
$80,000,000 rinkiminei pro- 
LKP nariai. [pagandai! 
Jų skaičius vis didės.

Rašo R. M1ZARA

Šie žodžiai rašomi prezi
dentinių rinkimu išvakarėse.

Keblu pasakyti, kuris kah- 
didatas bus išrinktas preziden
to vietai. Nelengva pasakyti ir 
tai, koks bus sekamas Kon
gresas.

Po 1948 metų 
atsisako daryti 
net ir komercinė 
jos “ekspertai.”

Mat, tuomet 90 
tos spaudos skelbė, 
dentu bus išrinktas Dewey. 
Tūli laikraščiai net ir rašė, — 
ankstyvesnėse savo laidose, — 
jog Dewey jau esąs išrinktas...

pranašysčių, 
spėliojimus 
spauda ir

procentas 
jog prezi-

Viena turi būti aišku: tur
čių klasė šiuose rinkimuose 
nepraloš, nežiūrint, ar prezi
dento vietai bus išrinktas Ste- 
v suso n as ar Eisenhoweris. 

”W.ji tai žino. Ir tai žinodami, 
kapitalistai, — per demokratų 
ir republikonų partijas, — rin
kiminei reklamai išleido $80,- 
000,000!

Tai milžiniška pinigų suma!
Ir tą sumą sudėjo — tiesio

giai ar netiesiogiai — darbo 
žmonės.

—o—
Lietuvos Komunistų Partija 

šiuo metu turi apie 36,000 na
rių.

Tūla, Lietuvai 
spauda sako: tai 
Turį būti Lietuvoje 

, daugiau, negu esą!
Jei į LKP būtų

kiekvienas, kuris nori, ji tu
rėtų pusę milijono narių, ar 
daugiau.

Bet taip nėra.
>įstoti į bent kurią tarybinių 
respublikų komunistų partiją 
yra sunku, nes iš kandidato 
reikalaujama labai daug: jis 
turi būti teisingas, jis turi bū
ti 'pasiaukojęs liaudžiai, jis . 
turi būti apsišvietęs, jis turi 
būti ištikimas savo kraštui, sa
vo tautai, darbo žmonėms, jis 
turi liaudies interesus statyti 
aukščiau 
resų, jis 
santūrus,

priešinga 
permaža. 

komunistu

pri imamas

savo asmeninių inte- 
turi būti apdairus, 
ir discipliningas.

—o—
Buvo laikai, kai Lietuvos 

komunistų partijai tepriklau
sė tik tūkstantis kitas, na, ir 
didelė jų dalis sėdėjo smeto
niniuose kalėjimuose. t

Tačiau1, net ir sunkiausiose 
sąlygose, atsimename, ši parti
ja tuomet vaidino milžinišką 

id men į kovoje prieš fašiz
mą.

Lietuva dar vis tebėra že- į •
mes- ūkio šalis.

Tiesa, jos pramonė auga, 
plečiasi, tvirtėja.

Darbininkų skaičius vis te
bedidėja. Ir ji vis didės, plė
tosis.

Lietuvos žemės ūkis baigia
mas sukolektyvinti.

Visa tai lemia augimą na
riais LKP. ’

Vienas žymus lietuvių dar
bininkų veikėjas Pietų Ameri
koje rašo man, kad ir jis jau 
gavo leidimą grįžti į Lietuvą.

Jis tuoj išvyks .ten su savo 
šeima.

Naujus metus jis žada su
tikti Vilniuje.

Taigi vis daugiau ir daugiau 
Pietų Amerikos lietuvių grįžta 
į savo gimtąjį kraštą.

te,

pa-

Privalome nepamiršti 
kad tūkstančiai Pietų Ameri-' 
kos lietuvių yra priėmę Tary
bų Sąjungos pilietybę.
- ^Kiekvienas jų laukia, 

jjfelęs sparnelius, skristi į 
/vynę, skristi į namus.

Sunkios, tiesiog labai šiurkš
čios gyvenimo sąlygos Piet. A- 
merikoje neleidžia mūsų bro
liams ir sesutėms ten pasilipti, 
nežiūrint to, kad jie ten išbu-
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KAPITALISTAI IŠLEIDO 
$75,000,000 SAVO 
KANDIDATAMS
Progresyvių kandidatus tramdė 
stoka lėšų ir visokį varžymai

Washington. — -Republi- 
konai ir demokratai išleido 
75 milijonus dolerių savo 
kandidatams į prezidentus, 
senatorius ir kongresma- 
nus, kaip skaičiuoja demo
kratas senatorius Paul H.

Wall Stryto kapitalistai 
ir kiti turčiai daugiausia 
lėšų sudėjo Eisenhoweriui, 
republikonų k a n d idatui į 
prezidentus. Bet ir demo
kratų kandidatas Stevenso- 
nas gavo milijonus dolerių 
rinkiminei savo kampani
jai. Juk vien tiktai perei
tą pirmadienį, rinkimų iš
vakarėse, buvo išleista 
$200,000 Stevensono ir Tru
man o kalboms per televizi
ją ir radiją, skelbimams 
laikraščiuose ir lakstymams 
bei važinėjimams įvairių 
demokratų politikierių.

O rinkiminei Progresy
vių Partijos kampanijai 
stokavo lėšų, ir ją varžė

Sen. McCarthy vartojo 
i falšyvą dokumentą

Milwaukee, Wis. — Ra- 
gangaudis' republikonas se
natorius Joe McCarthy sy
kį savo kalboj Senate var
tojo suklastuotą (falšyvą) 
dokumentą. • v

Šį faktą aikštėn iškėlė 
Edwardas Morganas, buvęs 
padėjėjas slaptosios FBI 
policijos direktoriaus Ed
garo Hooverio. Morganas, 
kalbėdamas per televiziją, 
vadino McCarthy “fašiz
mo balsu.”

Jis priminė, kaip McCar
thy, įtardamas, būk Tru- 
mano valdžia “palaiko ko
munistus,” parodė ir neva 
valdinį dokumentą tam'įta
rimui patvirtinti.

Bet kai FBI specialistai 
ištyrė savo laboratorijoje 
vadinamą 4°kumentą, tai 
pasirodė, kad jo raštas ir 
antspauda ištisai padirbti- 
s.uklastuoti.

Prancūzai atgavę miestą 
nuo Vietnamo liaudininkų

Hanoi, Indo-Kina.—Pran
cūzų kariuomenė > persikėlė 
per Raudonąją upę ir užė
mė liaudininkų apleistą, su
naikintą Futho miestą, 60 
mylių nuo sostinės Hanoi.

