei

E i sen h o we r i s n e p f i pažįs
ta .teisių lygybės visiems 
amerikiečiams, sakė Tru
manas. Kuomet gen. Ei
senhoweris buvo armijos 
komandierius, tai priešino
si negrų sujungimui į tuos 
pačius kariuomenės dali
nius su baltaisiais. Eisen
howeris tada sakė, “ne
grams būtų per sunku at
silaikyti varžybose su bal
taisiais” mišriuose armijos 
junginiuose.

Iš antros pusės,
nas gyrė Stevensoną, demo
kratų kandidatą i prezi
dentus. Vadino ji “kovoto
ju” už visų piliečių lygybę, 
neskiriant jų pagal odos 
spalvą ar tautinę kilme.

Fruma-

komunizmą, o ypač Korėjos

Franci jos valdovai bijo, kad, jų 
seimas neatmestų sutarties dėl 
vokiečių armijos atkūrimo

Windsor, Kanada. — Čio- 
naitinis dienraštis Windsor 
Daily News ragina atsteigti 
laisvą prekybą su Sovietų 
Sąjunga ir Kinijos Liaudies 
Respublika.

Va, kodėl Amerikos prog- 
resyvė visuomenė privalo pa
dėti Vincent Hallinari’o ir 
Charlotta A. Bass žodžiui pa
siekti juo daugiau žmonių.

12 amerikiečiu pašalinta 
iš tarnybos Jungi. Tautose

United Nations, N. Y.— 
Amerikos valdžiai reikalau
jant, Trygve Lie, Jungtinių 
Tautų sekretorius pavarė 
iš tarnybos bei suspendavo 
dvyliką amerikiečių kaip 
įtariamus komunistus.

Paryžius.. — Labai daug 
francūzų priešinasi sutar
tim, kurias Amerika įbru
ko šešioms vakariniu Eu
ropos kraštų valdžioms. Tai 
vadinama “taikos” sutartis 
su vakarų Vokietija ir »su- 
tartis dėl vokiečių armijos 
įtraukimo į tarptautinę va
karų armiją prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kad karinė sutartis įeitų 
gailion, tai ją dar turi už- 
girti s.eimai Franci jos, va
karinės Vokietijos, Italijos, 
Belgijos, Holandijos irLuk- 
semburgo.

Francijos premjeras Pi- 
nay suprato, kad francūzų 
seimas dabar atmestų' su
tartį, kuri reikalauja at
kurt vokiečių armiją ir 
įjungt ją į bendrąją vaka
rinės Europos armiją prieš 
Sovietu^.. ,

Pinay todėl sušaukė savo 
ministrų . kabinetą, kuris 
puspenktos valandos ginči
josi ir, pagaliaus, nutarė 
dar kelis mėnesius palaukti,

pa-iki siūlys savo seimui 
tvirtinti tą sutartį.

Francūzų dauguomenė bi
jo, kad jeigu vokiečių ar
mija taptų atkurta, tai bū
tų “naujas peilis Franci j ai 
po kaklu.”

Iš kraujo padaromi skiepai 
nuo kūdikių paralyžiaus

Cleveland. — Jeigu duo
dama vaikams gania globu- 
lino, pagaminto iš sirgusių- 
jų kūdikiniu paralyžium 
kraujo, tatai tarnauja kaip 
skiepai, kurie laikinai ap
saugo 50 procentų vaikų 
nuo suparalyžiavimo per tą 
ligą.

Apie tai raportavo Pitts.- 
burgho Universiteto medi
cinos profesorius Wm. 
Hammon suvažiavime Ame
rikiečių Sveikatos Draugi
jos.

Tokia gamma globulino 
veikmė buvo patikrinta 
tūkstančiams vaikų.

) vus iš Irano.
(Washington. — Michael 

McDermott, Amerikos vals-' 
, tybės departmento valdi
ninkas, apgailestavo, kad 

i Iranas sutraukė diplomati
jos, ryšius su Anglija. Wa- 
shingtono politikieriai bijo, 
kad Iranas nepasvirtų į So
vietų pusę.)

(Anglija prašo Švediją 
I tuo tarpu atstovaut Anglų

. . , 'reikalus. Irane, o Iranas :
Hanoi, Indo-Kina — Vi e t- kreipėsi į Šveicariją, kad 

namo liaudininkai atėmė išžiūrėtu jo reikalu Angli- 
francuzų Vanyen miestą, j joj ) 
angliakaisyklų centrą prie į 
Juodosios Upės; įvarė 70;
mylių pločio kylį į franctej j Klijos “'atstovus' 
apsigynimo liniją; nubloškė ’ • • • 
francūzus iki 12 myliu at-! 
gal ir užėmė visus jų for- j 
tus-tvirtoves 40 mylių ilgio 
linijoje.
Liaudininkai grumiasi pir

myn nuo savo užimto- Va 
nyeno linkui Hanoi did
miesčio, esamo už 80 mylių 
į pietus.. Hanoi — Vietna
mo sostinė.

Šluojami atgal francūzai 
nepaspėja pasiimti ar bent 
sunaikinti gautus iš Ameri
kos naujuosius ginklus.

17 Cal. demokratų vadų 
remia progresyvių 
kandidatą j Senatą

Los Angeles. — Septynio
lika vadovaujančių demo
kratų — teisėjai, daktarai 
ir kt. — įsteigė ■ komitetą 
darbuotis, kad į Jungtinių 
Valstijų Senatą būtų iš
rinktas progresyvių kandi
datas Reuben W. Borough.

Tarp remiančių Boroughą 
demokratų yra teisėjas 
Stanley Moffatt, advokatai 
H. Simmons ir Sam H. Al
len, daktaras Michael Mo- 
randi, Humanistų Draugi
jos pirmininkas; L. Clair 
Case, vietinis Darbo Fede
racijos Muzikantu Unijos 
vadas; William Lawrence, 
nepriklausomingos L a i v a- 
krovių Unijos direktorius, 
ir k t.

Progresyvis Borough yra 
vienintelis kandidatas prieš 
ragangaudį republikoną se
natorių Wm. Knowlanda, 
k a n d i d a t uojantį naujam 
terminui.

Irano premjeras Mossa- - 
i deghas taip pat kaltina An-

Į ir anglus
■ biznierius už kišimąsi į na- - 
; minę Irano politiką.

Anglijos konsulatas Tehe
rane todėl ragino saviškius 
biznierius tuojau bėgti iš 
Irano, nes jie gali būti areš
tuoti. •'*’

Iranas ypač todėl sutrau
kė diplomatinius santykius1 
su Anglija, kad anglų val
džia šiurkščiai atmetė Ira
no reikalavimą — atlygin
ti dar 137 milijonus, 200 
tūkstančių dolerių už anglų 
ištrauktą nafta : aliejų iš 
Irano žemės. Iranas, skai
čiuoja, kad anglų kompani
ja bent tiek jam nusuko. G 

• Anglija, atmesdama Ira
no reikalavimą, pareiškė, 
kad dar jis turėtu atsiteisė x 
ti anglu kompanijai. Neš 
pernai Irano valdžia nėrė-; 
mė tos kompanijos- fabri* 
kus i savo rankas. .. .'!•

Anglijos karo laivai ir 
lėktuvai blokuoja Irano 
naftos gabenimą užsienin 
parduoti. Anglai pasakoja, 
kad “jiems. priklauso” ir vi
sa ta nafta, kurią Iranas ». 
pagamino per paskutinius 
19 mėnesių ntio to laiko, kai 
jis suvalstybino buvusiąją 
anglų naftos pramonę Ira
ne.

Amerikonų nuostoliai
Korėjoj pakilo dar 963

Anglai masiniai medžioja 
Kenyjos negrus patrijotus

Nairobi, Kenyja. — An
glų kariuomenė sumedžio
jo jau apie tūkstantį Keny
jos negrų, vadovaujančių 
tautinei kovai dėl išsivada
vimo nuo Anglijos.

Anglai įvedė aštrų karo 
s.tovį. Medžiodami negrų 
vadus, jie naudoja didelius 
šunis seklius, išlavintus 
draskyti žmones.

Washington. — Karinė 
valdyba spal. 22 d. paskelbė, 
jog per savaitę iki pereito 
penktadienio dar, 963 ame
rikonai nukentėjo Korėjos 
fronte, skaitant užmuštus, 
sužeistus ir be* žinios din
gusius.

Viso gi amerikonu nuo
stoliai Korėjos kare iki šiol 
buvo šitokie:

Užmušta 21.377, sužeista 
88.128. be žinios dingo 9,- 
403 ir nelaisvėn pakliuvo 
1,819, arba-:—122,117 iš viso.

Koreja. — Amerikonai 
praneša, kad atgriebė Snip
er Ridge kalną.

ORAS.—Giedra ir truputį 
vėsiau.

i
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RIBOTI MŪŠIAI KORĖJOJE
ŠIUO METU KORĖJOJE nėra ofensyvų, nėra “de- 

fensyvų.” Kol kas ten tebeina “riboti” mūšiai.
Tie mūšiai, tarp pietų ir šiaurės korėjiečių, kol kas 

verda dėl strateginių kalnų, geriau pasakius, dėl stra
teginių pozicijų. Bet mūšiai verda, eina. Žmonės žūsta, 
—nekaltai žūsta.

Mūsiškė karo vadovybė kadaise sakė: mes sugriausime 
visus šiaurės korėjiečių fabrikus, gaminančius, amunici
ją ir ginklus; mes padarysime taip, kad šiaurės korėjie- i 
čiai negalėtų nieko “pradėti,” nieko mums blogo pa- 
daryti.

Ir buvo taškomi miestai, buvo naikinami žmonės. Bu
vo atliktas baisus “žygis,” kai napalmu buvo aplieti iš
tisi kaimai ir miesteliai, kur, be abejojimo, žuvo daug 
įmonių.
.aBet kas gi iš to išėjo?

Pozicijos karo fronte nepasikeitė. Gal kai kur mylia 
į.čia ar į ten perėjo į šiauriečių ar pietiečių kontrole. 
Tai ir viskas.

Aną dieną mūsų maririnkų viršyla kaltino mūsiškį 
aviacijos viršininką, sakydamas: jūs žadėjote daug, bet 
neatlikote nieko. Jūs žadėjote su lėktuvais pastoti ke
lią šiauriečiams, bet nepastojote, nes šiauriečiai visvien 
yra tvirti, visvien mušasi, turi ginklų, turi žmonių, turi 
maisto.

Atsikirsdamas jam, aviacijos viršininkas atsakė: Taip, 
šiauriečiai turi ginklų ir turi žmogių, bet jie būtų turėję 
jų kur kas daugiau, jei mes nebūtume jų iš oro mušę, 
Paikįnę, bombardavę. \

Na, ir karas tebeina. Mūšiai tebesitęsia. O mūšiuose 
žūsta be galo daug žmonių, pietiečių, amerikiečių il
siau r iečių.

Tuo pačiu kartu New Yorke susirinko Jungtinių Tau
tų 7-toji asemblėja. Ji, kaip tarptautinis seimas, turėtų 
tarti tuo reikalu žodį. Turėtų pasakyti: gana mūšių 
Korėjoje. Tegu būva taika.

' ' Bet ji to nepasako. Ji klauso tų, kurie nori tęsti karą 
Kopėjoje.
* Ir karas tęsiasi. Nereikalingas, naikinąs žmonių gy
vybes karas. O pasaulio valdžių atstovai, suvažiavę į 
tarptautinį seimą, sėdi ir žiūri, žiūri ir juokiasi.
.. Jungtinių Tautų asemblė joje dalyvauja virš 20 valsty
bių užsienio reikalų ministrų. Tai ypatingas vietas už
imą žmonės. Ką gi jie daro? Nieko!

Jiems karas Korėjoje—-“policinis veiksmas.” Tai nesąs 
karas.

KADA JŪS MELAVOTE?!
Clevelando Dirva rašo, 

būk, girdi, grįžusi iš Lietu
vos “viena vokietaičių” ši
taip pasakoja:

1948-49 m. pragyvenimo 
standartas kaime buvo gana 
augštas. žmones švaistėsi pini
gais ir maisto produktais, nes 
jų buvo perteklius. Pvz., už 
vieną darbo dieną, kasant pas 
ūkininką bulves, gaudavau 20 
ir daugiau rublių pinigais, visą 
dieną maitindavo ir dar vakare 
duodavo 20 kiaušinių ir laši
nių. 1

Maitot, kas buvo 1948-49 
metais Lietuvos kaime! 
O dabar, girdi, tai jau pras
tai.

Bet jei skaitytojas atsi
vers tą pačią »Dirvą ir ki
tus kryžiokų laikraščius, iš-

ėjusius 1948-49 metais, tai 
jis ten suras “žinių,” “fak
tais įrodančių,” kad tuo me
tu “Lietuvos .kaimas” bada
vo, nes “mongolai, kalmu
kai ir burliokai” viską iš 
ten išvežė!

Po poros, ar trejeto me
tų, matysime, atsiras dau
giau “vokietaičių, grįžusių 
iš Lietuvos, kurios per kry
žiokų spaudą “bajins,” būk 
1C52 metais “Lietuvos kai
mas” gyveno auksinį gyve
nimą.

Tikrumoje viskas yra 
taip: Lietuvos valstiečiai 
šiandien gyvena geriau, ne
gu gyveno vakar, o rytoj 
gyvens geriau, negu gyvena 
šiandien. Taip yra ir bus 
ne. tik su valstiečiais, o ir 
su visais Lietuvos ir visos 
T. Sąjungos gyventojais.: jų

gyvenimas nuolat gerėja ir 
gerės, nes jie daugiau vis
ko pasigamina ir pasiga
mins.

