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Nereikalinga kvailyste.
Rašo A. BIMBA

Kur matėte!
Antiamerikonizmo audra. 
Pataikė.
Tikras stebuklas.

“Ar matėte tokį dalyką, 
kad karas būtų vedamas dėl 
nesusitaikymo pasikeisti karo 
belaisviais?” klausia Ameri
kos žmones Progresyvių Parti
jos kandidatas į prezidentus.

Istorija nėra mačiusi tokio 
dalyko. Bet kaip tik tuo te- 
pateisinamas karo tęsimas 
Korėjoje. Kelis sykius dau
giau žmonių bus pražudyta 

negu buvo karo belais
vių. prasidėjus deryboms dėl 
paliaubų.

. Tokio pasiteisinimo neužten
ka. Amerikos žmonės susirū
pinę. Dėlto vis garsiau skam
ba balsas už baigimą karo.

—o —
Paryžiuje jau seniai sėdi 

The N. Y. Times koresponden
tas C. L. Sulzberger. Jis susi- 

j^Įipinęs. Praėjusią savaitę jis 
^?išė apie kylančią antiameri

konizmo audrą. Ypač ji auga 
Francūzijoje. Ji jau pasiekusi 
ir Angliją ir kitus kraštus.

Priežasčių yra daug. Visų 
svarbiausia: Amerikos .kiši
masis į tų kraštų vidinius rei
kalus ir užsispyrimas visur su
stiprintu militarizmą.

Frąncūzų žurnalas “Com
bat” pareiškęs: “Atlanto Pak
tas vis labiau ir labiau darosi 
įrankiu Washingtono rankose 
‘šaltajam kare’... Nebegalima 
ilgiau ignoruoti antiameriko
nizmo bangos, kuri šluoja 
Francūziją.”

tik

Pabėgėlių poetas A. J. Jo
kūbaitis nebeteko kantrybės 
dėl tų, kurie tik verkia, 

wfejuoja. Jis sako: 
T “Verkiam, verkiam, 

apsiblausę, 
Liūdnų dainų 
prisiklausę...

Apsikaišę švelnumėliu — 
Prisidangstę tamsumėliu.”

Pataikyta kaip pirštu į akį. 
Be galo daug to tamsumėlio.

Nemanau, jog kažin ką 
pagelbės kad ir sekamas po
eto surikimas:

“Palaidokim pesimizmą, —
Praktikuokim optimizmą!... 

Troškim būti geresniais, 
Patys sau naudingesniais.”

—o—
Kas gi sakė, kad pasauly

je nebeturime stebuklų? Jų 
dar pakankamai esama Lie
tuvoje. Pasirodo, kad ten žmo
nės “neteko savo turto, nuola- 

Akinio darbo... kasdieninės duo
imos, drabužių, gyvenamųjų 

patalpų...” (N., spalio 21 d.), 
bet ir gyvena, ir veisiasi, ir 
dar smarkiai darbuojasi.

Dar galima įsivaizduoti, 
bent vasaros metu, gyvenimą 
be patalpų, bet jokiu būdu 
nesutinku, kad jie būtų taip 
greitai išmokę apsieiti ir be 
“kasdieninės duonutės.”

—o—
Jau aukštai kelia galvą 

karinės Vokietijos naciai,
ro kriminalistai. Nemanykite, 
jog jie taip jau perdaug dė
kingi mūsų valdžiai už jų 
glostymą. Drew Middleton 
rašo, kad aną dieną penki tū
kstančiai nacių susirinko. Hit
lerio generolas Herbert Gille 
generolą Eisenhowerj išvadino 
“kiaulašuniu”, o visus ameri
kiečius “karo kriminalistais”. 
' Tegu Trumanas dar ilgiau 
juos paglostys ir daugiau ap- • 
ginkluos. Jie mums atsimokės 
tuomi pačiu, kuo atsimokėjo 
Hitleris po Pirmojo karo.

Va
lę a-

Dabar šiek tiek aptilo, bet 
aną dieną buvo plačiai kalba
ma Amerikoje apie decentra
lizavimą (išmėtymą) Ameri
kos fabrikų. Jų didelė kon
centracija padaro 
kiaušiu atominėms 
cieliumi.

Dabar rašo, kad

juos pui- 
bomboms

panašiai
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KORĖJOS LIAUDININKAI
PRIVERTĖ AMERIKOS
MARINUS PASITRAUKTI

Šiaurinės Korėjos liaudinink ai ir kinai tebevaldo savo 
užimtą strateginį kalną paliai kelią į sostinę Seoulą

Tokio, spal. 28. — Ame
rikinė komanda praneša, 
kad jos marinai per kruvi
niausią 24 valandų kovą bu
vo atgriebę vieną Hook 
kalno poziciją, vakariniame 
Korėjos fronte; bet Šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai kontratakavo ir pri-« 
vertė amerikonus žemyn 
pasitraukti. Tuo būdu liau
dininkai ir tebevaldo tą 
strateginį kalną, kurį užė
mė pereitą sekmadienį. 
Hook kalnas yra prie svar
biojo kelio į Seoulą. pieti
nės Korėjos sostinę. 30 my-

Per vieną tik naktį šiauri
niai korėjiečiai paleido 17,- 
000 šovinių iš patrankų ir 
minosvaidžių į buvusias 
amerikonų pozicijas kalne.

Lavonų pilni apkasai
United Press korespon

dentas Robertas Udick, ra
šydamas apie mūšių žiau
rumą, sako:

—Mačiau du apkasus,* 
kuomet amerikiniai mari
nai buvo atgriebę vieną 
poziciją Hook kalne. Prie
šų apkasai buvo tiktai už 
15 pėdų nuo mūsų apkasų. 
Vieni apkasai buvo pilni 
kinų (ir Korėjos liaudinin
ku) lavonų, o kiti apkasai 
pilni užmuštų amerikonų.

Anglai tikisi šnekomis 
Įveikti Malajos patrijotus

Mala ja. — Anglai giriasi 
išradę naują karo būdą 
prieš Malajos patrijotus. 
Anglų lėktuvai, skraidyda
mi virš raistų, kur susitel
kę malajiečiai partizanai, 
taip šneka per lėktuvų gar
siakalbius, kad anie būtų 
apgauti ir aikštėn išeitų. 
Tuomet anglai juos užpuola 
ir naikiną. (Kitaip pasa
kius., anglai ieško durnes- 
niu už save.)

Malajos kovūnai, tačiau, 
vengia atvirų mūšių su ge
riau ginkluotais .anglais ir 
dažniau daro netikėtus an
glams užpuolimus.

susirūpinta ir Tarybų Sąjun
goje. Ten irgi bandoma fabri
kus išmėtyti po visą kraštą.

Tai vis karo baimės padari
nys. Išlaidos milžiniškos. Ir 
darbas trukdosi.

O to nereikėtų, jeigu mūsų 
vyriausybė nebūtų apsirgusi 
ginklavimosi liga.

—o—
Fabrikams vieta prie žalio

sios medžiagos šaltinių. Visi 
tai žino. Bet pavojus juos 
prie vienos vietos laikyti, kai 
lėktuvas gali atskristi ir viena 
atomine bomba " visus kartu 
nušluoti.

Tai dar vienas argumentas 
už taikos reikalą. Kai taika 
viešpataus, kai tautos ir šalys 
gyvens ramiai be baimės, ne
bereikės slapstytis su fabri
kais ir įmonėmis.

Antradienį pranešta, jog 
amerikonai atgavo pozici
jas Sniper Ridge kalno 
briaunoje, viduriniame 
fronte.

Tęsiasi mūšiai dėl kalnų 
už keleto mylių nuo Pan- 
mundžomo, kur ėjo derybos 
tarp amerikonų 'ir Korėjos 
liaudininkų dėl paliaubų.

Kinija uoliai naikina 
Čiango teroristus

Peking, Kinija. — Polici
jos viršininkas _Lo Džui- 
čing pranešė, jog Kinijos 
liaudies valdžia neątlaidžiai 
naikina .žmogžudžius, te
roristus ir sabotažninkus, 
kuriuos atsiunčia Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
iš Formozos salos.

Kinija kaltina taip pat 
amerikonus už tų teroristų 
ginklavimą, lavinimą ir 
š m u g e 1 i a v i m ą j Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Romos policija vis užgina 
protestantų pamaldas

vėl sulaikė protestoniškos 
Kristaus Bažnyčios pamal
das, nors Italijos valdžia 
pirm trijų savaičių buvo 
pasižadėjus vykdyti Ame
rikos reikalavimą — duoti 
religinę laisve amerikoniš
kai Kristaus Bažnyčios sek
tai ir visoms kitoms tiky
boms. \

Katalikų kardinolai ir 
vyskupai vadina protestan
tų religijas net Italijos prie
šais ir reikalauja uždraust 
jąsias.

Jankią bombos užmušė 
200 civilią korėjiečių

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai teigia, 
kad Amerikos lakūnai, vėl 
bombarduodami Pyongyan- 
gą, užmušė 200 civilinių 
žmonių, daugiausia senių, 
moterų ir vaikų.

Liaudininkai praneša, kad 
jų šauliai nukirto dar 3 
Amerikos lėktuvus..

Tai vis dar “policiniai 
veiksmai” Korėjoje

Suėjo jau 2 metai ir 4 mė
nesiai nuo to laiko, kai prez. 
Tr u manas pradėjo karą 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką, nors 
Jungtinės Valstijos dar ne
paskelbė karo. Tą karą 
Trumanas vadino tiktai 
“policiniu veiksmu.”

Korėją. — Korėjos liau
dininkai skelbia, kad’numu
šė dar 3 jankių lėktuvus.

Truman parodo, kad Eisenhower 
veidmainiauja kas liečia Korėją

Gary, Indiana. — Prezi
dentas Trumanas pareiškė, 
jog Eisenhoweris meluoja 
ir veidmainiauja, kaltinda
mas tiktai demokratų val
džia už Amerikos kariuo
menės atšaukimą iš Pieti
nės Korėjos 1949 metais.

Eisenhoweris, republiko- 
nų kandidatas į preziden
tus., pasakoja, kad jeigu A- 
merikos armija būtų palai
kyta Korėjoje,, tai Šiauri
nės Korėjos “komunistai 
nebūtų drįsę užpult” Pieti
nės Korėjos tautininkus. 
Taigi Eisenhoweris suver
čia ant Trumano valdžios 
visą kaltę už Korėjos ka
va, v

Bet Trumanas, kalbėda
mas rinkiminiame susirin
kime, perskaitė faktus iš 
Kongreso laikraščio Con
gressional Record, kaip

90 procentą Kenyjos 
negrą prieš anglus

Nairobi, Kenya. — An
glų spauda praneša, jog 90 
procentų negrų Kenyjoj, 
Anglijos kolonijoje rytinė
je Afrikoje, prisideda prie 
slaptosios Mau Mau orga
nizacijos prieš anglus. Jie 
užpuldinėja ’baltuosius, 
šaukdami visai išvyt ang
lus iš Kenyjos.

Anglijos kariuomenė, jū
reiviai ir policija sumedžio
jo jau šimtus negrų kovos 
vadovų.

Negrai naikina ir tokius 
savo kunigaikštukus, ku
rie pataikauja anglams.