Prancūzai, teigia, kad'jie 
prasiveržę ir per Juodąją 
upę, 40 mylių nuo Hanoi. 
Sako, kad tuos žygius pa
darė beveik be pasipriešini
mo iš liaudininkų pusės.

vo jau virš 20 metų.
žinau; dipukų, esančių Jung

tinėse Valstijose, kurie taipgi 
pasiryžę, progai pasitaikius, 
grįžti į Lietuvą.
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Korėjos liaudininkai atmuša 
nuolatines amerikonų atakas

įvairūs vietiniai įstatymai 
ir priešų veiksmai.

'Kapitalistinė spauda ir 
radijai boikotavo progre
syvių kandidatus — Vin
centą Hallinaną į preziden
tus ir Charlottą Bass į vi
ce - prezidentus, taip kad 
dauguma balsuotojų net 
negirdėjo apie juos.

Illinois, Ohio ir daugelio 
kitų valstijų vietiniai įsta
tymai visai užgynė statyti 
progresyvių kandidatus rin
kimams.

Indonezija sugalvojo 
keistą sumanymą dėl 
belaisviu grąžinimo

United Nations, N. Y. — 
Indonezijos delegacija keti
na pasiūlyti Jungtinių Tau
tų seimui tokį planą dėl ap
sikeitimo kariniais belais
viais Korėjoje, kad būtų 
“patenkinta ir Amerika ir 
Sovietų Sąjunga.”

Indonezija pripažįsta, jog 
tarptautinė sutartis reika
lauja sugrąžinti visus, “ti
krojo karo” belaisvius. Bet 
Korėjos karas esąs tiktai 
“policinis veiksmas,” kaip 
kad jį prez. Trumanas va
dina. Todėl amerikonai ga
lėtų ir negrąžint namo tuos 
belaisvius, kurie atsisaką 
grįžti pas Šiaurinės Korė
jos liaudininkus bei Kini
jos.

Sovietų Sąjunga reikalau
ja grąžinti visus belaisvius, 
tačiau sutinka, kad mišri 
tarptautinė komisija pati
krintų, ar kas iš tiesų neno
ri namo grįžti, ar tik buvo 
priverstas taip sakyti ame
rikonams.

Sausyj bus draftuota 
48,000 naujoką

Washington. — Armijos 
valdyba šaukia; 48,000 nau
jokų j privalomą karinę 
tarnybą 1953 m. sausio mė
nesi, v

Tai viso bus draftuota 
jau 1,202,430 vyrų nuo 
rėjos karo pradžios.

Ko

vai

Mūnšaino darykla 
arti policijos stoties

Brooklyn, N. Y. — 
džios agentai užklupo slap
tą mūnšaino bravorą, kuris 
padarydavo 1,000 galionų 
degtinės per dieną. Bravo
ras buvo tik už dviejų blo
kų nuo policijos stoties.

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė vis dar neleidžia gele
žinkeliais vežt 8 didžiuosius 
amerikinius tankus į vaka
rų Berlyną. Sako, tatai ga
dintų geležinkelį.

Korėja, lapkr. 4. — Ame
rikonų komanduojami, Pie
tinės Korėjos tautininkai 
keturis kartus žūt-būtiniai 
atakavo Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir kinus Tri
kampio kaine, viduriniame 
fronte. Bet liaudininkai vis 
nubloškė juos atgal žemyn, 
atlaikydami tą strateginį 
kaina.

Amerikonai su savo tal
kininkais taip pat šturmavo 
Jane Russell kalną, bet Ko-

Amerika duos Indijai 
dar $45,400,000

Columbus, Ohio. — 1,600 
kaliniu vis' dar maištavo. 
Valstijos milicininkai nušo
vė vieną kalinį ir sužeidė 
tris, kuomet kaliniai ėjo į 
uždraustą kalėjimo vietą.

Kelios dešimtys kalinių 
sutiko pasiduoti. Kiti dar 
tęsia maištą.

Jie sukilo pereitą penkta
dienį, reikalaudami . page- 

šarančius, ap-, rint mitybą ir kitas sąly- 
i gas.

New Delhi, Indija.—Jung
tinės Valstijos pasirašė 
techninio bendradarbiavi
mo sutartį, duodančią Indi
jai dar $45,400,000.

Amerika jau pirmiau da
vė Indijai $54,000,000.

U ž ! gau na mus iš Ameri
kos pinigus Indija žadėjo 
gerinti žemdirbystę ir fa
brikinę’ pramonę, išvystyti 
kovą prieš 
krečimąsias ligas ir kt.

------------------------------------------ ! ,

Būsią daroma pratimai net Susikirtimas tarp Indijos 
dėl įsiveržimo į Krymą ir Pakistano sienų sargų

tinių Valstijų, T ų r kijo s, 
Graikijos ir trijų kitų At
lanto kraštų karo laivai ir 
lėktuvai manevruoja visu 
Viduržemio Jūros ilgiu nuo 
Gibraltaro iki G r a i k i jos, 
Turkijos ir 'toliau. Manev
ruose dalyvauja ir sausu
mos kariuomenė.

Amerikiniai koi'espon- 
dentai teigia, jog bus. daro
ma pratimai ir dėl įsiver
žimo i Rumuniją, Bulgari
ją bei į sovietinį Krymo

Vietnamo liaudininkai vis 
žygiuoja prieš francūzus

< Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai vis dar 
žygiuoja pirmyn prieš fran
cūzus, kaip rodo patys 
francūzų pranešimai; sako, 
amerikiniai francūzų lėktu
vai “smogė” liaudininkams, 
matuojantiems į šiaurę ir 
pietus nuo Juodosios upės.

Keli tūkstančiai francū
zų, apsikasę pietinėse tos 
upės pakrantėse, 'bandys 
atremti liaudininkus.

Francūzų lakūnai mėgina 
perkirsti liau d i n i n k a m s 
vieškelį ir geležinkelį, ei
nantį į sostinę Hanoi.

Francūzai sakosi pradedą 
“žvalgų ofensyvą” iš savo 
pusės. ♦

n
DIPUKAI BURIASI 
“NUVERST SOVIETUS

Munich, Vokietija. — Su
sijungė/ devynios lietuvių, 
latvių, rusų ir kitų dipukų 
grupės ir žada nuversti So
vietų Sąjungos valdžią...

Į ................ ...
Korėja.—Amerikonai vėl 

pasakoja, kad fronte prieš 
juos pasirodę milžiniški 
mongolai.

at-rėjos' liaudininkai juos 
mušė.