Europos politikieriai 
prašo Amerikos kapitalo

Paryžius. — Susirinkusi 
europiečių Marshailo plano 
taryba pageidauja, kad 
amerikonai įdėtų po 3,000 
milijonų iki 4,000 milijonų 
dolerių kapitalo į vakarų 
Europos pramones per me
tus. Gaunant tiek biznio 
dolerių, sakoma, vakariniai 
Europos kraštai galėtų ap
sieiti be naujų bilijonų do
lerių tiesioginių dovanų iš 
Jungtinių Valstijų.

Europinės Marshailo pla
no tarybos pirmininkas yra 
Anthony Eden, Anglijos už
sienio reikalų ministras. .

Nekrologas ir atsiminimai apie 
Dr. Andrių L. Graičiūną

Rašo A. M. METELIONLS .
Rugsėjo 13 dieną Chica-į tikėjosi turėti sūnų 

gos progresyviai lietuviai i nigu. Bet Andrius, 
Tautiškose Kapinėse supy- gęs Liepojaus gimnazi- 
lė naują kapą' plačiai žino- ją, atsisakė stoti į semina- 
mam ir gerbiamam Ameri- riją. Tada jis nustojo te- ‘ 
kos lietuvių visuomeniniu- vų malonės ir sykiu para-1 
kui, pijonieriūi, š v i e t ejui; mos toliau mokytis. Už vei- 
Dr. A. L. Graičiūnui. Čia’kirną prieš caro valdžią 
reikia pasakyti, kas tiesa

I kad Dr. Graičiūnas

ku-

Čia' kirną prieš
, Graičiūnas. turėjo palikti 

buvo Lietuvą ir, 19‘metų būda- 
vienintel'is lietuvių tarpe, j mas jaunuolis, 1889 metais 
kuris tiek daug dirbo Lie- pribuvo į Ameriką laimės 

ieškoti.
i Andrius, pribuvęs į Ame- 
! riką, dirbo ant ūkio, an- 
I glies kasyklose ir kitokius 
! darbus.
i Graičiūnas

tas, o jame lietuvių visai 
nedaug. Chicagoje Graičiū-

KĄ GI DARO MŪSŲ PREZIDENTAS? Jis sako kal
bas, — kalbas už gubernatorių Stevensoną, tarytum pats 
Števensonas ne Alėtų pasisakyti už save žodžio.

Ir mūsų prezidentas, aną dieną, išgirdęs, kad Eisen- 
howeris reikalaująs sulaikyti kruviną karą Korėjoje, pa
reiškė: Tegu generolas Eisenhoweris pasako man, kaip 
sulaikyti karą Korėjoje, aš jį sulaikysiu.

Ar tai ne pajuoka tų žmonių, kurie nekaltai žūsta 
Korėjoje?!

PICASSO Už ROSENBERGUS
BENE PATSAI ŽYMIAUSIAS pasaulio dailininkas, 

Pablo Picasso’, aną dieną pasisakė už tai, kad Julius ir 
Ethel Rosenbergai būtų išgelbėti nuo mirties.

Vis daugiau ir daugiau žymių žmonių pasisako už šiuo
du žmones—vyrą ir žmoną.

Mes jau esame pasisakę.
Mums rodosi, kad juodu yra nusmerkti mirti nekal- 

* • tai, kad juodu yra karinės isterijos, aukomis, panašiai, 
kaip Tom Mobney buvo karinės isterijos auka pirmojo 
pasaulinio karo metu, panašiai, kaip Sacco ir Vanzetti 
buvo isterijos prieš ateivius aukomis.

tuvai, lietuvių k u 11 ū r a i, 
sveikatingumui ir abelnam 
gerbūviui. Dr. Graičiūnas 
mylėjo Lietuvą, kada ji bu
vo žiauraus caro pavergta, 
ir kovojo už jos laisvę; jis 
mylėjo Lietuvą, kadą ją bu
vo pavergęs fašistas Sme
tona. Bet už vis daugiau
siai jis mylėjo nūdieninę 
Lietuvą, kurioj ir iš bakū
žės samanotos’ sūnūs ir duk
terys. turi progą prie moks- 

i lo, ir visi yra lygūs pilie
čiai.

D r. Graičiūnas nepriklau
sė prie tų šiaudinių patri- 
jotų, kurie mylėjo Lietuvą 
tik kol jų klikos žmonės ją 
valdė ir juos apkabinėjo ne
užtarnautais medaliais. Bet 
kaip greitai jų klikos žmo
nės iš Lietuvos išsinešdino 
“per beržyną į Berlyną,” 
tai šitie “patrijotai” paliko 

‘aršiausiais Lietuvos prie
šais. Dėl jų šiandien jau 
visi lietuviai Sibire, jau nė
ra Lietuvos, ir jie išsižioję 
laukia,, kad ir vėl Lietuva 
būtų paplukdyta karo 
kraujuose.

Biskis iš biografijos
Andrius Graičiūnas gimė 

.1870 metų spalio 31 dieną, 
P a j u o d u pio vienkiemyje, 
Kupiškio valsčiuj. • Tėvas

Dr. A. L. Graičiūnas
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JERRICO LAIMĖJO BYLĄ
PAUL JERRICO rašytojas, — filmoms dramų, kome

dijų rašytojas.
• Jis. buvo iš ten eliminuotas. Jis buvo paskelbtas rau
donuoju. Jis buvo pašalintas iš darbo, iš filmu indus
trijos.
.vJam buvo nemokėta alga už jo veikalus, kuriuos jis 
parašė, kuriuos filmų kompanijos naudojo.
-Mr. Jerrico kreipėsi į Kalifornijos teismą, reikalauda- 

mes, kad jam būtų išmokėtas atlyginimas už jo darbą.
Na, ir teismas, išklausęs abieių pusių argumentus, nu

tarė: išmokėti Paul Jerrico $23,400 už jo darbą, už jo 
išlaidas kelionėms, už jo visus iškaščius, susijusius su 
Parašymu veikalui, libreto, ar kitaip kaip pavadinsime, 
“Shadow of a Hero.”

Nesakome, kad visi teismai laikosi tam tikrų princi
pų, kaip laikėsi šis Kalifornijos teismas.
.-Bet sakome: jei kovosi, — laimėsi!

Be kovos, be pastangų, nėra laimėjimų.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-"Penktad., Spalio-October 24, 1952

Graičiūną gyvą buvo pa
niekinę ir, jam mirus, vos 
keli aplankė koplyčioje, o į 
kapus nei vienas nepalydė
jo. Šitie žmonės save titu
luoja inteligentais, bet jų 
pasielgimas su Dr. Graičiū- 
nu parodo, kad pas juos to 
inteligentiškumo visai ne
daug. Chicagos lietuvišl(įįk 
inteligentija pasmerkė DA 
Graičiūną, kam jis skelbė ir 
palaikė naujas idėjas Lietu
vos ir kitais klausimais. Iš 
tiesų, šitie žmonės turėtų 
žinoti, kad visos žmonijos 
progresas buvo padarytas 
tik ačiū tam, kad atsira
do žmonių, kurie ne tik 
naujas idėjas skelbė, už jas 
kovojo, bet net ir savo gy
vybes paaukojo.

Kada vienoje gorilų gru
pėje atsirado vienas, kuris, 
vietoj “būti geru” ir, kaip 
visos gorilos, vaikščioti tik 

; visomis keturiomis kojomis, 
į jis pradėjo bandyti vaikš-

perstatymas Amerikoje, 
“Genovaitė,” ir “Užmuši
mas Aleksandro II.”

Prie kiekvieno Chicagos 
lietuvių organizacinio ar 
kultūrinio darbo visur ran
dame Dr. Graičiūną. Kaip 
va: Aušros Knygynas, 
Moksleivių Šelpimo Ratelis, 
Lietuvių Tautiškos Kapinės 
ir daug kitų. Ypač stei
giant Tautiškas Kapines 
Graičiūnas įdėjo nemažai 
darbo.
Visuomenininkas, gydytoj as

Straipsnelio ribos man ne
leidžia Kiek plačiau apibu
dinu labai darbštaus Dr. 
Graičiūno nuopelnus, atlik
tus per arti bu metų. Bent 
tiek galima pasakyt, kad 
Dr. Graičiūnas savo įgautą 
mokslą ir profesiją nepa
naudojo sau turtų krovi
mui, kaip kad labai daug 
kitų jo profesijos žmonių 
darė ir šiandien daro. Pir-, 
moję vietoje jam rūpėjo ne Uiotj‘ tikj dviem kojom, šitas

'šliupu suorganizavo pirmą 
' kuopą Lietuvių Mokslo 
i D r a u g i j os. Vėliau šita 
draugija turėjo kuopas ir 
kitose lietuvių kolonijose, 
spausdino knygas, leido ge
rą savaitinį žurnalą ir at
liko tikrai didelį darbą lie
tuvių švietime. Taigi Dr. 
A. L. Graičiūno darbuotė 
dėl lietuvių prasidėjo 1893 
metais Baltimore, Md., ir be 
pertraukos ėjo iki jo' mir
ties, tai yra arti per 60 me
tų. Kalbant apie Ameri
kos lietuvių p i r m ą s i a s 
draugijas ir kultūrinį atbu
dimą, visur randame Dr. 
Graičiūno nemažai darbo 
įdėta.

Jis dalyvavo organizavi
me SLA ir buvo tos orga
nizacijos 13-tas eilinis na
rys. Jis dalyvavo prie or
ganizavimo Tėvynės Mylė
tojų Draugijos, Lietuvių 
Laisvamanių Susivienijimo, 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos ir kitų.

1894 metais D r. Graičiū- 
. i. . (nas pastoviai apsigyveno

gyveno pasiturinčiai, tai Chicagoje. Tada Chicaga 
Andrių leido į mokslą ir buvo netokis didelis mies-

1893 metais Dr.
gyveno Balti- nas išlaikė kvotimus vaisti- 

Imorėje ir ten sykiu su Dr. ninko, atidarė savo vaisti-

savo “aš,” o lietuvių kultū
ra, sveikata ir gerbūvis; 
tiems tikslams jis labai 
daug dirbo.

Faktas yra, kad D r. Grai
čiūnas Amerikos lietuviams 
už dyką yra suteikęs daug 
labai reikalingo apie svei
katą ir higieną žinojimo.

Labai daug Amerikos lie
tuviams patarnavo Dr. 
Graičiūno parašyta - sutai
syta 340 puslapių, su daug 
p a v e i k s lų, gera knyga 
“Sveikata.” Šitoje knygoje 
randame apie sveikatą ge
rų .pamokų, ko tais laikais 
kitur nebuvo galima rasti. 
“Sveikatoj” visas penktas 
skyrius, 24 puslapiai, pa-< 
aukotas plačiam aprašy
mui alkoholio nuodų. O jau

gorila buvo pirmutinis ir 
tikras subvers.yvis! Prade
dant nuo gorilos, jeigu visi 
būtų buvę “tik geri,” pasi- 
ganėdinę esančia padėtimi, 
tai šiandieninė žmonija, 
toj važiuoti automobiliais, 
skraidyti orlaiviais ir tam 
panašiai, būtų dar po me
džių šakas tebelaipiojusi...
D’t. Graičiūnas ir Lietuva

Dr. Graičiūnas neapken
tė Smetonos diktatūros 
Lietuvoje ir su dideliu 
džiaugsmu sutiko įvykusią 
permainą. Smetonlaiziai vi
saip bandė prikalbinti dak
tarą, kad jis užgirtų Smeto- . 
uos valdžią. Du kartu jie , 
siūlė jam Gedimino meda
lį ir net pensiją; bet Dr.AlllAA Ct 1IIV A1 V/1A V llUUkAl^* \J J <A LA | X X v 4*7

daugeliui žinoma, kad alko-1 yraičiūnas atsisakė ta pri- 
holis Amerikos lietuviams initi. Dr. Graičiūnas nema-

nę, kur pelnijo pragyveni
mą ir sykiu lankė univer
sitetą, kurį užbaigė 1901 m. 
Gavo medicinos daktaro 
diplomą ir pradėjo prakti
kuoti daktaro profesiją.

Gyvenimo sunkumai
D r. Graičiūnui buvo lem

ta pergyventi skaudžių 
smūgių ir matyti šalto ir 
karšto. Mirdama visai jau
nutė, jo gyvenimo draugė 
paliko jam du visai mažy
čius kūdikius, kuriuos jis 
vienas užaugino, į mokslą 
išleido ir padarė naudin
gais žmonėmis. Vyresnysis 
sūnus, Vytautas, baigęs 
Chicagoje i n ž i n i e r i aus 
mokslą, gyvena Lietuvoje ir 
dabar profesoriauja Kauno 
u n i v e rsitete; jaunesnysis, 
Algirdas, baigęs agronomi
jos mokslą, liko menininku, 
piešėju ir gyvena Chicago
je. Dr. Graičiūnas, pribu
vęs į Chicagą, rado lietuvių' 
visai nedaug, bet jis nesė
dėjo rankas susidėjęs, bet 
tuojau ėmėsi už veikimo. 
Jo užmanymu ir pasidarba
vimu buvo surengtas Chi
cagoje pirmas lietuviškas
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O k«s čia? Tai darbo žmonių pečius, jų gyvenvietė. Jie taip gyveno prieš 20 metų, 
didžiosios depresijos laikais. Tik Progresyvių partija žada žmonėms taika ir gerbūvį, 
todėl nepamirškite lapkričio 4 dienų paduoti savo balsą už jos kandidatus, Vincent 
Hallinan ir Charlotta A, Bass.
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daug žalos padarė ir net 
nemažai jaunų žmonių pirm 
laiko į kapus nuvarė.

Geros Dr. Graičiūno pa-| 
rašytos brošiūraitės: “Na
minė musė ir uodas,” “Blo-: 
gi kūdikių papročiai” ir 
“Užkrečiamos, limpamos li
gos.”

