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Paskutinės dienos.
Gerų žmonių balsas.
Nesikalbės — nieko nepa-
Perflaug pagundų. [sieks.
^gfpjiena katalikams.
Glinka.

Rašo A. BIMBA

Jau beveik čia pat ir lap
kričio 4-toji. Be galo svarbi 
diena visai Amėrikai. Milijo
nai balsuosime. Rinksime pre
zidentą, rinksime senatorius, 
ripksime reprezentantus.

Dauguma piliečiu jau turi 
savo nuomonę, už ką jie bal
suos. Laimės viena iš dviejų 
blogybių. Vieniems mažesnė 
blogybė demokratai, o kitiem? 
— republikonai.

Bet tikrai susipratę ir ap
dairūs piliečiai savo balsą ati
duos už Progresyvių Partijos 
kandidatus — Mr. liallinan 
ir Mrs. Bass. Klaida balsuoti 
už blogybę, kuomet yra proga 
balsuoti už teisybę.

—o—
Aštuoniasdešimt mokytų, iš

silavinusių, gerų žmonių para
še jjBirą laišką j Washingto
ns. Jie kalba į prezidentą ir 
jo sudarytą komisiją. Jie kal
ba už panaikinimą Walter- 
McCarran imi gracijos įstaty
mo. Jie kalba apie augantį 
sveturgimių persekiojimo pa
vojų.

- Ar prezidentas ir jo komi
sija išgirs šių gerų ir protingų 
žmonių balsą?

Daug ką pasakys lapkričio 
4 dienos rinkimai. Politikie
riai visuomet tėmija, iš kur 
vėjas pučia.

—o—
Pirmadienį Madison Square 

Garden salėje karštai kalbėjo 
Vito Marcantoriio. Jis su pasi
didžiavimu prisiminė, ką kai 
kada reiškia kad ir vienas 
balsas.

Vfcarcantonio pasakė: Mano 
balsas Kongrese buvo vienin- 
tėlis balsas prieš Korėjos ka
rą. Karo šalininkai negalėjo 
pasididžiuoti pasauliui, jog 
Kongresas vienbalsiai pasisa
kė už karą. Dabar visiems 
aišku, kaip teisingas buvo tas 
balsas.

• —°—
'* Jungtinių Tautų Asemblė- 
jos dauguma užsispyrusiai ne- 
pori tartis su šiaurine Korėja 
ir Kinija. Nenori jų atstovus 
susitikti ir pamatyti.

Bet tai neprotingas užsispy
rimas. Tuomi nieko nepasieks. 
Šis karas negalės virsti amži
nu karu. Užsispyrėliai kada 

’nors turės nusilenkti. Ameri
kos žmonėse ūpas už baigi
mą šios skerdynės kyla ne mė- 
nežyf.ais, bet dienomis ir va
landomis.

Jeigu tikėti pranciškonų 
Darbininku (o juomi netikėti 
smertelna nuodėmė), tai ir 

, vėl bėdoje atsidūrė Kristus ir 
Dievas. Prieš juos per daug 
gundymų privisę.

Svarbiausias jų yra “gun
dymas, kad viešajame gyve
nime Kristui nėra ko veikti, 
kad jis pasiliktų uždarytas 
kielike, bažnyčioje, na, dar 
klebonijoje.“ Dar blogiau, 
girdi, kad tas pats gundymas 
reikalauja, kad ir “klebonija 
nuo tikinčiųjų turi būti ati
tverta vielom.“

—o—
■ O štai tikrai svarbi naujie
na visiems broliams katali
kams. Ją mums patiekia kuni
gų Draugas. Jis sako, kad:

“Mes esame Kristaus Kara
liaus jfavaldiniai, Jo karalys
tės nariai ir todėl turime save 
Karaliui pareigų, žemiškos 
duoklės Jis iš mūsų nereika
lauja...“
' Todėl, aišku, nebereikia au
koti kunigams ir davatkoms. 
Jf^Rakydavo, kad katalikų 
dmeriai reikalingi Kristui ir 
Dievui. Jeigu jiems neberei- 
kia, tai kunigai ir davatkos 
tik apgaudinėja parapijomis, 
kaulydami iš jų žemiškas 
duokles formoje dolerių.

No. 214

[JAU 123,395 JANKIAI
i UŽMUŠTI, SUŽEISTI BEI 
DINGE KORĖJOS FRONTE
Amerikonų nuostoliai pereita 
savaitę padaugėjo dar 1278

Washington.—Karinė val- 
| dyba spalio 29 d. paskelbė; 
jog Amerikos kariai nu- 

I kentėjo viso jau 123,395 
i nuostolius Korėjos fronte, 
skaitant žuvusius, sužeis
tus ir be žinios dingusius, 
būtent:

Užmušta 21,471, sužeista

189,263, be žinios dingo 9,- 
*403 ir nelaisvėn pateko 1,- 
868.

Per savaitę iki šio valdi
nio pranešimo taip nuken
tėjo dar 1,278 Amerikos ka
reiviai ir oficieriai. Tai 
buvo nelaimingiausia ame
rikonam savaitė nuo 1951 
m. lapkričio 9 d. iki šiol.

Irakiečiai reikalauja 
suvalstybinti anglu 
naftos pramonę

Bagdad, Irak. — Prasi
dėjo kampanija rinkimams 
j naują Trako seimą. Svar
biausias rinkiminis obalsis 
yra — perimti anghi alie
jaus - naftos pramonę Ira
ke i'to krašto nuosavybę.

Irakiečių laikraščiai pa
taria imt pavyzdi iš Trano,.- 
kuris jau pernai suvalsty
bino buvusią anglų naftos 
pramone. Giria Irano prem
jerą Mossadegha, kad jis 
I “laužo anglų liūtui uode- 
igą.”

Kitas plačiai girdimas 
rinkiminis irakiečių obal- 

1 sis yra — panaikinti kari- 
: niai - politines sutartis su 
Anglija.

Tain pat reikalaujama 
! sumažinti galia karališko
sios Irako valdžios, kuri 
Anglijai pataikauja.

II U   .M. ■■■ ■ I ■ I U I I •

Nixon darbavosi savo kyšiu 
globėjui - gembleriui

Washington. — Kada ka- 
lifovnietis advokatas Dan 
C. Smith prakozyriavo Kū- 

iboje daug pinigų, tai sena- 
* torius Richardas Nixonas, 
; republikonų kandidatas Į 
vice - prezidentus, pasiun- 

■ tė prašymą Amerikos am
basadoriui Kūboje pasidar- 
buot, kad Smithas neturėtų 
atrpokėti gembleriškų savo 
skolų, c-

. Šią žinią paskelbė valsty
bės departmentas, atsaky
damas į klausimus apie pi
niginius ryšius tarp Nixo- 
no ir Smitho.

Smithas buvo globėjas 
fondo, kur Californijos tur
čiai sudėjo Nixonui .$18,235 
politinių kyšių.

Cedar Rapids, Iowa. — 
i Gen. Eisenhowerio šalinin
kai paleido porą kiaušinių 
Į prez. Truman o traukinį, 
aptaškydami jo langą.

Dar nežinia, ar pasieks A- 
meriką, bet jau esąs Tarybų 
Sąjungoje pagamintas įspū
dingas filmas apie did i jį kom
pozitorių Glinką. Amerikos 
muzikos mylėtojai norėtų fil
mą pamatyti. Gal atsikraustys 
į Stanley Teatrą, ant Broad
way New Yorke.

★ ★★* Richmond Hill 19, N. Y., Penki., Spalio (Oct.) 31, 1952 ★ ★ * ★

Trumanas pajuokia 
Eisenhowerio žadamą 
kelionę Į Korėja

Chicago. — Prezidpntas 
Trfimanas pašiepė generolo 
Eisenhowerio pasižadėjimą 
keliauti Korėjon, jeigu jis 
taptų išrinktas prezidentu.

Ei'senhoweris, republiko
nų kandidatas i j) reziden
tus, dedasi kokiu tai “virš
žmogiu,” kuris nuduoda, | 
būk sėkmingai užbaigtų šį 
karą, kai tiktai Korėjon 
nuvyktų. — Nejaugi Eis.en- 
howeris pats vienas geriau 

I išmano už senuolius savo 
draugus — generolą Oma
rą N. Bradley, visų kari
niu štabų vadą; už armijos 
štabo vadą gen. Lawtona 
Collinsą ir oro jėgų vada 
gen. Hoyta Vandenbergą? 
—klausė Trumanas. Juk 
tie generolai jau buvo Ko
rėjoje ir negalėjo padaryti 
tokio stehūklo, kuri Eisen- 
howeris žada.

(Republikonų politikie
rius. sen. Taftas taipgi pri
pažino, kad Eisenhowerio 
kelionė į Korėja nieko to
kio nepadarytų.)

Bevan tik su protestu 
nusileidžia dešiniesiem 
Anglijos darbiečiam

London.—Socialistų-dar- 
biečių atstovai Anglijos sei
me neseniai 188 balsais 
prieš 51 nutarė, kad Aneu
rin o Bevano vadovaujami 
kairesnieji darbiečiai turi 
išsklaidyti savo grupę.

Bevanas tiktai su protes
tu pasidavė tam nutarimui, 
kad jis su 50 savo šalinin
kų turi liautis veikę kaip 
“partija viduj partijos.”

Bevaniečių grupė reika
lavo sumažint ginklavimą
si, surengt konferenciją dėl 
santaikos tarp Keturių Di
džiųjų — Anglijos, Ameri
kos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos: vest laisvą pre- 
kvba su Sovietų Sąjungą ir 
Kiniios Liaudies Respubli
ka, ir “paskelbt nepriklau
somybę nuo Jungti nių 
Valstijų.”

Haiti žemės drebėjimas 
pražudė 6 žmones ir sužei
dė 50.

ORAS. — Giedra įr šilčiau.

Štai istorinis vaizdas iš didžiosios depresijos laikų. 
Tai buvo republikonų ir Hooverio viešpatavimo gady- 
dyne. Išsigelbėjimui iš bado bedarbiams buvo liepiama 
obuolius ant kampų pardavinėti.

KODĖL ANGLAI NEKENČIA 
AMERIKONŲ KARIUOMENES

London. — United Press 
ir Associated Press žinių 
agentūros teigia, kad dau
gelis anglų nekenčia ameri
konų dėl sekančių priežas
čių : v

Amerikos lakūnai ir ka
reiviai Anglijoj išdidžiai el
giasi, lyg savo užimtoje ša
lyje.

Amerikonai per daug gi
riasi ir smarkauja. '

Amerikos kareiviai ir la
kūnai per daug rėkauja 
prieš komunizmą ir isteriš
kai kursto karah prieš Ru
sija. Anglai s.u tuom ne
sutinka.

Amerikonai, būdami dai
liai apsirengę ir gaudami 
geras algas, per daug vi
lioja ii1 lytiškai gadina an
glų mergaites.

Anglu kareiviai, lakūnai 
ir oficieriai, gaudami kur 
kas mažesnes algas, neišsi
gali draugauti su ameriko
nais pramogose bei išeigo
se.

Amerikonai niekina an
glų papročius, o anglai ne

Pavarytas iš demokratą 
komiteto pulkininkas

Washington. — St. A. 
Mitchell, demokratu1 nacio- 
nalio komiteto pirminin
kas, pašalino pulkininką 
L. Westbrooka iš komiteto 
dėl to, kad Westbrookas 
stengėsi iš valdžios gauti 
karini užsa k y m a vienai 
portugalų kompani j ai.

Už tai kompanija žadėjo 
jam atlyginti 5 procentais- 
pelno iš to užsakymo.

United Nations, N. Y. — 
Arabiškų šality atstovai 
Jungtinėse Tautose reika
lauja sugrąžint Izraeliu 
800,000 arabų, kuriuos žy
dai ištrėmė.

keičia “nešvaraus” ameri
konų papročio čiaumoti gu
ma, c

Paskutiniu laiku anglai 
kelis kartus užpuolė kari
nius amerikonų policinin
kus Manchesteryje.' Ameri
kon*.) i sakė, kad užpuolikai 
buvę “gengsteriai.” Ven
giant užpuolimų, todėl ka
rinė amerikonų valdyba už
draudė saviškiams pasiro
dyti Manchesterio mieste 
per ketvertą dienų.

Bet negalima suversti 
kaltės vien tiktai ant geng- 
sterių, nes Anglijoj yra iš
sivystęs platus bruzdėjimas 
prieš jankius, kaip sako 
amerikiniai k o r e sponden- 
tai.

Anglai, nuolat matydami 
mandrau jaučius ameriko
nus, blogai jaučiasi, lyg kad 
Anglija jau priklausytų 
nuo Amerikos.

Amerika turi Anglijoj 
anie du tuzinus savo ka
riuomenės ir lėktuvu s.tovv- 
khi su keliomis, dešimtimis 
tūkstančiu kareivių bei la
kūnų.

Amerikonai beveik 
atgriebė kalną

Korėja, spalio 30.—Ame
rikonai šturmavo šiaurinės 
Korėjos liaudininkus bei 
kinus Pinpoint kalne, vidu
riniame fronte, ir atgriebė 
tris ketvirtadalius, to kal
no.

Pinpoint kalnas jau 7 kar
tus per dvi savaites ėjo iš 
vienų rriųkų į kitas.

JAPONU .BUDĖJIMAS 
PRIEŠ GINKLAVIMĄSI

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Japonijoj pla
čiai išsivysto judėjimas, 
reikalaujantis atmest Ame
rikos programą dėl Japoni
jos ginklavimosi. /

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

VIŠINSKIS RAGINA 
PAČIAS JUNGT. TAUTAS 

DARYTI TAIKĄ KORĖJOJ
lis kaltina amerikonus už karo 

♦ 

užtraukimą ant Korėjos v
United Nations. — An

drius Višinskis, Sovietu už- 
sienio reikalų ministras, Ra
gino Jungtines Tautas at- 
imti iš Amerikos generolų 
rankų derybas dėl paliaubų 
Korėjoje ir paskirti mišrią 
komisiją, kuri turėtų dary
ti taiką.

Višinskis, vyriausias So-

Nacių smogikų vadas 
kandidatuoja vakarų 
Vokietijos rinkimam

Bonn, Vokietija. —. Wil- 
helmas Šepmannas, buvęs 
Hitlerio rudmarškinių smo
giku vadas, dabar kandi- 'c 7
datuoja ‘rinkimams Gifhor- 
ne Į .vietinę valdybą, Žemo
sios Saksonijos provincijo
je. Yra ir daugiau nacių 
kandidatų i miestų bei ap
skričių tarybas.

Visos buržuazines parti
jos gerinusi seniesiems ir 
naujiesiems naciams, ieško
damos. jų paramos rinki
muose.

Tuo tarpu naciai rengia 
viešus masinius savo susi
rinkimus, kur ypač plūsta 
žvdus ir dainuoja kurstan
čias dainas prieš juos.

„Nacių gaujos keikia ir 
baubia prieš policija, kuri 
bando išvaikyti tokius jų 
sambūrius.