Amerika davė dar 25 
milijonus dolerių kovai 
prieš Vietnamo liaudį

para- 
fran- 
dole-

prieš

Saigon, Indo - Kiną. — 
Jungtinės Valstijos šiemet 
davė frąncūzų kolonijai In- 
do-Kinai dar 25 milijonus 
dolerių medžiaginės 
mos; be to, nusiuntė 
cūzams 500 milijonų 
rių vertės ginklų ir 
įrengimų dėl karo 
Vietnamo 1 i a u d i n i n k us. 
Vietnamas yra viena iš tri
jų Indo-Kinos dalių.

Per dvejus pereitus me
tus Amerika taipgi davė po 
25 milijonus dolerių Indo- 
Kinai stiprinti prieš komu
nizmą ir daugybę ginklų 
francūzams prieš Vietna
mo liaudininkus.

Japonų inžinieriai ir 
karininkai Korėjoje

Pusan, Pietų Korėja. — 
Pietinės Korėjos tautinin
ku prezidentas Syngman 
Rhee žadėjo paleisti japo
nus inžinierius ir karinin
kus, tarnaujančius ' “Jung
tinių Tautų” armijom prieš 
Korėjos liaudininkus.

Korėja. — Amerikonai at
mušė Korėjos liaudininkų 
atakas viduriniame fronte. 

pats gen. Eisenhoweris 
li947 ir 1949 metais patarė 
ištraukti Amerikos kariuo
menę iš Pietinės Korėjos. 
Tada Eisenhoweris bu
vo vadas armijos štabo 
ir galva visų karinių Ame
rikos štabų. Tais laikais 
jis reikalavo labiausiai sti
prini vakarų Europą prieš 
Sovietus ir patarė mažiau 
rūpintis Azijos frontu prieš 
komunizmą.

Prezidentas, taip pat va
dino “žmogžudžiu eile” re
akcinius republikonus x se
natorius ir kongresmanus, 
kurie dabar naudoja Eisen
hower į kaip savo agentą. 
Tie republikonų politikie
riai Kongrese žudė bei 
stengėsi nužudyti kiekvie
na pažangų demokratų val
džios pasiūlymą, taikomą 
naudai amerikiečių dau- 
gųomenės, sakė Trumanas.

Sen. McCarthy nusukęs 
paštui 286 dolerius

Washington. — Skanda
listas republikonas senato
rius J. McCarthy neseniai 
valdžios lėšomis išsiuntinė
jo 10,000 savo knygos skel
bimų. Taip jis nuskriaudė 
valdžią 286 doleriais. Tai
gi pašto vąldyba reikalaus, 
kad McCarthy atmokėtu v v

tuos pinigus.
Senatoriai ir kongresma- 

nai turi teisę valdžios lė
šomis siuntinėti tiktai poli
tiniais reikalais laiškus sa
vo atstovaujamiems pilie
čiams. Bet McCarthy gar
sino ir savo biznį valdinė
mis lėšomis.

Filipinų valdžia maldauja 
daugiau dolerių ir ginklų 
karui prieš partizanus

Manila, Filipinai. — Fili
pinų prezidentui Quirinui 
prašant. Amerika atsiuntė 
10 savo diplomatų, o jis iš
dėstė jiems, kaip sunku Fi
lipinų valdžiai kovoti prieš 
komunistus - partizanus. Jis 
verktinai maldavo daugiau 
pinigų, ginklų ir “dvasinės 
paramos” prieš komunizmą.

Amerikos pasiuntiniai ke
tino raginti savo valdžią 
dar stipriau remti prez. 
Quirin.o naminį karą prieš 
partizanus, kurių dauguma 
yra bežemiai ir mažaže
miai valstiečiai.

Paleistas priešangliškas 
Irako seimas

Bagdad, Irak. — Kara
liškoji Irako valdžia palei
do seimą ir paskelbė nau
jus rinkimus.

Daugelis seimo narių rei
kalavo panaikint Irako su
tartį su Angliją, atmest an
glų - amerikonų peršamą 
karinę Vidurinių Rytų su
tartį ir aprėžt karališkąją 
Irako valdžios galią.

Paryžius.— Sudužo ir su
degė lėktuvas, pražudant 11 
buvusiųjų jame kariškių.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL 
-----------

JOHN LEWIS PAŠAUKĖ 
375.000 MAINIERIŲ 
ATGAL I DARBĄ

. Dar trūksta užtikrinimo, ar valdžia pripažins visą 
$1.90 uždarbio pakėlimą angliakasiams per dieną

Washington. — John L. 
Lewis, Angliakasių Unijos 
pirmininkas, paragino 375,- 
000 streikuojančių minkšto
sios anglies, mainierių tuo
jau grįžti darban ir dirbti, 
kol valdžia persvarstys nu
tarimą, kuriuo nukirto mai- 
nieriams uždarbio pri.edą.

Unija buvo išsiderėjus iš

Anglai užpuldinėja 
Amerikos karius

Manchester, Anglija. — 
Anglai, sakoma, “gengste-. 
riai,” su pagaliais ir pei
liais jau du sykiu užpuolė 
karinius Amerikos lakūnus 
didmiesty j e Manche stery j e 
ir kai kuriuos sužeidė. An
glų policija nesuėmė nė vie
no užpuoliko.

(Amerikonų komanda to
dėl liepė savo kariams lai
kytis stovyklose ir neiti 
miestan.)

Grammer surastas kaltu 
kaip pačios užmušėjas

Baltimore, Md. — Vieno 
teisėjo teismas surado, kad 
n ew y o r k i e t i s Edward 
Grammer užmušė savo pa
čią. o bandydamas paslėp
ti žmogžudystę, įdėjo kūną 
į automobilį ir paleido jį 
nuo kalno, kad atrodytų, 
būk pati žuvo automobilio 
nelaimėje.

tai Grammeris galės 
nusmelktas pakarti 
visam amžiui įkalin-

būti 
arba

todėl nužudė savo 
susi- 
Mizi-

Jis 
žmoną, kad norėjo 
tuokti su Mathilda 
brocky, Jungtinių Tautų 
raštininke.

Bomberiam skiriama 
10 bilijoną dolerią

Seattle, Wash. — Jungti
nių Valstijų valdžia .Užsakė 
Boeing orlaivių kompani
jai, kad pastatytų šimtus 
didžiausių rakietinių bom
bonešiu už 10 tūkstančių 
milijonų dolerių (10 bilijo
nų).

Tie bombonešiai galės ir 
atomines bombas gabenti/

Vietnamo liaudininkai 
pereina svarbią upę

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai, blokšda- 
mi francūzus tolyn atgal, 
jau persigrūmė keliose vie
tose per strateginę Juodą
ją upę. Grasina francū
zus apsunti iš abiejų šo
nų ir mušti užnugariu.

ORAS.—Giedra ir vėsu.
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kompanijų po $1.90 mai- 
nieriams priedo per dieną. 
Bet valdinė algų komisija 
nutarė numušti 40 centų 
nuo to priedo. Todėl ir su
streikavo minkštosios an
glies. mainieriai.

• Prez. Trumanas pereitą 
sekmadienį pasikvietė Lew- 
isą ir minkštųjų angliaka- 
syklų atstovą Harry Mo- 
ses’ą į Baltąjį Rūmą ir ža
dėjo persvarstyti tą algų 
komisijos nutarimą. Lewis 
gi, pasitikėdamas, kad val
džia pripažins mainieriarns 
$1.90 kasdieninio priedo, 
todėl pirmadienį ir pašau
kė juos darban.

Ekonominių reikalų’ ad
ministratorius Roger Put- 
nam’as. girdėjęs Trumano 
pasikalbėjimą su Lewisu, 
sako, prezidentas dar neuž- 
tikrino, kad bus. mainįe- 
riams pripažintas visas $1.- 
90 algos pakėlimas per dię- 

|.ną.
Valdžia galės daryti tre- 

jopus žingsnius: Pavesti 
pačiai algų komisijai per
svarstyti aną jos. nutarimą, 
arba ekonominis adminis
tratorius galės pakeisti tą , 
nutarimą. Administratorius 
taip pat galės perduoti pre
zidentui Trumanui visą šį 
klausimą spręsti. “•

—Kaip greitai bus. pada
rytas naujas sprendimas ?-- 
užklausė korespondentai.

Ekonominis administra-
’ A 

torius Putnamas atsakė:— 
Gal už dienos kitos, o gal 
tiktai po prezidentinių rin
kimų.

Tuo tarpu mainieriai tu
rės dirbti su $1.50 algos 
priedū nėr diena. Bet jei
gu nauias valdžios nutari
mas pripažins iiems $1.90, 
tai kompani jos turės primo
kėti no 40 centu už kiekvie
ną tokią darbo diena iki 
naujojo nutarimo.

/

McCARTHY TAUŠKĖ, 
BŪK DEMOKRATAI 
REMIĄ KOMUNISTUS

Chicago. — Republikonas 
senatorius Joe McCarthy 
pliauškė, būk Stevensonas. 
demokratų k a n d i d atas į 
prezidentus, pritariąs ko
munistams ir rėmęs juos..

Agituodamas už republic 
konų kandidatą Eisenhow- 
eri. raerangaudis McCarthy 
nušnekėjo, būk ir velionis 
prezidentas Rooseveltas ir 
Trumano demokratu val
džia patarnavę Sovietu Są- 
iunerai bei komunizmui.

(McCarthy užmiršo, kad 
demokratu valdžios prie 
nrez. Wilsono ir Trumano 
darė ir daro aršesnes me
džiokles prieš komunistus, 
nęp*u bet kuri republikonų 
valdžia.)

Newburg, N. Y. — Hud- 
sono upėn nukrito karinis 
lėktuvas. 3 lakūnai žuvo, o 
kiti 3 išgelbėti. Z

v
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jau tęsiasi antrą savaitę, deja, ji kol kas nieko didesnio 
neatliko ir neatrodo, kad ji ką nors teigiamesnio, dau
giau žmonijai žadančio atliks.

Šiuo metu politiniame 'asemblėjos komitete,—svarbiau
siame komitete, — vyksta Korėjos klausimo svarstymas.

Kaip žinia, Lęnkijos atstovybė asemblėjoje pasiūlė 
konkrečius pianus, kaip baigti karą Korėjoje.

Tuos siūlymus užgyrė Tarybų Sąjungos atstovybė.
Buvo pasakyta tuo reikalu nemaža kalbų pačioje asem

blėjoje (pilnatyje); tarp kitų ten kalbėjo ir mūsų Ache- 
sonas ir Tarybų Sąjungos Višinskis. Politiniame komi- ‘ 
tete praėjusį penktadienį pasakė beveik trijų valandų 
kalbą Achespnas,—taipgi Korėjos karo klausimu.

Šiuos žodžius rašant (pirmadienį), manoma, jog tuo
jau Achesonui atsakys Višinskis.

Debatai Korėjos karo klausimu tęsis. Kuo jie baigsis, 
nežinome. 1

Bet žinomo jau tai, kas yra nutarta, o konkretūs nu
tarimai, atlikti politiniame komitete, nežada gero.