Liaudininkai a ta k a v o 
Sniper Ridge kalną, bet 
amerikonai atrėmė juos ir 
atlaikė savo poziciją.

Jau ketvirta savaitė kai 
šėlsta kruviniausi mūšiai 
del kalnų pafrontėje. Savo 
žiaurumu jie prilygsta bai
siausiems apkasų mūšiams 
Pirmajame pasaul i n i a m e 
kare.

Kalinių maište vienas 
nušautas, 3 sužeisti

New Delhi, Indija. — In
dijos ir Pakistano pasienių 
sargai kirtosi per 24 valan
das. Indija kaltino Pakis
tano policiją už įsiveržimą 
į tris Indijos kaimus, o Pa
kistanas kaltino Indijos po
liciją už įsiveržimą į du jo 
kaimus.

Pasienių sargybos virši
ninkai iš abiejų pusių, pa
galiau, susitarė sulaikyt 
kautynes. Nedavė žinių 
apie nukautuosius, bei su
žeistuosius.

Tito kartoja, kad talkaus 
vakarams prieš Sovietus

Belgrad. — Atsidarė Ju- 
g o s 1 a v i j o s “komunistų” 
partijos suvažiavimas. Ju
goslavų valdovas Tito iš 
naujo pasižadėjo kariniai 
bendradarbiauti su Jungti
nėmis. Valstijomis, Anglija 
ir kitais vakarų kraštais 
prieš Sovietų Sąjungą. Pa
sakojo, kad Sovietai “vedą 
link trečio pasaulinio ka
ro.” '

Tito pranešė, kad jo val
džia išleido 3,581 milijoną 
dolerių ginklavimuisi per 5 
paskutinius metus.

Kartu jis žadėjo bendra
darbiaut su Turkija ir Grai
kija'prieš Sovietų Sąjungą 
ir reikalavo panaikint Te
herano, Jaltos ir Potsdamo 
sutartis, padarytas tarp A- 
merikos, Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos. .

Hanoi,’ Indo-Kina.—Pran
cūzai skelbia, kad, naudo
dami amerikinius lėktuvus, 
perkirto vieną svarbų vieš
kelį Vietnamo liaudinin
kams.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

SYNG. RHEE IŠ ANKSTO 
PLANAVO UŽPULTI 
ŠIAURINĘ KORĖJA
Tą faktą pripažįsta Pietines 
Korėjos tautininkų ministras

United Nations, N. Y. — 
Pietinės Korėjos tautinin
kų * prezidento Syngmano 
Rhee valdžia planavo už
pulti Šiaurinės Korėjos 
Respubliką pirma, negu iš
siveržė karas 1950 metu lie
pos mėnesį. Tatai pripaži-

Rhee užsienio reikalų mi
nistras, kalbėdamas politi
niame Jungtinių Tautų sei
mo komitete pereitą pir
madienį.
' Pvun sakė:

Angly šnipai sako, 
Sovietai galingai 
tvirtinasi Baltijoj

An-London. — Kariniai 
glijos šnipai sako patyrę, 
kad Soviętų Sąjunga galin
gai aptvirtina savo pajū
rius per 1,000 mylių nuo j kaip Pietinės Korėjos tau- 
Leningrado iki rytinės Vo- i tininku Syngmano Rhee« 
kietijos. Pasakoja, kad vi-į 
sais Baltijos Jūros pakraš
čiais. statoma’ radaru tin
klai, lėktuvų ir submarinų 
bazės. O Estijos salos Khi- 
uma (Dagoe) ir Sarema 
(Oesel) būsią paverstos to
kiomis galingomis tvirto
vėmis, kaip anglų Gibralta
ras. Iš jų Sovietai galėsią
ginti Leningradą, Rygą ir rėjos liaudininkai pranešė,
kL į kad jie išvien, su kinais sa-

Sovietu lakūnai andai i van°riais:
nušovė viena Amerikos ka-1 Kumhvos srityje atmušė 
rini lėktuvą ir paskiau du ■ atgal keturiolika atakų, ku- 
Švedijos lėktuvus, laiky 
darni juos šnipinėtojais.

Amerika ir Švedija 
testavo, kad tai buvę 
kalti” lėktuvai.

pro-1 
“ne

New Yorkas Įlindęs Į 
milžiniškas skolas

skoNew Yorko miesto 
los. per 12 mėnesių iki 
eito birželio 30 d. pakilo 
dar $74,464,915.

Taigi New Yorkas dabar 
įsiskolinęs viso jau 3 bilijo
nus, 352 milijonus ir 877,- 
062 dolerius, kaip raportuo- 
tuoja miesto finansų kon
trolierius Lazarus Joseph.

Anglų ex-minjstras 
reikalauja keist politiką 
link Korėjos
London.—EmanuelisJ Shin

well, buvęs karo ministras 
darbiečių valdžioje, ragino 
dabartinę Anglijos konser
vatorių valdžią daryti spau
dimą Amerikai, kad pakeis
tų bergždžią jos politiką 
derybose su Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkais dėl pa
liaubų.

Shinwell sakė, dabartinė 
Amerikos politika Korėjoje 
suklampino toj pačioj vie
toj ir karą ir derybas dėl 
paliaubų.
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—Mūsų valdžia buvo pa
siryžus išlaisvinti visą Šiau
rinę Korėją nuo komunis
tų (liaudininkų) iki pasku* 
tiniam jos žemės, coliui.

Bet mūsų ofensyvą prieš 
Šiaurinę K o r ė j ą sulaikė 
kliūtis, kad mums stokavo 
didžiųjų patrankų ii’ lėktų- . 
vų. Nes Jungtinės Valsti
jos, bijodamos trečio pa
saulinio karo, tada nedavė 
mūsų valdžiai sunkiosios 
artilerijos ir karinių lėktu
vų, • kurių mums reikėjo 
ofensyvui pradėti.—

Pripažinęs, kad Pietinės 
Korėjos tautininkai ruošė- . 
si užpulti Šiaurinės Korė
jos liaudininkus. Pyun, ta
čiau, tvirtino, kad šiauri
niai liaudininkai pirmi už
puolę pietinius tautininkus.

Andrius Višinskis, Sovie
tų užsienio reikalų minis
tras, pereitą savaitę nuro-, 
dė Jungtinių Tautų seimui,

Syngmano Rhee 
valdžia jau ištisus metus 
ruošėsi įsivęržti į Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką. , .

Korėjos liaudininkų 
pranešimai • ~

Korėja. — šiaurinės Ko- 

rias darė amerikonų pul
kas su 7 tankais ir dauge
liu lėktuvu.