Korėja, spalio 30.—Korė
jos liaudiujnkai sako nušo
vė 3 Amerikos lėktuv.us.

Trygve Lie žada pašalint 
visus Amerikos komunistus 
iš tarnyby Jungt. Tautose

United Nations, N. Y. —* 
Amerikos valstybės depart
mentas susitarė su Trygve 
Lie, Jungtinių Tautų sekre
torium, kad Lie pašalins iš 
tarnybos savo sekretoriate 
visus amerikinius komunis
tus.

Tuomet visųpirm bus pa
varyti 12 amerikiečių, ku
rie nedavė atsakymo Į tyri
nėjančios Senato komisijos 
klausimą:— Ar esi komu
nistas ir ar bent Tada bu
vai komunistas?

Trygve Lie dėl to jau pa
varė vieną iš ju, o 11 kitų 
suspendavo, tačiau, dar ne
sulaikydamas jiems algos.

Londono laikraštis smerkia 
amerikinę isteriją

London. — Anglų socia
listų laikraštis Daily He
rald rašo:

’ — Isteriški politikierių 
riksmai Amerikoje prieš 
komunizmą parodo, kaip 
šlubuoja ten demokratija, 
kuria amerikonai giriasi.
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vietų delegatas Jungtinių 
Tautų seime, sakė, ta ko
misija turėtų spręsti ir 
klausimus dėl Šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos sujungimo 
i vieną demokratinę valsty
be. L

Višinskis siūlė, kad ko
misija būtų sudaryta iš at
stovų nuo tiesiogiai daly
vaujančių korėjihiame ka
re šalių ir nuo kitu valsty
bių, nedalyvaujančių šiame 
kare.

Višinskis smerkė ameri
konus, kad jie pertraukė 
derybas ir tęsia karą, esą, 
tik.dėl belaisviu gražinimo. 
Tai vienintelis liekamas 
klausimas, nes 62 kitais 
klausimais jau buvo susi
derėta. Višinskis . atmetė t 
amerikonų nusistatymą — 
grąžinti namo tiktai tokius 
belaisvius, kurie nori grįž
ti, bet pasilaikyti “atsisa
kančius nuo grįžimo.” Jis 
priminė tarptautine Gene- 
vos sutartį, kuri įsako grą
žinti visus belaisvius.

Kalbėdamas per pusket
virtos. valandos, Višinskis 
atrėmė Amerikos valstybės 
sekretoriaus Achesono įta
rimus, kad tik Sovietu Są-‘ 
junga esanti kalta už Šiau
rinės Korėjos, liaudininkų 
karą prieš Pietinės Korė
jos tautininkus.

Višinskis įrodinėjo, kad 
tą kara iššaukę ameriko
nai išvien ,su Korėjos dva
rininkais ir kapitalistais. 
. Jisai sakė:

“Korėjos kara?. buvo rei
kalingas Amerikos kapita
listams, kurie tikėjosi tuo 
kairu atšalint ateinančią 
ekonominę krizę Amerikai.

“Todėl, jeigu ne Korėjoje, 
tai kur kitur jie būtų pra
dėję karą.

z“Juk ir pats amerikonų 
k o m a n d ierius generolas 
Van Fleet, besikalbėdamas 
su Filipinų delegacija, tatai 
pripažino, sakydamas: — 
Korėjos, karas yra palaima. 
Nes karas turėjo įvykti, jei 
ne Korėjoj, tai kur kitur.”

Vietnamiečiai nušlavė 
francūzus arti Saigon

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai supliekė 
francūzus už mylių nuo 
sostinės Saigono ir atėmė 
iš iu Bensari tvirtavę, su-* 
naikindami bei suimdami 
visa buvusią ten franefizų 
karįuomenę.

INDIJA UŽDRAUDĖ
AMERIKINĮ JUDI

New Dejhi, Indija.—In 
dijos valdžia uždraudė to 
liau rodyti amerikinį juda 
mąjį paveikslą “Peking Ex 
press,” kuris įžeidžia Kini 
jos liaudininkus.
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ATKIRTO!
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ sakė kalbą Wisconsin vals- 

tjjos sena torius McCarthy. Jo kalba buvo iš anksto pla
čiai reklamuota; buvo sakyta, jog McCarthy paleis “kaž 
kokią antį,” kuri galutinai palauš Eisenhowerio oponen
tą Steven šoną.

McCarthy, kaip žinia, yra aršus pro-fašistas, aršus sė
bras visko, kas yra bloga, kas yra žalinga liaudžiai. 
Ligi šiol jis tepasižymėjo tik tuo, kad įkando ne^vhuiU- 
nekaltą žmogų.

TaLja^Tcaras, bet Amerikos armijos pratimai Bowling Green, Va. Čia jie mokinami, 
4<Aip apsidirbti su pasipriešinimu miestuose. Jie atakuoja lūšnas, kuriose tariami 
priešai yra pasislėpę ir dar vis nepasiduoda.

Dėl to reakcininkai McCarthy myli, su juo bičiuliuo- 
jasi, jį tiesiog dievina. O Eisenhoweris sudarė sų Mc
Carthy bendrą frontą. ;

Kadangi McCarthy yra žiaurus reakcininkas, tai jam 
buvo suteiktos visos progos pasiekti juo daugiau žmonių. 
Jis kalbėjo per televiziją ir per radiją. Jo kalba buvo 
išnešiota radijo bangomis per visą kraštą!

Tai dar vienas pavyzdys moralinio gedimo mūsų kraš
te: jei tik reakcininkas, jei tik liaudies priešas, tai jis 
gerbiamas ir jo liežuviui suteikiama plačiausios laisvės!

Piliečiai, balsuokite už Progresyvių 
partijos kandidatus!

Lietuvių Komiteto Progresyvių Partijos kandidatams remti atsišaukimas

TA ČIA I’ reakcininkų nekantriai lauktoji McCarthy 
kalba nieko naujo neiškėlė (doro, žinoma, iš tokio, kaip 
McCarthy, mekas ir nesitikėjo).

McCarthy tarkavo Stevensoną, bet ant rytojaus; net 
tokis, kaip New York Times, kuris remia Eisenhoįverį, 
pripažino, jog iš McCarthy kalno išėjo tik dulkė.

Plačiagerkliu!, žmonių šmeižikui, nepavyko paleisti 
didesnę “antį.”

BE DIDELIO MELO McCarthy, tačiau, neapsiėjo. 
Jis, norėdamas užduotį savo oponentui smūgį, pareiškė, 
būk Stevensoną remias Daily Worker!

Anot paties Daily Workerio, šis. jaunasis Gebelsas pa
naudojo seną “triksą.”

• “Sakyti, būk mūsų laikraštis remia už karą stovintįjį 
Stevensoną, reiškia suteikti jam, Stevensonui kompli- 

•mentą, kurio jis nėra užsitarnavęs.”
Daily Worker sako: jis stojas už tuojautinį karo Ko

rėjoje baigimą, už draugiškų santykių palaikymą tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos; abiejų stambiųjų parti
jų kandidatai tam priešinasi.
;; Laikraštis nurodo, jog jo pozicija Korėjos klausimu 
tkasdieh susilaukia daugiau ir daugiau pritarėjų. Tei
gti prieš. porą metų jų buvo nedaug, tai šiandien yra 
milijoną^ amerikiečių, stojančių už tai, kad karas Ko- 
rėjojčoūtų baigtas tuojau.

Bendrai, Daily Worker savo editoriale davė daug py
los Wisconsin pro-fašistiniam senatoriui. Tuo pačiu 
kartu laikraštis dar ir dar kartą pabrėžė reikalavimą, 
kad abiejų stambiųjų partijų kandidatai tuojau pasisa
kytų už karo Korėjoje baigimą.

J ' • * 4 .......... ........................ ■■■ ............ . ----------------

PATARIA BOIKOTUOTI
GRAHAM GREENE yra vienas šių dienų anglų žy

miųjų rašytojų-novelistų. Jis yra katalikas.
Tačiau, Greene nėra klerikalinės politikos sekėjas; jis 

nepučia vienon dūdon su reakcija, kaip tai daro tūli 
i .katalikiški rašytojai.

Aną dieną Graham Greene (jis gyvena Londone) pa
tarė pasaulio artistams ir rašytojams boikotuoti reakci
nę Hollywoodo -filmų' industriją, kuri pavarė iš vietų 

’.•daugybę geriausių talentų tik todėl, kad jie galvojo ne 
• taip, kaip nori reakcija.

Mr. Greene pataria rašytojams neparduoti Hollywoo- 
dui savo veikalų, o- pasauliniams artistams—atsisakyti 
vykti į Hollywooda vaidinti filmose.

•_ * Rašytojas Greene yra teisus: Hollywoodas šiandien 
nėra tas, kas buvo prieš desėtką metų.

Ten vykdomas kryžiaus karas prieš kiekvieną laisviau 
galvojantį rašytoją, muziką, aktorių.

> Ten gaminamos filmos, pilnos propagandos už karą, 
prieš pažangiąją žmoniją.

■ Ar .šito tauraus kataliko rašytojo žodį pasaulio artis
tai ir rašytojai išgirs ir jo paklausys, liekasi palaukti ir 

įr pamatyti.

Lapkričio 4-toji diena — svarbi Ame
rikos žmonėms diena.

Tai yra balsavimo diena.
Tą dieną bus renkamas Jungtinių 

Valstijų prezidentas ir vice-prezidentas.
Tą dieną bus renkami visi Kongreso 

žemesniojo buto atstovai.
Tą dieną bus renkamas vienas trečda

lis Jungtinių Valstijų senato narių.
Tą dieną bus renkama daugelis vals

tijų gubernatorių.
Tą dieną bus renkama nemaža valsti- 

jinių seimelių narių, taipgi įvairių kitų 
pareigūnų. .

Kiekvienas Jungtinių Valstijų pilietis., 
kuris yra užsiregistravęs balsavimui, tu
rės teisę balsuoti.

Kiekvienas užsiregistravęs pilietis pri
valo balsuoti.

'Kuris, asmuo nebalsuos, tas nusikals 
'savo kraštui, savo ir savo artimųjų in
teresams.

Todėl balsuokite!
Balsuokite anksti ir atlikite savo, kaip 

piliečio, pareigą.
Mes raginame kiekvieną galvojantį pi

lietį balsuoti už Progresyvių partijos 
kandidatus, — už taikos partijos kan
didatus..

Progresyvių partija savo kandidatais 
prezidento ir vice-prezidento vietoms 
stato: Vincent Hallinan ir Charlottą A. 
Bass.
Progresyvių partijos kandidatų sąra

šas yra. taikos sąrašas.
Progresyviu partijos kandidatai sto

ja už tuojautini karo baigimą Korėjoje, 
už penkių didžiųjų valstybių susitarimą 
dėl taikos pasaulyj išlaikymo, už civili

nes žmonių teises Amerikoje, už negrų 
teises, už šviesesnį ir gražesnį Amerikos 
žmonėms gyvenimą.

Balsuodami už Progresyvių partijos 
kandidatus, jūs balsuosite už taiką, už 
gerbūvį, už atšaukimą Smitho akto, 
Taft-Hartley akto, McCarrano akto, Mc- 
Carrano-Walter akto.

Jūsų balsas, paduotas už Vincent Hal
linan ir Charlottą A. Bass, bus protesto 
balsas prieš tai, ką. šiandien karo ruo
šėjai, karo palaikytojai ir ragangau- 
džiai atlieka!

Jūsų balsas, paduotas, už Progresyvių 
partijos kandidatus, reikš pasisakymą 
už Teisų Biliaus išlaikymą, prieš tuos, 
kurie ryžtasi užgniaužti laisvesnį Ame
rikos žmonių alsavimą, v v

Ne visose valstijose, deja, Progresy
vių partija yra įdėta į balsavimo sąra
šus. Tūlose valstijose (pavyzdžiui Illi
nois) Progresyvių partija nėra balsavi
mu sąrašuose.

Ten, kur jos kandidatų balsavimo są
rašuose nėra, piliečiai raginami įrašyti 
Vincent Hallinan ir Charlotta A. Bass 
vardus ir pavardes.

Ten, kur Progresyvių partijos kandi
datai balsavo sąrašuose yra įdėti, mes 
raginame kiekvieną pilietį, kuriam rūpi 
taika ir civilinių laisvių išlaikymas, pa
duoti. savo balsą už Progresyvių partiją, 
už jos kandidatus ir platformą.

Lapkričio 4 dieną, antradienį, kiek
vienas užsiregistravęs pilietis privalo 
balsuoti!

Lietuvių Komitetas Progresyvių 
Partijos Kandidatams Remti

Ištraukos iš Hallinan prakalbos, 
pasakytos Cleveland© Auditorijoje

ANNA ZEBINA
♦

SPALIO 28 DIENĄ Maskvoje mirė Anna Borisovna 
<Zebin.a, sulaukusi 75 metų amžiaus.
" Anna Zebina tuo pasižymėjo, kad ji ilgiausiai priklau
sė komunistų partijai. Velionė įstojo į Rusų Social-De- 
mokratų partiją dar 1898 metais ir per visą gyvenimą 

/ "buvo jos nare, — pirmiau social-demokratų, vėliau ko- 
'2 munis.tų. Vadinasi, ji išbuvo partijoje apie 54 metus. 
' ; Abejojame, ar A. Zebina, įstodama 1898 metais į par

tiją, tikėjosi, kad po 54 metų jai, partijai, teks vaidinti 
"tokia svarbi žmonijos istorijoje rolė, kokią ji šiandien 
vaidina.

......................... .........................................................—.............— ■ - ■ ..........................-................. - - -......................................... . .
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Cleveland, Ohio. — Progre
syvią Partijos prezidentinis 
kandidatas Vincent Hallinan 
kalbėjo Auditorijoje ir dalis 
jo prakalbos buvo transliuo
jama per radiją. Hallinan 
kalbėjo sekamai:

Nuo pradžios šios istorinės 
politinės veiklos, Progresyvią 
Partija laikosi to, kad praša
linti tą blogą, kuris Amerikos 
žmonėms neduoda ramumo, 
tai yra; už baigimą Korėjos 
karo tuojau..

Mes reikalavome iš Steven- 
sono ir’ Eisenhowerio, kad jie 
savo politinėje veikloje disku- 
suotų išeitį iš tos padėties, ku
ri nuolatos, kankina Amerikos 
žmonių mintis ir yra arti prie 
ją širdies. Bet mėnesiai prabė
go nuo mūsą pareikalavimo, 
jie taikos klausimu nei žodžio 
nepratarė. Pagaliau, Progre
syvią Partijai nuolatos aiški
nant mūsą šalies žmonią ne
nugalimą taikos sentimentą, 
priverto juos nors prisiminti 
apie Korėjos karą.

Vakar prezidentas Truma- 
nas, kalbėdamas Hartford, 
Conn., iššaukė gen. Eisenho
wer}, reikalaudamas iš jo, kad

jeigu jis žino būdą išėjimui iš 
Korėjos konflikto, jo užduotis 
yra pasakyti man, ir tuojau 
pus sutaupytos gyvastys.