Antai buvo pasiūlyta, kad, svarstant karo Korėjoje 
klausimą, būtų pakviesti atstovai iš Korėjos (Šiaurinės) 
Demokratinės Respublikos. Buvo siūlyta, kad tie at
stovai pasakytų savo žodį, kad jie galėtų ne tik stebėti,

• o ir dalyvauti diskusijose.
Ar tai buvo blogas siūlymas?
Jis buvo geras. Jeigu svarstomas karo Korėjoje klau

simas, tai būtinai reikia išgirsti abidvi puses. Juk asem- 
blėja yra tarptautinis seimas, sprendžiąs tarptautinius 
reikalus ir jis, dėlto, turėtų spręsti juos bešališkai, visa
pusiškai, susipažinęs su abiem kariaujančiom pusėm.

*. Bet ne! Tasai pasiūlymas buvo atmestas. Nutarta į 
diskusijas įsileisti tik Pietų Korėjos atstovą.

KITAS SVARBUS KLAUSIMAS, — Kinijos Liaudies 
Respublikos’ įsileidimo į Jungtines Tautas klausimas.

Šis klausimas taipgi buvo nutartas neigiamai. Nutar
ta Kinijos. Liaudies Respubliką, turinčią 475 milionų gy-

• ventojų, neįsileisti į asemblėją, bet palaikyti Čiąng Kai- 
šeko klikos atstovus.

Ką atstovauja Čiang Kai-šekas? Nedidelę grupelę Ki
nijos liaudies priešų!

LIETUVOS PAMATŲ 
GRIOVIKAS

Clevelando Dirva rūsčiai 
bara marijonų Draugą. Jos 
žodžiais: ;

“Neseniai Draugas vėl buvo 
įsileidęs Lietuvos pamatų 
grioviką — tai p. Goštautą. 
Sveikam žmogui sunku suvok
ti p. Goštauto išvedžiojimus. 
Jis būtinai nori bent vieną 
plytelę iš Lietuvos pamatų iš
lupti...“

Aišku ? Goštautas lupa 
plyteles iš Lietuvos pama
tų. O jis tai daro kritikuo
damas Lozoraitį ar kurį ki
tą smetonininką.

Baigdamas savo straips
nį Dirvos bendradarbis (A. 
Musteikis) šitaip rėžia:

Laikas būtų susiprasti ne tik 
Lietuvos pamatų knysėjams, 
bet taip pat ir redaktoriai tu
rėtų budėti mūsų tėvynės sar
gyboje.

Artėjame prie didžiosios 
mūsų, tautos šventės, prte 16- 
sios vasario. Vėl rinksime gra
šius Tėvynės vadavimui, pasi
likdami dolerius automobi
liams, namams, gražiems bal
dams. Aiškinsimės, jog Ameri
koje be jų negalima gyventi. 
Kad ir grašių mes ne pritruk

Kas yra tie elektoriai 
prezidentiniuose rinkimuose?

TAIGI, kaip sakėme, pradžia 7-tosios asamblėjos, paro
do, jog žmonija nedaug ko gero gali iš jos tikėtis., jei 
asemblėja ir toliau klausimus spręs taip, kaip sprendė li
gi šiol. ' ’ •
• Na, bet matysime!

EISENHOWERIO PAŽADAS
NEŽIŪRINT, kaip jiems nemalonu, o visgi abiejų 

stambiųjų partijų kandidatai, — Stevenson as ir 
Eisenhoweris,—nuolat prisimena karą Korėjoje.

O jie tai prisimena, nes žino, kad šiuo metu Amerikos 
žmonės labai pageidauja, idant tas karas būtų tuojau 
baigtas. I *

Baigti mūšius, o tartis vėliau!—tai obalsis, kurį iškėlė 
Progresyvių partijos kandidatas prezidento vietai Vin
cent Hallinan.

ĮDOMŲ pareiškimą praėjusią savaitę padare ge
nerolas Eisenhoweris, kalbėdamas Detroite.

Eisenhoweris sakė: jei aš būsiu išrinktas krašto pre
zidentu, tai pats asmeniškai vyksiu į Korėją susipažinti 
su tenaitine padėtimi.

Mus tiesiog stebiną šis generolo pasisakymas. Nejau
gi jis, kaip žymus generolas, kaip žymus asmuo, nežino, 
kas darosi Korėjoje?

Nejaugi mūsų krašto prezidentas, šiuo metu Truma- 
nas, nežino, kas ten darosi?

‘ .Ar reikia prezidentui vykti į Korėją susipažinti su 
tenaitine padėtimi?

iKiekvienam juk aišku, kad ten vyksta žiaurūs mūšiai, 
ten vyksta karas, kurį mūsų vyriausybė vadina “polici- 

' * niais veiksmais.” Ten žūsta daug žmonių gyvybių, — 
žūsta iš abiejų kariaujančių pusių.

Dėl to ir Eisenhoweris, užuot žadėjęs, vykti (jei bus iš- 
I rinktas) į Korėją, turėtų pasisakyti už tuojauti'nį karo 

baigimą Korėjoje.
Užtai turėtų pasisakyti ir Stevensonas.
Už tai turėtų pasisakyti visų partijų kandidatai, ne- 

, žiūrint, kuriai vietai jie kandidatuoja.
|K Žmonės privalo reikalauti, idant kandidatai tai pa

darytų: haigti mūšius, o dėl apsikeitimo karo belaisviais 
. < tartis vėliau.

Šiuo metu, kai karo klausimas Korėjoje yra svarsto
mas Jungtinių Tautų' asamblėjoje, itin svarbu, kad kan
didatai j prezidentus tartų savo teigiamą žodį už baigimą 
ten karo. . - ( . ... t

Vidutiniam Amerikos pi
liečiui vargiai yra žinoma, 
kad jis lapkričio 4 d. tiesio
giniai nebalsuos nei už Ste- 
vensoną, nei už Eisenhowe- 
rį, nei už Hallinaną. Tokių 
tiesioginių rinkimų mes ne
turime. Konstitucija nuro
do kitokią procedūrą.

Ta procedūra yra tokia:, 
lapkričio 4 d. balsuosime už 
elektorių sąrašus. Kiekvie
na partija turi išstačius pil
ną elektorių sąrašą. Per 
visą šalį išrenkama 531 
elektorius (rinkikas). Šitie 
elektoriai formaliai susi
rinks tiktai gruodžio 13 d. 
ir mums išrinks prezidentą. 
Kad išrinkus prezidentą, 
reikia daugumos elektorių 
balsų, būtent, 266. Jeigu 
susidarytų taip, kad nė vie
nas kandidatas negautų 
daugumos elektorių balsų, 
tai mums prezidentą išrink
tų Kongreso Atstovų Bu
tas.

Kaip elektoriai atsirado?
Mūsų Konstitucijos ga

mintojai galvojo', kad nega
lima pilnai pasitikėti palšo
siomis ‘Tamsiomis” masė
mis, kad jos mokėtų arba 
suprastų išrinkti geriausį 
šalies prezidentą - vadą. 
Jiems atrodė, kad taip tie
sioginiai renkant gali pa
tekti atstovas iš tų palšųjų 
masių. Todėl buvo išdirb
tas planas; kad tos demo
kratiškos masės išrinktų 
“parinktus,”, “apsiš vietų- 
stos” žmones, o tie jau pa
jėgs išrinkti geriausį prezi
dentą ! Reiškia, liaudies de
mokratinės teisės tapo ap
karpytos, apribotos.

Elektorių pareigos ir galios
Iš pradžios išrinktieji 

elektoriai turėjo pilnį galią 
ir teisę išrinkti tokį žmogų, 
koks jiems patinka, arba 
kokį išrinkti jie nori. Taip 
tęsėsi per dvidešimt metų- 
nuo priėmimo Konstitucijos 
1787 metais. Bet žmonėms 
pasirodė, kad jų demokra
tinės teisės perdaug apkar
pytos. Prasidėjo s m a r k i 
agitacija prieš elektorių ga
lią. Ir nuo 1808 metų tapo 
.patvarkyta, kad elektoriai, 
susirinkę į taip, vadinamą 
elektorių kolegiją gruodžio 
mėnesį, privalo balsuoti už 

tume, atsisakykime nuo sabo
tažo darbų, kurie ardo mūsų 
kovos frontą, silpnina užim
tąjį barą, skaldo jėgas, o 
priešas tik šypsosi iš mūsų 
partinės neapykantos.

Taigi, matome, kas pas 
juos darosi! Mes seniai nu
rodėme, jog klerikalų, tau
tininkų ir socialistų vado
vai yra Lietuvos priešai. 
Dabar jie patys prie to pri
sipažįsta.

Prancūzų paskalai apie 
sąmokslą prieš Amerikos 
ambasadorių Vietname

Hanoi, Indo-Kina.—Pran
cūzai jau kelintą sykį pa
skleidė paskalos, kad Viet
namo komunistai padarę 
sąmokslą nužudyt Ameri
kos ambasadorių D. H. 
Heath’ą.

Naudodami tokius paska
tos, francūzų karininkai 
daro medžiokles prieš ko
munistus ir visus Vietnamo 
patrijotus, norinčius išsiva
duoti nuo francūzų.

Manila, Filipinai. — Vie
sulas, šėldamas 100 mylių 
per valandą, pražudė 48 
žmones.

tokį kandidatą, kokiam jie 
buvo partijos p a s t a t yti 
elektoriais. Jeigu demo
kratai elektoriai turės 
daugumą, jie priversti bal
suoti tiktai už savo demo
kratų partijos kandidatą ir 
tt. Vadinasi, elektoriai pa
siliko tiktai konstitucinės 
figūros, tiktai formalumas.

Elektorių išrinkimas
Kitas dalykas svarbu pi

liečiams žinoti. Nereikia 
padubtų balsų daugumos 
išrinkimui % vienos ar kitos 
partijos elektorių. Pavyz
džiui, daleiskime, kad New 
Yorko valstijoje yra demo
kratų, republikonų ir pro- 
gresistų rinkikų sąrašai. 
Daugiausia balsų gauna de
mokratų rinkikų sąrašas, 
bet jie neturi balsų daugu
mos — republikonai ir pro- 
gresistai krūvoje sudaro 
daugumą. Nežiūrint to, vi
sas demokratų rinkikų są
rašas, tampa paskelbtas iš
rinktu. Mažuma balsuoto
jų išrinks prezidentą!

Svarbu ir tas, kad nebal
suojama už atskirus elekto
rius. Negalima pasirinkti. 
Negali pilietis sakyti: Aš 
balsuosiu tik už dalį tos 
partijos elektorių, o už kitą 
dalį kitos partijos. Kuri 
partija laimi daugiausia 
balsų valstijoje, automatiš
kai visi jos elektoriai tampa 
išrinkti!

Visas elektorių skaičius 
pasilieka tas pats, vienodas, 
būtent, 53L Bet ne kiek
viena valstija turi vienodą 
elektorių. kiekį. Beveik 
kiekvienais prezidentiniais 
rinkimais jie pasikeičia. 
Priklauso nuo valstijos gy
ventojų stovio. Kai valsti
joje gyventojų skaičius pa
auga, pakyla jos ir elekto
rių skaičius. O tai reiškia, 
kad kitos kurios valstijos 
skaičius turi sumažėti.

Kiek kuri valstija elektoįių 
turės šiuose rinkimuose?

Žemiau patiekiame pilną 
Sąrašą,- kiek kuri valstija 
šiemet turės ėlektorių. Bus 
mūsų skaitytojams leng
viau suprasti, kodėl įvairių 
partijų kandidatai taip 
smarkiai koncentruojasi 
ant valstijų su didesniu 
skaičiumi elektorių.