Prie to, Dr. Graičiūnas 
per visą eilę metų buvo 
Chicagos Lietuvių Daktarų- 
Draugijos sekretorium ir, 
vadovavo leidimą mėnesinio 
žurnalo “Gydytojas,” iš ku
rio žmonės daug ko pasi
mokino.

Santykiai su visuomene
Be. dažno, rašinėjimo pa

mokinančiu’sveikatos ir ki
tais kla/usimais straipsnių, 
Dr. Graičiūnas dar turėjo 
kitą gerą ypatybę. Jis my
lėjo ir visados . tam laiko 
turėjo vesti platų susiraši
nėjimą su daugeliu žmonių, 
o ypač su moksleiviais. Jo 
tie laiškučiai ne per ilgi, ,bet
draugiški, daug pasakanti; slą baigęs, šiandien gyvena 
ir pamokinanti.

Viena Dr. Graičiūno siip- Kauno 
nybė buvo — jis per daug faktai parodo, kad Lietuva 
duošnus buvo. Jeigu moks- yra ir kad joje gyventi ga-

žai pasidarbavo ir Lietuvo- / 
j e apš vietos platinimui.

Kupiškio Lietuvių Etių^i 
Kultūros Draugijos kuo* 
turėjo savo laisvas kapines, 
savo namą ir knygyną. Tą 
viską įgijo daugiausiai per f 
pasidarbavimą Dr. Graiciū- 
no. Nemažai Lietuvoje pa
žangių moksleivių jis sušel
pė pinigiškai ir pasiuntė 
jiems knygų.

Sykį daktaras man rodė 
gautus laiškus nuo smeton- 
laižio brolio sūnaus iš Ka
nados ir kitų dipukų. Tuo
se laiškuose jie biauriai 
koliojo daktarą už tai, kad 
jis jiems nepagelbsti šmeiž
ti ir niekinti dabartinę Lie
tuvą. Jų visų argumentai 
tokie; girdi, dabartinėje 
Lietuvoje nėra, galima gy- 
ve.nti, Lietuvos jau visai n^- 
ra, ir panašūs. Į tuos dipu
kų šmeižtus Dr. Graičiūnas 
jiems, atsakydavo: “Mano 
sūnus Vytautas, gimęs Chi- Į 
cagoje, čia užaugęs ir mok- į

Lietuvoje ir profesoriauja 
universitete, šitie

leivis jam raštu bei žodžiu 
nusiskųsdavo dėl neturto, 
tai Dr. Graičiūnas dažnai 
atiduodavo paskutinį dole-

Įima.” Šitas daktaro atsa
kymas Lietuvos priešams 
buvo neskanus.

rį, o po to pats maitindavo-i galiniai darbštaus, gerašir
di duona ir vandenėliu. Betjdžio Dr. Graičiūno širdis 
kada senatvė, nesveikata,j sustojo plakusi, ir jis už- 
neturtas ištiko Dr. Graičiū
ną, tai nei vienas iš jo su
šelptųjų neištiesė jam pa
galbos rankos. Vienam sa
vi giminaičiui, lankant mo
kyklą Lietuvoje, Dr. Grai
čiūnas gelbėjo. Dabar tsu 
jo giminaitis, dipukas, gy
vena Chicagoje ir visai “ne
turėjo laiko” savo geraširdi 
dėdę palydėti paskutinėj 
kelionėj!

D r. Graičiūnas. buvo tvė
rėjas ir sekretorius Chica
gos Lietuvių Daktarų 
Draugijos, kur i dėjo daug 
darbo. Jis savo kolegoms 
daug yra padėjęs su paba
rimais ir kitaip. Bet šitie 
daktarai, jo bičiuliai, D r.

migo amžinai, jo priešai 
dar vis jį šmeižia, niekina.

Tiek galima pasakyti, kad 
• p e r šešiasdešimt metų 
Dr. Andrius L. Grai
čiūnas savo dėl kitų pasi
aukojimu, dideliu darbštu
mu ir geraširdyste yra pa
sistatęs. sau amžiną pamin
klą, ir iis bus dar žinomas 
ir gerbiamas tada, kada io 
priešai jau bus seniai už
miršti.

Dr. Graičiūnas savo dū
luoti s Lietuvai, lietuviams 
ir progresui atliko net su
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Lai Jam būna lengva gra- S 
žiu Tautišku Kapiniu žeme- j 
lė! ■ ' .
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KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
S. W. Heimlich. New

Universiteto p r o fe sorius, 
įtrauktas į “subversyvių” 
{neištikimųjų) sąrašą, ir 

. gręsia jam netekimas dar
bo. Mat, pagal McCarra- 
no aktą, profesorius nepa
sirašė ištikimybės priesai
kos. Jis pareiškė:
„ “Aš Komunistų Partijai 
niekados
nepriklausau.
kontraktų dėl savo pažiūrų | stitutaj 
irgi nesirašysiu, nes aš esu 
laisvės mylėtojas., demokra
tas. Pavergimas žmogaus 
sąžinės yra bjauriausia 
diktatūra, prieš kurią my
linti laisve žmonės veda

1951 metais šios šalies 
sostinę Washingtona aplan
ke virš 4 milijonai keliau
tojų - turistų. Jų pirmuo
ju žingeidumu buvo pama
tyt Abrahomo Lincolno pa
minklą, antruoju —George

nepriklausiau ir Washingtono paminklą, o 
trečiuoju— Smithsonian Tn-

1492 metais, 
pas. Kolumbas 
jąjį pasaulį - 
sprendžiama, 1 
lyje gyveno 7,000,000 indi 
jonų.

atrado nau-

Roose veltas, tapo preziden
tu, jo štabas susidėjo iš 50 
žmonių. Prasidėjus Antra- 

Krutamųjų paveikslu ro-1 jam pasauliniam karui,

KOKIOS ŽIEMOS GALIMA TIKĖTIS
, Williamas Kennedy, me

teorologas va 1 d i š k o s oro 
stoties ant Bear Mountain 
kalno, netoli New Yorko, 
spėjo šio mėnesio pradžioje, 
kad ateinanti 
šaltesnė ir

žiema bus 
sniegi ogesnė,

kareiviai 
drabužiu 
alki.

Kaip tėmijama oro 
atmainos

Valdiniai oro biurai siun
tinėja. tėmiiančius orą lėk
tuvus. Gauna radijo bei te- 

ilpo’rafn pranešimus apie oro 
i«alvgas iš visu pasaulio 
, kampų. Ypač atsižvelgia 

i oro snaudima ir io sroves 
| šalčiausiose - arkliškose sri
tyse, kain kę,d. Sibire, Alas- 

, _ . . koie ir šiaurinėje Grenlan-
01 idiioie. Tos sritys taip ir 

vadinamos “oro atmainų 
peryklomis.”

Mokslinis oro tėmytbjas, 
gaudamas tokias žinias, ga
li aplamai atspėti orą net 
per 30 dienų. Spėdamas, 
tačiau, jis visuomet pastebi, 
iog kartais pasitaiko ir ne
tikėtų atmainų.
Oro spejikai “nuo ausies”

Beveik kiekvienas žmogus 
jaučiasi nusimanąs apie 
orą. Kuris serga reuma
tizmu, veido kiaurymių 
(sainus) uždegimu bei tūlo
mis kitomis ligomis, sako, 
iog pati liga nujaučia oro 
atmainas.

Kiti žiūri, kiek voverės 
prisinešė riešutų į savo lan
das; kaip tankūs ir ilgi gy
vuliu plaukai bei paukščių 
plunksnos, ir sulig to špė- 
ia apie ^teinančios žiemos 
švelnumą ar šaltumą.

šie spejikai nepagalvoja, 
kad buvo geras riešutų der
lius, tai todėl voverės daug 
iu prisikrovė, o ne todėl, 
kad ios numato žiauria, il- 
o-a žiema. Jei gyvuliai ru
deni turi dailius, gausingvfs 
plaukais kailius, tai veikiau
sia todėl, kad jie gerai mito 
ir patogiai gyveno per va
sara. Bet “nuo ausies” snė- 
iąnčiam orą. tai gyvuliai 
“is.itaise gerus kailinius”

Jis gal jau džiaugiasi at- 
s.pėiimu. 
madieni 
New Yorke ir 
—termometras 

, puse 1 a i P s n i ų
(nulio). Tai buvo šalčiau
sia žinoma, spalio 20 diena 
New Yorko oro biuro isto-. 
rijoje.

Kennedy diena iš dienos 
98 procentais atspėja orą 
toie sritvie. Jis ir Jungti
niu Valstijų karo laivyne 
tarnavo kaip meteorologas I 
—mokslinis I 
atmainų tėmytojas.

Visi žmonės kalbasi apie 
orą, tur būt, net dažniau. 
iMigu apie meile, lytį, pini- 
ęffis ar kitką. Daugelis to-, 
dėl šiurpiai ’atsižvelgia ir į 
Kennedy’© pranaša u j a m ą 
šaltą žiemą; nors niekas ne
dėtų 10 dolerių lažyboms 
(betams). kad jo pranašys
tė išsinildvs.

, 65 iki 70 metu seniai pa
sakoja, kad praeityje žie
mos buvo daug žiauresnės 
ir gilesnės, negu pastarai
siais laikais. Jie, matyt, 
perdeda. Tačiau dauguma 
ir jaunesniųjų mato, -jog 
žiemos pašvelnėjo.

Vadinama normalė tem
peratūra žiemos mėnesiais 
New Yorko sritvje yra 32 
laipsniai ir 4 dešimtadaliai, 
vidutiniai skaičiuojant. Bet 
1948-49 metu žiema buvo 6 
su nuse laipsniais šiltesnė 
ir 1950-51 m. žiema 3 su 
puse laipsniais šiltesnė, ne
gu vidutinė.

šešios žiemos nuo 1927 iki 
1933 metų buvo šiltokos, 
bet 1934 metu vasaris at
nešė didesni šalti, negu bet 
kada New Yorko oro biuro 

/Woriioie — tempera, tū r a 
Nupuolė, 14 laipsniu žemiau 
zero. Paskui vėl sekė švel
nios, žiemos iki 1947 metu.

Bet ir seniau nasitaikv- 
d?ivo šiltokos žiemos. Taip 
antai, 17.78-1779 metų žie- būsimai šaltai žiemai.

Juk pereitą pir- 
ir pasnigo i 
apygardoje ! 
rodė 30 su 

virš zero . 

dymas per televiziją daug 
daugiau kainuoja, negu gy
vu aktorių vaidinimai.

li943 mętais Maskvoje 
įvykusi užsieninių ministrų 
konferencija sudarė tekstą 
•Jungtinių Tautų organiza
cijos. čarteriui.

1945 metų birželio 26 d. 
San Francisco,' Calif., įvai
rių tautų atstovai minėtą 
rarterį užgyrė ir pasirašė.

mą vaisiniai medžiai žydė- 

kėj. O kad Jurgio Wash
ingtom) armijai, kovojusiai 
prieš anglus Valley Forge, 

metų žiema atrodė šalta, tai 
lik todėl, kad Washington© 

neturėjo tinkamų 
ir dažnai kentė

1941 metais tas štabas padi
dėjo iki 596 žmonių.

Šioje šalyje ilgiausias ir 
didžiausias “baltakalnie- 
rių” (ofisų darbininkų) 
streikas yra buvęs prieš 
Prudential Insurance Com
pany of America. Streikavo 
10,000 baltakalnierių darbi
ninkų nuo 1951 metų gruo
džio 1 d. iki 1952 metu va
sario mėnesio.

Tapti nariu New Yorko 
Stock Exchange (šėrų-bo- 
nų biržos) reikia* įnešt ka
pitalo ne mažiau kaip $45,- 
000.

Šios šalies valdininkų ir 
valdžios darbininkų meti
nės algos, vidutiniai ap- 
skaitliuojant, yra $3,954. 
Didžiausią algą gauna pre
zidentas— $100,000 ir dar 
priedo išlaidom $5 0,000. 
Mažiausia valdžiai dirban
čio darbininko alga — $2,- 
500 per metus.

Kazys Bevardis

Kalendorinis spėjimas
Daugelis kalendorių spė

ja orą per ištisus metus iš 
anksto. Yra žmonių, kurie 
ypač pasitiki šimtamečiais 
kalendoriais, “pasakančiais 
orą per šimtą metu iš anks
to.”

Metiniai oro spėjimai ka
le n d o r i u ose dažnai bū
na paremti žiniomis 
anie orą iš praeities, koks 
jis b ū d a v o tokiais bei 
tokiais mėnesiais ir dieno
mis per dešimtį ar daugiau 
metu.

Kalendoriniai s p ė j i k a i 
taip pat griebiasi astrologi
jos, snręs.dami apie orą pa
gal Marša, Jupiterį bei ki
tas planetas, būk tai nusa
kančias, kokia bus žiema ar 
vasara. —< Astrologija vra 
tiktai neva mokslas, neįro
domas jokiais tikrovės, fak
tais.

Tūli lemia, kad jeigu va
sara šilta, tai žiema bus 
šalta. Iš tikrųjų gi lygiai 
būna švelniu žiemų po 
karštų vasarų, kaip ir šaltų 
žiemų po vėsių vasarų.

Ką sako meteorologas
New Yorko Daily News 

oro biuro viršininkas Hen
ryk Weber daro tokias pa
stabas 4š savo ilgų metų pa
tyrimų:

“Spalio mėnuo paprastai 
būna geras nurodymas, ko
kios žiemos galima tikėtis. 
Šiltas spalis dažniausiai le
mia švelnią žiemą. Bet šis 
nutėmijimas mane labai su
klupdė 1947 metais, kada 
spalis buvo šiltas, bet žie
ma šalta ir snieginga. Tų 
metų' gruodyje prisnigo 
apie. 26 colius.