Progresyvią Partijos labui, 
aš prisiimti Trumano iššauki
mą ir šį vakarą perstatysiu 
jums aiškiai ir praktiškai, ir 
duosiu garbingą pasiūlymą, 
kaip užbaigti Korėjos karą 
tuojau.

Pavėlinkite man panaujinti 
jūsų mintyse atsiminimą, koks 
dabar yra paliaubą susitari
mo stovis.

Per 15 mėnesių besitęsiant 
paliaubų deryboms, dalykas 
po dalyko tapo pakelti ir jais 
susitaikyta, susitarta. Ant’ pa
liaubą linijos jau galutinai 
susitarta. Kariuomenės ištrau
kimo iš. Korėjos klausimu irgi 
susitarta. Visi skirtumai dėl 
oriai vi ą bazėms vietą, jau iš
lyginta ir susitarta. v

Tai kasgi dar liko neišrišto, 
dėl kurio Amerikos vyrai ir 
Korėjos bei Kinijos vyrai, mo
terys ir kūdikiai miršta kas
dieną ?

Liko tik vienas techniškas 
klausimas apsikeitimo karo 
belaisvių.

Juk tai neįtikinama, mano 
draugai, kad tik dėl šio daly
kėlio tupėtų šiandien tęstis 
Korėjos karas ir žmonės žūti 
jame. Reikia surasti atsaky
mą į šį klausimą, ir karas bus 
baigtas! Bet nei Stevensonas 
nei Eisenhoweris dar nėra at
sakę. Priešingai, juodu sako, 
kad karas dar privalo būti 
pasmarkintas ir tęsiamas.

Vakar Stevensonas kalbė
damas Los Angeles, Cal., pa
kartojo savo pirmesnį nusista
tymą Korėjos karo reikalu. 
Jis sakė: “Mes neturime nusi
leisti karo belaisvių apsikeiti
mo klausimu, ir kad mes ka
riausime Korėjoj taip ilgai, 
kiek mums reikės.”

Kas yra kur girdėjęs ka
riaujant, tik dėl karo belais
vių apsikeitimo? O betgi Ste- 
vensonas nepasiūlo galo sker
dynėms.

Eisenhoweris, kalbėdamas 
Korėjos karo baigimo klausi
mu, paleido katę iš maišo, sa
kydamas: “Jeigu nebūtų buvę 
Korėjos karui apsiginklavimo 
programos, jau būtume galva- 
trukiais nusiritę į vidurį bai
saus biznio susmukimo, į kri

zę.” Reiškią, ir Eisenhoweriui 
karo žudynės reikalingos, kad 
biznis nesusmuktų !

Aš kaltinu todėl didžiojo 
biznio interesus, kurie remia 
abu senųjų partijų prezidenti
nius kandidatus ir nenori karo 
baigimo Korėjoj. Dėl jų Ko
rėjoj nėra žudynių ir nėra ne
laimių nei aukštų kainų, nei 
aukštu taksų. Dėl jų nėra 
nykstančią Civilių Laisvių; 
del jų nėra pasišventimo ir nė
ra kentėjimo. Del jų yra pini
gai. Dideliam bizniui karas 
reiškia kaip įdėlis, investmen- 
tas—įdėlis, kuris neša jiems 
neapsakomai didelius pelnus, 
štai delko jie nenori, kad jų 
remiami kandidatai ir užsi
mintų apie baigimą žudynių 
Korėjoj.

Trys mėnesiai atgal, Prog
resyvių Partija pasiūlė karą 
baigti tuojau. Mes sakėme, 
kad tai yra beširdis ir bepro
tiškas dalykas, jog Amer. vai
kinai sužeidžiami ir miršta 
kas diena, kada tik beliko 
vienas neišrištas dalykėlis, be
laisvių apsikeitimas.

• štai ką mes pasiūlėme tuo
met ir siūlome dabar. Jeigu 
Eisenhower, Trumanas ir Ste
vensonas būtų priėmę mūsų 
pasiūlymą 3 mėnesiai atgal, 
tūkstančiai amerikonų ir nesu
skaitomas kiekis korėjiečių ir 
kiniečių šiandien būtų sveiki 
ir gyventų.

Progresyvių Partijos pasiū
lymas :

1) , sulaikyti karą tuojau. 
Paskelbti tuojau sustabdymą 
karo ugnies ant jąu paliaubo
se susitartos linijos. Tegul ne
būna daugiau žudynių dėl ka
ro belaisvių apsikeitimo.

2) , pastatyti civilę, ne mili- 
tarinę, komisiją išrišimui ga
lutiną klausimų. Susitaikyti 
belaisvių klausimu, kada žu
dynės bus sulaikytos. Jeigu ir 
tuomet per ilgai tęstųsi susi
tarimas, mes turime kitą su
gestiją. Tegul Amerikos moti
nu komitetas sueina su Šiau
rinės Korėjos ir Kinijos moti
nų komitetu, ip mes pamaty
sime, kad tarpe tų komitetų 
bus toks greitas susitarimas, 
jog diplomatams ir genero
lams užims ir kvapą.

Hallinan sakėsi, kad pra
eitą savaitę pasiuntęs Jungti
niu Tautų Asemblejos nariam 
laiškus, nurodydamas karo 
belaisvių apsimainymo taisyk
les, kurios yra nustatytos per 
Genevos Konvenciją, 1949 
metais.

Hallinan baigdamas kalbą 
ragino: '

Aš' raginu jus nelaukti po
ros savaičių ar daugiau, nes 
kiekviena diena reiškia sužei
dimai ir mirtis Amerikos vai
kinams. Šį vakarą, dabar la
sykite ar siųskite telegramas 
prezidentui Trumanui. Sakyki
te jam, kad jūs norite, kad 
būtų sulaikyta karo ugnis 
tuojau, o karo belaisvių apsi
keitimo klausimą išrišti vė
liau.
Katalikų stormtruperiai jau 
praktikuoja savo profesiją

Praeitą pavasarį šioje vieto
jo buvo rašyta, kad katalikiš
kam Johan Carroll Universi
tete bus duodami studentams 
specialiai kursai, kaip kautis 
su “subversyviais-griovikais”. 
Jėzuitų kunigas Rev. Fr. Wil
liam Nolan, kuris esąs spe
cialistu komunizmo 1 plėtimosi , 
taktikos, tarnavęs. St. Louis, 
Mo., miesto policijos depart- 
mente specialiu patarėju, da
bar buvo čia parkviestas į Jo
han Carroll, katalikų universi
tetą, mokyti studentus tos 
štormtruperiu specialybės va
sariniuose .kursuose, vakarais, 
per 11 savaičių, ir už tą. “mok
slą” studentai gavo kreditus!

Dabar tie katalikiško, uni
versiteto moksleiviai jau prak
tikuoja savo negarbingą pro
fesiją. Jų apie 30 ar daugiau, 
visi jauni vyrukai, atėję dar 
anksti į Hallinan prakalbas, 
pasipirko įžangos tikietus ir 
užėmė pirmutines Auditorijo
je sėdynes. Jų. svarbiausiu tik
slu būta baubti, kada Hallin
an prakalba bus trahsliuoja- 
ma per radiją jr vėliau sukel
ti triukšmą, demonstraciją ir

dar gal ką daugiau. Bet p.p. 
sek. Dan Rothenbergo gražiai 
perspėti, laikėsi netaip jau 
blogai, šiek tiek pabaubė, pa
šūkavo. Tik prakalboms pasi
baigus, kąda buvo leista staty
ti klausimus, jie nedavė pro
gos niekam kitam, tik jie pa
tys, po'10 ir po daugiau stojo 
ant karto, reikalaudami tik i 
jų klausimus atsakyti, llalw^ 
an pats pasistojęs, maloflįtf 
būdu, davė jiems statyti klau
simus, ir net tėvišku būdu at
sakinėjo į jų klausimus. Hal
linan jiems sakė, kad viskas, 
už ką Progresyvių Partija sto
ja ir už ką aš šiandien kalbė
jau, yra jūsų pačių gerovei, 
kaip ir visos Amerikos žmo
nių gerovei. Tuomet nekurie iš 
jų pamatė, kad Ilallinan’o at
sakinėjimai galės daugumą iš 
jų įtikinti, kad jų profesija 
yra klaidinga, pradėjo daryti 
triukšmą. Tik kada policistai, 
pilnai pasirengė akcijai, atėjo 
į priešakį ir pradėjo tėmyti 
jų kiekvieną pasijudinimą, 
stormtruperiai pradėjo, vie
nas po kitam, apleisti Audito- 
riją.

Po prakalbų vienas apdai
resnis žmogus pasakojo, kad 
su tais suklaidintais jaunuo
liais buvęs ir jų dvasios vadas, 
koks ten Flannery, kuris 
Catholic Universe Bulletinwb- 
porteriu. Jo užduotis esanti iš 
anksto sužinoti progresyvių 
žmonių sueigas, parengimus, 
kokioje svetainėje įvyks, ir 
grasinti svetainių savininkam, 
kad atsakytų svetainę. Tas 
pats tų suklaidintų jaunuolių 
dvasios vadas važiavęs j New 
Yorką, kad liudyti teisme 
prieš Gus Hali.

kad jų vardus 
uždėti ant

pamarginimų
tik šiuos žo-

Tautybių sueiga 
balsavimų klausimu

Teko sužinoti, kad ukrainie- j
čiai yra užkvietė visų tautų |
žmones susirinkti į jų svetai
nę, Ukrainian Labor Temple, 
1015 Auburn Ave., sekantį 
penktadienį, spalio 3L Pė
džia 8-tą vai. vakare.

Sueigos tikslas, • kad pasi
tarti už kuriuos kandidafc®, 
ir miesto ir apskrities naujus 
patvarkymus, balsuoti spalio 
4-tą. Taipgi, kaip balsuoti už 
Vincent Hallinan į J. V. pre
zidentus ir Mrs. Charlotta A. 
Bass į vice-prezidentą, įrašant 
jų vardus ir pavardes ant 
baloto, už tai, kad reakcijo- 
nieriai, iš senųjų partijų pa
tvarkė taip, 
nebūtų galima 
Ohio baloto.

Bus ir kitu 
šioje sueigoje,
džius rašant dar nebuvo ga
lutinai nutarta, kokie. Lietu
viams irgi bus įdomu dalyvau
ti šio'je sueigoje.
Reikia mesti nepamatuotus 
gandus

Nepamatuoti gandai tei/jfc^a 
naudos progreso priešams?*'o 
no progresui, nes jie ątgrasi- 
na piliečius nuo balsavimo už 
progresyvius kandidatus. Ste
bėtis reikia, kad tūli mėgina 
balsuotojus įtikinti, jog kada 
po jų pavardėmis balsavimų 
užrašų knygose yra užrašo
mas numeris, tai su tuom nu
meriu balotas esąs dedamas į 
balotų dėžutę. Tai, girdi, “pa
gal tą numerį sužino, už ką 
tu balsavai”.

Nėra tikėtina, kad tokių 
kenksmingų gandų skleidėjai 
tiksliai tą darytų, greičiaus 
jie nepasižiūri patys, kad tas 
numeris yra nuplėšiamas nuo 
baloto ir dedamas į atskirą 
dėžutę. O kitoje vietoje ant 
baloto tokio numerio visai nė
ra. Patartina apžiūrinėti visą 
balotą, kada jį gausime spa
lio 4-tą ir patiems persitik
rinti. J. N. S.

Berlin. — Sovietiniai val
dininkai protestavo, kad 
amerikonai per prievartą 
laiko daug Sovietų piliečių 
vaikų vakarinėje Vokietijo
je- i

Mirė AnnaMaskva.
Zebina, 75 metų, seniausia 
Sovietų Komunistų Parti
jos narė.
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Žalių kopūstų sultys gydo 
žarnų skaudulius

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

Milijonai amerikiečių ser
ga skilvio bei žarnų skau
duliais, dažnai patys nesu
prasdami savo ligos.

Visi esame girdėję nusi
skundimus: “Turiu gesų, 
skauda vidurius” arba “tu- 
,riu per daug rakšties vi
duriuose,” “remia po šir
džių.” Tie “gesai” arba 
“asikai” (rakštys) gali bū
ti priminimas apie išsi
vysiančius žarnų ar skil
vio skaudulius (“olscrius”). 
Tad reikėtų kreiptis i gy
dytoją, o ng patiems spręs
ti, kas tai galėtų būti.

feJeigu negaišuojant ieš- 
fihna daktaro pagalbos, tai 
būna galima, užgydyti pra
sidedančius s k a u dalius. 
Dar daugiau. Suvaldoma 
jau ir pusėtinai išsivystė 
skauduliai. O jei atidėlio
jama ir delsiama, tai gali 
prireikti brangios ir net 
pavojingos operacijos.

Kopūstai ir jų syvai
Gydytojai iau seniai su

rado, kad žali rauginti ko
pūstai geras dalykas del 
pilvo “trobelių.” kaip sako 
paprasti a me r i k i eč i a i.

Neseniai gi kalifornietis 
dr. Garnett .Cheney, Stan
ford© Universitete medici
nos. profesorius, pasiryžo 
plačiau ištirti, kaip iš ti
ntųjų atsiliepia, žali kopūs
tai arba iu sultvs sergan
tiems skilvio bei žarnų 
skauduliais.

Visųpirma jis išbandė ža

Vanadiiim-stebėtinas plieno gerinto jas
Gaminant plieną, i ii bū

na dedama Įvairūs priemai
šai — manganas, tungste- 
nas. chromas bei kiti me
talai. Tie priemaišai sti
prina, kietina plieną bei 
kitaip jį gerina.

Vienas iš svarbiausiųjų 
plieno gerintoji] yra vaųa- 
dium, metalas.

Automobiliu ir kitų ma
lonų motorai - varikliai, pa
daryti iš plieno mišinio 
su vanadiumu, keturis, kar
tus ilgiau tarnauja, negu iš 
paprasto plieno, kuriame 

, nėra vanadiumo.
Mašininiai pjūklai, kaltai 

ir kiti, iš vanadinio plieno 
pagaminti įrankiai, kelis 
kartus ilgiau veikia be ga- 
landymo, negu iš kitokio 
plieno, pastiprinto skirtin
gais metalais, kaip kad 
tungstenu, kobaltu, chro
mu ir k t.

Raudonai įkaitęs bedir- 
v bant mašininis įrankis, pa

ganytas iš plieno mišinio su 
' vanadiumu, būna net kie- 

• tesnis, negu kuomet jis šal
tas.

Seniau vanadiumas buvo 
. brangiausias metalas. Jo 

svaras būtu lėša.ves kelias 
dešimtis tūkstančiu dole
rių, kada vanadium buvo 
tik ka atrastas kaip naujas 
cheminis elementas.

Vanadiumą atrado Šve- 
įgdijos chemikas Jons J. Ber- 
Jfelius 1831 metais. Dar 

1890 metais svaras vanadi- 
’ ūmo kainavo apie 5,000 do
lerių.