MOTERŲKAMPELIS
———————

Dėmių valymas iš drabužių
reikalauja žinojimo

Ir, galima pridėti, dar ir 
talento. Ne visos dėmės lei
džiasi paprastais būdais iš
valomos ir neverta kaltinti 
save, jeigu nepavyko išva
lyti.

Žinant, iš ko dėmė ga-
vosi, ir turint. žinių, kaip 
tos rūšies dėmę valyti, pro
blema jau išrišta, jeigu ta 
dėmė yra skalbiamame dra
bužyje. Bet jeigu nežinome, 
iš kur dėmė gavosi, tai jau 
bus ekspertų problema. 
Ekspertas niekada nepra
dės valyti dėmės iki jis ne
bus pilnai atpažinęs, kokia 
medžiaga tą dėmę padarė. 
O jeigu jau ekspertas ne
liečia, tai pačiai neapsimoka 
pradėti.

Tiktai talentingas eksper
tas dėmes pažįsta be dide
lio tyrinėjimo. Pažinti pri
valo, nes ant drabužio ty
rinėti ne vieta.

Pažinęs dėmės kilmę, tu
ri žinoti, kuo toks chemi
kalas valosi. Ir dar reikia 
pažinti medžiagą, iš kurios 
drabužis padarytas. Rei
kia žinoti, ar jo spalva, ar 
jo audinys atlaikys tą che
mikalą, kuriuo valysi dėmę. 
Gal dėmė išeis, bet liksis už 
dėmę negražesnis ženklas.

Plaunamos medžiagos
Su plaunamomis lengves

nė problema. Daugumą dė
mių išima šaltas vanduo, 
jeigu spėsi valyti neįmir
kus, ypačiai , neleidus • iš
džiūti, neprosijus pirm vi
siškai išvalymo, nemirkius 
karštame vandenyje. Tūlas 
išvalo muiluotas karštas 
vanduo.

Vyriausias pasisekimui 
receptais yra neleisti dėmei 
išdžiūti, neleisti užsisenėti.

Mėsos sulčių (gravy), 
daugumos vaisių, kavos, ar
batos dėmes išsiplaus, jei
gu atmirkysi drungnu van
deniu ir išplausi su muilu 
pirm užleidimo karštu van
deniu ar prosinimo. Karš
tis įstiprina drabužyje dė
mę. Bet užsisenėjus ir tos 
rūšies dėmės tiktai su dide
liu darbu duodasi išimti.

Sunkiau valyti net naujos 
dėmės vyno, šokolado, spal
genų. Tačiau iš baltų lini
nių ir marškonių, taipgi 
rayon galima išplauti var-

Elektorių sąrašas pagal 
valstijas:

Alabama 11; Arizona 4; 
Arkansas 8 (1 mažiau negu 
1948 m.); Kalifornija 32 (7 
daugiau); Colorado 6; Con
necticut 8; Delaware 3; 
Florida 10 (2 daugiau); 
Georgia 12; Idaho 4; Illino
is 27 (1 mažiau)'; Indiana 
13; Iowa IO'; Kansas 8; 
Kentucky 10 (1 mažiau); 
Louisiana 10 ; Maine 5; Ma
ryland 9 (1 daugiau); 
Massachusetts 16; Michi
gan 120 (1 daugiau); Min
nesota 11; Mississippi 8’ (1 
mažiau); Missouri 15; Mon
tana 4; Nebraska 6; Neva
da 3; New Hampshire 4; 
New Jersey 16; New Mexi
co 4; New York 47; Šiaur. 
Carolina 14; Šiaurt Dakota 
4 ; Ohio 25, O k 1 a h o m a 
8 (2 mažiau); Oregonas 
6; Pennsylvania 32 (3 ma
žiau) ; Rhode Island 4; Pie
tų Carolina 8; Pietų Dako
ta 4; Tennessee 11 (1 ma
žiau) ; Texas 24 (1 dau
giau); Utah 4; Vermont 3; 
Virginia 12; (1 daUgiau); 
Washington 9; (1 dau
giau); Vakarų Virginia 8; 
Wisconsin 12; Wyoming 3. 

tojant “bleach” (tą pačią 
medžiagą, kuri vartojama 
įdėvėtiems ar nebalintiems 
audiniams p r a b a 1 i n t i). 
Bleach (ištark “blyč”) per
kasi ten, kur parsiduoda vi
sokį muilai ir kiti skalbi- 
niams ir valymui reikme
nys.

Skalbiant mašina (ar bi- 
le kur) į 18 galionų mui
luoto vandens pilti puodu
ką bleach, gerai išmaišyti, 
merkti drabužius ir leisti 
mašiną apie 10 minutų. Jei
gu plauni maudynėje, pa
mirkyk apie 20 minutų ar 
iki pusvalandžio. Perplauk 
trijuose vandenyse ar ir 
daugiau, jeigu drabužiai vis 
dar turi bleach kvapą.
Sunkiai įžiūrimos dėmės

Prie tokių priskaitomos 
riebalinės. Dėl to nuėmus 
staltieses ir servetėles rei
kia prieš šviesą gerai ap
žiūrėti ir pirm bendrojo 
skalbimo paplauti su šiltu, 
bet ne karštu vandeniu ir 
muito. Paskui plauti su 
labai karštu muiluotu 
vandeniu, o gal reiks ir pa
virinti.

Spalvingas staltieses su- 
riebalavus reikia pamirky
ti valomajame skystyje 
(cleaning fluid) 10 ar dau
giau minučių. Paskui plau
ti karštame muiluotame 
vandenyje.

Reikiamai neišvalytos, ne
išplautos riebalinės dėmės 
aiškiai pasirodo tiktai po 
išprosinimo, o tada jau jas 
nors su visu audiniu iš
pjauk, taip sunku būna pra
šalinti.

Kitos dėmės, kurios ne
siduoda išvalomos, yra de- 
gėsinės ir metalinės, nuo 
puodų. Norint šluostukus 
nuo tų dėmių apsaugoti, rei
kia vartoti specialiai rank- 

^kenukai, geriausia margi. 
Juodai įdėmėtų metalu ir 
degėsiais šluostukų net 
bleach neišvalo, tenka įdo
mėtas vietas daug trinti 
rankose, įtrynus daug mui
lo tiesiog ant dėmių.

Sekamuose skyriuose bus 
apie valymą neskalbiamųjų.

X.

Dantų ir jų smegenų, 
kaulų ir kraujo indelių sti
prybei vartojame vitaminą 
C (Ascorbic ačid). Jo vy
riausio mis “kasyklomis” 
yra gitriniai vaisiai, pomi
dorai. žali .< lapuočiai (įskai
tant kopūstus), bulvės.

Geram apetitui, virškini
mui, nervų patvarumui rei
kia vitamino B (Thiamin). 
Jis randasi čielo grūdo val
giuose, džiovintuose žir
niuose ir pupelėse, pyna- 
tuose, kiaulienoje ir kepe-

Ąkių sveikatai reikalingo 
vitamino A daigiausia ran
dasi žaliuose lapuočiuose, 
geltonose daržovėse ir vai
siuose, kiaušiniuose, kepe
nyse, piene.

Šeimininkėms
Norint būti sveikam, 
privalu valgyti:

Pienas yra privalomas 
maistas ne tiktai vaikams, 
bet if suaugusiems, kūrie 
nori, būti sveiki. Vaikui 
būtinai reikia po kvortą 
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dienai, suaugusiam — pu
sės kvortos. Nekenkia ir 
daugiau.

Kas dieną turi gauti bent 
vienam valgiui mėsos ar žu
vies. Ir kepenų 1 kartą per 
savaitę.

Suvalgykite po 1 kiauši-1 
nį. Gali būti atskiras ar
įmaišytas kitame maiste. 
Neišgalint kiaušinių, ar ne- 
mėgstant, dviemis ar trimis 
dienomis kiaušinį užvaduoti 
džiovintų pupelių ar žirnių 
valgiais.

Daržovių bent po vieną 
žalią, 1 geltoną, 1 baltą kas 
dieną. Bent viena žaliųjų 
lapuočių porcija turi būti 
suvalgoma nevirta.

Pusę puoduko (mierinio 
puoduko, ne mažiuko) citri- . 
nių vaisių sunkos ar puo
duką pomidorų (tomatoe) 
sunkos. Vaikams dadėti 
trečdaliu daugiau. Ir val
gyti nevirtų ir virtų ar džio
vintų kitų vaisių.

•
Čielo grūdo duonos ir kį^ 

tų patiekalų 3 kartus- pe™; 
dieną. 

« •
Sviesto ar .su vitaminais 

margarinos 2 šaukštus per 
dieną, vaikams šaukštas 
daugiau.

Priedams prie pamatinių 
septynių, vartoti sūrių ir, 
ypač vaikams, naudinga ir 
daro valgį įdomiu priedai 
riešutų, saldimų.

Suaugusiems, ypač turin
tiems polinkio tukti, varto
ti juo mažiau saldimų ir 
riešutų. Veik visoki riešu
tai turi labai daug aliejaus. 
Mažai energijos išvartojan- 
tiems viduramžiams ir se
nyviems žmonėms cukruj 
ir riebalai lankais krauna-J 
si ant vidurių ir vingiais iš
sirangė po raumenis, dary
dami juos nerangiais ii* > 
sunkiais nešioti, varžan
čiais ir be to tingiau tekan
tį gyslomis kraują.

Ar žinai, kad daugelis py-» 
ragų, kaip žmogus, nepa
kenčia trauklio (draft). Pa
dėti trauklio tėkmėje išė
mus iš pečiaus pyragai per
daug smarkiai aušinami ir 
dėl to dažnai sukrinta.

Today’s Pattern

Pattern 9300: Child’s Sizes 2.' • 
4, 6, 8,10. Size 6 jumper. 2H yards 
35-itich; blouse, % yard.

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nunA 
rio ir dydžio siųskite: Pat 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, z 
N. Y.
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(Tąsa)
.Vis dėlto ji susigriebė. Valandėlę ji 

tematė perdėtą savo reikalavimų dydį. 
Ji trūktelėjo pečiais. Kokias teises ji tu
rėjo į jį? Ką jis buvo jai skolingas? — 
Valdingas kančios grasinimas jai kalbė
jo: “Viską.” Neverta ginčytis! Aneta, 
pasidavusi beprotiškam nusivylimui, 
kentėjo skriaudą, tuo pačiu metu jaus
dama veikimą tų žiaurių galių, kurios 
pirmą kartą gyvenime įsmeigė į jos kū
ną deginantį savo geluonį.

Dalį nakties ji praleido skaitydama. 
Kai pagaliau ji nutarė atsigulti, dar il
gai užmerktomis akimis ji skaitė eilutes 
ir žodžius, kurie ją virpino tol, kol stip
rus jaunatvės miegas ją nugalėjo, išsi
tiesusią, nejudančią, giliai kvėpuojančią, 
visai ramią, išeikvojusią energiją ir to
dėl išsilaisvinusią nuo sunkios naštos.