“Taigi dabar aš sakyčiau, 
pasiremdamas dar ne pil
nais moksliniais nurody
mais. kad ateinanti žiema 
bus beveik vidutinė, apie 
32 su puse laipsnių, krūvon 
sudėjus visas žiemos die
nas ir lygiai padalinus tem
peratūros laipsnius. • Taigi 
numatoma, kad ši žiema 
bus šaltesnė ir snieginges- 
nė, negu keturios pereitos 
žiemos; tačiąus ji nebus 
žiauri. Atrodo, kad nebus 
ilgu šalčio tarpų iki 'pusei 
lapkričio?’ M . J. C. K*

TRYS MŪŠIAI SKIRTIN
GŲ KARO LAIVŲ

Paprastai, kaipo taisyklė, 
tdi didesnis,, geriau gin

kluotas karo laivas turi nu
galėti mažesnį ir silpniau 
ginkluotą. Ką reiškia avi
nas prieš arklį? Panašus 
bus suderinimas naikintojo 
(destroyer) su šarvuočiu. 
Naikintojas turi įtalpos, 
dažniausiai, apie 1,500 to
nų. Šių dienų šarvuočiai 
jau siekia iki 50,000- tonų. 
Naikintojas neturi šarvų— 
storų plieno sienų, šarvuo
tis ir vadinasi šarvuočiu, 
kad jo sienos, padengtos 
storų plieno plytų, visi me
chanizmai, įrengimai ap
kaustyti plieno sienpmis, 
daugelis turi net po tris de
nius (lubas), storai apkaus
tytus plienu. Naikintojas 
turi dažniausiai 6-ių colių 
gerklėmis (diamėtr in i ai) 
kanuolės, kurios nušauna 
apie. 12 mylių ir išmeta apie 
250 svarų kulką, šarvuotis 
turi iki 16-kos colių sker
sai gerklėmis kanuolės, ku
rios gali nušauti iki 30 my
lių atstos, išmeta apie dvie
jų tonų kulką.

: Na, bet naikintojas yra 
greitesnis, vikresni s. už 
šarvuoti. Ir yra atsitikimų, 
kad naikintojai yra nuskan
dinę šarvuočių. Ypatingai 
laike nakties tamsos ir 
ūkanų šarvuočiai bijosi nai
kintojų, kaip ugnies, nes 
naikintojai, arti priplaukę, 
gali paleisti torpedas ir su
sprogdinti šarvuočius. Net 
ir laike šarvuočių mūšio jų 
pačiu tarpe, k a d a vieni 
prieš kitus, plaukdami eilė
mis laužė vieni kitiems sie
nas tie jūrų milžinai, o kai 
tik pro šarvuočius išplaukę 
būriai naikintoju, puolė, 
kain “šunų gania.” tai puo- 
lainieji šarvuočiai bėgo ša
lin nuo mažvčių karo laivų, 
kurie nesibijojo priešo šar
vuočių. Mat, nai k i n t o j ų 
įgulos, nepaisant savo liki
mo, naudojasi greičiu ir vi
krumu,. smarkiai artėja 
prie priešo šarvuočių,. kad 
pasiekti reikalingą atstą, 
kuo arčiau, tai tikriau, ir 
paleisti savo torpedų spie
čių į priešo šarvuočius..

Dažnai vienas naikinto
jas turi iki dvylikos torpe
dų paleidimo aparatų, vadi
namų tūbomis (rynomis). 
Taip, kada vokiečių šarvuo
čiai atsidūrė pavojuje , mū
šyje su anglų šarvuočiais 
prie Jutlando, tai vokiečių 
naikintojai išlėkė pro savo 
šarvuočius į prieki ir leido
si linkui anglų. Tad anglu 
šarvuočiai atšoko atgal, kaid 
angįu naikintojai ir krūze
riai‘juos apgintų, o tuo lai
ku pasinaudojo vokiečių 
šarvuočiai ir pasitraukė.

Žinoma yra istorijoj daug 
kitokių aplinkumų, kur 
silnnesnis laivynas, pasinau
dodamas saulėtekiu arba 
saulėleidžiu,v p u 1 d a mas iš 
saulės pusės laimėjo, arba 
panaudojo gudresnę takti
ka. kaip Nelsonas prie Tra
falgar©. Bet šį karta pa
kalbėsime apie tris, karo 
laivu mūšius, vokiečių ir 
anglu, Pietų Amerikos pa
kraštyje, kurie vra žinomi 
kaipo Coronel, Falkland ir 
La Plata srityse mūšiai.

I. , \
Laike Pirmojo pasaulinio

IS ISTORIJOS

v 
5-ių 
gi n-

sri-

Rašo D. M. šolomskas
karo, 1914 metais, keli vo
kiečių karo laivai ištrūko 
nuo juos persekiojančių ja
ponų ir anglų karo laivų į 
Ramiojo Vandenyno erd
ves.

Ii914 m., lapkričio 1 d., 
vokiečių admirolas Von 
Sfiee gavo pranešimą nuo 
vokiečių šnipų, kad anglų 
krūzeris “Glasgow” įplaukė 
į Coronel’io prieplauką, Či
lėje. Vokietys suprato, kad 
kur nors netolimai yra an
glų karo laivų grupė, ku
riai pavesta gaudyti vokie
čių karo laivus..

Bet čia anglų kariniai lai
vai buvo seni, admirolas 
Von Spee juos pavadino 
“senais kaliošais.” Anglų 
buvo senas šarvuotis krū
zeris “Good Hope,” gin
kluotas 8 kanuolėmis su 9 
colių gerklėmis; du moder
niški lengvi krūzeriai 
“Glasgow” ir “Monmouth, 
ginkluoti nuo 4-ių iki 
coliu kanuolėmis, ir
Įduotas transportas “Ot
ranto.” Žinoma, toie 
tyje buvo keli kiti didesni 
anglų karo laivai, bet jie į 
“Good Hope” šauksmą pa
galbos nesuspėjo atplaukti.

Vokiečių admirolas Von 
Spee turėjo du moderniškus 
krūzerius, “Gneisenau” ir 
“Scharnhorst,” po 11,500 
tonų įtalpos, ginkluotus po 
6 kanuolės su 8į colių ger
klėmis, 3 kanuolės po 6 co
lius ir daugeliu mažesnių. 
Jis turėjo tris moderniškus 
lengvus krūzerius, “Dres
den,” “Leipzig” ir “Nurn- 
berg.” po 3,500 tonu, plau
kiančius po 25 jūrines my
lias per valandą, ginkluo
tus no nusę tuzino kamio- 
lių kiekvienas 4-ių coliu 
gerklėmis; taipgi keletą 
ginkluotu transportų,, ku
rie aprūpindavo Von Snee 
eskadra, atgabendami jam 
iš neutrališkų , nrieplauku 
kurą ir kitus reikmenis ir 
Jūroje perkraudami i kari
nius laivus. Kiek vokiečių 
karo jėgos buvo pranašes
nės. tą parodo, kad laike 
mūšio iš savo laivu galeio 
paleisti i priešą apie 5,000 
svaru kulku vieną salvą, o 
anglai gąlėjo atsakyti tik 
anie 2,700 svarų sprogstan
čios medžiagos.

Anglų' patyręs komandie- 
rius Hradock atsistojo besi
leidžiančios saulės pusėje, 
kad jos spinduliai muštų 
vokiečiams į akis. Tai bu
vo vienatinis jo pranašu
mas. Bet Von Spee, turė
damas greitesnius laivus, 
nestojo mūšin, kol saulė nu
sileido, stengdamasis užim
ti patogesnę • poziciją. Ir 
kai tik saulė nusileido, vė
jas pūtė dūmus anglams į 
akis, tai jis pradėjo mūšį. 
Anglai per radiją šaukėsi 
pagalbos. Arčiausiai buvo 
jų senais šarvuotis “Cano
pus.” Jis rėpliojo į mūšio 
sritį, bet nepaspėjo.

Mūšis truko tik apie va
landą laiko. Vokiečiai, tu
rėdami greitesnius karo lai
vus, greičiau šaudančias ir 
toliau siekiančias kanuolės, 
pirmiausiai sukoncen tra v o 
ugnį ant “Good Hope.” Ant 
šio anglu laivo įvyko keli 
sprogimai, ir jis nuskendo 
su savo admirolu Hradock 
ir 900 jūreivių. Vokiečių 

lengvi krūzeriai nuskandi
no anglų krūzerį “Mon
mouth.” A n g 1 ų k ]• ū z e - 
ris “Glasgow” ir ginkluo
tas transportas “Otranto” 
buvo gerai apkulti, bet va
karo tamsoje pabėgo j Čilės 
prieplauką.

Vokiečiai gyrėsi visame 
pasaulyje, kad “sugurino 
Anglijai nosį,” kad Angli
jos, kaipo “Jūrų Karalie
nės.,” rolė baigiasi.

II
Bet neilgam. Anglija, 

turėdama daug daugiau ka
ro laivų, organizavo kelias 
eskadras g a u d y m u i Von 
Spee eskadros. Ir štai bis- 
kį daugiau kaip už mėnesio 
kita anglų eskadra Įviliojo 
į mūši Von Spee eskadrą 
netoli Falklando salų, į pie- 
tų-rytus nuo Argentinos.

Vokiečių Von Spee eska
dra gaudė talkininkų pre
kybos laivus jūroje ir skan
dino. Taip jie, besivydami 

artėjo prie. Falklando sa
lų, kurias valdo Anglija. 
Čia. jų ir laukė anglų nauja 
eskadra, kūrioje buvo du 
šarvuoti ir greiti krūzeriai 
“Invincible” ir “Inflexible,” 
kiekvienas 17,250 tonų įtal
pos, ginkluoti po 8 kanuolės 
su 12-kos colių gerklėmis. 
Buvo du seni anglų šarvuo
čiai, “Cornwall” ir “Car
narvon,” du lengvi krūze- 

Glasgow” ir “Kent.” 
buvo tos pat jė- 
ir Coronel’io mū- 

graudžio 8 dieną 
mūšis prie Falk-

Dabar jau an-

riai, 
Vokiečių 
gos, kaip 
šyje. .

1914 m 
i vyk o šis
lando salų, 
glai. buvo keleriopai galin
gesni. Jų moderniški krū
zeriai greitesni, kiekvieno 
salva i šoną buvo 3,100 ki- 
logramų (apie 7,000 svarų). 
Trys anglų laivai — “In
vincible,” “Inflexible” ir 
“Carnarvon” — sukoncen
travo savo ugnį prieš 
“Gneisenau” ir “Scharn- 
horst.” Netrukus vokiečių 
pastarasis laivas su admiro- 

apsivertė ir nuskendo. Bu
vo nuskandintas ir “Gneise
nau.” Anglų šių karo lai
vų salva turėjo apie 14,000 
svarų, o vokiečių buvo tik 
5,300 svarų.

Anglų šarvuotis “Corn
wall” ir krūzeris “Glasgow” 
nuskandino vokiečiu krūze
rį “Leipzigą.” Gi anglų 
krūzeris “Kent” “nuskan
dino vokiečiu kr ū z e r i 
“Nurnbergą.” Tik tarpe 
pastarųjų tai buvo mūšis 
tarpe. lygaus su lygiu laivu; 
kitur anglai turėjo didelį 
pranaLŠumą.

TIT
Pirmojo pasaulinio 

Versalės taikos su-
Po 

karo, 
tartimi buvo uždrausta Vo
kietijai statyti dideli šar
vuočiai. Todėl jos karo lai
vų technikai išgudrėjo ir 
statėsi “kišeninius šarvuo
čius.” Tai buvo laivai apie 
13,000 tonų įtalpos, šarvuo
ti, ir turėjo po 
su 11-kos coliu 
iššaunančias po 
kulkas.

Kada Hitleris 
uždegė Antrąjį pasaulinį 
karą, tai Anglija turėjo

6 kanu oi es 
gerklėmis, 
670 svaru € 

įsigalejo ir

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Penk tad., Spalio-October 24, 1952

keblumo su tais vokiečių 
“kišeniniais” . šarvuoč i a iš; 
Jie buvo greitesni už Alk 
glijos šarvuočius,, o daug 
stipinau ginkluoti už 10,00?) , 
tonų jos krūzerius.

Ir štai tokis vienas nacių 
“kišeninis” šarvuotis, pava
dintas “Graf Spee,” pagar
bai nuskendusio admirolo 
prie Falklando salų, zujo 
Atlanto Vandenyne ir skan
dino talkininkų prekybos 
laivus. Pagauti jį nebuvo 
lengva. Vokiečių laivas ve
žėsi ir lėktuvus, kurių pa
galba didelėj atstoj paste
bėdavo priešą.

Bet karta Jungtiniu Vals
tijų* naikintojas pastebėjo 

kos. Amerika dar nebuvo 
kare su Vokietija; tai bu
vo. pradžioje gruodžio, 1939 
metais. Bet Booseveltas nu
matė, kad teks su hitlerine 
Vokietija kariauti, tai teikė ' 
Hitlerio priešam pagalbos, 
Amerikinis naiki n t o j a s, 
kaip “nekaltas,” sekė na>- 
ciu laivą ir radijo bango
mis siuntė anglam pranešk 
mus, kur “Graf Spee” ran-

1939 m. gruodžio 13 die
ną netoli plačiosios I>a Pla
tai užlajos, prie Urugvajaus 
pakraščio, trys anglu krū- 
zeriai pastojo' Hitlerio'lai
vui kelią.