Dabar gi jau ne per bran
giai perkama pielyčios, pei
liai ir kiti geresnės rūšies 

ibų kopūstų syvus gyvuliu
kams, turėjusiems viduriu 

į skaudulius. Pasirodė, jog 
tie syvai padeda jų viriu- 

! riam sugyti. « ’ »z
Tuomet d r. Cheney ėmė 

i plačiau vartoti kopūstų 
'sultis kaip gyduolę žmo- 
. nėms., susirgusioms žarnų 
! ar skilvio skauduliais. Ir 
jis pats nustebo puikiomis 

i pasekmėmis.
Geriant ligoniams žalių 

, kopūstu sultis, greitai gijo 
| skauduliai skilvio ir duode- 
minio, kaip kad vadinama 

I pirmoji plonosios žarnos 
dalis, kurion tiesiog iš skil
vio eina maistas.

Buvo atsitikimų, kad ko- 
į pūstu sultys net per šešias 
(dienas pagydė rimtus skil
vio bei plonosios žarnos 

Į skaudulius.
Žaliuose kopūstuose yra 

• visokių vitaminų, o tarp jų 
'ir daug medžiagos, vadina- 
l mos vitaminu U. Taigi ma- 1 V •| noma, kad ypač vitaminas 
; U padeda vidurių skaudu
liam gyti.

Dauguma lietuvių jau 
nuo senovės žino, jog ko
pūstai — sveikas valgis.

Dabar gi medicinos moks
lūs surado, kad žaliu ko- 
pūstu syvai gvdo net įky
rius bei pavojingus -.skilvjo 
ir žarnų skaudulius. , 

,» Kopūstų sultys, .supranta
ma, -gali p a t a r n a u t i ir 
tiems, "kurie skundžiasi tik 
viduriu “gesais” bei “aši- 
kais.” N. M.

mažieji įrankiai, pagamin
ti iš vanadinio plieno.

Vanadiumas ėmė • žy
miau pigti tiktai po to, kai 
amerikiniai inžinieriai at» 
rack) gausingas to metalo 
kasyklas Mina R a g r o j, 
Andų kalnyne, Peru respu
blikoje, Pietinėje Ameriko
je, 1906 metais. Nuo tada 
Jungtinės Valstijos įsiga- 
beno iki šiol jau 100 mili
jonų dolerių vertės vana
dium© iš Peru kalnu.

Vėlesniais gi laikais su
rasta vanadiumo rūdos 
klodai ir šioje šalyje, ypač 
Colorado ir Utah valstijo
se. ši rūda laikoma ypa
tingai svarbia dar ir todėl, 
kad jinai yra vanadiumo ir 
uraniumo mišinys. Urani
um gi — tai sprogstamoji 
atominiu bombų medžiaga.

Vanadium me tiktai kieti
na- plieną, bet. daro jį ir 
lankstų. Pavyzdžiui, vana
dinio plieno gabalas, turin
tis po 2 coliu storio iš visų 
keturių šonu, galima dvi
linkai sulenkti, be jokio 
įlūžimo ar įskylimo. Su va
nadiumu sulietas paprastas 
spižas (ketus) nedūžta.

Rakietiniuose (sprogsta
muose) lėktuvuose išsivys
to toks baisus karštis, kad 
greit sutirpintų paprastą 
plieną, bet vanadinis plie
nas atlaiko.

Kadangi vanadium sutei
kia plienui tokias geras sa
vybes, tai valdžia dabar 
daugiausia jo paima tan
kams, kariniams lėktu
vams, patranki] gerklėms, 
submarinų mašinerijai ir 
kitiems karo įrankiams.-

J. C. K.

ANGLŲ-BŪRŲ KARAS, 
ARBA KARAS, KURĮ 
ANGLIJA PATI 
VIENA VEDĖ

Per daugelį šimtmečių an
glai stengiasi sukurstyti ki
tus, kad Anglijos naudai 
kiti kariautų. Bet kartą ji 
pakliuvo į spąstus, kad pati 
viena turėjo vesti karą, tai 
buvo Anglų - Būrų Karas 
1899-1902 metais.

Pabaigoje pereitojo šimt
mečio jau ėjo prie pabaigos 
“prastai gulinčios žemes,” 
kurias galingesni imperia
listai galėjo pavergti, tai po 
priedanga “nešimo civiliza
cijos” į tas šalis, tai “tų ša
lių žmonių dūšių gelbėjimo” 
sumetimais. Jau visas pa
saulis buvo persidaTmtas ir 
reikėjo kariauti su kitais, 
kad atimti svetimus plotus..

Ir Afrika, tas “laukinis 
kraštas,” buvo pasidalintas. 
Pietrytiniame Afrikos kam
pe, prie Indijos Didjūrio, 
kur pastarasis jungiasi su 
pietine dalimi Atlanto Van
denyno, buvo dvi nedideles 
respublikos — Transvaal ir 
Orange. Tai respublikos,

A Z

įsteigtos holandų kolonistu, 
k u i • i e va d i n o s.i b ii ra i.s.

Transvaal užėmė 300,7)00 
ketvirtainių mylių, plotą, 
bet- gyventojų buvo tik( apie 
1,000,000 žmonių. Orange 
respublika užėmė 150 tūks
tančių ketvirtainių mylių, 
bet gyventojų buvo tik 400r 
000, jų tarpe 150,000 holan
dų ir kiti] baltųjų, kurie va
dinosi būrais.

Anglija, jausdamasi ga
linga, nepaisydama mažų 
vai s t y b ė I i ų A f r i k o j, nei g i 
Holandijos, viešpata u j a n t 
Britanijoj karalienei Vikto
rijai, dar 1877 metais pa
skelbė, kad Transvaal ir 
Orange respublikos yra 
“dalimi Anglijos karališkos 
karūnos teritorijų.” Bet pa
skelbti ant popierio yra 
vienas, dalykas, o gyveni
mu n įvykinti—kitas.

Transvaal prezidentu’bu
vo gana gabus žmogus Kru- 
ger’is, gi karinių jėgų vadu 
—sugabus karvedys Jubert 
(Žubert). Jie, gave para
mos iš Holandijos ir kitų 
valstybių, kurios jau bijo
josi. Anglijos Įsigalėjimo, 
atmetė anglų “globa?’

Anglijos, imperial i s t a i. 
prisidengdami tuom, kad 
Transvaal ir Orange res
publikose esą “nežmoniškai 
persekiojami anglai” arba 
ir visi “outlanderiai,” tuo
jau pasiuntė armijos dali
nius įvykinti, k a r ai i e n ė s 
Viktorijos valią. Bet būrai 
pasitiko anglus prie Maju- 
ba Hill (kalno), 1881 me
tais, i)’ ištaškė anglį] ar
mijos dalinius..

Anglai vėl sukuopė kari
nių iėgu ir vadovystėje ge
nerolo Johnson© pasiuntė 
ias prieš Transvaal sostine, 
Pretoria miestą. Čia ivvko 
keturių dienu mūšis. Būrai 
nušlavė onolu karinius da
linius, ,o iu komandieriu su
ėmė į nelaisvę.

Prasideda oficialis karas
Ta,i .buvo smūgis anglams 

ne vien Afrikoj, bet jų po
litikai visame pasauly je. To
dėl rugsėjo mėnesi 1899 me
tais Mr. Chamberlain ofici
aliai paskelbė Transvaal ir 
Orange respublikoms karą 

ir sukuopė apie 300,000 an
glį] ir savo kolonijų karei
viu į Good Hope, anglų val
domą teritoriją, ir į Nata
le teritoriją, puolimui ant 
Transvaal ir Orange respu
blikų.

Prieš anglus vyriausiai 
išstojo Transvaal respubli
ka kovon, išstatydama 58,- 
000 kovūn.ų, kurių tarpe bu
vo 20,000 Orange respubli
kos kovūnų. Taipgi gavo 
apie 2,000 iš Good Hope sa
vanoriu, c

Būrų kariniai daliniai.bu
vo silpnai ginkluoti, jie ne
turėjo pakankamai kariųo- 
lių, net ir buvo organižųo- 
ti daugiau. į milicijos bū
rius, negu armijos. Jie bu
vo raiti arba “raitelių* pos- 
ti.ja.” Laukuose puolė prie
šą raiti, o kalnuose kaip 
pėsti n m kai.

Anglai buvo atėjūnai, at
vykę j svetimą k raštą jį 
pavergti, atimti nuo vietos 
gyventojų laisvę. Anglijos 
armija buvo samdyta. Jos 
kareiviai neturėjo noro 
mirti, kariavo už pinigus. 
Kas kita buvo su būrais. 
Šie gynė kraštą, kur jie gy
veno, gynė savo tvarką, sa
vo laisvę.

Žinoma, ir būrai, darė 
klaidą, kas, galų gale, neda
vė jiems galimybės sukulti 
anglus, nes jie nesikreipę į 
vietos gyventojus,- negrus., 
Žiūrėjo į negrus, kaipo į. 
žemesnę, ras.e, nesiūlė ne
gru tautoms laisvės. Todėl 
negrai žiūrėjo į Anglų-Bū- 
ru karą, kaipo į svetimų, 
dviejų “neprašytų svečių” 
muštynes jų pačių tarpo, 
svetimume name. Negrų 
tautos buvo tikrumoje neu- 
trališkos tame kare, nes nei 
vieni, nei kiti negrams ne
siūlė bent kiek daugiau 
laisvių.

O visgi, nepaisant būru 
klaidų, nei to, kad Anglija 
buvo milžinas prieš nykštu
kus, kad jinai pilnai valde 
jūras, kad laivais kasdien 
vežė be jokio sutrukdymo 
karius, ginklus, karo reik
menis, prieš būrus,— anglai 
šiarne kare patyrė, ką ka
ras reiškia. Mat, tai buvo 
i kelis šimtus metų pirmas 
karas, kuri pati Anglija tu
rėjo vesti, pati savo ranko
mis. pati savo krauju ieš
koti pergalės.

Būru vadas Jubert, žino- 
damas,, kad w Angį i ja turi 
daugiau jėgų, ginklų, karo 
laivyną, nelaukė, kol anglai 
užpuls būrus. Bet jis patsai 
su 'sav©./kariniais: daliniais 
įsiveržė i Natale provinciją 
ir pradėjo naikint anglus, 
užimti strategines vietas. O 
būrai. Afrikos gyventojai, 
buvo labai, gabūs šauliai. 
Jie gerai pataikydavo į prie
šą, net greitai jodami.

1899 metų spalyje būrai 
ištaškė anglų karines Jėgas, 
vadovaujamas generolo Si
mons Dundy Hill srityje, o 
vėliau kitą anglu būrį prie 
Ladysmith miestelio. An
glai neteko daug kareiviu, 
užmuštų; ištisi iu kariniai 
daliniai nusidavė būrams.

Būrai laimi dar daug per
galių, kur prieš viena būrą 
vra anie 10 anglu. Jie už
ima eile kalnų. Įsitvirtina, 
bet jiems nevyksta paimti 
anglų .įsitvirtinusius garni
zonus miestuose, nes būrai

neturi pakankamai artileri
jos. Jie paėmė eilę miestų, 
apsupdami ir badu marin
dami ten anglus..

Karas užsitęsė. Anglijos 
vardas nusmuko. Visame 
pasaulyje eina kalbos apie 
tai, kad “būrai muša an
glus.” Pagaliau, Anglija su
kuopia 200,000 armiją, gau
siai ginkluotą artilerija, iš 
vakari] pusės, iš kur ma
žiau gamtinių kliūčių. Vie- 
.ton komandicriaus Robert
s') pastato lordą Kitchene- 
rį ir 1900 m. sausyje-va
saryje pradeda general! už
puolimą. Vienoje vietoje 3,- 
000., būru ištaško 17,000 an
glų, turinčių 65 ka^uoles. 
Bet didelė anglų jėgų per
svara, vietomis 15 prieš vie
ną būrą, duoda jiems lai
mėj i mų.

Būrų partizanų karas
Būrų vadai, matydami, 

kad jie negali fronto atlai
kyti prieš anglus, kad Eu
ropoje Vokietija ir Franci- 
ja tik kalba apie jiems pa
galbą, nutaria pereiti nuo 
frontu karo j partizanų ka
rą. Jų vadai Lui Boota, 
1 )ąlarei, ..Devitt ir kiti per
einą j partizanų kara. Tūli 
būrų partizanų vadai su
kuopia net iki 5,000 vvrų 
partizanų būrius, naikina 
anglu garnizonus, ima 
miestus, naikiną jų susisie
kimus. Vien prie Šamas 
Pointa anglai neteko 500 
užmuštu, sužeistu ir belais- k z v
viu kovoje su partizanais, 
taipgi prarado 7 kąnųoles 
ir 100 vežimu su reikmeni
mis. Nuolatiniai būrų puo
limai demoralizuoja anglų 
armija.

I ondono “Times” gegužė
je 1901 metais rašė:

“Visi augiu oficieriai ’ ir 
kareiviai iki galo nuvargę, 
ir iu komandieriai nedrįstą 
iš ju reikalauti pasiaukoji
mo. kaip pirmiau buvo.”

Anglų pulkininkds Ling 
šokamai a p i h ū d i n o būrų 
partizanus:

“Būru vyriausias koman- 
dierins Lui Boota randasi 
Carolina srityje su 3,500 
nartizanų: E r a z e m a s į 
šiaurę su 600; Bueris.—Pre
toria srityje su 800; Dela- 
rei veikia į vakarus nuo' 
Pretoria su 2,000: Smųts 
vra Clprksdorpo sritvje su 
560: Wilom vra Standarton 
srityje su 2,000 partizanų. 
Tai vien Transvaale, o 
Oranae resnublikoje Devitt 
vra Bloemfontein sritvie; 
Krun zinger — iki Port Eli
zabeth; Malin ir Shapper 
veikią su 800 partizanu: 
Geizbruck su 800 apylinkė
je Conelando, gi De Wilde 
tiu’i iki 1.500 nartizanu...”

Tuo kartu Transvaal pre
zidentas Kruger lankėsi 
Europoje, prašydamas pa
galbu s, bet jos nerado, 
nnąrt “gražių pažadu.” 
Kitchener žiauriausiu būdu 
bandė nuslnninti partizanu 
iudėiima. Vien Orange res
publikoje 1901 metų balan
dyje buvo suvaryta i kon
centracijos lagerius 20.000 
žmoniii, gi Transvaale—25,- 
000. O liepos mėnesi iu 
skaičius iau pasiekė iki 
100,000. Juos anglai kan
kino ir marino, kad iš kiek
vieno 1.000 uždarytu i me
tus mirė iki 400 žmonių.

Bet kova ėjo pirmym An-

Waksman - streptomycin o 
ir kt. vaistų išradėjas

Stockholm© Universite
tas, Švedijoj, pereitą savai
tę įteikė tarptautinę No
belio dovaną amerikiečiui 
mokslininkui Selmanui A. 
Waksmanui, ateiviui iš Ru
sijos Ukrainos. 'Waksma- 
nas tapo apdovanotas 33,- 
200 dolerių už svarbius at
radimus medicinos srityje.