Į vakarus nuo Mundynn 
| sumušė trylika atakų, ku
rias darė batalijonas Pieti
nės Korėjos tautininkų, A- 

! merikos talkininkų, ir pri- 
1 vertė juos atgal pasitraukti.

Nušovė keturis ameriko- 
! nu lėktuvus.

SOVIETŲ LIGONINE 
ETHIOPIJOJ

Addis Ababa, Ethiopiją.- 
Sovietų Sąjunga palaiko li
goninę prie savo ambasa
dos Ethiopijoje. Pavargė
liai ethiopai gauna nemo
kamą gydymo patarnavimą 
toje ligoninėje.

(O amerikinė spauda įta
ria, kad Sovietai vartoja* tą 
labdarybę “tiktai dėl komu
nistinės propagandos.”)

Sovietai sulaiko siunčiamus 
Berlynan jankių tankus
Berlin. — Sovietų parei

gūnai sulaikė 1 du trauki
nius iš vakarų Vokietijos, 
vežančius amerikonams 8 
didelius naujus tankus ir 
daug šarvuotų automobilių 
į vakarinę Berlyno dalį.

Švedija.—A pel iaci jos tei 
mas išteisino komunistą 
Arthurą Kairlssoną, kuris 
iš pradžios buvo nuteistas 
kaip “Sovietų šnipas.
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INDIJA SAKO: PASITRAUKIT!
INDIJOS ATSTOVAS Jungtinėse Tautose, B. Shiva 

Rao, savo vyriausybės vardu pareikalavo, idant Pran
cūzija ir Portugalija paliktų savo kolonijas Indijoje, 
ypatingai Pondicherry ir Goa.

Ne vienas nusistebės iš to fakto, kad Indijos teritori
joje dar ir šiandien kitos valstybės turi savo kolonijas,— 
tiesa, jos nedidelės, bet visgi jas turii

Francūzija turi kolonijas pietinėje Indijoje paliai Ben- 
galio įlanką. Jų vyriausia yra Pondicherry su virš 200,- 
000 gyventojų. Kitos, mažesnės: Karikai, Chanderna- 
gor, Mahe ir Yanaon. Iš vis.o Prancūzija ten turi užėmu
si 196 ketvirtaines mylias žemės su arti pusketvirto šim
to tūkstančių gyventojų.

Portugalija Indijoje turi apie 1,537 ketvirtaines my
lias žemės su virš 600,000 gyventojų. Portugalijos ko
lonijų “sostinė” yra Goa.

Pati Indija, kaip žinia, iki 1947 metų buvo Anglijos 
valdoma. Tačiau nuo senų laikų buvo ten įkėlę sa
vo koją ir Prancūzijos ir Portugalijos imperialistai. Pa
starieji dar vis nesitraukia; bet jie pasitrauks tuomet, 
kai Indija tars griežtą žodi.

Tiek Prancūzija, tiek Portugalija turi kolonijų ir Azi
joje, ir Afrikoje; Prancūzija jų turi ir Amerikoje!

Tokia kultūriniai atsilikusi šalis, kaip Portugalija, net
gi turi salą (Macao) prie pačios Kinijos, netoli Cantono 
miesto, prie Canton upės žiočių. Čia jie taipgi neilgai 
viešpataus, nes kai tik Kinijos Liaudies Respublika su
tvirtės, ji pasakys portugalams eiti laukan iš Macao, 
anglams—iš Hc-rg Kongo, o čiang Kai-šekui—iš For- 
mozos. . ,

MOTERŲ KAMPELIS 
f
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Pasaulio moterys atsišaukė
į Amerikos Sąžinę

Pasaulio moterys, orga
nizuotos į Pasaulinę Demo
kratinių Moterų Federaci- 
ją, kreipėsi į tris žymias 
amerikones su protestu 
prieš karo žiaurumus Ko
rėjoje ir ragina tuojau ka
rą sustabdyti.

Atviras laiškas yra adre
suotas Mrs. Eleanor Roose
velt, Miss Anne Lord Straus 
ir Mrs. Edith Sampson. Ji 
pasirašo federacijos sekre
torė Marie - Claude Vail- 
Jant Couturier. Tai ta pati, 
kuri išgyveno nacių kon
centracijos kempės Ausch
witz terorą ir tebenešioja 
kempės kalinio n u m e r į, 
įrėžtą jos rankon.

Greta kitko, tame atvi
rame laiške ji rašo:

“Mes žinome, kad troš
kime taikos mus remia vi
sos taiką. mylinčios pasau
lio moterys, įskaitant ir 
Jungtinių Valstijų moteris. 
Kaip ir visos motinos, ame
rikones motinos nenori, 
kad jų sūnūs mirtų svetimų 
šalių karo laukuose agre- 
syviniuose ir gėdinguose 
karuose, ar kad jų sūnūs 
būtų brutalizuoti padary
mu instrumentais šlykš
tiems veiksmams.

Ką Indija darys, jei francūzai ir portugalai jos rei
kalavimo neklausys, mes, aišku, nežinome. Bet reikia 
spėti, kad ji suras priemones, kaip tuos “burdingierius” 
“išmuvyti” iš savo pastogės.

KALINIŲ .RIAUŠES
JAU VISOJE EILĖJE valstijinių kalėjimų įvyko kali

nių riaušės: New Jersey, Michigan, Illinois, Ohio, ir 
kitur.

Kai kur tos riaušės buvo labai nuostolingos, valdžiai, 
nes sukilę kaliniai daužė baldus ir kitką, naikindami, 
kas pakliuvo. , ,

Kai kur tos riaušės, padarė kalėjimų administracijoms 
už milijonus dolerių nuostolių.

Kodėl riaušės kyla? Kame vyriausioji priežastis?
Paaiški, jog vyriausioji riaušių priežastis yra tame, 

kad kaliniams duodamas prastas maistas.
Kita priežastis: kaliniai perankštai sukišti į kameras, 

—kaip silkes į bačkas.
Dalykas tame: nusikaltimų skaičius, kriminalistų skai

čius mūsų krašte ne mažėja, o daugėja, gi naujų, žmo
giškesnių kalėjimų valstijų valdžios nestato. Dėl to 
kaliniai ir kišami ankštai.

Viskam brangstant, kalėjimų administracijos neskiria 
kaliniam maitinti propo^’cionalės su kainų kilimu pinigų 
sumos. Vadinasi, perkamas prastesnis, pigesnis maistas 
ir jo perkama mažiau.

Visa tai atsiliepia į kalinių sveikatą ir juos veda į 
desperaciją. .