Anglu kxuzeriai “Achil
les” ir “Aiax” abu greiti, 
bet jie turėjo tik po 8 ka
nu oies 6-ių colių gerklė
mis. Didžiausias anglų krū- 
zęris buvo “Exeter,” 8,500 
tonų Įtalpos, turįs 6 kanuo- 
les su 8-ių coliu gerklėmis. 
Bet ir jis neprilygsta. prie 
“Graf Šnee.” “Exeter” iš
šauna tik 256 svarų kul
ka. kuomet “Graf Spee” 
kulka sveria 670 svarų ir jo 
kanuolės toliau neša.

Bet anglams nebuvo pa
sirinkimo. Nepaleisti nacių 
laivą! Visi trys puolė ant 
“Graf Snee.” Mūšis buvo 
baisiai žiaurus.. Anglai, gau
dami smarkiai apkulti, vis- 
tiek lindo ir daužė nacių 
laivą. Pagaliau, visi buvo 
nukentėję didelių nuosto
lių ii’ smarkiai apkulti. Hit
lerininku laivas smuko į 
Montevideo prieplauką 
Urugvajuje.

Naciai manė atsipeikėti, 
kiek pataisyti laivą. Bet 
Urugvajus negalėjo ilgai 
leisti jiems ten būti—reika
lavo arba nusiginkluoti, ar
ba išplaukti. Kada hitleri
ninkai išplaukė į Ea Plata 
užlajos žiotis gruodžio 17 
dieną, tai pamatė, kad jū
roje jau nepereinamu lan
ku stovi eilė Anglijos karo 
laivų, jų tarpe ir šarvuo
čių. begalėdami prasmuk
ti. patvs nuskandino savo 
“Graf Spee” plačiosios Ea 
Plata upės žiotyse.

Atominio plano meistras 
remia Eisenhower Į

New Yorko. — Bernardas 
Baruchas . pasižada remti 
gen. Eisenhower), republi- 
konų kandidatą į preziden- • 
tu s.

Baruchas yra autorius 
atominio Amerikos plano — 
pažaboti atominę Sovietų 
gamyba, bet leisti Jungti
nėms Valstijoms vis gamin
ti atomu bombas, iki atomi
niai darbai Sovietų Sąjun
goj bus. pilnai sukontroliuo
ti.



Turi geras, greitas kojas, bet neturi žemės

vienu ir 
O tiems 
svarbus

Spalio 10 d. pasigirdo du 
balsai dviejuose skirtinguose 
pasaulio kampuose 
tuo pačiu klausimu, 
balsams progą davė
kinų tautos 40 metų jubiliejus. 
Tai kinų respublikos įsteigimo 
sukaktis. 1912 metais Dr. Sun 
vadovybėje buvo nuversta ka
rališkoji dinastija ir paskelbta 
respublika.
• Tą sukaktį prisiminė ne kas 

.'kitas, kaip New Yorko valsti- 
■ jos gubernatorius Thomas De

wey. Garsiai ir visam svietui 
jis prižadėjo, kad neužilgo Ki
nijos Liaudies Respublika bus 
nuversta ir kad čiango gauja 
sugrįš atgal tą didžiulį kraštą 
valdyti. Amerika, žinoma, pa
dėsianti nacionalistams tą tik
slą atsiekti.

Natūralu, kad tą sukaktį 
prisiminė ir pats Čiang Kai- 
sek’ ant Formoza salos. Savo 
pareiškime Čiang prisiminė 
1949 metų “tamsias dienas,” 
kada jis ir jo klika buvo iš
mesti iš Kinijos ir susikraustė 
j Formozą. Dabar jo vadovau
jama klika esanti puikiai da
lykus sutvarkius ir tik lau-

Tas tiesa, tuo galima tikėti, 
čiang turi geras ir greitas ko
jas. Jeigu nebūtų turėjęs, ne
būtų spėjęs pasprukti j For- 
niozą. Visa bėda, kad toms 
“tvirtoms” kojoms jis nebetu
ri žemės, nebeturi šalies jomis 
trempti. Gyvena tik viltimi, 
kad kada nors sugrįš ir vėl už
sisės ant Kinijos žmonių spran
do.

Tą viltį jam, aišku, ugdo 
mūsų šalies ginklai ir militari.- 
nė parama. Tą pačią dieną 
mūsų generolas William C. 
Chase, galva Jungtinių Valsty
bių Militarinės Misijos Formo- 
zoje, apsidžiaugė, kad iš A- 
merikos pristatymas čiango re
žimui ginklų labai pagausėjo 
ir pagerėjo, čiango armija jau 
dabar esanti gerai ginkluota, 
o ateityje būsianti d ai’ geriau 
apginkluota.

Visa tai aišku. Be Amerikos 
ginklų pagalbos čiango reži
mas negalėtų išsilaikyti nei 
Formozos saloje. Bet kai čiang 
žada “išlaisvinti” Kiniją, su
grįžti ir vėl valdyti tą milži
nišką kraštą, jis pats save ap- Kalbant apie Veikimą 

kianti valandos, kada galės iš- gaudinėja ir apgaudinėja A- 
išlaisvin- meriką. Jo tos “tvirtos” kojos 

Čiang, į niekados nebctrejnps Kinijos
Salietis

abidvi jos dainuoja 
k a r t u ir sol o atskirai. 
Aš manau, kad daugelis det- 
roitiečių atmenate Alenu tę- 
K Vainauskienę, kada ji čionai 
gyveno, tuo laiku buvo tik 
maža mergaitė. Dabar bus 
proga ją pamatyti ir išgirsti,' 
kaipo gražią moterį 'ir puikią, 
dainininkę.

Taipgi programoje daly
vaus vietinės jaunuolių spė
kos, būtent, sesutės Gugiutės 
ir jaunesniųjų grupė, kuri jau | 
daug sykių yra mus linksmi-' 
nusi.

Draugė N. Ereksonienė bus 
akompanistė dėl svečių daini
ninkų. O Stelutė Smith akom
panuos dėl savo grupės.

Clarence Erekson duos 
smuiko solo. Tai labai gabus 
smuikininkas.

Taigi, kaip matote, j kon
certą bus sutrauktos puikjos 
meno spėkos. Todėl visi ir vi
sos ruoškitės dalyvauti. Tikie- 
tus įsigykite iš anksto, nes 
prie durų bus daug brangiau.

Kviečia Bendras Komitetas.

' Lowell, Mass.

sikelti Kinijon ir ją “ 
ti.” “Pagaliau,” sako
“mes atsistojome ant kojų.” Į žemės.

Republikonų partiją ėda vėžys
Tokią išvadą padaro įžy 

musis komercinės spaudo
kolumnistas Walter Lipp-į 
mann. Jis nurodo, kaip ta ' 
partija per paskutinius 20 ' 
metų merdi. Ją smaugia | 
reakcinis elementas. J i i 
esanti, atitrūkus nuo žmo- ■ 
nių. Ji išsigimstanti, 
metais ji turėjo ; 
progą laimėti rinkimus ir 
iš naujo pakilti į gyvenimą, i 
bet prakišo. O prakišo to
dėl, kad nesuprato naujų 
laikų, nejautė Amerikos 
žmonių pulso.

Panaši proga esanti ir da
bar. Bet ar ji pataisys, sa- i 
vo klaidas ir žengs pirmyn 
su gyvenimu?

Sunku pasakyti. Iš sy
kio, girdi, kai buvo nomi
nuotas Eisenhoweris, daly
kai švietė labai skaisčiai. 
Eisenhowerio nominavimas 
buvo tam tikra forma “jau
nųjų republikonų” sukilimo 
prieš “senąją gvardiją.” 
Buvo džiaugtasi ir labai 
daug tikėtasi.

Bet dalykai vėl pakrypę 
• blogo j on pusėn. Senoji 
gvardija su Taftų pryšaky- 
je pasispardė ir užkariavo ; 
net patį Eisenhower). Ei-1 
senhowerio rinkiminė kam-; 
panija yra senosios gvardi-1 
jos • operuojama. “Jaunieji 
republikonai” su liberališ
komis viltimis ir polinkiais! 
vaikštinėją nusivylę.

Mr. Lippmann yra re- 
publikonas. Jis lab 
retų, jis sako, iš visčs 
širdies, kad rinkimus 
laimėtų republikonai. Jis 
trokšta, kad busimuoju mū
sų prezidentu būtų gen. Ei
senhoweris. »
: Bet... tas didelis “bet.” 
Tik po rinkimų pamatysi
me.

Lippmann savo troškimui, 
grindžia tikrai naujovišku 

^argumentu. Jis nesako, kad j 
♦republikonai turėti) lairne- 
•ti rinkimus dėl to, kad jie 
;turi gerą, konstruktyvišką 
programą, reikalingą ir 

' naudingą ir šiam kraštui 
ir visam pasauliui. Kas lie
čia tuos svarbiuosius ir di
džiuosius klausimus, tai, jo 
’supratimu, tarpe demokra
tų ir republikonų skirtumas 

•r labai mažas, kartais jo vi
siškai nesimato.

Bet republikonai turėtų 
'laimėti rinkimus tam, kad 
jie patys save išsigelbėtų.

| Jeigu jie rinkinių nelaimės, 
jeigu dar per ketveris me
tus jie turės būti atstum
ti nuo valstybės vairo ir lo
vio, tai republikonų partiją 
suės vidinis vėžys. Laimė
jus rinkimus, atsisėdus Bal
tajam Name, prisieitų vals
tybės aparatan, vieton de-:i. 1948 j tybes ap 

auksinę mokratų

no-

republikonų. Ten, girdi, pa
tektų daug jaunų, naujų 
žmonių. Jis yra tikras, kad 
laimėjus rinkimus, Eisen- 
howeriui tapus prezidentu, 
senoji gvardija nebegalėtų 
ilgai viešpatauti.

Bet šis Lippmanno argu
mentas vargiai bus pakan
kamas paveikimui Ameri
kos piliečių, kad jie balsuo
tų už senosios gvardijos 
kontroliuojamą ir vidinio 
vėžio ėdamą partiją. Mums 
atrodo, kad šis kolumnistas 
serga naiviškumo liga. Juk 
jeigu Tafto klika laimės 
rinkimus; tai ji dar labiau 
sustiprės. Tie Lippmanno 
“jaunieji republikonai” bus 
dar labiau pamiršti ir nu
stelbti. Jeigu jie, pasistatę 
Eisenhowerj kandidatu, ne
pajėgė arba nemokėjo rin
kiminės kampanijos, apara
tą pasiimti į savo rankas ir 
neleisti Taftui iškilti vado- 
vybėn, tai kur protas ma
nyti, kad jie, o ne Tafto 
klika vedžios Eisenhower) 
už nosies, kada jis sėdės 
B a 11 a j a m e N a m e ?

Progresislas

Lowell Lietuvių Piliečių So- 
cialis Klubas rengia šaunų 
banketą spalių 26 d., šių 1952 
metų. Pradžia 4 vai. po pietų, 
nuosavoj’ svetainėj: 14’ Tyler
Street.

Tai bus skanios kalakutienos 
banketas, rengiamas paminėji
mui šešerių metų gyvavimo 
Lowellio pažangiųjų lietuvių 
Klubo ir veiklos savame name.

Tikieto kaina tik $2.50, ir 
už tai svečiai bus puikiausiai 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Taip pat gros smagi 
muzika linksmai praleisti lai
kui. Tai bus sveikai ir kultū
ringai praleistas laikas.

šiame bankete turėsime sve
čių ir iš kitų miestų. Tai bus 
jau platesnė sueiga, čia reikia 
mai, kurie jau čia pat. Na, —

1 ’ i
“Už ką balsuosi ?” Reikia su
grąžinti Roosevelto idėjas, kad 
šalis vėl gyvuotų geriau ir be 
turėti mintyje “Laisvės” vajus; 
taipgi šalies rinkimai-balsavi- 1 
baimės. Jūsų Kaimynas.

Chicago, Ill
‘Vilnies’ koncertas

Sekmadienį, spalių 26 die
ną, įvyks ‘Vilnies’ koncertas 
Sokol svetainėj, 2337 S. Kcd- 
zie avė. Programa bus įvairi.

šeštadienio ‘Vilnyje’ buvo 
rašyta apie tris dainininkus, 
šį karbx noriu paminėti apie 
kitas grupes.

Jau daug kartų- dalyvavo 
‘Vilnies’ parengimuose Club 
Metro šokėjai. Jie niekada 
dar nėra apvylę publikos savo 
gabumais‘šokant tautiškus Šo
kius. Taipgi ir šį kartą neap
vils. Jie duos naujausius šo
kius. Kas svarbu pažymėti, 
kad jų grupė susideda iš jau
nų vaikinų ir merginų. Be to, 
jie bus tik pirmoj programos 
dalyje, nes turi tą pačią die
ną dar
gramų pildomuose dalyvauti. 
Tad nesiveluokite, kaip skel
biame, programą pradėsime 
3:30 vai. po pietų.

kituose dviejuose pro-

Detroit Mich.
gražus 

su šokiais 
Draugijų

Ispanų
lictu-

Didelis ir 
koncertas

Rengia
i sekmadienį, lapkričio $
j vai. po pietų, fvyks 
svetainėje (buvusioje

• vių). ant 25-tos gatvės ir Ver-

Koncerto programa bus i 
i viena iš gražiausių, nes turėsi- 
j me geriausius tris daininin
kus. Dainuos Leonas Jonikas,' 
Jr., iš New Yorko, kuris da
bartiniu laiku ton gyvena ir 
lavina balsą. Kiek toko nugir- i 

j st i, tai jis yra labai toli nu
žengęs pirmyn. Taipgi bus i-i 
Chicagos dvi lakštutės — Ste- | 

! lutė Bagdonienė ir Alenutė 
K Vainauskienė. Tai jaunos 
draugės, bet abidvi labai ge
ros dainininkės. Mes girdėjo- 

j me Stelutę Bagdonienę dai
nuojant pora metų atgal. Pui-

I k i a i ji d a i n a v o. D a b ar
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Laisvės Koncert

ALDONA WALLEN AMELIA YOUNGSTASYS KUZMICKAS

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) IMą d
LIBERTY AUDITORIUM

i 10-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y

IŠTISA KONCERTINĖ PROGRAMA BUS TOKIA
Amelia Young-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies dainas.