Jis, Rutgers Universite
to, N. J., profesorius, išra
do strept^myciną, pirmąjį 
vaistą, kuris ryškiai pade
da gydyti džiovos ligą. 
Prof. Waksmanas taip pat 
yra išradėjas neomycjno, 
kitos gyduolės, tarnaujan
čios kovai prieš d^ioVą. 
tomyciną, kad tiktų kaip 
gyduolė žmonėms. Taigi 
tiktai 1943 metais strepto- 
mycinas. buvo paleis tas j 
vaistines kaip saugi žmo
nėms gyduolė.

Streptomycinas ir neomy- 
cinąs yra vadinami antibio- 
tinials vaistais, kaip ir pe- 
nicillinas, kuris irgi daro
mas is pelėsinių žemės bak
terijų. Penicillinas taip pat 
naudojamas kaip gyduolė 
džiovininkams. Ta č i a u s., 
kur penicillinąs neveikia 
prieš džiovos perus, tai 
• Kaip streptomycins, taip 
neomyciną ^Vaksmanas pa
gamino iš tam tikrų žemės 
bakterijų. O tai yra pana
šios i pelėsius, grybelių rū
šies bakterijos. ”

Streptomycin© medžiagą 
Waksmams jau 1915 me
tais surado dirvožemio bak
terijose. Bet tiesiog iš gam

Kaz. Bevardžio Margumynai
O J

Popui iariško ji dainininkė 
Kate Smith, — kaip teigia 
jos gyvenimo - biografijos 
aprašyto jai, — niekad ne
suprato ir dabar nesupran
ta gaidų. Ji dainuoja pagal 
nu si klausymą.

“ • *"*

K ru taniuosiuose paveiks
luose aktorius Francis X. 
Bushman yra vaidinęs 424 
kairtus skirtinguose veika
luose^ Jis gimė 1883 mę- 
tais, Baltimore, M'd.

Apskaitliuojama, kad per 
finansinius metus, nuo 1951 
metu birželio 1 d. iki 1952 
metų birželio 1 d., kiekvie
nam Amerikos gyventojui 
vidutiniai atsiėjo $557 tak
sų nud pajamų, arba viso 8 
bilijonai, 350 milijonų dole
riu.

1885 metais pradėtas vai
dinti muzikinis veikalas 
“Mikado” buvo užrekorduo- 
tas populiariškiausiu to lai
ko veikalu. Per pirmuosius 
1.5 metų jis perstatytas 5,- 
000 sykių ir su dideliu pasi
sekimu.

glija laike viso šio karo bu
vo priversta mesti 540,000 
kareivių prieš būrus, kurių 
gyventojų kiekis nesiekė nė 
2,000,000 žmonių. Ir galų 
gale tik su pagalba išdavikų 
ir padailintų suteiktų “lais
vių”. Orange ir Transvaal 
respublikoms anglai jaš 
Įjungė į “Pietų Afrikos Su
vienytas Valstybes” ir ap- 
ramino būrus. 
-..... 1 ........... ............... .

3 puil.-Laitrė (Liberty)-Penkta d,, Spalio-October 31, 1952
• \ •

tos imamas streptomycinas 
buvo nuodingas vaistas, 
vaistas,’ kaip Waksmanas 
patyrė, darydamas skait
lingus bandymus žiurkėms 
ir kitiems gyvūnams.

Waksmanas su savo pa
dėjėjais todėl per 28 me
tus dirbo, iki apvalė strep- 
streptotfiycinas bei neomy- 
cinas parodo savo veikmę.

Buvo laikas, kad Rutgers 
Universiteto valdyba pla
navo paleisti, prof. Waks- 
maną iš tarnybos, taupy
dama kitiems profesoriams 
algas. O dabar tas univer
sitetas gauna milijonus do
lerių iš vaistų kompanijų 
už tai, kad leidžia joms ga
minti streptomyciną ir ne
omyciną pągą] Waksman© 
išradimą. - '

Waksmanas yra 64 metų 
amžiaus. Amerikon jis at
vyko, būdamas • 22 metų > 
jaunuoliu. Jis gimė Ukrai
nos kaime Prilukoje. Jo tė
vas Jokūbas uždarbiavo, 
darydamas varinius indus 
virtuvėms.

Amerikoje Waksmanas iš 
pradžios tarnavo farmojė, 
kur pramoko anglų kalbos. 
Paskui, dar kiek prasilavi
nęs, Įstojo į Rutgers Uni
versiteto žemdirbystės sky-* 
rių 1911 metais. Tada jis 
turėjo dar per maža moks
linio pasir u o š i m o ; todėl 
tiktai per pastangas profe
soriaus Jokūbo Lipmano, 
kito ateivio iš Rusijos J 
Waksmanas buvo priimtais 
i universitetą. J. C. K.

1906 metais Chester Gil
lette iš Cortlandt, N. Y., 
buvo apkaltintas užmušime 
Grace Brown ir pasmerk
tas mirti. Theodore Drei
ser, perskaitęs tos bylos už
rašus, parašė apysaką, už
vardintą “The American 
Tragedy.” Joje surašyti ti
kri faktai; tai stebėtinai 
įdomi apysaka.

1824 metais Henry Clay 
kandidatavo į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Jo 
rinkimines kampanijos 
©balsis (slogan) buvo:

“Aš stoju už teisybę, ir 
verčiau pasiliksiu teisingu 
piliečiu, o ne suktu ar ap- 
gavingu prezidentu/’

Rinkimus Clay pralaimė
jo. J Po to dar tris kartus 
kandidatavo su tuo pačiu 
obalsiu, ir kas sykis praląj- 
mėjo.

1 • •

Istorijoj užrekord uotą, 
kad Amerikoje pirmutinės 
stambios knygos autorius 
buvo Johnrį Smith. Knyga 
užvardinta: “A True Re
lation of Such Occurances 
and Accidents of Note as 
Hath Happened at Virgi
nia.”

Rankraštis nugab e n t as 
Anglijon ir teh atspausdin
ta knyga 1608 metais.

* '.4

Rašoma, kad 80% šios 
šalies žmonių rečiau ar daž
niau liuoslaikį praleidžia 
lošdami kortomis. Mėgia
miausias cįabar kortų lošis 
—canasta.

Kazys Bevardis



Tokie užrašai būdavo depresijos laikais ant pašalpos 
raštinių. Nebuvo nedarbo apdraudos. Bedarbis buvo 
laikomas už nieką.

mielaširdystes, savo kalboj 
pašiepė gen. Eisenhowerj, būk 
jį senatorius Taftas šokina 
per savo virvutę. Publikai, 
matyt, tas labai patiko, nes ji 
plojo-švilpė ir trypė per kelias 
minutes. Ike daug strioko į- 
varė senukam, kurie gauna 
iš valdžios pensijas. Mat, Ike 
kur tai išsiplepėjo, kad se
niams nėra reikalo pensijų 
mokėti. Kurie gali eit i džėlą 
dišių plauti, gaus dykai paėsti.

—o—
Spalio 19 d. atidaryta nau

ja ligoninė su 129 lovomis 
ant W. 27th gatvės, Hialeah, 
prie pat arkliui lenktynių 
Flamingo parko. Ligoninė 
puošniai atrodo. Matyt, bus 
prieinama ir biednuomenei, 
moterims ir vyrams. Ligoninė 
lėšavo $150,000.

—o—
Pastaruoju laiku iškrinta 

daug lietaus net po kelis kart 
Ii dieną. Visi sodai, pievos ir 

patvoriai puikiai žaliuoja, gė
lės žydi visur kur, oras šiltas, 

I kaip vasarą. Uraganu nei vie- 
i sulą dar neturėjome, bet ii' 
: nelaukiame tokiu svečiu. -Tu- 
I ristai pradėjo atvažiuoti, pra- 
i leisti žiemą šiltoj saulėtoj 
j Floridoj.

—o—
Barberiu unijos pareigūnas, 

1 Joe Carlow praneša per ‘ Mia- 
l mi Herald,” kad nuo pirmo 
i lapkričio plauku kirpimas bus 
| $1.25, vaikams $1, skutimas

Progresyviška mokykla

Mūsų federalinė sostinė Wa
sh ingtonas per paskutinius du 
pasaulinius karus labai padi
dėjo ir išsiplėtė iš savo senų
jų ribų, užėmė ‘didelius nau
jus žemės plotus. Persikėlė 
per Potomac upę ir įisikėlė į 
Virginijos valstijos teritoriją. 
Taipgi ir Į Marylando valstiją, 
žodžiu, be jokių ceremonijų 
išsiplėtė Į visas puses. Su vi
sais priemiesčiais jau skaito
ma apie pusantro milijono gy
ventojų.

, čia nėra jokios industrijos 
ir neleidžiama jai čia plėtotis, 

i Sostinė skaitoma rezidencijos 
i miestu, čia randasi federalinė 
šalies valdžia, taipgi gyvena 

į viso pasaulio atstovai-diplo- 
matai. Virš du šimtai tūks
tančių baltkalnierių darbinin
kų . tarnautojų fed oralinėj e

, valdžioje. Kiti darbininkai

Atsišaukimas į LDS narius
Rezoliucija, kuri buvo 
Vienbalsiai priimta chicagiškės 
apskrities konferencijoje

CHICAGO, ILL. — Antros •M »
Apskrities konferencija, įvy
kusi 19 dieną spalio, “V” 
svetainėje atsišaukia į LDS 
narius šios apskrities ribose 
dėti visas galimas pastangas 
padidinti narių skaičių ir taip 
■utyajkytf duoklių iškolektavi- 
tną iš atsilikusių narių, kad 
jų išsibraukimas būtų sulaiky- 

~tas. Reformos, kurias Įvedė 
Detroite įvykęs seimas, palen
gvina naujų narių gavimą ir 
užtikrina didesnes apdraudos 
galimybes seniems nariams.

Po seimo praktika parodė, 
kad tūlose kolonijose refor
mos davė gerų pasėkų. Pla
čioji Chicagos apskritis gali ir 
privalo praplėsti savo organi- 

' zacinį darbą, sekant pavyz
džiu tokių vajininkų, kaip

• Kairis, Montvila, Volga Jan- 
kels.

Antrosios apskrities garsin
gos tradicijos reikalauja, kad 
.ši apskritis būtų pavyzdin
giausia.

Per kelis pastaruosius me
tus buvo kontatuotas liūdnas 

; faktas, kad tūlos jaunuolių 
kuopos ne tik neprogresuoja 
bet regresuoja. Konferencija,

• išklausiusi pranešimų apie 
•stovį jaunųjų kuopose, riutarė
kuo labiausiai susirūpinti ta 
problema. Konferencija meta

Miami, Fla.
Vietinės Žinios

Savo priemiestyj Hialeah 
,..8U savo prietelka nuėjome į 
* Fotušęf užsiregistruoti prezi

dentiniam balsavimui. Bet pa- 
.reigūnas mums paaiškino, kad 
turime važiuoti į Miami City 
Hall, II aukštą. Ten visi pilie
čiai registruojasi. Nuvažiavi
mas iki tai vietai 10 mylių. 
Keltuvu pasikeliajne į 11 aukš
tą, tarp durų sėdinti panele 
Jpareikalauja dokumentų, ku- 
jrie prirodytų, kad jau Dade 

—apskrityje gyvename viene
rius metis. Aš jai rodau, a- 
part pilietiškų popierų, auto 
mašinos vairavimo ‘laisnes’. 
Ji sako: tai dar nėra metų. 
O kitus visus dokumentus bu- 

yome palikę namie. Panelė 
.Įįepia pasitraukti į šalį, ir 
ji e trukdy t i kitiems. Bet mūsų 
buvo prisiminta, kad čia pat 
skersai gatvės mes turime 
banke sutaupą nuo 1948 me
tų.. Gavus i$ banko preziden
to paliudijimą, grįžus atgal, 
panelė be jokių mikčiojimų 
praleido į erdve registracijos 

rtalę.' Pasirodė, kad prieš kie
kvieną registrą n tą stovi eilėje 
po 12 ir daugiau asmenų. Bet 

šūkį: kuo daugiausia dėmesio 
į čia gimusių lietuvių kilmės 
amerikiečių organizavimą į 
LDS eiles! Apskrities valdybai 
duota direktyva, kad ta prob
lema būtų statoma pirmoj 
vietoj. Be to, konferencija ra
gina tėvuis rašyti į LDS vaiku
čius ir vaikus, kad paruošti 
juos iš p'at vaikystės būsimam 
darbui už LDS klestėjimą.

Konferencija nutarė kreip
ti daugiau dėmesio, kad kuo
pų susirinkimai būtų paįvai
rinti paskaitomis apie sveika
tą, apie kultūrinę veiklą ir 
šiaip.jau visuomeniškus reika
lus, kurie siejasi su fraternaliu 
veikimu.

Lietuviu Darbininku Susi- 4 C
vienijimas, kaipo fraternalė 
organizacija, per savo ilgame
tį veikimą, tikrai įrodė, jog 
ji moka vienyti lietuvius ir 
stiprinti juose kultūringumą 
ir savo pareigų ir teisių su
pratimą. Mes galime didžiuo
tis, kad ir finansiniu atžvilgiu 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas yra stipriausia pašelpinė 
organizacija.

Mūsų Susivienijime nėra 
pasidalinimo, nėra frakcijų. 
Būdami lygiais tarpe lygių 
mes turime tikrai geras pers
pektyvas ne tik išlyginti tru
kumus ir spragas, bet kelti 
Lietuvių D a r b i n i n k ų 
Susivienijimą į aukštesnį f pa
ternalizmo lygį.

I kertėje po kairei stovi tiktai 
į po vieną negrą, tai ir mes at
sistojome užpakalyje jų. I’o- 

; tam žiūriu, kad čia tik neg- 
: ram užsiregistruoti vieta. Bet 
I mes nepabėgome. Iš užpaka- 
j lio negras pastebėjo, kad .gal 
1 męs ne savo vietoj. Aš paaiš

kinau, kad man nėra skirtu
mo tarpe baito ir spalvoto. 
Negras draugiškai nusišypso
jo.

i
Na, ir buvo mūsų ei}e. 

Simpatinga baltakė mergina, 
apart priesaikos ir visokių 
klausimų, paklausė, kokiai 
partijai priklausau. Atsakiau, 
kad nei jokiai nepriklausau. 
Ji padėjo raidę “D”. Ar taip, 
sako, bus gerai? Sakau, jeigu 
jūsų tokia tvarka, lai būna 
‘O. K.’ Tačiau mes balsuosi
me už taikos partiją, už Pro- 
gresyvę Partiją, kurios obalsis 
yra baigti karą Korėjoj, už 
Vincent Hallinan ir Charlot- 
ta A. Bass, kurie stoja už 
darbo klasės ir unijų reika
lus.