Norint išvengti kalinių riaušių, reikia kuoveikiausiai 
imtis priemonių jų būviui gerint: statyt erdvesnius, šva
rius; žmoniškesnius kalėjimus, taipgi aprūpinti kalinius 
geresniu maistu. Na, ir reikia gerinti visokios jų bui
ties sąlygos. • x

Privalome atsiminti, jog kalinys, paimtas į kalėjimą, 
statomas prie darbo. Jis dirba, o tai reiškia, kad jis 
pilniausiai užsidirba savo pragyvenimui.

Kalėjimai, sakoma, yra palaikomi tam, kad perauklėti 
žmones, iš blogų padaryti geresnius, idant kalinys, išė
jęs iš kalėjimo, būtų žmoniškesnis, geresnis, negu jis 
buvo, kai į kalėjimą buvo paimtas.

Jeigu taip, tai tenka kalėjimuose sudaryti tokias są
lygas, kuriose žmogus iš tikrųjų galėtų šiek tiek persi - 
auklėti.

Bet daugely} kalėjimu režimas yra labai žiaurus, na, 
ir dėl to kaliniai kyla, dažnai rizikuodami savo gyvybe.

MOŠŲ KONCERTAS
IKI LAISVĖS METINIO KONCERTO tepasiliko tik 

trejetas gerų dienų.
Koncertas, kaip žinia, įvyks Liberty Auditorijoje, 

Richmond Hill, N. Y. ,
Mes raginame, mes prašome visus gerus laisviečius, 

kad jie ne tik patys būtų koncerte, o kad atsivestų ir 
savo prietelius, savo pažįstamus, savo draugus.

Metinėje mūsų šventėje, meno šventėje, privalo da
lyvauti juo daugiau žmonių, nes tai neš dienraščiui ne tik 
medžiaginę, o ir moralinę naudą!

“Kur tiktai Amerikos 
moterys išgirdo tiesa apie 
Korėjos karo pobūdį, jos 
prieš tai pakėlė savo balsą 
ir stojo veikti.”

Laiške toliau primena, 
I kaip birželio 25-tą tūkstan
tis amerikon.ių buvo suvy- 
kusios į U. N. Korėjos ka- 

į ro dvejų metų sukaktyje 
i los ėjo reikalauti, kad ne- 
; būtų ka.ro trečiųjų metų.

Pasaulietės taipgi pager
bia tas tris kariškių moti- 

I nas, kurios taikos reikala- 
: vimą uždėjo Washington© 
, valstijoje ant baloto, kad 
i piliečiai galėtų pasisakyti. 
, Ir primena daug kitų Ame- 
I rikos moterų veiksmų tai
kai:

“Kada Jungtinių Valsti
jų moterys sužinojo apie 
vartojimą degančio gasoli- 
no prieš beginkles moteris 
ir vaikus.’ kuomet jos suži
nojo apie laukinišką sker- 

i dimą nuginkluotu karo ka
liniu Kodže saloje, jos pa- 

• sipiktino,’ jos protestavo ir 
reiškė savo pageidavimą 
taikos.”

“Jūs pačios nepridėjote 
prie jų savo balso prieš 
tuos baisumus,” rašo paba>- 

I rančiai amerikonėms po- 
j nioms pasauliečių moterų 
organizacija, kuri atsto
vauja kelių dešimtų valsty- 

' bių organizuotas taikai mo
teris. “Jūs neprotestavote 
prieš sisteminga naikinimą 
moterų ir kūdikių degini
mu gyvu. Nei gailestis 
amerikoniu motinu, neigi 
kankinės korėjietės moti
nos nesukėlė iš jūsų nei 
mažiausio protesto jūsų 
valdžiai prieš paaukojimą 
tų motinų vaikų. Jūs nie
ko neveikėte, kada jūsų 
valdžia: su; pasigyrimu pa
sinio jo bombavimu sunai
kinti 78 Korėjos miestus, 
jau ir taip apgailėtinai su
žalotus likučius namų pa
versti į pelenus.”

Taipgi‘kritikuoja jas už 
neraginimą valdžios užgir- 
ti Gene vos sutartį. Ta su
tartis uždraudžia kariau
ti bakterijomis, uždraudžia 
skleisti ligas.

Pasaulietės aukštąsias 
amerikones kaltina bandy
me “nuslėpti fiesą” ir 

“Jungtinių Valstijų val
džios prasikaltimą kas lie
čia Korėjos karą.” Pareiš
kia, kad jos, kaipo narės 
Amerikos delegacijos Jung
tinėse Tautose privalo veik
ti taikai. Kad to nepada
riusios “viso pasaulio mo
terų akyse pasirodo kaip 
pagelbininkės tuose prasi
kaltimuose prieš žmoniją. 
Jos sprendžia jus ne iš jū
sų įžodžių, bet iš jūsų dar
bų.”

Perskaičius tokį {kaltini
mą mūsų šalies tų moterų, 
kurios pastatytos neva sau
goti pasaulyje taiką ir au
klėti žmoniškumą, kilo klau
simas:

“Nejaugi mūsų šalyje nė
ra vadovaujančių moterų, 
kurios pritaria taikai, ne 
karui? Kurios kovoja už 
vieni kitiems draugingumą, 
ne vieni kitų žudymą? Ko
kia būtų gėda, jeigu tarp 
milijonų moterų. nebūtų 
moters! Atsiminiau: yra. 
Viena tokių žymių vado
vių ir kovotojų už taiką ir 
žmoniškumą yra Elizabeth 
Gurley Plynn. Bet... ji 
komunistė, Foley Square 
teismabutyje teisiama ei
nant Smith aktu. A-a.

Wayne Morse, senato
rius iš Oregon valstijos. 
Jis prieš prezidentinius 
rinkimus atsimetė nuo 
republikoną ir parėmė 
demokratų kandidato Ste- 
vensono kandidatūra. /

Motina ir vaikas
Pirmesnėse šio skyriaus 

laidose buvo apie maitini
mą kūdikio motinos pienu 
ir apie paruošimą kūdikiui 
papildomojo maisto prade
dant vaisių ir daržovių 
sunkomis. Šioje talpiname 
apie papildomuosius krak- 
molinguosius (miltinius).

Koše. Pradedant papildo
mą maitinimą, kūdikiui pir
mą kartą paprastai duoda 
skystą monų,, košę, tuo pa
keičiant vieną maitinimą 
krūtimi. .