Aldona Wallen, Sopranas
iš Brockton, Mass.

Naujas skaistus žiedas koncertinėje scenoje. 
Ji dalyvaus Laisvės koncerto programoje. 
Tai bus pirmas jos. pasirodymas Didžiojo 
New Yorko apylinkėje Laisvės Koncerte.

Li uosy bes Choro Trietas
iš Brockton, Mass.

Šis trietas yra suorganizuotas ir vedamas pasi
žymėjusio chorvedžio ir dainininko ALBERT 
POTSrUS. Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTSIUS, WILLIAM YODEIKIS

ir ROŽE MERKELIU T ĖST R1PINS
Šis trietas Naujoje Anglijoje yra koncertų

pažiba. Mes turėsime progos jį išgirsti .
Laisvės koncerte.

Koncerto akompanistė—BRONE SUKASK1ENT

Stasys Kuzmickas, Baritonas
iš Shenandoah, Pa.

Garsusis baritonas ir vėl linksmins mus įdomio
mis dainomis ir savo gražiu balsu šiame koncerte

Suzana Kazokytė ir 
Helen Brazauskienė

Daug kartų mes esame girdėję jas dainuojant 
solus. Šiuom kartu jos dainuos mums gražius 

duetus. Abi išsilavinusios ir talentingos 
balsais dainininkės.

Sietyno Choras, Newark, N. J.
vadovaujamas MILDRED STENSLER 

Daug kartų atsižymėjęs scenoje dabar vėl 
palinksmins mus gražiomis dainomis.

Brooklyno Aido Choras
vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.

George Kazakevičiaus Orchestra
Gros šokiams įvairius kavalkus. šokiai prasidės 

tuojau po programos ir tęsis iki vėlai.

Koncertas prasidės 3:30 valandų popiet 
Koncertui įžanga $1.50. Vien tik šokiams įžanga 75 centai asmeniui 

f,’•k ''i:.-.. '* • V.‘

Dar dvi darbuotojos ir vei
kėjos dalyvaus programos pil
dyme. Jos niekada neatsisako 
dalyvauti programos pildyme. 
Jos veikia kas metai ‘Vilnies’

vajuose gavimui naujų skaity
tojų, ir vietos organizacijose 
dirba. Jos turi gražiai islavin 
tus balsus ir gražiai dainuoja.
A. Dočkiene ir C. Stanevičie-

ne dainuos duetą.
Dar viena grupė šokėjų da

lyvaus pirmu kartu ‘Vilnies’ 
koncerte. Tai bus ispanų šo
kėjos. Trys jaunos merginos

šoks ispaniškus ir čigonų šo
kius. Jos tikrai yra profesio
nalės šokėjos. Tad nepraleis
kite progos. Būkite visi ir vi
sos laiku.

Rep.

Li..
A:*. c'-s

<įw

Atsimenate ši vaizdą? Tai nuotrauka iš 1932 metų, kai išalkę-žmonės stovėjo eilėse, laukdami šmotelio maisto, kad 
savo gyvybę palaikyti. Republikonai sako*: mes atnešime jums gerbūvį. Jie davė tuomet mums “gerbūvi.” O ką duo
da demokratai? Karą Korėjoje ir karinę ekonomiją.



ROMAIN ROLLAND Baltimore, Md.
UŽBURTOJI SIELA

Romain Rolland francūzas—vienas di
džiųjų 20-tojo amžiaus pasaulio rašytojų. 
Jis mirė prieš II-rąjį pasaulini karą Švei
carijoje. Romanas—apysaka “Užburto
ji Siela’’ gražus ir gilus kūrinys, kaip ir 
visi Rollando veikalai.. Pasitikime, kad 
jis mūsų skaitytojams patiks, kad jie, 
skaitydami jj, pamils. Kurie nespėjatc 
apysaką skaityti kasdien, kai gaunate 
laikraštį, išsikirpkite, pasidėkite į šalį ir 
skaitykite, kai turite laiko.—Laisvės Red.

Pirmoji dalis

Ji sėdėjo prie lango, atsukusi nugarą 
į šviesą, ir besileidžiančios saulės spin
duliai nutvieskė jos kaklą ir tvirtą 
sprandą. Ji buvo ką tik grįžusi. Pirmą 
kartą po daugelio mėnesių Aneta pralei
do dieną lauke, kaime, vaikščiodama ir 
svaigdama pavasario saule. Kaip gry
nas wnas nugirdančia saule, kurios ne 
tik netemdė joks plikų medžių šešėlis, 
J^t tik dar labiau išryškino gaivus besi- 
fljhgiančios žiemos oras. Aneta i galva 

ūžė, gyslos tvinksėjo ir akys buvo kupi
nos šviesos srautų. Raudonis ir auksas 
jos užmerktose blakstienose. Auksas ir 
raudonis visame jos kūno. Nejudri, su
stingusi savo kedėje, ji valandėle lyg ne
teko sąmonės...

Tvenkinys miško gilumoje su saulės 
skrituliu, tartum akimi. Aplinkui apsa
manojusiais kamienais medžių vainikas. 
Aneta panoro išsimaudyti. Ji jau nusi
rengusi. Vandenyje atšalusia ranka ji 
glostosi kojas, kelius. Aistra ją sukaus
to. Raudonai auksiniame tvenkinyje ji 
stebi save nuogą... Neaiškus, neišreiškia
mas gėdos jausmas: tartum svetimos a- 
kys slapčia į ją žiūrėtų. Norėdama iš jų 

. ištrūkti, ji brenda gilyn Į vandenį, ku- 
| ris jai siekia iki smakro. Vingrus van

duo pavirsta gyvomis ją apkabinusiomis 
^rankomis; vešlios lianos vyniojasi apie 
|!<ojas. Ji nori išsivaduoti,, ji klimpsta 
į dumblą. . Vandens paviršiuje miega 
saulės skritulys. Ji piktai suduoda kul
nimi į dugną ir iškyla į paviršių. Dabar 
vanduo jau pilkas, drumzlinas, nešvarus. 
Bet jo blizgančiame paviršiuje vis dar 
saulė... Norėdama išsiveržti iš drumzly- 
no, Aneta įsitveria nusvirusios viršum 
tvenkinio gluosnio šakos. Lapuota šaka 
lyg sparnas dengia jos pečius ir nuogas 
šlaunis. Nakties šešėlis slenka, ir šaltas 
oras vėsina sprandą...

Aneta pabunda iš sustingimo. Vos ke- 
. lėtą akimirkų buvo į jį nugrimzdusi. 

Saulė dingsta už Sen-Kliudo kalvų. Štai 
jau ir vakaro vėsuma.

Išsiblaiviusi, Aneta pakyla šiek tiek 
virpanti, suraukia antakius, nepaten
kinta, kad pasidavė iliuzijoms, ir eina 
sėstis kambario gilumon priešais ugnį, 

priešais malonią malkų ugnį, kurios pa
reiga daugiau džiuginti akį ir teikti jau- ’ 

kūmo, negu šildyti: nes kartu su drėg
nu -ankstyvo pavasario kvėpavimu pro 
'atvirą langą iš sodo sklido melodingas 
ulbėjimas sugrįžusių į lizdus paukščių, 
kurie jau ruošėsi sumigti. Aneta svajo
ja. Bet šį kartą jos akys atviros. Ji su
grįžo įxsavo įprastąjį pasaulį. Ji namie. 
Ji Aneta Rivijer. Ir pasilenkusi prie 
ugnies, kuri nurausvina jos jauną veidą, 
erzindama savo juodą katę tįsančią prie
šais aukso žarijas, ji atgaivina valandė
lę pamirštą savo gedulą: ji prisimena at
vaizdą (pabėgusį iš jos širdies) būtybės, 
kurios ji neteko. Apsigaubusi gedulu, 

. su dar neišdykusiais skausmo pėdsa
kais kaktoje ir lūpose, dar paraudusio
mis nuo ašarų blakst jenom is, bet sveika, 

š skaisti, gaivinama gyvybės sulčių kaip
* jauna gamta, ši tvirta mergaitė, nors ir 
; ■ negraži, bet dailiai nuaugusi, sunkiais

rusvais plaukais, saule įdegusiu kaklu 
ir skruostais, su gėlės akimis, stengda
masi s&vo žvilgsnį ir apskritus savo pe-

> Čius vėl apgaubti išblaškytu melancholi-
* jos šydu, buvo panaši į jauną našlę, kuri 
f • regi dingstantį mylimą šešėlį.

Našlė. Aneta savo širdyje iš tikrųjų 
ii buvo našlė; bet tas, kurio šešėlį jos pirš- 
^gtai norėjo sulaikyti, buvo jos tėvas.

Jp®. Jau šeši mėnesiai, kaip ji jo neteko. 
Rudens pabaigoje Raulis Rivijeras, dar 
jaunas (jis dar nebuvo sukakęs penkias- < 

' dešimt metų), ištiktas uremijos* prie-

* Kraujo užkrėtimas, jvykstąs esant šlapumo ta
kų ir inkstų infekcijai.

puolio, per dvi dienas paliko šį pasaulį. 
Nors jo be saiko eikvojama sveikata jau 
keletą metų buvo, pašlijusi ir vertė jį 
saugotis, vis dėlto jis dar nesitikėjo to
kio staigaus uždangos nusileidimo. Pa
ryžietis architektas, buvęs Romos vilos 
gyventojas, gražus . vyrukas, iš prigim
ties vylingas, apdovanotas nepaprastais 
geismais, garbinamas salonuose, įver
tintas visuomenės, jis visą savo gyveni
mą sugebėjo rinkti klientų užsakymus, 
pagarbą ir.geras progas, tarsi visai jų 
neieškodamas. Grynai paryžietiškas vei
das, išpopuliarintas fotografijomis, pie
šiniais žurnaluose ir karikatūromis: iš
gaubta kakta, iškilūs smilkiniai, nuleis
ta galva, lyg puolančio tauro, didelės 
akys, drąsus^ žvilgsnis, balti, tankūs, sta
čiai kirpti plaukai, intapas po plėšria ir 
pašaipia burna,— išraiška dvasinga ir 
įžūli, grakšti ir sykiu akiplėšiška. Me
no ir malonumų Paryžiuje jį pažino vi
si, Ir niekas jo nepažino. Tai buvo žmo
gus | dvilypės prigimties, sugebėjęs pui
kiai prisitaikyti prie visuomenės, kai no
rėdavo ją išnaudoti, bet taip pat mokė
jęs susikurti ir savo atskirą, slaptą gy
venimą. Vyras stiprių jausmų ir galin
gų ydų, kurias puoselėdamas, jis stengė
si neparodyti nieko, kas galėtų išgąsdin
ti klientus; jis turėjo savo slaptą muzie
jų (fas ac nefas), bet jį praverdavo tik 
labai retiems bičiuliams; jis niekino vie
šosios moralės papročius ir skonį, bet vis 
dėlto prie jų derino ir savo išorinį gyve
nimą ir savo viešąjį darbą. Niekas jo 
nepažino, nei jo draugai, nei priešai... 
Jo priešai? Jis jų neturėjo, Daugiausia 
tai buvo varžovai, kuriuos jis nušluoda
vo., kai jie atsidurdavo jam ant kelio, bet 
ir tie jam nelinkėjo blogo; nugalėjęs, jis 
taip mokėdavo juos sužavėti, jog jie, lyg 
tie bailiai, kuriems mina ant kojų, būda
vo pasirengę šypsotis ir atsiprašinėti. 
Šiurkštus ir suktas, jis tvirta savo valia 
prisiversdavo būti geruoju su varžovais, 
kuriuos jis būdavo išstūmęs ir su tais 
žmonėmis’, kurių pasiūlytuosius darbus 
varžybose buvo laimėjęs, o vėliau nuo tų 
darbų atsisakęs.

Ne, toks laimingas jis buvo šeimoje. Jo 
žmona buvo tokio blogo skonio, jog kan
kinosi dėl jo neištikimybės. Nors per 
dvidešimt penkerius jų vedybinio gyve
nimo metus ji apsčiai turėjo' laiko apsi
prasti, galvojo jis, bet ji niekad nepasi
stengė tai padaryti. Niūriai padori, šal
toko elgesio, kaip jos lionietiškas. grožis, 
stiprių, bet varžomų jausmų, ji neturėjo 
jokio sumanumo sulaikyti vyrą; bet dar 
labiau jai trūko to taip praktiško talen
to rodytis nesuprantančia tai, ko ji ne
pajėgė sutrukdyti. Perdaug išdidi skųs
tis, ji vis dėlto negalėdavo susilaikyti 
jam neparodžiusi, kad ji visa žinojo ir 
kentėjo. Būdamas jautrus (bent jis pats 
taip galvojo), jis vengdavo apie visa tai! 
mąstyti; bet jis. širsdavo, kad žmona ne
mokėjo labiau paslėpti savo egoizmo. Jau 
keletą metų jie gyveno beveik išsiskyrę; 
tyliu susitarimu jie tą dalyką slėpė nuo 
žmonių akių; jų duktė Aneta nesuprato 
tikrosios padėties. Ji nė nesistengė gi
lintis į savo tėvų nesantaiką; tai buvo 
jai nemalonu. Brendimo amžius pakan
kamai turi savų rūpesčių. Tiek to su 
svetimaisiais!..