—o—

Pereita savaitė Bay . Front 
parko stadijone*’ kalbėjo Ad-' 
lai Stevenson. Vietinė spauda 
rašė, kad publikos sugužėjo 
iš visų kampų 10 tūkstančių. 
Stevensonas anekdotiškai, be 

75 centai. Carlow praneša, 
kad jau senas laikas, kaip De
troite, Chicagoje, Kalifornijoj 
ir kituose* didmiesčiuose plau
kų kirpimas yra $1.50.

V. J. Stankus

Detroit. Mich.
Baigiantis politikierių balsų 

gaudymui, Detroite tūli advo
katai susiorganizavo ’ “Nepri
klausomą Balsuotojų Komite
tą'” Į komitetą Įeina: Adv. 
Joseph Kowalski, adv. Alex 

-Conrad, adv. Charles Peters, 
Petras Padolskis, William že
maitis, Mike Bachunas, Allen 
Firman, . Ksaveras Semašką, 
Antoinete Niks, V. Saladžiųs, 
ir A. Kizis.

Jie buvo surengę spalio 18 
d. balių Fuller viešbutyje. 
Kas norėjo Įeiti, pamatyti tą 
komitetą ir valstijos guberna
torių Williams, turėjo užsimo
kėti $2.50. Buvo susirinkę ke
letas tuzinų žmonių, žinoma, 
už du doleriu ir. pusę buvo 
galima pauostyti “šventos 
Magdalenos ašarų” ir kai ką 
užkąsti.

Kodėl tas komitetas pasiva
dino “nepriklausomais balsuo
tojais”, kuomet buvo pasišau-. 
kę demokratus, Įskaitant ir 
gub. Williams, nesuprantama.

Man nesuprantama, kodėl 
M. Bachūnas prisidėjo prie to 
“nepriklausomo” štofo. Juk 
jis’turėjo per porą metų susi
organizavęs “Lietuvių Demo
kratų Klubą”. Kas pasidarė 
su juo? Juk jis buvo jo sek
retoriumi ir verbavo narius, ir 
rengdavo balius.

Bet, mat, “Lietuvių Demo
kratų Klube” buvo visi “pras
čiokai.” “Nepriklausomų bal
suotojų” tarpe yra advokatų, 
karčiamų savininkų, “profeso
rių”, vyčių generolų. Tai yra 
labai “didelis unaras” daly
vauti su tokiomis asabomis.

Spartakas
Nuo Red. Atleisite, kad 

jūsų pastabų apie unijas ir 
o r ga n iz a vi m ą n eo rgan i y. u o t ų 
darbininkų negalėjome Įdėti. 
Jos nesuderinamos su darbi
ninkų tiek organizuotų, tiek 
11 e o rga n i z uotų i nte res a i s.

Paryžius. — Kad Anglai 
jau pasigamino atomų bom
ba, tai Amerika ketina ati- 
dengti tūlus atominius savo 
sekretus Anglijai ir Fran
ci jai.

Berlin. — Amerikonai 
skleidžia gandus, kad ry
tinė 'Demokratinė Vokiečių 
respublika perorganizuoja 
savo policija į atmijos jun
ginius.

Washington, D. C.
dirba prie geležinkelio. Yra 
daug didelių sankrovų, par
duotuvių, kuriose desėtkas tū
kstančių žmonių turi sau dar
bus.

Progresyviška visuomenė 
čia labai užsnūdus. Reakcijos 
siautėjimas ir persekiojimai 
yra priežastis.

Bet štai pabudo iš to letar
go pažangiųjų tėvų jaunimas. 
Staiga ėmėsi už darbo gelbėti 
žydų liaudies mokyklą.

Jeigu yra noras, tai atsi
randa ir būdai. Per ilgus dvi
dešimt metų čia buvo užlaiko
ma žydų progresyviška vaikų 
mokykla. Joje vaikai susipa
žindavo su nacionaline istori
ja ir kultūra. Taipgi jie čia 
mokėsi skaityti ir rašyti. Iš
laikymas šios mokyklos reika
lavo daug išlaidų. Per metus 
išlaidų pasidarydavo apie 

i ketvertas tūkstančių dolerių.

MUM

f

LIOUSYBfiS CHORO TRIETAS, BROCKTON, MASS.

BRONE SALINAITE 
(Sukaskienė).

Koncerto Akompanistė
M11.1) REI) STE N S LE R

Aido ir Sietyno Chorų mokytoja

IŠTISA KONCERTINĖ PROGRAMA BOS TOKIA
Amelia Young-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies dainas.

Sekmadienį, Lapkričio (Nov/.) 9-tą d
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue ■ Richmond Hill, N.Y

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 
POTSIUS. Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTSIUS, WILLIAM YODE1K1S

ir ROŽĖ MERKELIUTĖ-STRIP1NS
* ' *

Šis trietas Naujoje Anglijoje yra koncertų 
pažiba. Mes turėsime progos jį išgirsti

Laisvės koncerte. \

Koncerto akompanistė—BRONE SUKASK1ENE

Stasys Kuzmickas, Baritonas 
iš Shenandoah, Pa.

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

Suzana Kazokytė ir 
Elena 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.

Brooklyn© 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 valandą popiet
Koncertui jždnga $1.50. Vien tik šokiams įžanga 75 centai asmeniui

Ji

Reakcija ir kitos kliūtys iš
gąsdino tėvus ir vaikus, ir 
pasidarė pavojus mokyklos 
gyvavimui.

Bet, kaip sakyta, pradėjo 
bruzdėti būrelis pažangaus 
jaunimo. Įvyko susirinkimas, 
kuriame buvo apsvarstyta bū
dai mokyklą atgaivinti. Nu
tarta : 1) Aplankyti visus tė
vus, kurie nustojo siųsti savo 
vaikus į mokyklą; 2) užre
gistruoti vaikus pažangiečių 
tėvų, ii’ 3) surengti banketą 
su gražia kultūrine progra
ma.

Ant vietos išrinkta komisi
ja nutarimui pravesti gyveni
mam Aplankius tėvus, virš 
septyniasdešimt vaikų užsire
gistravo. Visi pasižadėjo lan
kyti mokyklą.

Banketas įvyko gražioje sa
lėje. Susirinko apie du šimtai 
svečių, 'Uižsimokėdami po $2.- 
50 įžangos. Savanoriai artistai 
išpildė gražią programą. Vi

4 pusi.—Laisvė ( Liberty) -Penktad., Spalio-October 31, 1952

suose matėsi geras ūpas. Pasa
kyta daug atatinkamų kalbų 
Visi pasisakė už mokyklos at
gaivinimą ir palaikymą. Pir
mininkas paprašė svečių pini
ginės paramos. Atsiliepimas 
buvo gausus ir nuoširdus, ant 
vietos svečiai sudėjo šešis šim
tus dolerių.

Labai gražus pavyzdys 
kitų tautų pažangiečių, jįjį 
galo svarbu yra tautinė kultū
ra. O dar. svarbiau yra mūsų 
vaikams susipažinti Su šviesa 
ir tiesa.

Steponas Yoniškietis

Tunis. — Tunisiečiai iš
sprogdino dar kelias bom
bas prieš francūzus ir jų 
rėmėjus. Susidūrimuose už- 
mušta 2 francūzų policinin-

I kai ir 2 tunisiečiai.

Praga. — Čechoslovakija 
| paskelbė, jog padarė preky- 
' bos sutarti su Iranu, c-
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Montello, Mass.

' (Tąsa)
Valdingas grūmojimas naujos meilės, 

kuriančios ir griaunančios... Tėvo atmi
nimas nepermaldaujamai buvo pašalin
tas iš akiračio.. Mėgiami jo daiktai su 
atitinkama pagarba buvo patalpinti i ro-, 
mų kambarių šešėlį, kur jie neturėjo bū
ti dažnai kliudomi. Apsiaustas pakabin
tas senos spintos gilumon. Paslėpusi, 
Aneta vėl jį iš ten ištraukė, neryžtingai 
priglaudė prie jo savo veidą, paskui stai
ga kerštingai numetė šalin. Nenuoseklu
mas jausmų! Kuris jųdviejų buvo išda
vikas?

Ji įsimylėjo savo surastą seserį. Ji dar 
jos nepažino! Bet nuo tos akimirkos, 
kai pradedame mylėti, tasai netikrumas 
virsta tik dar didesniu patrauklumu. Ne
žinios paslaptis didina žavumą to žmo
gaus, kurį manome pažįstą. Pamatyto
sios Silvi ji norėjo prisiminti tik tuos 
bruožus, kurie jai buvo patikę. Paslap
čiomis ji sutiko, kad taip galvoti nebuvo 
visai tikslu. Bet kai ji iš tikrųjų steng
davosi prisiminti portreto šešėlius, ji iš
girsdavo koridorium atšlepsint mažas 
senas šliures; plikos Silvi rankos susi

gerdavo apie jos kaklą.
Silvi ateis. Ji pažadėjo... Aneta viską 

paruošė jai priimti. Kur ji ją įves? — 
Ten, į savo gražų kambarį. Silvi atsisės 
čia, mėgstamoje vietoje, priešais atvirą 
langą. Aneta matė jos akis, džiaugėsi 
jai parodysianti savo namus, savo smul- 

t kius brangius daiktelius, savo medžius, 
pasipuošusius švelniausiu žalumu, ir nu
bėgsianti su ja ten, ant žieduose skęs
tančių kalvų. Dalintis su ja gerove ir gro
žiu jai buvo gyvas visai naujų jausmų 
džiaugsmas.— Bet štai ji pagalvojo, kad 
Silvi akys lygins savąjį butą su Bulonės 
namu, šešėlis aptemdė jos džiaugsmą. 
Ši nelygybė ją slėgė, tarsi tai būtų bu
vusi jos kaltė... Ar ji negalėjo tai atitai
syti, pakviesdama Silvi naudotis gėrybė-’ 
mis, kurias likimas jai buvo skyręs?.. 
Taip, bet tai vėl reikštų pirmauti. Ane
ta nujautė, kad toks pakvietimas nebus 
sutiktas be pasipriešinimo. Ji prisiminė 
pajuokiančią tylą, su kuria Silvi priėmė 
pirmuosius jos kvietimus. Reikėjo nepa
žeisti jos jautrumo. Kaip padaryti? 
Aneta mintyse išbandė keturis ar penkis 
planus. Nė vienas jai nepatiko. De
šimt kartų ji keitė kambario sutvarky
mą; su vaikišku džiaugsmu išdėsčiusi 
vertingiausius daiktus, ji vėl juos surin
ko ir paliko tik pačius paprasčiausiuo- 
sius. Nebuvo nė vienos smulkmenos — 
gėlės ant lentynos, vietos portretui, — 
kurių ji nebūtų apsvarsčiusi... Kad tik 
Silvi neatvyktų pirmiau, negu visa bus 
sutvarkyta!'— Bet Silvi visai nesiskubi
no; Aneta turėjo laiko išardyti ir vėl, ir 
vėl pertaisyti savo mažus pertvarkymus. 
Silvi jai atrodė per daug delsianti; bet 
tuo ji pasinaudojo ir kai ką pakeitė savo 
planuose. Kvaila komedija! Ji save ap
gaudinėjo, teikdama reikšmės tokiems 
niekams. Visas šis jaudinimasis besi
tvarkant ir tvarką griaunant buvo ne 
kas kita, tik dingstis duoti pakaitalą ki
tokiam, naujų troškimų sukeltam neri
mui, kuris drumstė įprastą jos nuosai
kaus gyvenimo tvarką. .

Dingstis nebeteko prasmės. Šį kartą 
jau viskas buvo paruošta. Bet Silvi dar 
vis nesirodė. Aneta ją dešimt kartų pri
ėmė savo vaizduotėje. J i'išsisėmė be
laukdama... Ir vis dėlto juk ji negalėjo 
grįžti pas Silvi! O jei, nuėjusi su ja pa
simatyti, ji išskaitytų nuobodžiaujančio
se Silvi akys,e, kad puikiausiai apsieina
ma be jos! Tik nuo vienos šitos minties 
Anetos savimeilė plūdo kraujas. Ne, jei 
jau toks pažeminimas, verčiau jos nieka
dos nebematyti!.. Ir-vis dėlto... Ji apsi
sprendė ir paskubomis apsirongė eiti su
rasti užmiršuolę. Dar nebaigusi segioti 
pirštinių, ji vėl neteko drąsos ir links- 
tančicmis kojomis atsisėdo prieškamba- 
ryje ant kėdės, nebežinodama, ką dary
ti...

Ir kaip tik tą akimirką, kai ji tūnojo 
susmukusi prie durų su skrybėle ant gal
vos, pasirengusi išeiti ir vis dar nesiryž
tanti, Silvi paskambino!

Tarp skambučio ir durų atidarymo 
nepraėjo nė dešimties sekundžių. Toks 
staigumas ir Anetos nušvitusios akys 
užtenkamai pasakė Silvi, kad ji buvo 
laukiama. Jau abu snukučiai bučiavo
si ant slenksčio, dar nepratarę nė žodžio. 
Aneta nepermaldaujamai tempė Silvi

per visus kambarius, nepaleisdama jos 
rankų, rydama ją akimis, juokdamasi 
visa gerkle, kvailai, kaip laimingas kū
dikis...

Bet niekas nevyko taip, kaip ji buvo 
numačiusi. Sutikimui paruoštų sakinių 
nė vienas nepatarnavo. Ji nepasodino 
Silvi į išrinktąją vietą. Jos susėdo ant 
sofos šalia viena antros, nusigręžusios 
nuo lango, ir tuo tarpu, kai abi iš karto 
kalbėjo, viena antros neklausydamos, jų 
žvilgsniai sakėsi:

Aneta: “Pagaliau! Tu vis dėlto čia?” 
Silvi: “Tu gi matai, aš atėjau...”
Bet Silvi, apžiūrinėdama Anetą, tarė:
— Jūs buvote beišeinanti?
Aneta papurtė galvą, nenorėdama aiš

kinti. Silvi gerai suprato ir pasilenkda
ma sušnibždėjo:

—Tai tu ėjai pas mane?
Aneta krūptelėjo ir, paremdama savo 

skruostą ant sesers paties, sumurmėjo:
— Nenaudėle!
— Kodėl? — paklausė Silvi, kraštu 

burnos bučiuodama šviesius Anetos an
takius.

Aneta tylėjo. Silvi žinojo atsakymą. 
Ji šyptelėjo, gudriai tyrinėdama Anetą, 
kuri dabar vengė jos žvilgsnio. Ši smar
kioji mergaitė! Jos įkarštis buvo su
gniuždytas. Staigus nedrąsumas apgau
bė ją kaip šydas. Jos abi sėdėjo nejudė
damos, didžioji sesuo pasirėmusi ant pe
ties mažosios, patenkintos savo galia...

Po'to Aneta pakėlė galvą; ir abi, ap- 
valdžiusios pirmąjį susijaudinimą, pra
dėjo kalbėtis kaip senos draugės.