Rytojaus dieną ji dar kartą visa per
skaitė; sekančias dienas ji dar daug kar
tų skaitė laiškus, kurie nesiliovė valdę 
jos mintis. Dabar ji galėjo apytikriai 
atkurti šitą gyvenimą — šitą dvilypį gy- 
Vj^įmą, kuris vystėsi lygiagrečiai jos 
jfl^enimui: motina — gėlių pardavėja, 
kuriai Raulis davė lėšų įsteigti krautu
vę; duktė buvo modistė arba siuvėja (ti
krai negalima buvo patirti). Viena va
dinosi Delfiną, kita (jaunesnioji) Silvi. 
Sprendžiant iš keisto, nerūpestingo sti
liaus, kuriam iš esmės nestigo žavumo, 
jos abi buvo panašios viena į kitą. Del
finą atrodė buvusi maloni moteris, kuri, 
nepaisant smulkių suktybių, išsisklai
džiusių šen ten jos laiškuose, atrodė ne 
per daug varginusi Rjvijerą savo reika
lavimais. Nei motina, nei duktė nežiū
rėjo į gyvenimą tragiškai. Be to, jos 
atrodė tikros Raūlio meile. Gal tai ir bu
vo geriausias būdas ją palaikyti. Bet šis 
akiplėšiškas tikrumas ne mažiau Anetą 
žeidė kaip ir tas nepaprastai familiarus 
jų tonas su jos tėvu.

Jos pavydų dėmesį labiausiai traukė 
S(%ri. Antroji jau buvo dingusi; Anetos 

.jšaidumas, atrodė, jau nebesišiaušė dėl 
intymumo, buvusio tarp Delfinos ir jos 
tėvo; ji jau pamiršo, kad prieš kelias 

‘dienas, patyrusi apie tokį prisirišimą, ji 
i jautėsi skaudžiai įžeista. Dabar, kai ša- 
i ia atsistojo daug gilesnis intymumas, 

dekviena kita konkurencija jai atrodė 
neverta dėmesio. Įtemptai galvodama, 
ji stengęsi įsivaizduoti šią svetimą mo
terį, kuri, nors Aneta ir buvo nepaten
kinta, jai buvo tik pusiau svetima. Ane
tą piktino tas besijuokiąs laisvumas, tas 
ramus vadinimas “tu” laiškuose, tas 
Silvi elgesys su jos tėvu, lyg jis būtų bu
vęs visiška jos nuosavybe; Aneta stengė
si akimis perdurti įžūliąją nepažįstamą’- 
ją, norėdama ją sugėdinti. Bet mažoji 
įsibriovėlė atlaikė jos žvilgsnį. Ji tartum 
sakė: •

. r— Tai mano nuosavybė, aš turiu jo 
krlują.

Juo labiau Aneta širdo, juo labiau šis 
tvirtinimas skynėsi joje kelią. Ji per 
daug su juo kovojo, todėl pamažu apsi
prato su kova ir net su priešu. Ji baigė 
tuo, kad nebegalėjo be jos apsieiti. Ry
tą, prabundant, pirmoji ją pasveikinusi 
mintis būdavo apie Silvi; vylingas varžo
vės balsas dabar jai sakydavo:

— Aš turiu tavo kraują.
Ji taip aiškiai girdėjo tą balsą, vieną 

naktį ji taip vaizdžiai regėjo savo nepa
žįstamąją seserį, jog, pusiau miegoda
ma, Aneta ištiesė rankas, norėdama ją 
sučiupti.

O rytojaus dieną noras surasti seserį 
apvaldė ją susiraukusią, prieštaraujan
čią; bet nugalėtą, ir daugiau jos nebepa
leido. Ji išėjo ieškoti Silvi.

Adresas buvo laiškuose. Aneta popie
tį nuėjo į Meno bulvarą. Silvi buvo dirb
tuvėje. Aneta ten neišdrįso jos klausi
nėti. Ji palaukė kelias dienas ir vėl nu
ėjo vieną vakarą. Silvi dar nebuvo grį
žusi; arba gal vėl buvo išėjusi: tikrai ne
buvo žinoma. Aneta grįžo nusivylusi; 
po kiekvienos iškylos nerviškas nekant
rumas’ ją grauždavo visą dieną; slaptas 
nifkšingumas jai patarė tą reikalą mes- 
tCjr.Ret ji buvo iš tų, kurios, kartą ką 
xfUtarusios, niekados nebeatsisako,— jos 
atsisako juo mažiau, juo kliūtys didėja 
arba jei jos bijosi to, kas turi įvykti.

Sykį gegužės pabaigoje, apie devintą 
valandą vakaro, ji vėl nuėjo. Ir šį kar
tą jai pasakė, kad Silvi namie, šeši auk-

viena 
neat- 
“Kas

skais-

štai. Ji lipo per greit, kad nebūtų laiko 
ieškoti dingsties grįžti atgal. Viršuje ji 
atsidūrė jau be kvapo. Ant slenksčio su
stojo. Ji nežinojo, ką ras.

Ilgas paprastas koridorius be kilimo ’̂ 
grindys languotos. Į kairę, į dešinę dve
jos atviros durys: balsai sklido iš vieno 
buto į kitą. Pro kairiąsias duris ant 
raudonų grindų plytelių švytėjo saulėly
džio atspindys. Čia gyveno Silvi.

Aneta pabeldė: “Tak! Tak!” Neper
traukiant plepėjimo jai suriko: “Įeikit!” 
Ji pastūmė duris; auksinio dangaus spin
dulys žybtelėjo priešais. Ji pamatė jau
ną mergaitę, pusiau nusirengusią, su si
jonu, plikais pečiais, plikomis kojomis, 
įmautomis į rausvas sudėvėtas šliures, 
vaikštinėjančią ir šen ir ten, atsukusią 
jai liauną ir švelnią nugarą. Ji kažko 
ieškojo ant tualetinio staliuko, kalbėda
masi pati su savimi ir pudruodama no
sį.

— Tai va! Kas gi čia dabar? — pa
klausė ji švepluodama, nes laikė įsikan
dusi plaukų segtukus.

Po to, staiga, žaisdama šakute alyvos, 
kuri buvo pamerkta vandens ąsotyje, 
įmerkė ten ir nosį, prunkšdama iš malo
numo. Pakeltadama galvą ir besijuo
kiančiomis akimis žiūrėdama į veidrodį, 
ji pastebėjo užpakalyje, ant slenksčio, 
abejojančią Anetą, apsuptą saulės aure
ole. Ji šūktelėjo “A!”, atsisuko, pakėlu
si plikas rankas viršum galvos, mikliai 
susmeigė segtukus į sušukuotus plaukus, 
paskui žengė ištiestomis rankomis ir 
staiga jas atitraukė, ir jos priėmimo ju
desys buvo malonus, bet santūrus. Ane
ta įėjo, bandydama kalbėti, bet veltui. 
Silvi taip pat tylėjo. Ji pasiūlė viešniai 
kėdę; pati, užsimesdama mėlynai dry
žuotą sudėvėtą palaidinį, atsisėdo prie
šais ją ant savo lovos. Abi žiūrėjo viena 
į arttrą; kiekviena laukė, kuri pradės...

Kaip jos buvo skirtingos! Jos 
antrą tyrė smailiomis, tiksliomis, 
laidžiomis akimis, kurios klausė: 
tu ėsi?”

Silvi matė Anetą aukšto ūgio,
čią, plataus veido, bent kiek priplotos no
sies; kakta po tankiais šviesiai kaštoni
nių plaukų verpetais kažkaip priminė 
veršiuko kaktą; tankūs antakiai, plačios, 
šviesiai melsvos, šiek tiek išpampusios 
akys, kurios kartais paaštrėdavo, atplūs- 
tant širdies bangoms; burna jos didelė, 
lūpos storos su baltais gyvaplaukiais 
kampučiuose, paprastai sučiauptos, reiš
kiančios gynimąsi, atidumą bei atkaklu
mą; bet kai jos prasiverdavo, galėdavo 
nušvisti žavinga šypsena, nedrąsia ir 
spinduliuojančia, kuri pakeisdavo visą 
veidą; smakras toks, kaip ir skruostai — 
pilni, bet nenutukę, stiprioj išskulptuoti; 
sprandas, kaklas ir rankos tamsios me
daus spalvos; oda graži, tampri, gaivi
nama tyro kraujo. Liemuo truputį sun
kus, keturkampė krūtinė, krūtys didelės 
ir pilnos; patyrusi Silvi akis apgloštė 
jas ir per drabužį, ypač apsistojo ties 
puikiais pečiais, kurių visiškas darnu
mas su kaklu, tąja šviesia ir apskrita 
kolona, sudarė tobuliausiąją kūno dalį. 
Ji mokėjo rengtis, apsivilkusi -buvo rū
pestingai, Silvi atrodė, jog net per daug, 
rūpestingumas perdaug ryškus: plaukai 
sušukuoti be jokios palaidos sruogelės, 
jokio segtuko ne vietoje, viskas tvarkin
gai, — Silvi galvojo: “O ar ir viduje 
viskas taip pat?”

Aneta matė Silvi beveik‘tokio pat ūgio 
kaip ji (tokio pat ūgio, taip, gal būt), bet 
plonučio liemens, palyginus su kūnu per 
maža galva, po palaidiniu pusplike, ne
didele krūtine, vis dėlto visą riebulę, ap
valių rankų, 'sėdinčią sunėrus rankas ap
link apskritus kelius ir linguojančią į 
šalis. Apskrita jos buvo kakta ir smak
ras; nosis maža, riesta; plaukai šviesiai 
rusvi, labai švelnūs ir užaugę ant smil
kinių; garbanos nudribusios ant skruos
tų ir smulkūs pasišiaušę plaukeliai ant 
sprando ir kaklo, balto, labai balto ir 
grakštaus. Augalas, gyvenąs kambary
je. Veido profiliai nevienodi: dešiny
sis — tingus, jausmingas — mieganti 
katė; kairysis — klastingas, tykąs — 
kandanti katė. Kalbant viršutinė jos 
lūpa pasikelia viršum dantų smegenų. 
Anet'a galvojo: “Tepasisaugo tas, 
riam ji panorės krimstelti.”

Kokios, jos buvo skirtingos!.. I
dėlto abi iš karto pažino žvilgsnį, švie
sias akis, kaktą, raukšlelę lūpų, kampuo
se — tėvo...

(Bus daugiau).............-

ku-

vis

Reikalauja pakelti algas
Kasdien kylant progyveni

nio reikmenų kainoms, darbi
ninkai priversti reikalauti— 
daugeliu atžvilgių ir streikuo
ti—pakėlimo algų, kad galė
tų padengti kasdienines gy
venimo lėšas. Paprastai, kur 
darbininkai streikuoja, ten, 
jei atsiranda streiklaužių, po
licija viršininkų priversta pa
staruosius ginti. Tačiau kaip 
atsistoja algų klausimas kal
bėti, tai patys policininkai at
siranda tam pačiam suole, 
kaip ir darbininkai.

Pereitą penktadienį Mont
real o Policininkų Brolija, įtei
kė miestui reikalavimą dėl pa
kėlimo algų. Reikalauja pa
kelti $313.71 į metus ir nusta
tyti penkias darbo dienas sa
vaitėje. Prie to, jie reikalauja, 
kad jų gaunami “cost of liv
ing bonus” $686 būtų įkorpo- 
moti į pagrindines algas. Jei 
jų reikalavimus miestas išpil
dytų, tai jų algos siektų, pav., 
IV klasės policininko $3,050, 
o detektyvo kapitono—tik iki 
to laipsnio brolija turi teise 
atstovauti—$5,400 į metus.