Didžiausią apsukrumą Raulis Rivijeras .pa
rodė palenkdamas dukrą saVo pusėn. Tam jis, 
be abejo, nebuvo dėjęs jokių pastangų: tai 
buvo jo elgimosi meno triumfais. Nė žodžio j 
priekaišto, jokių užuominų apie ponios 
Rivijer jam daromas skriaudas. Jis bu
vo riteriškas; jis paliko dukrai pačiai 
visa tai suprasti. Tai ji ir netruko pa
daryti: juk ir ji buvo tėvo burtų įtako
je. Kokia puiki priemonė nekaltinti tos, 
kuri, būdama jo žmona, savo neapdairu
mu ardė šeimos laimę! Šioje nelygioje 
kovoje vargšė ponia Rivijer iš anksto 
buvo nugalėta. Savo pralaimėjimą ji pa
baigė, numirdama pirmutinė. Raulis Ij- 
ko vienintelis, visos padėties ir sayo duk
ros širdies - viešpats. Paskutiniuosius 
penkerius metus Aneta gyveno morali
nėje savo malonaus tėvo įtakoje; jis 
Anetą brangino ir, visai negalvodamas 
apie blogį, apibėrė ją savo įgimtomis vi
lionėmis. Juo mažiau begalėjo jomis nau
dotis svetur, juo labiau nešykštėjo jų sa
vo dukrai, nes jau dvejus metus jį.namie 
laikė atgarsiai ligos, kuri jam turėjo bū
ti mirtina. ♦

(Bus daugiau)
) .

ALDLD 6-tos Apskrities 
konferencija įvyks šį sekma
dienį, spalio 26 d. Prasidės 
10:30 vai. iš ryto. Įvyks Red
man’s Hali, 745 W. Baltimo
re St. t

Gerbiami kuopų delegatai, 
malonėkite pribūti laiku. 
Taipgi visi mūsų 25 kuopos 
nariai ir narės dalyvaukite 
vakarienėje. Vakarienė bus 
duodama 7 vai. vak. toje? pa
čioje vietoje.

Vakarienė bus gera ir ska
ni, gausite taipgi pašokti. Į- 
žangos nėra. Po skanios vaka
rienės pagal išgalę galėsime 
prisidėti prie padengimo išlai
dų.

Malonėkite visi dalyvauti 
ir atsiyesti savo draugus bei 
drauges. Kviečiami yra pa
žangiosios spaudos skaityto
jai. Kviečia Valdyba.

Cleveland, Ohio
Svarbus susirinkimas

Spalio 29 d., trečiadienį, 
yra,. Sveturgimiams Ginti Ko
miteto šaukiamas svarbus ma- 

’ sinis susirinkimas. Jame kal
bės nacionalinio komiteto se- 
kretoriuis Abner Green iš New 
Yorko.

Susirinkimas įvyks United 
Electrical Workers unijos sve
tainėje, 1206 Superior Ave., 
ir prasidės 8 vai, vak. Įžanga 
nemokama. Komitetas. *

Cliffside, N. J
Rugsėjo 27 d. mirė senas 

šios š a 1 i e. s gyve ntojas 
Juozas Dudavičius, 66 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos buvo 
kaunietis nuo Ukmergės. A- 
merikon atvyko prieš virš 40 
metų. B'uvo nevedęs ir dirbo 
farmose (ūkiuose).

Prieš tris metus, kai dėl 
susenėjimo spėkos sumažėjo 
ir nepajėgė atlikti sunkių ū- 
kiuose darbų, tai apsigyveno 
pas seserį Domicėlę Masiu- 
levičienę.

Juozas buvo tykus, teisin
gas ir draugiškas, o tokių ge-

rii žmonių gyvenimo biogra
fija dažnai susideda tik iš tri
jų žodžių — gimė, gyveno ir
mirė.

Palaidotas Fort Lee, N. J., 
Madonna kapinėse. Laidoji
mo reikalais rūpinosi nabaš- 
ninko gyvenanti vienatinė se
sutė D. Masiulevičienė.

★
Lapkričio 4 d. piliečiai bal

suos už kandidatus, prade
dant šalies prezidentu ir bai
giant miestų valdininkais. 
Atskiros valstijos balotuose' 
į kergė įvairių dadėčkų.

New ’Jersey valstijos balo
tuose bus $285,000,000 fon
das naujų kelių nutiesimui ir 
pajūrių apšvarinimui. * žada
ma pravesti vieškelis nuo Ber
gen County iki Cape May, il
gumas 180 mylių.

Republįkonai. kurių ranko
se yra šios, valstijos vairas, 
varo smarkią agitaciją už 
minėtą foįidą, nes toksai mili
joninis biznis yra priimnus 
ir viršyloihs. Demokratų par
tija ir šiaip piliečiai taksų ; 
mokėtojau priešingi tam repu- 
blikonų sumanymui, nes dėl 
tokio milžiniško fondo taksų 
mokėtojai; būt apkrauti dar 
didesniais į m o k esc i a i s.

★
LDS 115 kuopos susirinki

mas įvyks; penktadienį, 7 d. 
lapkričio, ;8 vai. vakare, 316 
Palisade Ave.

šiame susirinkime dalyvaus 
LDS 3-čios Apskrities bei Cen
tro Veikiančio Komiteto narys 
J. Katinas iš Brooklyn, N. Y. 
Jis raportuos apskrities ir a- 
belnus LDS veikimui planus. 
Būkite laiku ir visi išklausyt 
raportą šio jaunos kartos c- 
nerglngo veikėjo už LDS.

K. D.

Įvairūs išsireiškimai
Ateitis. — Netikėk Atei

čiai, nors dar taip maloni 
ji rodytųs! Palik negyva-1 
jai Praeičiai josios numirė-' 
liūs laidoti.

Longfellow
(Gyvenimo Psalmė.)

Valdžia. — Jokis žmo-1 
gus nesiima amato, kurio j

I

Tai buvo prieš 20 metų, kai bedarbiai karo vetera
nai pardavinėjo obuolius, kad gauti centą-kitą kavos
puodeliui. Atsimenat tai? Tokį gerbūvį neša išnaudoto
jų klase mūsų krašto žmonėms.

I

jis neišsimokino, nors tai 
būtų menkiausias amatas; 
tačiau, ' kiekvienas mano 
esąs ganėtinai tinkamas 
sunkiausiam iš visų amatui 
—žmones valdyti.

Socrates

Dovani. — Nusipirktasis 
daiktas visuomet išrodo pi
gesnis negu dovanom gau
tasis.

Cervantes
. i**

Surinko žemaitis

Svarbiausias Dalykas
Pažangiųjų lietuvių pats svarbiausias šio mo- 

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

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

A

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 Laisvės paramai laike vajaus. Iš anksto 
rūpinkimės sustiprinti savo dienraščio finansus 
sekantiems metams.

Esame labai dėkingi tiems, kurie paaukoja 
Laisves finansų sustiprinimui. Yra vietų, kur 
lietuvių labai mažai tegyvena. Tokiose vietose 
vajui pasidarbuoti nėra galimybės, tačiau iš tokių 
vietų Laisvės 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

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

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

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

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

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

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

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

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody- 
I mus. j
į Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiam^ ir C.O.D., tik 
i reikia pridėt 30c stampomis.
i Hartforde galite gauti vaistinėse ant; Park ir Hudson; Governor ir 
i Sheldon gatvių.

Adresuokite: M. ŠVILPA, T. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn.
I arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

___________________________________________________________________________________........................ ...................................................... ...Į ................................
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įį CHARLES J. ROMAN
X
8 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSs?
3 Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
8 ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
8 vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
8 mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 

kainomis būsite patenkinti.
1 1113 M t. Vernon St., Phila., Pa.
q Telefonas Poplar 4110

X
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New n losSusilaukė dukrelės
Alekas ir Valentina Nevins- 

kai susilaukė dukrelės' spalių 
18-tą. Jai vardą davė Joyce. 
Jauna motina ir naujagimė 
sveikos, jų draugai jau galės 
jas atlankyti jų namuose. 
Joyce yra Nevinskų antrasis 
kūdikis. Pi ropoji, Diana, vasa
rio mėnesį jau bus dvejų me
tų.

Pirmoji, reikia pripažinti, 
buvo labai gera mergaitė. Tai 
sprendžiame iš to, kad Valen

tina, buvusi Aido Choro nare 
pirm savo motinystės, visuo
met veikliai dalyvavo chore ir 
dukrytės susilaukusi, o Nc- 
vinskas dalyvauja su lietuviais 
Bowling mėgėjais Liberty Au
ditorijoje. Ar susidėjusios dvi 
dukterys leis jauniems tėvams 
ir dabar su mumis dalyvauti, 
tik ateitis parodys. Tai pri
klausys ir nuo Valehtinos^ tė
vų, Onos ir Vinco Venckūnų 
stiprybės kooperuoti su vai
kais ir ateityje mylimų anū
kių priežiūroje. Venckūnai 
užvaduoja jaunuosius, kuomet 
choro ar kitos visuomeniškos 
pareigos šaukia juos išeiti iši 
namų.
Linkime mažytei Joyce svei

kai augti ir visiems kitiems 
šeimoje būti laimingais sykiu 
su ja. Rep.

Ar būsime verti bizūno?
Pastebėta, jog vis dar labai 

daug randasi mūsų šalyje 
žmonelių, kurie numoja ranka 
į rinkimus, į rinkiminę litera
tūrą, susirinkimus, prakalbas.

Vieni sakosi jau viską žiną. 
Kiti turį kitų reikalų. Dar ki
ti norį Jinksmintis. O tūli sve- 
turgimiai dar dadeda: Lai rū
pinasi amerikonai. Bet... kada 
būna išrinkti blogi valdinin
kai ar įstatymų leidėjai, kas 
nukenčia? Sveturgimiai ir vi
si darbo žmonės.

<

Išrinkimas blogus valdžios 
rodo, kad dauguma piliečių 
nieko nežinojo. Visokius kitus 
reikalus tenka užmiršti, kada 
vaikai išeina į karus, kai pri
slegia taksai, kuomet aukštos 
kainos ir blogi įstatymai su
mažino nedavbb apdraudos 
ar senatvės pensijos čekį ar 
jo vertę. Ir linksmintis nelie
ka ūpo nei ištekliaus.

Bloga valdžia gali dar dau
giau padėtį pabloginti. Ir pa
tys būsime kalti, jeigu dėl 
nenorėjimo girdėti, matyti, 
žinoti, veikti leistume žmonių 
gerovės priešams laimėti. Bū
tume verti bizūno.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI IR KITI

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NfiRA MININMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Puikiausias Europiškas ir Amerikoniškas Maistas

LAISVĖS KONCERTAS 
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 8:30 vai. popiet. ‘ •

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Šaukia ginti suimtus 
deportavimui

Amerikinis SVeturgimiams 
Ginti Komitetas atsišaukė j 
visuomenę, kad jis skubiai 
pareikštų Imigracijos Depart
mental savo protestą prieš su
laikymą po areštu be kaucijos 
8 asmenų.

Tie 8 buvo pirmiau suimti, 
bet paleisti po kaucija. Tačiau 
šiomis dienomis įsakyta jų 
kauciją panaikint) ir juos nu
gabenti į Ellis Island. Jeigu 
teismo keliu nepavyktų neda- 
leisti juos įkalinti, spalio 24-! 
tos ryto 10 valandą jie būtų 
išgabenti-į Ellis Island.

Komitetas šaukia visus su- i 
imtųjų prietelius ir visus sve-1 
turgimių persekiojimo priešus, 
kurie liuiosi tą rytą, dalyvauti 
išvežamiems palydėti demon
stracijoje B'attery Parke ties 
prieplauka, iš kurios važiuo
jama į salą.
Iš naujo suimtieji yra Frank 

Borich, Andrew Dmytryshyn, 
Paul Juditch, Sam Milgrom, 
Michael Nukk, Jack Schnei
der, Joseph Simonoff, Harry 
Yaris.

Namo savininką šaukia 
į teismą už šaldymą

Buvusios gražios, dabar jau 
apleistos, apšepusios reziden
cijos, 22 W. 71st St., New 
Yorke, savininkas pašauktas 
teisman.

To namo gyventojai sako, 
kad jie per tris savaites ban
dė savininką- pasigauti, bet 
jokiu būdu negalėjo. Ir valdi
niai organai, kada rendaunin- 
kai nuėjo pasiskųsti, rendau- 
ninkus visur pripažino teisė1 
tais. Bet viskas tiktai pripaži
nimu- ir pasiliko.

Bėgiu tų trijų savaičių jis 
pirmiausia uždarė namo tele
foną. Paskiau karštą vandenį. 
Paskiausia gasą ir elektrą. 
Kada gyventojai, iš anksto 
nebuvę įspėti, pradėjo teirau
tis, dtįl ko tas daroma, savi
ninkas pasakęs: “Išeikite vi
si

Negalėdami išeiti, rendau- 
ninkai, pagaliau, išgavo pa
šaukimą savininko į teismą. 
Jie sako, kad jis tuo neofi
cialiu būdu norėjo juos išva
ryti. Paskui apartmentus būtų 
kiek apmaliavojęs, perdalinęs 
į mažesnius kampus ir pelnęs

Stebėtojas, keleriopai daugiau.

s

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai

£ 
į

New York, N. Y. į
' Telefonas G R. 3-9865 |

g

Ateikit sekmadienį pamatyti 
nepaprastų filmų!

Spalio 26-tos popietį, Liber
ty Auditorijoje (kampas 
110th St. ir Atlantic Avė.), 
Richmond Hill, bus rodoma 
nuostabiai įdomi ir didžios 
vertės filmą “Grapes of 
Wrath.”