Šį kartą jos jau nebebuvo nedraugiš
kai nusiteikusios. Priešingai, jos norėjo 
išsipasakoti.., O! Vis dėlto ne viską! Jos 
žinojo, kad kiekviena jų turi dalykų, ku
rių nereikia rodyti. Net ir tada, kai my
li? Kaip tik tada, kai myli! Bet kuriuos 
gi iš tikrųjų?

Kiekviena jų pasakodamas!, betgi pa
silaikydama savo paslaptis, ieškojo ri
bų to, ką antrosios meilė galėtų pakelti. 
Ir ne vienas pasisakymas, prasidėjęs at
virumu, sakinio viduryje abejodamas su
svyruodavo, o pabaigoje liejosi maloniai 
švelniu melu. Jos nepažino viena ant
ros; daugeliu atžvilgių jos buvo viena 
antrai nerimą kelianti mįslė: dvi pri
gimtys, du pasauliai vis dėlto svetimi. 
Silvi šio vizito metu (ji galvojo apie jį 
daugiau, negu pati būtų prisipažinusi) 
pasistengė kiek galėdama būti patrauk
li. 0 ji galėjo daug. Aneta buvo suža
vėta, ir tuo pat metu ją varžė Silvi ko
ketiškumas, kuris jai nepatiko. Silvi tai 
pastebėjo, bet nebandė nieko keisti; ir ši 
didžioji sesuo, laisva ir naivi, karšta ir 
santūri, ją traukė į save ir kartu baugi
no. (Girdint ją plepančią, nebūtų buvę 
galima apie tai pagalvoti.) Ir viena, ir 
antra jos buvo sumanios ir labai pasta
bios; jos nepraleido nepastebėjusios nei 
menkiausio žvilgsnio, nei minties. (Jos 
dar nebuvo tikros viena antra. Nepasi
tikinčios ir ekspansyvios, jos troško at
virumo. Taip, bet nė viena nenorėjo sa
vęs atskleisti, negaudama to paties atgal. 
Jos abi turėjo po išdidumo velniūkštį. 
Anetos buvo stipresnis. Bet ir meilės 
bangavimai jos buvo stipresni. Ji nepajė
gė slėptis. Atsiskleisdama daugiau, ne
gu būtų norėjusi, ji jau buvo pralaimė
jusi, ir Silvi tuo gardžiavosi. Jos buvo 
lyg du derybininkai,'kurie, degdami no
ru susitarti, yra išmintingai apdairūs, 
seka kiekvieną priešo judėsi ir atsargiai 
žengia pirmyn...

Dvikova buvo nelygi. Silvi labai greit 
paaiškėjo valdingas ir nepermaldauja
mas Anetos jausmas... Geriau negu pa^ 
čiai Anetai.. Silvi jį išbandė; paslėpusi 
nagučius, pažaidė letenėle, tartum nie
kur nieko. Aneta pasijuto nugalėta. Ji 
dėl to susigėdo ir kartu pradžiugo.

Silvi prašoma, ji aprodė jai visą sa
vo butą. Pati ji to nebūtų padariusi; ji 
bijojo įžeisti Silvi, išklodama prieš jos 
akis gerovę, kuria buvo apdovanota; 
bet, jos paguodai, Silvi nė truputėlio ne
sivaržė. Ji jautėsi labai laisvai, ėjo, 
grįžo, žiūrinėjo ir lietė, tartum būtų bu
vusi namie. Jau greičiau Aneta įsižeidė 
dėl tokio jos tobu)o nesivaržymo; bet tuo 
pat metu ji dėl to ir džiaugėsi savo šir
dyje.

(Bus* daugiau)

Spalio 9 d. mirė Uršulė Ut- 
kaitė. Buvo pavienė. Gyveno 
visą laiką pas seserį Heleną 
Breiva, todėl ją ir vadindavo 
“Bręivos Uršule.” Palaidota 
Melrose kapinėse. Paliko nu
liūdime seserį Heleną Breiva 
(Utkaitę), sesers dukteris De
lia Kasper ir Jennie Stevens, 
ir sesers sūnų John Brown. 
Velionė priklausė prie Biru
čių Pašai pinės Draugystės.

•
Laisvės skaitytojas ir LLD 

6 kuopos narys.Ignas Tenu- 
kas jau senokas laikas tam at
gal turėjo operaciją. Dabar 
dar tebeserga namuose, 16 
Lansdowne St., Brockton, 
Mass. Kurie turite laiko, at
lankykite sergantį draugą.

Laisvės skaitytojo Neviraus- 
ko sūnus Edmondas pavasarį 
baigė kolegiją ant mokytojo. 
Tėvas tuomi džiaugės. Bei ne
ilgai. Sūnus tuojau išėjo į ar
miją, mokosi orlaivininkystės. 
Tėvui dažnai rašo laiškus. 
Dabar neseniai gavo ir telefo
nu pašaukti. Sako, gal gaus 
vakacijų ii’ parvažiuos , ant 
Kalėdų pas tėvą, nes jau pasi
ilgo, nesimatė jau per penkis 
mėnesius. Žalinas

Chicago, UI.
Apkaltino, bet bylos neužveda

Kaip žinia, grand džiurė 
apkaltino žmogžudystėje Har
vester darbininkų unijos vir
šininką Harold Ward. Jo byla 
turėjo būti pradėta krimina
liniame teisme, bet prokuro
ras nolle pressed, tai yra, at
sisakė bylą pradėti.

Kiek laiko'atgal mirtinai 
sužeistas prie pat savo namų 
streiklaužis. Kompanija tuoj 
pasiūlė $10,000 dovanų, kas

Įkaltinimas unijos vado ta
čiau dar neatšauktas ir jam 
gręsia pavojus patapti auka 
ekonominių rojalistų, ainių tų 
pačių McCormickų, kurie nu
žudė Haymarket aukas 1887

metais Chicago].
Sveikas visose Harvester į- 

monėse tęsiasi. Kompanija, 
tikėdamasi policijos ir teismų 
talkos, atsisako tartis su uni
ja. Unijistas.

—o—
Paštas samdys 25,000

Chicagos pašto viršininkai 
skelbia, jog artinantis kalėdų 
šventėm siuntinių skaitlius ke
leriopai padidės. Dėl to pagei
dauja švenčių laikotarpiui 
gauti bent 25,000 laikinų dar
bininkų.

Trumpalaikiams darbinin
kams pašto moka $1.561/2 
valandai. Norinti gauti laiki
ną darbą pašte privalo pa
duoti aplikaciją tuojau bile 
pašto skyriuje.

Paštas samdys laikinam
darbui ir 500 sunkvežimių , 
(truku).

Lawrence, Mass.
Žineles

Ii- Lawrence lankėsi ponas 
prez. Trumanas. Jį pasitiko 
miesto valdyba. O jau tir sar
gų buvo visur pilna apstatyta. 
Jis pusėtinai vanojo kailį re- 
publikonams.

Kitą savaitę lankėsi repub- 
likonas kandidatas, keturių 
žvaigždžių generolas. Jis irgi 
vanojo kaili demokratams. 
Vieni kitus išvadino melagiais 
ir kitokiais. Ne veltui lietuviš
ka patarlė sako: Pirtis jaują 
vanoja. Abidvi tos senosios 
partijos purvinos.

Geriausias lietuviams pilie
čiams patarimas balsuoti už 
Progresyvių Partijos kandida
tus Vincent Hallinan ir Mrs.

vo susirgęs ir turėjo operaci
ją. Jau pasveiko ir nuėjo, dar
bai!. Tai linksma naujiena. 
Drg. Mlecka yra visų progre- 
syviškų organizacijų narys ir, 
Laisves skaitytojas ir geras 
jos rėmėjas. Linkiu jam būti 
sveikam ir visuomet dalyvauti 
mūsų susirinkimuose ir pa
rengimuose.

Taipgi susirgo mūsų kaimin- 
ka draugė Marijona Chula^ 
dienė, drg. R. Chulados žmo
na.Turėjo operaciją. Sunki 
buvo operacija^ Buvo Clovci’ 
Hill ligoninėje, Lawrence. 
Draugai Chuladai gyvena Lo
well, Mass. Draugė Chuladie- 
nė gera darbuotoja mūsų pa
rengimuose ir piknikuose. 
Linkiu draugei greitai pasvei
kti i)- vėl dalyvauti su drau
gais ii’ draugėmis.

Kitas geras draugas susirgo, 
tai vietinis A. Butėnas, Lais
vės rėmėjas ir skaitytojas ir 
1 LD ir LDS kuopų narys. Lin
kiu draugui greitai ir pilnai 
pasveikti.

—o—
Mirimai

Mirė Antanas Pivnickas ir 
Helena Savulonis. Tapo lais-
vai palaidoti. Didelė užuojau
ta pasilikusioms šeimoms, o 
įnirusiems amžinai ilsėtis juo
doje žemelėje.

Taipgi mirė Mrs. Bclku.s, 
lietuvė. Seniau gyveno Lynu, 
Mass. Apie du metai atgal ap
sigyveno Lawrence.

Tai taip senosios kartos 
lietuviai retėja. parosi dides
nė spraga.

S. Penkauskas

Rį

DETROIT, MICH.

Velionė Mary Bogužinskas

Mirė spalių-Oct. 31, 1949. 
Mes tave, mamyte niekad nes 
pamiršime.- Palikau mums ma
lonių atminčių.

—Tavo duktė,
Mrs. Margaret Matthews.

Įvairūs išsireiškimai
Genijus. — Genijaus lem

pa dega greičiau negu gy
venimo lempa.

Schiller

Dovana. — Aš duodu do
vanas motinai, bet galvoju 
apie dukterį.

Goethe •, 
Surinko žemaitis

įrodys užmušėją ar užmušė
jus. Per kokią 10 dienų neat
sirado savanorio, nes, pasiro
do, niekas nematė įvykio.

Vėliau policijai (gal ir' 
kompanijos šnipams) pasise
kė surasti “misterišką liudi
ninką”, kuris kaip tik tuom 
laiku buvęs toj vietoj, kur 
primuštas skebas ir “atpaži
no” unijos viršininką Ward, 
kuris jau buvo areštuotas už 
“netaktišką veiklą” pikietinin- 
kų eilėse prie Harvester įmo
nių.

Grand d žiūre tu oj įkaitino 
VVa'rd’ą ir jis turėjo būti pa
trauktas teisman už žmogžu
dystę. 30,000 streikuojančių 
unijistų rimtai paabejojo, 
kad jų unijos viršininkas ir 
kovotojas prieš kompanijos 
pasimojimą nukapoti darbi
ninkams algas, būtų žmogžu- 
dis. '

Svarstant Ward’o įkaltini- 
-mą ir kriminaliniame teisme/ 
kur turėjo prasidėti jo byla, 
susirinko šimtai unijistų pa-> 
reikšti protestą prieš bandy
mą sufremuoti unijos vardą. 
Paskirtas bylos vedimui pro
kuroras pareiškė, kad byla 
bent šiuom laiku nebus pradė
ta — lotyniškai tariant: “no
lle pressed.”

Bass. Jie teisingai kalba ir tu
ri teisingą programą. Kaip tik 
tas Amerikos gyventojams i)’ 
reikalinga.

—o—
Draugai Kodžiai apleido 

Methueną. Išvažiavo j Kali
forniją pas savo dukrelę gy
venti.’ Pardavė ūkį. Maple 
Parko Bendrovė surengė jiem 
išleistuvių pąrę. Susirinko 
draugai ir draugės. Visi vėli
no draugams laimingai pasie
kti Kaliforniją. Draugai Ko
džiai yra Lietuvių Literatū
ros Draugijos 37 kuopos na
riai ir Laisvės skaitytojai. Bu
vo veiklūs žmonės, padėdavo 
organizacijose.

Į išleistuves' buvo atvykę 
Kaulakiai iš Montellos su sa
vo šeimyna. Draugė Kodienė 
dar ir Laisvei paaukojo dole- 
riuką. Taipgi girdėjau iš pa
rengimo komisijos, kad pasky
rė $10 dėl Laisvės. Tai gerai 
padarė.

Prieš pat išvažiavimą turė
jome ir, LLD 37 kuopos susi
rinkimą. Draugas Kodis rezig
navo iš sekretoriaus pareigų. 
Jo vieton apsiėMė drg. J. šu- 
petris. Gerai, draugai, kad ap- 
siimate garbingą darbą orga
nizacijoje dirbti.

Draugas Stasys Mlecka bu-

.3

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų
BANKETĄ IR KONCERTĄ

rri 
Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 i 

RUBA HALL ?
414 Green St, Philadelphijoj

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

Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai- Į 
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 nepavėluotį.

• Rengimo Komisija. * i

SVARBUS PRANEŠIMAS

Mrs. Eleanor Roosevelt (kairėje) New Yorko Moterų 
Balsuotojų Lygos suruoštoje parodoje. Šitie paveikslai 
parodo, kaip per tris gentkartes Amerikos moterys ko-
vojo už teisę balsuoti.

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje 51.25. 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 {vairių 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 {vai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

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

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

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

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. ' 4 ..L-į

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

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

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

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo pęr 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St„ Hartford, Conn.
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Gardelio mitinge pasisakyt 
ginti teises ir taiką

niau buvo ištikta vieno ir nuo 
to paliegusi, tačiau buvo lyg 
ir pasveikusi, šiuo tarpu tebe
buvo namie, 64 Ten Eyck St., 
Williamsburge.

Virs 15,000 su vykusios į Ma
dison Square Gardeną darbi
ninkų judėjimo vadovybės ir 
inteligbntijos spalio 27-tos va
karą audringai sveikino kan
didatų ir kitų kalbėtojų iš
šaukimus daugiau, stipriau 
kovoti už taiką pasaulyje ir 
už išsaugojimą demokratijos 
namie. Už atsteigimą demo
kratijos i tą lygj, kokį garan
tuoja mūsų šalies Konstituci
ja.

Kalbėtojas po kalbėtojo nu
rodė, jog tiktai balsas eilėje 
D, American Labor Party ei
lėje, bus balsu už taiką ir de
mokratiją.

šiam mitingui gal buvo su- 
verbuotas rinkinys įžymiausių 
kalbėtojų, koks bent kada ga
lėtų būti. Pirmiausia, kalbėti 
po tris minutes, iššaukti svar
biausių distriktų kandidatai į 
New York o Valstijos Seimelį, 
taipgi J Kongresą. Sekė kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
Senatą — visos New York o 
valstijos darbiečių kandidatas 
Corliss Lamont.

Lamontas—nuostabus žmo
gus. Kilęs iš turtuolių šeimos, 
Jis tačiau neužsimerkė tikra
jam patriotizmui ir Amerikos 
gerovei. Doleris nenuslopino 

jame to laisvės ir kovingumo už 
teises jausmo, kokį iš Europos 
atsivežė jo prosenoliai, atvyk
dami laivu Mayflower. Kaipo 
American Labor Party kandi
datas jis buvo nuvykęs į Kin- 
gstoną kalbėti už Hallinan ir 
Bass, už taiką ir progresą. 
Kuomet reakcininkai neleido 
jam kalbėti salėje, jisai atsis
tojo ant teismabučio laiptų 
atvirame ore ir ten skaitė 
Bill of Rights.