Taipgi miesto baltakalnie- 
riai darbininkai nutarė reika- 
lauti pakelti algas 10%. Jųjų, 
kaip ir policininkų, kontrak
tas dėl darbo su miesto admi 
nistracija 
džio 1

Stasį ir Elzbietą Pečiulaičius 
jų 10 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga ir Antaną 
bei Marijoną Stašaičius 40 
metų sukaktuvių proga.

Dalyvavusieji pasakojo, kad 
balius buvo labai gražus ir 
vaišingas. Abi poros “jauna
vedžių” susilaukė daug gražių 
linkėjimų ir vertingų dovanų.

įkurtuves
Plačiai

čiai, G. ir A. Kukeniai su R. 
ir M. Karalevičiais neseniai 
Pittsburgh apylinkėje pirko 
farmą. Ta proga, prieš Dėka- 
vonės dieną, sekmadienį buvo 
surengta jųjų farmos įkurtu
vės. Suvažiavo arti' dvidešimts 
automobilių, ir, sakoma, gana 
puikiai įkūrė-aplaistė farmą.

pažįstami verdunie-

išrinkta tam darbui komisi- tas ne tik Norwoode, bet ir 
ja iš penkių delegatų, ge- apylinkės kolonijose. Taigi 
rai patyrusių tame darbe, šiuo tarpu J. Krasauskas ir 
kurie vėliau susirinks ir 
pasikvies visus kitus, ku
rie kada nors pirmiau dir-1 
bę vajuose, ir tada sudarys 
platų to darbo veikimo ko
mitetą. Viso vajaus komi
teto susi rinkini as įvyks 
spal. 31, LDS Klube, nes tą 
dieną ten įvyks LLD 190- 
tos kuopos susirinkimas, o 
po susirinkimo vajaus ko
mitetas turės ^pasitarimą, 
kaip geriau Clevelande pra
vesti mūsų dienraščių va
ju.

pasibaigia 
d.

būtinai skiepyti 
nuo Difterito

gruo-

vie-

Reikia 
vaikus

Pereitą savaitę čia mirė 
nas kūdikis nuo difterito. Są-
ryšyj su tuo, miesto sveikatos 
departmentas dar kartą per
spėja tėvus ir pataria, kad vp 
si vaikučiai būtų paskiepyti 
nuo difterito. Susirgimų šiais 
metas jau buvo apie 19/ O 
pereitais metais sirgo difteri
tu apie 37 kūdikiai, keturi iš 
jų mirė.

Prieš pradedant Montreal e 
skiepyti vaikučius 1927 m., iš 
kiekvieno 100,000 vaikučių 30 
mirė. Pereitais gi metais te- 
mirė tik 0.4 iš 100,000. Tačiau 
visti k dar atsiranda tėvų, ku
rio nepasirūpina savo vaiku
čius paskiepyti.

Ligoniai
Pranas Adomonis, kuris jau 

gana senai serga ir randasi 
Grace Dart Home ligoninėje, 
aplankytas, atrodo, jaučiasi 
gerai ir pilnas vilties pasveik
ti ir pasiliuosuoti iš ligoninės. 
Tai smagus reiškinys. Tačiau 
kol jis išeis, teko patirti, kad 
ne labai daugelis aplanko jį, 
nors Adomonis plačiai pažįs
tamas LB skaitytojams. Ko
respondentas iš širdies pataria 
visiems, kas turite progų, ap
lankykite jį. Ten randasi ir 
daugiau nelaimingų lietuvių 
ligonių, būten, Navardauskas 
iš Longusuil, taipgi neseniai 
atvykęs lietuvis, Andrius Ma
tusevičius.

Taip pat tik dabar teko su
žinoti, kad kuris laikas atgal 
buvo, susirgusi, bet dabar jau 
pasveikusi, Annie Paragienė.

Mirė
Spalių 12 d. mirė Teofilius 

Bernotas, sulaukęs 70 m. am
žiaus. Palaidotas per šv. Ka
zimiero bažnyčią Cote dės 
Neigęs kapinėse.

Spalių 16 d. staiga piirė 
Bronė Tamutienė (Palubins
kaitė), sulaukus 51 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime vyrą 
Petrą Tamutį, vieną dukterį 
ir du sūnų. Palaidota per šv. 
Kazimiero bažnyčią Cote dės 
Neiges kapinėse. J.—*

Gimė *
Mr. ir Mrs. Robert Bannon 

(Bernardo ir Veronikos Kvie- 
tinskų dukrelė), spalių 13 d., 
susilaukė sveikos ir gražios 
dukrelės. Motina ir naujagi
mė abi jaučiasi gerai.

O keliom dienam prieš tai, 
Mr. ir Mrs. John Zimantas 
(Antano Zimanto sūnus), su
silaukė sūnelio. Motina ir nau
jagimis taipgi jaučiasi gerai.

Pasveikino gimtadienio pro>ga
Aną šeštadienį keli artimi 

draugai sužinoję, kad malo
nus ir nuoširdus LLD darbuo
tojas, Liudas Kisielis švenčia 
savo gimtadienį, ant greitųjų 
tarp savęs nutarė jį aplanky
ti ir pasveikinti ta proga. Do
vanomis įteikė rašomą plunk
sną, o Juraičių šeima padova
nojo elektrinį virtuvės laikro
dį.

Shower pare
Jane i Retronytei 

šiant eiti į “stoną moterystės”, 
jos draugės, spalių 11 d., jos 
pagerbimui surengė priešve- 
dybinį balių—shower parę.
Susirinkusios viešnios jauna
martę “pamokino” gyvenimo, 
palinkėjo jai geros laimės ir 
apdovanojo dovanomis.

Vestuvės įvyks, su ameri
kiečiu jaunikaičiu, lapkričio 
8 dieną.

besiruo-

Susižiedavo
Jau kelios savaitės atgal,— 

bet korespondentui tik dabar 
pavyko sužinoti, — susižieda
vo Petronėlė Matusevičiūte su 
Jonu Ivanausku. Nepranešta 
tikrai, kada įvyks vestuvės, 
vet veikiausia po Kalėdų.

Pečiulaičiarns ir Stasaičiams 
surengta staigrriena-bąlius

Artimųjų bičiulių bei drau
gų iniciatyva, spalių 11 d., bu
vo surengta dvilypė sukaktis 
staigmena-bąliųs, pagerbti

Cleveland, Ohio
Sąryšio veikimas

Cleveland© Draugijų Są
ryšio s u s i r i n kimas įvyko 
spalio 17 d., kuriame šiek 
tiek paryškėjo Sąryšio tūlų 
komisijų veikimas. Pirmes- 
niame susirinkime kilo 
klausimas apie ateivių tei
sių gynimą. Pasirodė, jog 

%mes permažai veikiame ta
me klausime, todėl ant vie
tos tapo išrinkta komisija 
iš penkių atstovų, kurie ir 
sudarė laikiną vietos Atei
vių Teisių Gynimo Komite
tą. Iš minimos komisijos 
raporto pasirodė, jog tas 
komitetas yra surinkęs ir 
pasiuntęs Chicagos Ateivių 
Teisių Gynimo Komitetui 
$103.75 ir jau turi ant ran
kų dar nepasiųstų $39.00. 
O nekurie kritikai žodžiu ir 
per spaudą jau keliais atve
jais yra paskelbę, jog Sąry
šis nieko neveikia ir jo ko
misijos yra likviduotos, čia,, 
matomai, pasireiškia skir
tingos opinijos: vieni mėgs
ta daugiau dirbt, o mažiau 
šnekėt, o kiti — daugiau 
alasavot, o mažiau dirbt, 
bet visi sueina prie to pa
ties taško.

Be to, Sąryšis turėjo de
legatą ir taikos kongrese 
Washingtone, kuris ir šia
me susirinkime davė bent 
trumpą raportą iš kongre
so. Pilnas raportas buvo iš
duotas tam tikrame susirin
kime tuoj po sugrįžimo.

Naujuose sumanymuose 
pakeltas klausimas apie 
mūsų dieUraŠčių vajų. Ma
tėsi Reikalas tą darbą kiek 
pagyvinti. Ant vietos tapo

Teko girdėti iš nekuriu 
vietos meno mėgėjų pagei
davimas sušaukti visų me
nininkų grupės susirinkimų 
pasitarimui, ar nebūtų ga
lima surasti galimybes su- 
vaidinimui bent kokio nors 
neilgo • veikalėlio. Atrodo, 
jog ši mintis yra keliama 
laiku ir vietoje. Reikia ti
kėtis, jog minimos grupės 
valdyba nevilkinant tuo pa
sirūpins. J. S. ž.

Norwood, Mass
Per ilgą laiką gyvenda

mas Norwoode, draugas J. 
Grybas visuomet darbavosi, 
rinkdamas Laisvės prenu
meratas. Išsikėlus jam gy
vent į Brooklyn, N. Y., 
Laisvės Administracija įga
liojo draugą J. Krasauską 
rinkti Laisvei prenumera-

lankosi tuo reikalu po sta
bas.

Bet Laisvės skaitytojai 
yra prašomi šiame darbe Ji 
Krasauskui pagelbėti. Ne
laukite, iki jis pas jus ateis 
į stubą, bet kurių prenume- 
ratos jau išsibaigė arba 
baigiasi, patys matykite jį 
ir atsinaujinkite. Tuo su
taupysite jam daug laiko ir 
lėšų, kurios susidaro beva
žinėjant.

Ryšium su Laisvės vajtfm 
bei jo pagyvinimui, Nor- 
woodo LLD Motetų Apšvie- 
tos Klubas ir vyrų grupė 
rengia pirmą šio sezono 
puikų bankietą lapkričio 16 
d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, kur, apart ska
nių valgių, bus ir muzika- 
lė programa. Todėl visi yra 
kviečiami atsilankyti.

Norwoodo progresyvės jė
gos nėra didelės, ir todėl bi
le kokis organizacinis dar
bas nėra lengvas. O čiji 
dar šeštadienio vakare, spa
lio 18, ištiko nelaimė drau
gę Anną Casper. Tą vą- 
karą, pakilus šturmui, ji bė- 
go uždaryt stubos langą ir 
paslydus krito ant grindų, 
labai susitrenkė. Rytojaus 
dieną ambulansu tapo nu
vežta į Norwoodo ligoninę. 
Linkime Annai Casper grei
tai pasveikti ir vėl sykiu su 
mumis darbuotis.

J. Galgauskas

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 

BANKETU IR KONCERTĄ 
Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 

RUBA HALL 
414 Green St., Philadelphijoj \ 

1 / •

Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

3
Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai

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

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

Rengimo Komisija.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VM. 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. s J

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. š

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 dbntų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

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

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

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

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

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila.,Pa.
Telefoną* Poplar 4110

3 pusi.-Laisve ^Liberty) -TrečiadL, Spalio-October 29, 1952
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Širdinga padėka
. Šiuomi noriu padėkoti Mo

terų Apšvietos Klubo narėms 
Jr draugams vyrams už manęs 
gražiai priėmimą ir gerus lin
kėjimus dėl kelionės aplei
džiant Brooklyną, išvažiuo
jant į Kaliforniją.