Į švariai išplautą kaistu- 
vėlį (aliuminį, emaliuotą ar 
alavuotą) . įpilama viena 
stiklinė vandens, prideda
ma ant šaukšto galiuko 
druskos, ir kaistuvėlis sta
tomas ant ugnies. Kai tik 
vanduo užverda, iš lėto įpi
lama 2 arbatiniai šaukšte
liai monų kruopų (creąm 
of. wheat) ir virinama jas 
ant silpnos ugnies., maišant 
šaukštu 15-20. minučių, kol 
nuverta maždaug pusė van
dens, Paskui įpilama pusė 
stiklinės nevirinto pieno, 
pridedama vieną kupiną 
arbatinį šaukštelį smulkaus 
cukraus arba vieną gabalėlį 
pjaustyto. Nuolat maišant 
šaukštu, košė 1-2 kartus už
virinama. , • : ‘ '•

Kisielius. Vieną maitini
mą krūtimi galima pakeis
ti taip pat kisieliumi.

Reikia perrinkti du ne
pilnus šaukštus spanguolių 
(serbentų, aviečių arba vyš
nių), apipilti ant sietelio 
verdančiu vandeniu. Taip 
nuplautas uogas sutrinti 
šaukštu. Sutrintos uogos 
dedamos į musliną, ir iš jų 
išspaudžiamas arbatinis 
šaukštelis sunkos, šią sun
ką uždarame inde stato 
tamsioje, vėsioje vietoje 
(ją vėliau supila į gatavą 
kisielių).

Išspaudos užpilamos sti
kline karšto vandens, sta-1 
tomos ant ugnies, sušildo
mos iki pasirodo garas ir 
košiamos per marlę. Dalį 
iškoštų nuovirų (į stikli
nės) atvėsina iryjose pra- 
skiedžia 2 arbatinius šaukš
telius bulvinių miltų. Liku
sias nuoviras užvirina su 3 
pilnais šaukšteliais cukraus 
ir supila jas. į tą su bulvi
niais miltais, visa laika 
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maišant bulvinius miltus. 
Duoda kisieliui dar kartą 
užvirti ir tuoj Dat perpila 
ii į kitą indą, tolydžio mai
šant, kad neužsitrauktų 
Dienelė. Perviręs kisielius 
darosi vandeningas. Kai ki
sielius truputį ataušta, į jį 
supila iš uogų išspaustą ža
lia sunka.

Kisielių reikia virti ema
liuotame inde ir tik vienam 
maitinimui. Bulvinius mil
tus būtinai reikia praskies
ti uogų nuoviromis, o ne 
vandeniu.

Vienas žindymas pakei
čiamas koše arba kisielium 
ne iš karto. Pirmą dieną 
duodama iš šaukštelio 10- i 
15 gramų košės, o paskui i 
ir vėl krūtį. Didinant kas- ' 
dien košės kiekį vienam 
maitinimui ir* trumpinant 
žindymo laiką, 6-7 dieną 
duodama. 100 gramų košės į 
(pusė stiklinės) ir po to’ kū-1 
dikiui krūties jau nebeduo-1 
dama. Kitą dieną tam mai
tinimui košės vėl duodama 
daugiau ir palaipsniui pa
didinama iki 180-200 gra
mų košės dienai.

Tuo būdu 6-ių mėnesių 
kūdikis gauna 4 kartus per 
dieną krūties pieno, vieną 
kartą 200 gramų košės, o 
prie vieno iš maitinimų 
krūtimi 3 - 4 arbatinius 
šaukštelius žalios sunkos.

Nuo ko pradėti papildo
mą maitinimą — nuo košės 
ar nuo kisieliaus, nesvarbu. 
Toliau košę ir kisielių gali
ma duoti padieniui.

Septintą mėnesį galima 
įvesti antrąjį papildomą 
maitinimą, lygiai taip pa
laipsniui pakeičiant kitą 
žindymą koše ar kisieliumi, 
žiūrint, nuo ko buvo pradė
tas papildomas maitinimas. 
Papildomą maistą galima 
kaitalioti su maitinimu krū
timi šitokiu būdu: rytą — 
krūtis, antras maitinimas- 
papildomas, trečias — krū
tis, ketvirtas — papildomas 
ir penktas—vėl krūtis.

Aštuntą mėnesį prieš vie
ną iš maitinimų; krūtimi 
galima duoti daržovių piu
rės (tyres) ar keptą obuo
lį. Apie tai, kaip jie pa
ruošiami kūdikiui, tilps se
kamose šio skyriaus laido
se. • . *

Nešiojančioms su dideliais 
iškyšuliais žiedus dabar yra 
pritaikytos ir atitinkamos pir
štinės. žiediniam pirštui pa
siūtas duboltavai platus, kaip 
sūrmaišeliu kas, pirštas.

Spalio 30-tą daugelis divor- 
so bylų, turėjusių įvykti Pro
vidence mieste, tapo atidėtos 
dėl to, kad advokatai nestojo 
teisman. Sužinota, kad nesto
jo katalikai advokatai dėl to, 
jog jiems dvašiškija uždrau
dė imti vesti divorso bylas.

Valymas neplaunamų 
drabužių

Praėjusią šūvaitę šiame 
skyriuje buvo rašyta apie 
valymą tūlų dėmių iš plau
namų baltųjų drabužių. Bu
vo paduota tiktai daugme- 
niškoji proporcija bleach 
(blyč)—puodukas į 18 ga
lionų vandens (apie tiek tal
pina skalbiamoji • šeimos 
mašina). M až meniškoji 
proporcija yra:

šaukštas bleaęh kvorton 
vandens _ silpnesnėms dė
mėms, kaip kad šviesio
sioms alkoholinėms ar so- 
dės spalvoms. Stipresnėms 
dėmėms, gali reikėti stipres
nio skiedinio. Mirkyti dė
mes ne mažiau 15 minučių. 
Gerai perplauti.

Kadangi bleach silpnina 
spalvą, tad ir skalbiamus 
spalvingus drabužius ne vi
sus bus saugu su bleach va
lyti.

Norint sausai valyti
Pirm visko sužinok, iš ko 

dėmė gąyosi.. Tąda sužinok 
to valymui tinkatną chemi
kalą. Kas išvalo vienos rū
šies dėmę, tas pats gali 
tiktai įstiprinti kitos rū
šies dėmę.

Gavusi, valymui medžia
gą; ją išbandyk ant nema
tomo sklypelio to drabužio, 
kurį valysi., Pažiūrėk, ar 
atlaikys spalva.

Žiūrėk savo ir šeimos sau
gumo. Jei chemikalas yra 
degamas, o bute yra auto
matiškas gasui užkurti 
žiebtukas, ar kas rūko, gali 
užsidegti. Kartais užside
ga vien tiktai dėl spaudimo 
oro uždarame bute, kada 
perdaug dujų prisirenka. 
Dėl ‘to bile kokią valymui 
medžiagą vartojant yra ge
ra praktika laikyti langą 
pravirą, o kūr sąlygos lei
džia, geriau dirbti atvira
me ore.