Ir šiame mitinge jis pareiš
kė, jog: “Teisių Biliui ginti 
kovose aš tikiuosi pasilikti kol 
būsiu gyvas.” Teisių Bilius, sa- 

,kė jis, yra tas brangusis do
kumentas, kuris garantuoja 
teises visiems. Visiems: ne 
vien tiktai tiems, su kurių 
nuomone mes sutinkame, bet 
jr tiems, su kuriais nesutinka
me—visoms mažumomis, kaip 
kad ir daugumoms.

Publika Lamontur pareiš
kė pagarbą atsistojimu ir il
ga ovacija. Panašiai buvo pa
sitikti Marcantonijus, Dr. Du- 
Bois ir vyriausieji kandida
tai Bass ir Hallinan. Visi pa
sakė įspūdingas ir reikšmin
gas kalbas. Kalbėjusiam pas
kiausiu Ilallinanui teko savo 
kalbą glausti. Jis buvo prista
tytas kalbėti jau po 11 vai., 
mitingas buvo užsitęsęs per il
gai.

Trumpą, reikšmingą atsi
šaukimą į jaimimą pasakė pa
ties kandidato pristatytas jo 
vyriausias sūnus Butch, apie 
17 metų vaikinėlis, kaipo “at
stovas iš kitos gentkartės.“

Kalbėtojai, ypačiai artistas- 
Paul Robeson ir vyriausi kan
didatai pareiškė, kad lapkri
čio 4-tą jie neskaito veiklos 
užbaiga, bet tik pradžia. Kad 
kova už taiką ir teises bus tę
siama ir stiprinama ir kad 
jie tebepasiliks tų kovotojų 
eilėse. Robesonas dar ir dai
navo porą dainų. Biskį užki
męs. Nelengva yra kalbėti ir 
dainuoti veik kas dieną pridri
muotose salėse ar vėjuotame 
atvirame ore.

įspūdingai ir neužmirštamai 
Marcantonijus atžymėjo svar
bą išrinkti kongresmanus ir 
žemesniųjų įstatymams įstai
gų atstovus iš darbininkų ir 
progresyvių. Jis sake: pirmi
ninkas mane pristatė kaipo 
vienintelį darbininkų balsą 
Kongrese per 14 metų. Taip, 
sakė *jis, buvau vienas. Bot 
pažvelgiame, ką tas vienas 
balsas reiškė taikos spėkoms 
mūsų šalyje ir pasaulyje:

Kuomet visi demokratai ir 
visi republikonai' Jungtinių 
Valstijų Kongrese balsavo už 
tęsimą valdininkų sauvališkai 
pradėto karo Korėjoje, aš bal
savau už taiką, prieš tęsimą 
karo. Mano balsas buvo reikš
mingas tuo, kad parodė, jog 
no visa Amerika nori karo. 
Mano balsas buvo reikšmingas 
tuo, kad jis buvo Amerikos 
darbininkų balsas prieš karą.

Kiekvienas balsas už darbi
ninkų ir progresyvių kandida
tu® yra svarbus balsAs. Jis 
ragino visus darbuotis, jis ra
gino visus balstioti už darbie- 
čius, kurie visi Didžiojo New 
York o ribose yiyi eilė.) e D — 
American Labor eilėje.

Ir daug kitų įspūdingų da
lykų ir svarbių faktų pasakė 
jis ir kiti kalbėtojai. Bet argi 
galima visą arti 4 valandų ei
gą aprašyti viename trumpa
me rašte ?

Buvusieji mitinge išėjo neši
ni daug naujos energijos, ku
rios taip reikia mūsų kasdie
niniame gyvenime ir veikloje 
dabartiniais laikais. Rcp.

Girdamasis, kad jis jau nu
šovęs du asmenis, švaistyda
masis revolveriu, vienas plė
šikas apkraustė. paskolų įstai
goje savininko ir kostumerių 
kišenes. Apiplėšimas įvyko vi
durdienį, 137 E. 57th St. Raš
tinėje buvo 8 asmenys.

LAISVES KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre: 

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

Pradžia fl:H0 vai. popiet.

PtlKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

N. Y. gubernatorius Thomas Dewey irgi agituoja už 
gen. Eisenhoweri. Jis ypatingai atakuoja demokratų 
kandidatą į vece-prezidentus sekretorių Sparkmaną. 
Jis nurodo, kad Sparkman yra baltasis šovinistas, neg
rų žmonių priešas. Jis čia rodo Alabamo valstijos de
mokratų balotą, kada, Sparkmanas buvo išrinktas. Ta
me balote Įdėtas simbolis, kuris reiškia baltųjų pirmy- 
bę prieš negrus.

Smerkia ragangaudystę 
kaipo antisemitizmą

Persekiojamų mokytojų ap
gynėjas advokatas Harold L 
Gammer pareiškė, .jog visi 16 
mokytojų, kurie lig šiol buvo 
atstatyti iš pareigų, suspen
duoti ar kaip kitaip persekio
jami yra žydų kilmės ameri
konai. Ir kad mokytojams 
teisti paskirtoji komisija yra 
tiktai frontu tiems, kurie at
stovauja priešrasistines, prieš- 
t a ut i n e s te n d e n c i j as.
i Buvime tuo frontu jisai 

j tiesiog akyse kaltino pulki- 
j ninką Arthur Lew.itt, tardy- 
į tdją, ir miesto valdžios advo
katą Saul Moskoff.

Advokatas Cammer taipgi 
pažymėjo, kad tie tardymai 

i ir persekiojimai yra ir prioš- 
klasiniai, priešprofesiniai. Vi
si vyriausieji Mokytojų Unijos 
viršininkai buvo šaukti tar
dyti, sakė advokatas. Tai bu
vo kerštavimas jiems už jų 
kritiką miestines mokyklų 
viršenybės ir ypačiai Timone 
ir Janseno.

Cammer stipriai kritikavo 
rausimasi į mokytojų -sąžinę 
politiniais klausimais. Klausi
mais ar jie yra, ar buvo ko
munistais. Jeigu jie pasisakys 
nesą, nebuvę komunistais, jie 
neturi priemonių priparodyti 
savo nekaltumą net jeigu ir 
.“šimtą tūkstančių liudytojų 
pastatytų,” nes valdininkai 
niekad neleis savo “didvyrius” 
informerius, tokius kaip Bu- 
denz, Dodd, parodyti jų šlovę 
neigiančioje tikrojoje švieso
je.

Advokatas taipgi kaltino 
valdininkus, kad • jie ne tik
tai buvo kamantinėjami poli
tiniais klausimais, bet jiems 
neleido net turėti savo advo
katą tardymuose. Buvo suda
ryta t-okia atmosfera, kad jie 
jaustųsi patekusiais į sląstus 
ir rūpestyje apie netekimą 
darbo ir šeimos likimą būtų 
prispirti kalbėti tą, IVo valdi
ninkai iš jų pageidavo. Rep.

Iš Italijos laivu Vulcania 
atvežė 800 tonų (long tons) 
kaštonų.

Žiaurus pasielgimas 
su varginga šeima

Baisu daros matant 
žmogų žudantis

Uta Sielisch su Gert Fro- 
be žvaigždžiuoja vokie
čių filmojex “The Berli
ner,” spalio 27-tą pradė
toje rodyti, Beekman The
atre, New Yorke. Kome
dijoje brando pavaizduoti 
pokarinius laikus. Ang
liškąjį aiškinimą Įkalbėjo 
komikas Henry Morgan.

Darbininką radio 
programos

Rinkiminiais ir bendrai 
darbo žmonėms reikalais 
(taikos, civilinių teisių) į- 
domių kalbų galima išgirsti 

• pasiklausius šių radio prog
ramų :

i 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 WL1IB. O vakaro 
9 :05 kalbės Mary Morris iš 
stoties WMCA.

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

Stotis WLĮB gaunama 1.19 
ant jūsų' ’. r a d i o. S t o t i s 
WMCA—-570. Abi girdimos 
toli'užmiestyje.
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glcnn šeimos nuosavybė

A. DONCOV
DAINOS jr ARMONIKA

Žemos kainos

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos >

V. KROCHM ALNAS
£

NĖRA MININMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

ČIA RENKASI LIETUVIAI, 

iĮ 219 2nd Avenue 
(arti 14th St.)

Patarnauja ir dainuoja 
ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR* KITI

New York, N. Y
Telefonas GR. 3-9865

Mrs. Rose Viniet, 8 vaikų 
motina, kaimynų parodyta, 
atėjo į American Labor Party 
raštinę 27 E. 114th St., New 
Yorke, apsiskųsti bėdomis. O 
bėdų-ji turėjo daug savų, virš 
kurių pradėjo krauti sveti
mas bėdas netinkamos sant
varkos padarai.

Jos istorija, kaip ji pasako
jo per perkalbetoją, yra to
kiai

Valdinis rendoms kontro
liuoti autoritetas Įsakė, už jos 
be rakąndų kambarį rendą 
nukirsti nuio $20 iki $15 sa
vaitei. < Bet neįsakė savininkui 
tą nukirtimą priimti. Savinin
kas su policija atėjo ją iš
mesti iš buto. Nenorinčią iš- 
šeiti, neturinčią kur eiti, pasi
priešinusią moterį spėka ir 
prievarta prašalino iš buto ir 

! dar areštavo ir nusiuntė į Bel- 
j levue pamišėliams skyrių tirti 
protą. Gydytojai pripažino ją 
protiniai sveika. Bet darbįe- 
čiams ji parodė bjaurius brū
žins ant blauzdų ii- rankos, 
kuriuos ji įgavusi laike jos ša
linimo iš buto.

Kol moteriškę ta’mpė po a- 
reštą i)’ ligoninę, jos vaikai 
tapo išblaškyti po skirtingas 
vietas. Moteriške sako, kad 
policija atėmė pas vieną jos 
vaikų rastą dolerį apmokėji
mui taksio fėro už nuvežimą 
šešių vaikų prieglaudom

Darbiečių kandidatas į Val
stijos Seimelį Manuel’ Medina 
ir. valstijos senatorius William 
J. Bianchi suorganizavo dele
gaciją spalio 28-tą protestuoti 
majorui Impel litter i ir reika
lauti Mrs. Viniet ir jos šeimai 
lAvtoDT pašalpos.

Julia Taylor, tarnaitė, susi
domėjusiai stebėjo nežinomą 
vyriškį, iš kiemo pradėjusį 
lipti gaisrinėmis kopėčiomis 
aukštyn. Ji susidomėjo ir gal
vojo, koks tikslas jį veda lip
tų kopėčiomis. Juo jis aukš
tyn, ją pradėjo krėsti šiurpas, 
kad jis galįs nukristi. Ir kada 
jis, pasiekęs 13-jį aukštą, šo
ko žemyn, ji suspigo ir vos 
neapalpo.

Sau.žudys, apie 20 metų, iš 
karto nebuvo atpažintas, jo
kių dokumentų pas jį nerado. 
Iš jo rankų spėta, kad buvęs 
raštinės darbininkas ai’ stu
dentas.

I _______________________ _____

New Yorkas turi virš 
10 mil. balsuotoją

P a v i ršu ti n i a i s apskaičiavi
mais vadovaujantis teigiama, 
kad New Yorko valstija jau 
turi 10,478,000 b ai su o to j ų. 
Taip praneša vietinis U. S. 
Cenzo Biuro skyrius New 
Yorke. Tai būtų 323,000 dau
giau, negu buvo 1948 metais.
Praėjusiuose rinkimuose bal

savo 6,274,527 newyorkieciai, 
arba 61.8 nuošimtis visų tu
rinčių teisę balsuoti šioje val
stijoje.

Visos šalies balsuojančiųjų 
nuošimtis buvo mažesnis, tik
tai 51.4..Tam prisidėjo pieti
nėse valstijose neprileidimaa 
balsuoti negrų, ii* baltųjų 
biednuomenės.

t

Serga

Linkime nugalėti pavojų ir 
sustiprėti.

RANDAVOJIMAI
• 1
Išrenduojame krautuvei patalpų J 

ir trijų kambarių butą su pagerini
mais. Tinka karpenteriui, lengvų 
daiktų išdirbystei ar pataisų šapai. 
Renda .prieinama. Skambinti PRe- 
sičjent 2-0496.

' (213-217)

GARSINKITE? LAISVĖJ’
Užrošykit Laisvo Savo Draugui.

EGZAMINUO.JAM 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 LE IM ON AS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Aido Choras
Pamoka įvyks šio penkta

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

Choro prezid.
■ . I ■ .................. ■ ■ ■ ■

PRANEŠIMAI

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kuopos parengimas

Sunkiai susirgo Grubienė *

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo. Elzbieta Grubienė, žino
mojo per eilę metų LDS vaji- 

i ninko Jono Grubio žmona. Ją 
ištiko antrasis “stroke.” So-

Philadelphia Pa.
HELP WANTED-ŽmALE

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)

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.

(210-215)

Matthew A.
BUYUS

- (BUYAU8KA8)

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

jau nebe toli. Įvyks lapkričio 
15 d.

Gerbiamieji nariai” ir narės, 
ir taipgi visi vietos ir apylin
kės lietuviai kviečiami vaka
rienėje dalyvauti. Bus naTnie 
pagamintų skanių patiekalų, 
tikietas nebrangus, tik $1 as
meniui. Įžanga nemokama. 

ZB u s m u z i k a. K u r i e 
mylite š o k į i, galėsite 
pasišokti. Pradžia 6 vai. vak.

Širdingai • prašomi* tikietus 
pasipirkti iš anksto pas ren
gėjus, kad žinotume, kiek ga
minti valgių.

Tas viskas įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St., 
Binghamton, N. Y. Rengėjai

NEW. HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa rengia margumy

nų vakarą, jvyks šeštadienj, lap
kričio 22 d. Visos 5-to apskričio 
kuopos yra užkviestos sudaryti pro
gramą. Kviečiame vietinius ir i.4. 
apylinkes atsilankyti.

J. Kunca, LDS 16 kp. sekr.
(214-215)

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. ■ 

(210-215)

LEATHER WORKERS. Glazers 
and Fixers on Bower Glazing ma
chine. Good wages; steady work; 
apply or phone: IMPERIAL GOLD 
& SILVER KIT, 100 W. Nicholson 
Rd.,'Audubon, N. J. Linden 7-764Q.

(210-216)

FEMALE
CLERK. General officę work with 

knowledge of shorthand. Live in. 
Apply ih person or Phone. MASO
NIC HOME, Burlington, N. J.

Burlington 3-0300.
(213--219)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewea St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-628*
I

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

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

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

G. Shimaitls, fin. i’ašt.
(212-214)

PETRAS KAPISKAS 
j IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

G piifiil.—Laisvė (Liberty)--Penktad., Spalio-October ,31, 1952