Tai man buvo labai netikė
ta staigmena, labai maloni, 
draugiška, su gerais linkėji
mais nuvažiuoti ir vėl tuojau 
sugrįžti. Jau man ir taip gai
la palikti visus draugus, drau
ges. O tie visi linkėjimai dar 
daugiau į mane paveikė. Bet 
dabartiniais laikais transpor- 
tacija labai gera ir nėra sun
ku, kad ir gana toli nuvažia
vus, vėl sugrįžti. O aš jau ži
nau, kaip greitai pasiilgsti 
New Yorko miesto su viskuo 
tuom, kas čia yra.

* Dar kartą širdingai dėkui 
visiems.

Draugiškai, E. Vitartienė.

Iš Motery Klubo 
susirinkimo

šį sykį susirinkome anks- 
'čiau. Pagelbėjome sutvarkyti 
literatūrą. Biskį pasimokino
me mėgsti tos, kurios tuo įdo
mavome. O paskui nuėjome į 
knygyną. Gražus, erdvus kam
barys. Lentynos prikrautos 
knygų. Stovi stalas, pianas, 
minkštos ir kietos kėdės, pa
sirenkant.

/

štai atėjo ir mūši] pirminin
kė. Pradėjome susirinkimą. 
Aptarėm daug svarbių reika
lų. Ir nutarėme rengti prelek- 
ciją gruodžio mėnesį, labai 
svarbia tema. Kviesime dak
tarę, kurios šioje apylinkėje 
Sar niekas nėra girdėjęs. O ji 
yra labai gabi.
-Paskui prasidėjo parodymas 
atneštų dovanų dėl tarptauti
nės parodos, kuri įvyks lap
kričio 15 ir 16 dienomis New 
Yorke, Yugoslavų svetainėje. 
Mūsų klubietės yra neskūpios, 
prinešė gražių dovanų ir 
daug. Kitos dar žadėjo atnešti 
vėliau. O dar kitos atneš tie
siog į parodos,vietą. Pagirti-’ 
nos už tokį gražų atsiliepimą.

Po v susirinkimo turėjome 
gimtadienių apvaikščiojimą. 
Prie ilgo, gražiai papuošto 
stalo, visos susėdome, palin- 

-kėjome ilgiausių metų, pasi
vaišinome. Buvo daug ir vyrų.

Išsiskirstėme gerame ūpe, 
nes praleidome naudingai ir 
linksmai vakarą. Linksmam* 
būti yra sveikiau, negu vais
tai. Tas jau yra pripažinta 
geriausių gydytojų. Klubietė.

Parodė gražią filmą
. LLD 185-ji kuopa, Rich
mond Hill, spalio 26-tą su
rengė filmų popietį, užsaky
dama parodyti nepaprastą 
techniškai ir labai svarbią vi
suomeniškai filmą “Grapes of 
Wrath.” Rodė Jurgis Klimas. 
Nors filmą ilga, užtrunka, a- 
pie 2 su virš valandas, bet pa
rodyta be sukliuvimo.

Pertraukose trumpai kalbė
jo Jonas Grybas ir Jonas Ga- 
siūnas. Pirmininkavo Vincas 
Kazlauskas. Taipgi dalyviai 
sudėjo aukų apmokėti Kultū
riniam Centrui už šviesas ir 
kitus būtinus iškaščius. Rep.

LAISVES KONCERTAS 
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pfadžla 8:30 vai. popiet. \

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Iš kriaučių susirinkimo
Spalio 22 d. įvyko kriaučių 

susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje. Buvo šau
kiamas tiesiai iš dirbtuvių, 5 
valandą vakaro, kadangi iš 
Joint Board atvyko trade ma- 
nadžeriai Joseph Goldas ir 
Geldžiago išaiškinti lietuviams 
Crawfordo firmai leidimą ga
minti numerio 2-ro drabužius.

Pora mėnesių atgal Jonas 
Buivydas susirinkime siūlė, 
kad lietuvių lokalas išneštų 
protestą prieš Joint Boardą. 
Sakė—aš gaudavau už ranko
vių įsiuvimą 24 centus, o da
bar 11 centų; tai yra numuši- 
mas algos.

Šiame mitinge Goldas pra
nešė, kad minėta firma pasta
tė unijai reikalavimą leisti 
gaminti pigesnės rūšies drabu
žius, neš kitaip “einu lauk iš 
biznio.” Unija, norėdama apie 
600 darbininkų palaikyti dirb
tuvėje, Crawfordo firmai tą 
darbą dirbti leido.

Goldas smarkiai pagrasino 
Jonui ir kitiems, kad unija 
tokius melą ir kivirčius lokale 
keliančius narius smarkiai 
baus, neužteks suspendavimo 
vienerių metų. Pasirodė, kad 
Buivydas ten visai nedirbo ir 
minėta firma visai nemokėjo 
ir kitos nemoka už tokį darbą 
po 24 centus.

Kada Goldas ir Geldžiago 
apleido susirinkimą, tai mūsų 
vide-pirmininkas Paulauskas 
iškėlė klausimą, kad “Kelei
vio rašytojas apvagino mane 
ir kitus komiteto narius.” 
Kaip?

Kelios lietuviškos dirbtuves 
per ilgą laiką nedirbo, tad 
jų vakacijos buvo apkramty
tos. Tuo reikalu komitetas tu
rėjo išlikti iš darbo, kreiptis į 
unijos įstaigas, kad tų dirbtu
vių darbininkams būtų išmo
kėta vakacijos mokestis. Už 
išlikimą iš darbo lokalas ko
mitetui visam apmokėjo $40. 
O Keleivis tašo: apvogė įoka- 
lą.

Čia jau kilo karštos disku
sijos. Ir vieni ir kiti kaltina 
Keleivį už šmeižimą lokalo ir 
unijos narių, duoda sumany
mus, kad tas laikraštis būtų 
pasmerktas. Petras Tiškus 
siūlo nepasmerkti laikraščio. 
Girdi, už dviejų šimtų mylių 
laikraštis nežino kas dedasi 
pas mus.

Aš esu buvęs to laikraščio 
patrijotas, dėl jo dirbau dau
gelį metų. Bet dabar jame 
tilpsta toki raštai, kad britku 
tą laikraštį į rankas paimti, o 
skaityti dar britkiau. Jame 
tas “didelis” rašytojas meluo
ja per akis, griauna uniją iš 
vidaus kiršindamas narius vie
nus prieš kitus. Gal čia Petro 
yra tiesos, kad negalima teisti 
laikraštį už tokius purvinus 
jame telpančius raštus. Bet 
mes visi gana gerai pažįstame 
redaktorius ir korespondentą. 
Buvę partijos nariais, šiandie
na jie yra trockistai. Buvęs 
.fūsų, broliai socialistai, laik
raštis pateko į sklokos ran
kas. /Z

Delegatas Ubarevičius pra
nešė iš dirbtuvių stovio. 
Kriaučiai visi smarkiai dirba.

J. S.

Šaukia sueiti į Union Square 
Rosenbergų gyvybei gelbėti

Spalių 29-tą, šį trečiadienį, 
darbo žmonės tiesiai iš šapų 
ir raštinių važiuos į Union 
Square, New Yorke, kur įvyks 
masinė demonstracija užtarti 
nuteistus mirtin Rosenbergus. 
Susirinkimas reikalaus jiems 
naujo teismo ir prašys prezi
dento Truman o mirties baus
mę panaikinti. Jisai turi galią 
tai padaryti.

Rosenbergai, jauni, aukštai 
išmokslintų inteligentų pora, 
tėvai mažamečių vaikų, yra 
nuteisti mirtin tokiame teis
me, kuriame daug buvo kalba
ma apie tai, kad jie ‘raudoni.’ 
Spauda taipgi sieksninius 
straipsnius rašė apie jų rail
'd onumą. Tokioje padėtyje jie 
negalėjo gauti bešališko teis
mo. Tai pareiškia ir žymių 
mokslo ir visuomenės gerovei 
darbuotojų komitetas, susida
ręs specialiai tam tikslui—ap
ginti Rosenbergus.

Oficialis kaltinimas Rosen
bergams yra, kad jie davę ko
kią tai slaptą informaciją— 
valstybinius sekretus—Tarybų 
Sąjungai, kitais žodžiais “šni
pinėję svetimos valstybės nau
dai.” %

Prieš tą teoriją taipgi yra 
parodymų ir argumentų. Bet, 
daleidžiant, kad tas kaltini

Taip dirba darbiečiai 
už taikos kandidatus

Rūpėjo pamatyti, ką ir 
kaip veikia darbiečiai, artė
jant šiems taip svarbiem!? rin
kimams šalies prezidento ir 
kongresmanų, nuo kurių pri
klausys visa kas ne tiktai mū
sų šalyje, bet ir visame pasau
lyje. Priklausys, kas bus: tai
ka ar karas?

Užeinu į artimiausią Ameri
can Labor Party Klubą tiesiai 
iš darbo. Grupė jaunų šeimi
ninkių skubiai adresuoja vo
kus. Kitos dedasi vokų ir kele
tą lakštų adresų į krepšelį ir 
skuba namo šeimai vakarienę 
paduoti. Dar kitos renkasi po 
lakštą lapelių, juos paskelbti 
vakarą būsimuose- mitinguose, 
kuriuose jos kalbės rinkimų 
reikalu. Kitos medžiagą nešasi 
pluošteliais, padalinti publikai 
gatvių sankryžose, po namus 
ir kitur.

— Kur šį vakarą turėsite 
mitingą? — užklausiau.

— Mūsų distrikte turėsime 
atvirame ore tris, — atsakė 
jos. Vienas 7 vai. iki 8, kitas 
8 iki 9, trečias 9 iki 10.

Trečiasis buvo arčiausia 
mano namų, prie Siegel ir 
Graham Ave., Williamsburge. 
Nuėjau pažiūrėti.

Skirtu laiku atvažiavo pora 
jaunų vyrų, įsirengę ‘ garsia
kalbį paprastame auto, jo šo
nus padabinę iškabomis su 
Hallinan ir kitų vyriausių 
kandidatų paveikslais, su šū
kiais už taiką. Kalba kandida
tas į Valstijos Seimelį, kalba 
kitas. Ir vienas ir kitas yra 
praėjusio karo veteranai. Ir 
vienas ir kitas jau tėvai vai
kų, kurie juk netrukus užaugs 
ir bus paimti karui, jeigu ka

ras tęstųsi ir būtų praplėstas. 
Netrunka patekti uniformon 
ypač dabar, kuomet ima dar 
nesuaugusius.

Taikos reikalas, reikalas iš
rinkti darbininkų ir progresy
vių kandidatus, kurie gins 
taiką, jiems gyvas reikalas, 
ne taip sau kalba.

Tai buvo dviemis savaitėmis 
pirm rinkimų.

—Kaip dažnai ruošiate to
kius mitingus?

— Kas dieną, tik vis kitose 
vietose, kad ištektume nors po 
mitingą ar du visiems rinki
miniams distriktams, — atsa
kė jauni darbuotojai.

Sekmadienio prievakarį nu

mas būtų teisingas, kad jie iš- 
tikro būtų suteikę kokių ži
nių, ar uiž tai jie turėtų būti 
teisti mirti ? žymiausi teisių 
žinovai sako, kad ne. Niekas, 
niekad nebuvo mūsų šalyje 
nuteistas mirtin už šnipystę 
taikos metu. Ir net karo metu 
atvirai tarnavusios priešams 
prieš mūsų šalį, šaukusios ka
riuomenę sukilti, nekariauti, 
Axis Sally ir Tokyo Rose buvo 
nuteistos tiktai keliolikai me
tų, o paskui net tuos keliolika 
metų neišlaikytos kalėjime.