Ko neverta pradėti
Nebandyk valyti dėmę iš 

šviesaus drabužio, kuris 
jau yra? šiaip suteptas, 
murzinas, nes išvalytoji vie
ta tikrai pasiliks skirtinga, 
šviesesnė.

Taip pat neužtikrintas 
pasisekiiųas su kieto audi
nio, standžiai suaustu dra
bužiu. Ir tųli minkštieji, 
turintieji labai lygų, bliz
gantį paviršių, irgi sudaro 
sunkumų.

Sekamuose skyriuose bus 
receptų, kokios dėmės kuo 
valomos.

Pirmu kartu New Yor- 
ko miesto istorijoje 1952 m. 
u ž s i r e g i stravo balsuoti 
daugiau moterų, negu vy
ru. *

Šeimininkėm
Tradicinis pumpkinas

•Amerikiniu, pumpkinu yra 
susidomėjusi visa- šeima, o y- 

’pačiai motina* ir vaikai. Ma
mai rupi pumpkino vidus, o 
vaikams lukštas. Mažiesiems 
įdomu visokios iš. lukšto iš- 
piaustytos figūros, veidai. 
Jaunimui pumpkinas primena 
metinį kaukių ’balių, kuriame 
jie linksmai ir laisvai šposau- 
ja, ne^ nėra žinios, kas tą kau
kę dėvi. Toji nežinia sukelia 
spėliojimus, kartais ilgėsingą 
lūkestį, o tuo pat sykiu 
liuosc.oja nuo paprastose 
eigose būtinų formalumų.
Šeimininkes pumpkinas

Pamatinis vartojimas 
pajams. Receptas toks:

puodukas ir 3 ketvirtosios 
dalys išvirto, sausai nusunkto, 
sugrusto pumpkino

trys ketvirtosios dalys puo- 

2 pusi.—Laisve^ (Libertyh'Ttečiad., Lapkr.-November 5, 1952

dūko rudo cukraus
trys ketvirtosios dalys šauk

štelio druskos
šaukštelis cinamono
puse šaukštelio ginger (im

biero)
pusė Šaukštelio nutmeg 
du kiaušiniai 
puodukas evaporated pieno 
puisė puoduko vandens.
Sumaišyk cukrų su priesko^ 

niais. įmaišyk į pumpkiną. Su 
šakute suplak kiaušinius ir į 
juos įmaišyk pieną ir vandenį, 
paskiau pumpkiną. Pertrink 
per tankų sietelį.

Supilk tešlą į jau anksčiau 
pajaus lukštu paklotą ir ge
rai atšaldytą blėtelę. Turėk iš 
anksto įkaitintą iki 450 F. 
laipsnių pečių ir tuojau įkepk 
pajų. Kepk 15 minučių tuo 
karščiu, o paskiau sumažink 
karštį iki 300 ir dar kepk 45 
minutes ar iki viduriu smeigtą 
sidabrinį peilį ištrauksi neap- 
sivėlusį tešla. Atvėsink pasta
tytą ant grotelio, kur statai 
tortus.

Jeigu pumpkinas atrodytų 
perdaug vandenytas, pirm su
maišymo su kitais produktais 
kaitink, maišant, ant lengvos 
ugnies, kol išgaruos skysčių 
perviršis.

Paduoda šaltą. Kas nori įs 
išgali pagerinti, uždeda šauk^ 
tą suplaktos grietinės, kiti šal- 
tainės, dar kiti medaus, varš
kės. .

I

Pamatinis lukštas

2 puodukai persijotų miltų 
šaukštelis druskos
3 ketvirtosios dalys puodu

ko sušaldytų riebalų
5 ir pusė šaukštai šalto van

dens
ketvirtoji dalis puoduko mil

tų (atskirai nuo anų).
Persijok miltus su druska 

ant vaškuotos popieros. Už- 
dėstyk gabalėliais riebalus ir 
dviemis peiliais, kryžiavai, 
kruopelėmis įpiaustyk į mil
tus. Indelyje į mažąjį kiekį 
miltų įmaišyk vandenį. įmai
šytą, dadėk į miltus, maišy
dama dvišakiu, iki miltai biSjd 
kelį sulips. Atšaldyk apie pus
valandį. Paskui ant biskelį* 
pamiltuotos vaškuotos popie- 
ros ištiesk ir lengvai, nesu- 
spausdama, ištampyk, išplok 
apie 8 dalies colio storio ir 
reikiamo pločio. Išklok blėte
lę. Pilk pumpkiną į gerai at
šaldytą.

To kiekio užteks pakloti 
dviem pajams arba vienam to
kiam, kuris kepasi paklotas ir 
užklotas. Pumpkininių neuž
kloja. N.

Today’s Pattern

yra

9114
14"—22" 

TAU.

pa-
su- Pattern 8114 for dolls 14, 16, 18, 

. 20, 22 inches—one main pattern 
for each garment. For yardages, 
see the pattern.

Užsakymą su 35 centais < 
pažymėjimu formos num 
rio ir dydžio siųskite; Pa 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, •



Los Angeles, Cal.
Didelis “Mixmasteriu” 
rudeninis parengimas

Ruduo jau atvyko, medžių 
lapai jau pasipuošė įvairiom 
spalvom; dienos jau trumpes
nės ir kaskart darosi vėsesnės, 
Štai visa reiškia, kad jau ir vėl 
laikas LDS 205-tai kuopai pa
sirodyti su savo meniškom 
spėkom.

Už vienos savaitės, tikriau 
pasakius lapkričio 9, įvyks 
“Mixmasteriu” didelis rudeni
nis parengimas. Bus lošimas 
ir koncertas. Įvyks paprastoj 
vietoj. North Star svetainėj, 
1631 W. Adams Street.