Gaminta Hollywoode tais 
laikais, kada filmų sostinė vis 
dar žengė i progresą, kada 
tikrasis menas, imtas iš gyve
nimo menas klestėjo, filmą 
pasiliko istorinė, kaipo viena 
geriausiųjų iš visų Hollywoo
de gamintų. Dėl to jos pasi- 
rendavojimAs vis dar brangiai

Del didžiojo mitingo 
Madison Sq. Gardene

Lietuviai tikriausia masi
niai dalyvaus American La
bor Party didžiajame rinki
miniame mitinge, kuris įvyks 
viso miesto skale ir tai di
džiausioje visame mieste esa
mojo salėje.

Sąryšyje su tuo norime pra
šyti, kad visi įsigytu mete ti- 
kietus iš anksto. Kad įsigytu
mėte pas lietuvių komiteto 
narius. Tuomi parodysime, 
kad ir mes, lietuviai, gyvai 
prisidedame . darbininkų ir 
progresyvių mitingą paremti. 
Ir patiems juk svarbu išgirs
ti kandidatus į prezidentą ir 
vice-prezidentą.

Mitingas įvyks jau šio pir
madienio vakarą, spalio 27- 
tą, Madison Sep Gardene. 
Vieta randasi prie 8th Avė. ir 
50th St., New Yorke. Tikintų 
kainos nuo 60 c. iki $3.60.

A. R.

Laikraštis prašo 
skubios pagalbos

Darbininkų laikraštis Daily 
Worker atsišaukė į visuome
nę skubios pagalbos. Laikraš
čiui išgyventi šiuos metus rei
kia iki galo metų sukelti $50,- 
000, po apie tūkstantį dolerių 
per dieną. Tačiau pirmosio
mis po atsišaukimo keliomis 
dienomis viso buvo gavęs tik 
apie porą tūkstančių dolerių.

Prašo visus darbininkų laik
raščiui pritarėjus ateiti j pa
galbą tuojau, nes be to yra 
pavojus laikraščio gyvybei.

Darbininką radio 
programos

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

Spalių 24-tos ryto 10 :15 
kalbės Jesse Gray iš stoties 
WLIB, 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 WLIjB. O vakaro 
9 :05 kalbės Mary Morris iš 
stoties1 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.

atsieina. Tik dėl to ji dar ne
buvo lietuvių susirinkimuose 
rodyta ir gal vėl neteks maty
ti per eilę metų.

Amerikoniškai publikai ji 
buvo ilgai rodoma centrai i- 
niuose miesto teatruose.

Ateikite pamatyti. Pradžia 
3 valandą po pietų.

Greta pamatymo filmos, 
čia turėsite progą susitikti su 
draugais iš viso didžio.jo Broo- 
klyno-New Yorko. ir artimo
sios New Jersey. Jie bus atvy
kę į LLD apskrities konferen
ciją. N. K.

! Autorius Fast kalba 
radio programose
Autorius Howard Fast, kan

didatas į Jungtinių Valstijų 
Kongresą iš 23-jo kongresinio 
distrikto Bronxe, greta pra
kalbų daugelyje mitingų, kal
ba ir radio programose triAs 
kartus per,savaitę.

Fast kalba kas phYnadienio, 
trečiadienio ir penktadienio 
vakarą nuo 7 :30 iki 7 :45 iš 
stoties WMCA, 570 ant jūsų 
radio.
Jaunimo išrinktasis

Fastas turi jauhime didelės 
įtakos. Jeigu jaunimas turėtų 
pilietines teises taip, kaip jis 
turi teisę karuose mirti, Fas
tas būtų išrinktas be jokio 
vargo.

Kadangi Fastas jau ne nuo 
vakar dienos yra kovotojas 
prieš militarižmą ir žudymą 
karuose jaunimo, jaunimas 
neabejoja jo žodžio tikrumu 
kai jis pareiškia, jog jis rei
kalauja sustabdyti mūšius 
Korėjoje tuojau; kai jis užta
ria darbininkus.

Praėjusį šeštadienį jauni
mas surengė gatvėmis eiseną 
už Fastą ir už taiką. Pasklei
dė 15,000 lapelių jo d įstrik t'ę 
ir tūkstantį kopijų laikraštis 
ko New Challenge. Surinko 
300 parašų už sustabdymą 
mūšių Korėjoje.

, ' Sekamą dieną, sekmadienį, 
jaunimas už Fastą ir taiką iš
sinešė į gatves langams už
dangą ir po prašymu Trumą- 
nui baigti karą ant jos surin
ko 963 parašus. Dideliais bū
riais lanko jo mitingus prie 
gatvių sankryžų, šimtai jau
nimo dalyvavo kampanijoje 
atlankyti piliečius jų namuose 
pirm registracijų. Atlankė 
tūkstančius namų .

Kitu dideliu jaunimo veiks
mu bus balius Hunts Point 
Palace spalių 31-mos vakarą, 
kur tikimasi apie tūkstančio 
jaunimo publikos ir gerbs pro
gramos.

Už Fastą, kaip ir už kitus 
darbininkų ir progresyvių 
kandidatus bus galima b ai-, 
suoti eilėje D—-American La
bor Party eilėje. Darbietis.

Lietuviška valgykla 
New York mieste

I —--------------------

Pačiame New Yorke lietu
viškų biznių mažai yra, bet 
dabar čia atsidarė Glenn’s 
Restaurant & Bar, 219 Second 
Ave., arti 14th St. Penktadie
nių, šeštadienių ir sekmadie
nių vakarais jie čia turi Floor 
Show, dainų programas ir ge
rą orkestrą šokiams.

Jie taipgi patarnauja pui
kiausiais valgiais, europiško 
ir amerikoniško stiliaus. Kai
nos gana žemos ir patarnavi
mas puikiausias.

Nėra “cover charge” ir nė
ra nustatymo minimum kai
nos. Puikus laiko praleidimas 
pačiame viduryje New Yorko 
miesto, mąžomis išlaidomis.

Darbiečiai neatideda 
veiklos po rinkimą

American Labor Party kan
didatui į New Yorko Valstijos 
Seimelį (assembly) Consuelo 
Marcial tapo pranešta, kad 
jo srityje, Bronxe, beturtė 
portorikiečių šeima šalinama 
iš buto. Kandidatas ir grupė 
jo draugų nuskubėjo pažiūrė
ti.

Darbiečiai rado ’Mrs. Geho- 
vevą Negrių užsibarikadavu
sią vieno kambario bute (9- 
12 pėdų dydžio), už kurį ji
nai mokėjo $67 per mėnesį 
nuomos. Su ja buvo 2 jos vai
kučiai (6 ir 1 metų). Trečio
jo vaiko nebuvo namie, dėl 
ankštumo motinos bute jis bu
vo gavęs prieglaudą pas gi
mines. O josį menki rakandai 
jau buvo ant šaligatvio, juos 
jau apžiūrinėjo laužo surinkė
jas.

Pamačiusi simpatingus kai
mynus, moteriškė padrąsėjo. 
Atbėgusi iš buto pasiėmė pun
delį drabužių ir leidosi atgal 
į butą. Atėjusieji iš ALP ir 
jos kaimynai bematant sune
šė atgal į butą visus jos ra
kandus.

Tiesa, šeima buvusi savi
ninkui prasikaltusi, reikala
vusi šilimos ir karšto vandens. 
Tas 6 kambarių apartmentas 
buvęs perdarytas į 6 butus 
“su rakandais.” bet rakandų 
rendauninkai negavo. Tačiau 
del rakandų kovos nekėlė, nes 
nedaug rakandų ir sutalpinsi 
1 kambario bute. Jie reikala
vo tiktai būtiniausių dalykui 
šilumos i)’ vandens.

Savininkui kerštauti gerą 
progą suteikė rendauninko 
nelaimė. Mr. Negrin, šeimos 
galva, uždirbdavęs po $30. sa
vaitei, bet prieš trejetą savai
čių buvęs ištiktas širdies smū
gio ir negalėjęs dirbti. Krei
pėsi į valdinę pašalpos įstai
gą, bet pašalpos negavo. O 
čia atėjo laikas mokėti rendą, 
kuriai pinigų neturėjo iš kur

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

Sekmadienį, spalio-Oct. 25, A.R. 
F.S. 3118 kuopa rengia šokius. Vie
ta — 324 Anderson Ave., pradžia 
8:30 P. M. ‘Kviečiame lietuvius at
silankyti į šį parengimą.

Komisija.

Sekmadienį, lapkričio-Nov. 2-rą, 
3:30 P.' M., 3118 kuopa rengia fil
mų1 rodymą po aukščiau nurodytu 
antrašu. Mes taipgi kviečiame visus 
lietuvius dalyvauti.

Komisija.
(208-209)

SO4 BOSTON, MASS.
ALDLD. 7-tos Apskrities metinė 

konferencija įvyks sekmadienį, Lap
kričio-Nov. 16 d., prasidės 11 vai. 
ryto, Kliubo patalpoje, 318 Broad
way, So. Boston, Mass. Prašome 
visų kuopų prisiųsti skaitlingas de
legacijas "į šią konferenciją.

J. Jeskevičius,
7-tos Apskr. sekr. 

(208-209)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubas rengia va

karienę dienraščio Laisves naudai, 
prieinama kaina—tik $1.50 asmeniui, 
•Skaniai pavalgysite įvairaus maisto 
ir visokių gėrimų. O po vakarienės, 
prie geros muzikos pasišoksite. Tas 
viskas įvyks sekmadienį, Spalio- 
Oct., 26 d., 5 vai. popiet, vieta — 
157 Hungerford St.

(207-209)

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, 
tenant house; chicken house; 2 car 
garage with loft. Fruit trees. Lots 
of privacy. Bradford Hills. Priced 
reasonable. Edgar E. High, Realtor. 
Howard Thorne, Associate, 32 S. 
Church St., West Chester. Phone 
West Chester 3105 or 4260.

(207-209)

REAL ESTATE
Attention Home Buyers. Modern 

ranch type home, close to transpor
tation. Living room with fireplice. 
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 3$76. Evenings Lenape 
2384. Francis A. Hall, Realtor, 34 
Ser. High St., West Chester.

(207-209)

’ paimti.
Savininkas gavo valdinės į- 

staigos leidimą šeimą praša
linti iš buto. Iškraustymą ra
kandų buvo atlikęs pats savi
ninkas, miesto maršalui sto
vint jo sargyboje, stebint šei
mos su mažais vaikais išmeti
mą iš buto.

Vaikas bandė šauti 
tėvą, tėvas kaltas

Vienas newyorkietis tėvas 
skundė policijai savo sūnų, 15 
metų, kad vaikas bandė ’jį 
nušauti su namie pasidaryta 
zip-gun. Vaiką areštavo. Ka
da vaikas pasikalbėjo su tei
sėju, areštavo ir jo tėvą.

Teisėjas pripažino tėvą

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

Tool & Die Maker. For metal 
stamping Co. Top wages for Indus
try. All fringe benefits, including 
8 holidays, paid vacations; health 
and life insurance; ■ plus many oth
ers. Phone "Mr. Stevens, Mt. Holly 
1083.

(208-212)

Baker. First Hand on sweet 
goods. 5 nights, 1 day. 48 hr. wk. 
$82. Paid holidays and vacation. 
Apply in person. Suburban Bakery, 
5910 Crescent. Blvd.,' Pennsauken, 
N. J.

(208-210)

Cabinet Makers. Exp. on kitchen 
and store fixtures. Steady work; 
good working conditions; good pay. 
Apply in person. Hansel’s Woodwork 
Co., E. Academy St., Clayton-Glass
boro 4-2686.

(208-211)

Tile Setter. For ceramic tile. Must 
be good mechanic. Phone after 4 P. 
M. Woodlawn 3-6139. W. S. Camp
bell & Son.

(208-210)

PORTERS
Apply

HOWARD JOHNSON’S
On N: J. Turnpike

Kresson Rd. Haddonfield.
(208-211)

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. Auslander.

(205-209)

FEMALE
Stenographers. Here is an oppor

tunity. If you have previous office 
insurance experience, we have full 
time positions available for those 
who meet our requirements. Large 
Downtown multiple line Insurance 
office. Enjoyable work. Good salary 
and benefits. Phone Mr. Hutchison 
for interview. LO. 3-3868.

(208-210)

General Office Work. Exp. Good 
at figures and some typeing requir- 

j ed. Steady position. Good salary. 
Į Apply in person. Quality Beverage, 

1700 Federal St. ‘
(207-209)

EGZAMINCOJAM 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
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.-Laisve (Liberty)-Penktad., Spalio-October 24, 1952

kalčiausiu dėl to, ka*d jis, gir
tu būdamas, mušdavęs savo 
žmoną, vaiko motiną. Teisėjas 
sako, jog tokiu elgesiu tėvas 
per aštuonerius metus įkiršino 
vaiką iki desperacijos, išauk
lėjo jame kerštingumą. Tėvą 
gali teisti kelerius* metus ka
lėti.

Office Work. Exp. preferred, bu? 
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.

(208-210)

CLERK TYPIST
Experienced, general office work. 

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

JOHN SEXTON CO.
Delaware Ave. & Chestnut St. 

See Mr. Lafferty 
(205-209)

REIKALAVIMAI
MALE

Reikalingas ’ Hand Finish prosy, 
tojas. Patyręs. Geras darbas. Men 
Sack Koatai. Gera alga. S. MAR
KOWITZ, 17 E. 16th St., NYC.

(207-209)

HELP WANTED—FEMALE

darbininkė reikalinga dviem 
j savaitę. Pirmadieniais ir

Namų 
dienom 
ketvirtadieniais, 9 iki 3 vai. dieną. 
$1 j vai. Patyrusi. Skambinkite — 
FLushing 3-1644.

(207-208)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYUS

(BtJYADSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172 •'

Dr. A. Petriką *
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

«•—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-«2M
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