Akyregyje to visko, kiek
vienas teisingas žmogus pripa
žįsta, kad Rosenbergams bau
sme yra perdaug žiauri net 
jeigu kaltinimas jiems būtų 
teisingas. Juo žiauresnė ji da
rosi tuo, kad jiems atsakyta 
naujas teismas. O jų apgynė
jai sako turį naujų parodymų, 
su kuriais naujame teisme 
Rosenbergams bausmė tik
riausia būtų numažinta arba 
ir visai būtų išteisinti.

Bet... Tūkstančiai faktų bū
tų pavėluoti, jeigu jų gyvybė 
nebus išgelbėta tuojau, dabar. 
Taigi, visi tie, kurie -eis į de
monstraciją, eis su viltimi ap
saugoti mūsų šalį nuo gėdos, 
kokia buvo padaryta nužudy
mu/ Sacco ir Vanzetti.

stebau, kai grįžtant iš miesto 
pastebėjau šviesas virš Repub
lic Teatro. Nejaugi jie dirb
tų ? Tokia buvo graži diena 
pasivaikščioti po miestą ar 
priemiesčius, pasilinksminti.

Einu pažiūrėti. Trejetą jau
nųjų dar vis adresuoja vokus. 
Kiti lanksto lapelius, dar kiti 
deda į gatavus vokus, dar kiti 
vokus užlipdo, atskaito po du 
šimtus, deda į dęžes. Darbi
ninkų daug, bet ir darbo, sa
kė jie, gąl lig 11-tos. Darbas 
turi išeiti šiandien.

Kada jie išėjo namo visi 
kartu 1 valandą naktį, jie bu- 
vo išsiuntę 20,000 lapelių. I- 
šėjo nešini pasipirktais tikie- 
tais Garden© mitingui, turėju
siam įvykti sekamą vakarą. 
Išėjo nešini planais visus kitus 
vakarus praleisti mitingams 
siiisiedijose. Sykių išėjo ir “Uis 
Honor,” kada nors busimasis 
kongresmanas.

Toki pat veiksmai kartojasi 
kituose 8-se Brooklyno kon
gresiniuose distriktuose.

Jauna partija, turėdama to
kį tymą vadovybėje, turi a- 
teitį, nors ta ateitis kol kas 
atitolinama persekiojimais. 
Kada nors ir Amerikos žmo
nės išmoks savo vadovybę ap
ginti. Tie mažyčiai veiksme- 
liai, kuriais kai kada ir lietu
viai jauniems amerikonams 
pagelbsti, nėra išeikvojimu 
jie eina geram tikslui. Aš bal
suosiu už juos ir taiką, bal
suosiu eilėje D. D. 'P. R.

Darbininkų radio 
programos

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

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 WLIB. 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 r a d i o.'S t p t i s 
WMCA-1—570. Abi girdimos 
toli užmiestyje.

Darbiečiai ragino 
sustabdyti mūšius

American Labor Party dele
gacija lankėsi Jungtinėse Tau
tose ir įteikė Amerikos atsto
vams reikalavimą sustabdyti 
Korėjoje mūšius tuojau.

Delegaciją sudarė ALP 
kandidatai iš viso miesto. Jos 
priešakyje buvo Corliss La
mont, ALP kandidatas į Jun
gtinių Valstijų Senatą iš visos 
New Yorko valstijos.

Už Lamontą ir kitus darbi
ninkų ir progresyvių kandida
tus piliečiai balsuos eilėje D, 
American ‘Labor eilėje, išsky
rus dviejose vietose. Viena 
tokia vieta yra Brooklyne, ki
ta Manhattan e.

Brooklyn© 13-me kongresi
niame distrikte kandidatu yra 
žymus darbininkų kovotojas 
Simon W1. Gerson, kuris bus 
ne ant ALP, bet Peoples 
Rights Party baloto.

Manhattan© 13-me assemb- 
lio distrikte kandidatu į Vals
tijos Seimelį yra kitas kovin
gas darbininkų vadas Benja
min' J. Davis, dabar įkalintas. 
Jo vardą balsuotojai ras Free
dom Party eilėje.

Moses supyko ant 
tyrinėtoju

Miestinės statybos koordi
natorius Robert Moses supyko 
ant miestinės tyrinėjimo ko
misijos. Jis pareiškė, kad jis 
nedalyvaus paruošime raporto 
apie tuos veiksmus, kurie už
sitęsė dvejus metus.

Komisija tyrinėjo, kaip bū
sią galima sutaupyti miestui 
pinigų. Jis sako, kad tas tyri
nėjimas nebuvo vertas jam 
padarytų iškaščių. Kad tie 

■“surūgėliai eksp e r t p i”, tie 
“jauni gončai” tiktai iškaščių 1 
pridarė.
B _________________
i?

Mokytojų Unija 
eina į teismų

Mokytojų Unija užvedė by
lą atsteigti darbus su pilno
mis, teisėmis atstatytiems iš 
pareigų mokytojams. Oficia
liame dokumente mini Irving 
Adler ir kitus penkis. Tačiau 
tos bylos išsprendimas palies 
ir visus kitus.

Mokytojai buvo prašalinti 
iš pareigų dėl nepasisakymo 
savo politinių pažiūrų. Nepa- 
sisakyti leidžia mūsų šalies 
Konstitucijos 5-sis Amend- 

'm e n tas.

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopa rengia margumy
nų vakarą, įvyks sekmadienį, lap
kričio 23 d. Visos 5-to apskričio 
kuopos yra užkviestos sudaryti pro
gramą. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes atsilankyti.

J. Kunca, LDS 16 kp. sekr.
(212-213)

MONTELLO, MASS.
L.L.D. 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks lapkr.-Nov. 3 d., 
(pirmadienį), Taut. Namo kamba
riuose, pradžia 7:30 vai. vakare.

, Visus narius prašome būti šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Dabar eina Lai
svės ' vajus,, turime ir mes ką nors 
veikti tuom reikalu. Pasitarsime 
apie surengimą teatro ar filmų ro
dymą.

G. Shimaitis, fin. rašt.
(212-214)

DETROIT, MICH.
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Draugijų Sąryšis, įvyks sek
madienį, Lapkričio-Nov. 9, Ispanų 
svetainėje, 25th ir Vernor Highway. 
Durys atdaros 4 vai. popiet, pro
grama prasidės 4:30.

Programoje dalyvauja geriausi 
dainininkai iš lietuvių: L. Tonikas 
iš New Yorko, Estelle Bogden ir 
Helen Kwain iš Chicagos. O Detroi
to Oktetas bus su naujomis daino
mis; Clarence Erickson, sesutės Gu- 
giūtės ir daugiau detroitiečių.

1 Nepasilikite namie tą dieną nei 
vienas, visi būkit.e Ispanų salėje ir 
išgirskite tą gražų koncertą.

Kviečia Bendras Komitetas.
,(211-213)

• '

Keltuvo operuotojo S. Ra
mos koja tapo pritrėkšta tarp 
keltuvo ir sienos. Užtruko 4 
valandas jį iš ten paliuosuoti. 
Jo gyvybę palaikė kas valan
da įleisdami į jo kūną po pūs
lę vortę kraujo plazmos.

William Terry, 67 m., pra
ėjusį trečiadienį buvo ištrauk
tas iš prūdo. Ketvirtadienį jį 
nunešė nuo gelžkelio bėgių 
Riverhead stotyje be galvos. 
Spėja, kad nusižudęs ir kad 
patekimas į prūdą taipgi bu
vęs tuo pat tikslu.

Brooklyne policistas pu
siaunaktį eidamas sargybą 
pamatė du jaunus vaikėzus 
stumiant kūdikio vežimėlį. 
“Tėvai” ir laikas pasirodė į- 
tartini. Patyrinėjęs rodęs ve
žimėlį prikrautą vogtais daik
tais. Abu areštavo.

Nepamirškite, kad Laisvės 
koncertas bus lapkričio-Nov. 
9-tą dieną.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

CARPENTERS for finish work 
only, erection of marlite wall board. 
Good pay, good working conditions. 
Only experienced men need apply. 
Apply Monday thru Friday. See 
Mr. Chavis, J. ROSENTHAL & SON. 
1841 N. 2nd St.

. (211-217)

CARPENTERS and SHEATERS, 
experienced; steady work, top work
ing conditions, good pay. Apply in 
person, see Mr. Wilson Dailey. MEA
DOWBROOK CORP., Cooper & Ce
dar Avenues, Pennsauken. N. J.

(211-213)

Furnace Mechanics to do forced 
air and gravity furnace work. Good 
opportunity for right man. Year 
round work; top wages. Apply: 
SHIELDS, 2303 N. Howard St.

(210-216)

USED CARS 
AUTO MECHANIC

Experienced on all makes. Good 
working conditions. Qualifications: 
honest, sober and steady. See J. 
MOONEY at used car lot.

RANDOLPH CHEVROLET INC.
Ferry Ave. one block south of Had
don Ave., Camden. Applicants inter
viewed daily.

(210-212)

Oil Burner Men with knowledge 
of both pressure and gravity type 
burners. Top wages; steady work 
for right man. Apply: SHIELDS, 
2303 N. Howard St.

(210-216)

LEATHER WORKERS'. Glazers 
and Fixers on Bower Glazing ma
chine. Good wages; steady work: 
apply or phono: IMPERIAL GOLD 
& SILVER .KIT, 100 W. Nicholson 
Rd., Audubon, N. J. Linden 7-7640.

(210-216)

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. Ilolly 
1083.

(208-212)

FEMALE
GENERAL OFFICE WORK, ex

perienced young lady, new modern 
air conditioned office. 40 hour week, 
steady work, good surroundings, 
plus good pay, apply in person. 
GROSS PLUMBING & RUBBER 
CO., 135 S. 2nd St.

(211-213)

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.

(211-213)

CANDY PACKERS. Must be ex
perienced in fancy packing. Day and 
night work. Steady work; good pay. 
Apply in person.
WALDRON’S CANDIES, INC. 1657 
Meadow St. (off 4600 Frankford 
Ave.

(210-212)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo •

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

Telephone E Vergreen 4-8174

4 pusI.-Ląisvė (Liberty)-Trečiad., Spalio-October 29, 1952

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžiaus moteriš

kė dirbti kepykloj, pardavinėti duo
ną, tortus ir 1.1. Valandos nuo 4:30 
dieną iki 11:30 vakare. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
j SCHOLES BAKING CO.. 532 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja geras kambaryj 

pavieniam vyrui arba pavienei mot 
teriškei. Garu šildoma. Geras pri
važiavimas, nes yra IRT, BMT li
nijos ir busai. Traukiniais ir busais 
reikia išlipti ant Van Sielon Avė. 
Prašome kreiptis pas Moniką Iva
nauskiene, 849 Hendrix St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės vientik vaka
rais ir sekmadieniais.

(212-213)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMQNA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A. 
BtlYUS

(BUYAUSKAS) ‘ 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta =—-—=4

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 reikmenyi 

—už, griežtai žemas kainai.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6231