Viso šio vakaro vedėjas 
yra mums gerai pažįstamas | 
menininkas Walter Raila. Jo 
pastangomis matysime gražią ! 
programą. Bus sulošta juokin- j 
ga vieno veiksmo komedija, 
kurią Walteris pats parašė. 
Lošėjai jo pagamintam veika* i 
le bus, pats Raila, jo žmona 1 
Marytė ir Angela Adams. j 
Pamatysim kas įvyksta kai ! 
vienam beturčiui vyreliui ten
ka susikibti su dviem mote- į 
rim.

l Angela Adams, apart loši- 
finų, padainuos mums dar ir 
keletą dainelių. Vėl teks iš
girsti seniai negirdėtą mote- ; 
rų trio, kurį sudaro Cecelia 
Casper, Jean Bogdal ir Virgi
nia Wonder. Jos stropiai ruo

l 1 1 ■ ................ m1.1. 1 .......................... ................................................-- i r-

UŽBURTOJI SIELA
10-24-5? Parašė ROMAIN ROLLAND -*-8—

(Tąsa)
Bet jos skruostai paraudu; jos šaltu

mas neatsilaikė nuoširdžiaiK juokui ma
želės, patenkintos savo išdykavimu. Ji 
ėmė juoktis kartu: *

—Ach! tu mane sučiupai!
Silvi baėmė jos ranką, ir jiedvi, ėjo 

T tolyn, švelniai derindamos viena prie ki
tos žingsnius.

— Tu jau seniai čia? — klausė Ane
ta. , . .

—O! jau pusvalandis! — neabejoda
ma patvirtino Silvi.

— Negali bhti? — suriko lengvatikė 
Aneta.

— Aš.sekiau tavo judesius. Mačiau 
viską, viską. Tu kalbėjai eidama.

— Tai netiesa! tai netiesa! — ginčijo 
Aneta. — Ach! melagėle!

Jų rankos spaudė viena antrą. Jos 
pradėjo kalbėtis apie atliktus reikalus. 
Abi labai džiaugėsi. Pačiame įkarštyje 
pasakojimo apie baltiniams medžiagų pa
rodą Bon Marše magazine, kur viena jau 
buvo buvusi, kita dar turėjo užeiti, per
einant skersai triukšmingą gatvę, su tik
ru mažų paryžiečių instinktu besisprau- 
džiant tarp automobilių, Silvi sušnibždė
jo Anetai į ausį:

— Tu manęs nepabučiavai!..
Aneta staiga susigriebė, ir jų vos ne- 

suvažinėjo. Pasiekus šaligatvį, nesu
stojant, jų snapukai susijungė... Jos da
bar ėjo susiglaudusios siaura gatvele, 
kuri vedė... Kur ji vedė?

—Kurgi mes einame?
Jos sustojo,, patenkintos, kad beplepė- 

damos paklydo; Silvi, sugriebdama Ane
tą, tarė:

' — Pusryčiaut kartu.
Aneta gynėsi (staigmena ją sužavėjo, 

bet ir šiek tiek varžė: ji buvo nuosekli), 
pasakodama apie savo seną tetą, kuri 
jos laukia. Bet Silvi del tokių smulkme
nų nesijaudino: sykį jau sugavusi Ane- 
tą, daugiau jos nebepaleis. ' Ji privertė 
ją tetai patelefonuoti ir nusivedė į jai 

/ žinomą pieno gaminių užkandinę. Abiem 
merginom, labiausiai Anetai, didelis 

• malonumas buvo šie pusryčiai, kuriais 
Silvi užsispyrė pavaišinti, savo turtin
gesnę seserį (ši tai suprato). Aneta 
gardžiavosi viskuo. Ji skonėjosi duona, 
gerai iškeptu kotletu. Pagaliau buvo dar 
žemuogių su grietine, kurias jos lyžčiojo 
smaguriaujamos.

. Bet liežuviai dar labiau buvo užimti 
ĮL pokalbiu negu valgymu. Vis dėlto jos 
Ą kalbėjosi tik apie nereikšmingus daly

kus, pripildydamos viena kitą žvilgs
niais, balsu, spinduliavimu. Instinktas 
turi savo kelius, ir trumpiausius, ir ge
riausius. Jos skriejo aplink, skriejo 
kaip tos dūzgiančios, vapsvos, kurios

prieš nutūpdamos dešimt kartų apsuka 
aplink lėkštę. — Jos ten nenutūpė...

Silvi atsistojo ir tarė:
— O dabar reikia eiti į darbą.
Aneta atrodė lyg. skriaudžiamas vai

kas, kuriam staiga atimamas saldusis 
patiekalas. Ji tarė:

— Buvo taip gera! Man to dar neuž
tenka. . ,

— Nė man, — pasakė Silvi juokda
masi. — Kada vėl tęsime?

— Kuo greičiausiai ir ilgiau... Per 
greit pabaigėme.

— Tad šį vakarą. Ateik apie šeštą va
landą manęs pasitikti prie dirbtuvės du
rų.

Aneta sumišo.,
— Bet argi mes būsime-vienos?
Ji nerimo dėl minties, kad gali susi

tikti “kitą”.
Silvi joje skaitė.
— Taip, taip, būsime vienos, — pasa

kė ji nuolaidžiai, su krisleliu pašaipos. 
Ji ramiai paaiškino, kad draugas išvy
kęs į provinciją praleisti dvi ar tris die
nas savo šeimoje. Aneta paraudo, kad 
Silvi ją atspėjo. Ji jau nebeatsiminė, 
kad dar vakar ir dar- šį rytą buvo nusi
stačiusi parodyti jai savo moralinį ne
pritarimą. Vietoje moralės ji dabar ži
nojo tik vieną dalyką: “Šį vakarą jo ten 
nebus.”

— Kokia laimė! bus galima praleisti 
visą vakarą kartu. 

♦
Ji tai pasakė, suplodama rankomis. 

Silvi pakraipė koją, lyg eidama šokti, 
linksmai išsišiepė ir tarė:

—Visi patenkinti. — Paskui, surim
tėjusi, nes įėjo kažkoks ponas, pasakė:

—- Iki pasimatymo, brangioji! — ir 
išlėkė kaip strėle.

Jos susitiko po keleto valandų prie iš
einančio išdykėlių spiečiaus. Plepančios, 
besidairančios, lekiančios, baigiančios 
šukuotis prieš kišeninį ar kurio nors 
gatvės kampo veidrodį, siuvėjėlės praei
damos atsigrįždavo ir savo pavargusio
mis akimis, gyvomis ir smailiomis, ap
žiūrinėjo Anetą ir, lėkdamos, ’dairyda
mosi, plepėdamos, dar už dešimties žing
snių atsigrįždavo pasižiūrėti į Silvi, bu
čiuojančią Anetą. Anetai buvo skaudu 
supratus, kad ir Silvi buvo taip pat ple
pėjusi kaip ir jos.

Ji nusivedė seserį pietų į Bulonę. Sil
vi pati pasisiūlė kviečiama. Norėdamos 
išvengti tetos “O!” ar “A!”, jos susita
rė, kad Silvi bus pristatyta kaip draugė. 
Bet tai jai netrukdė baigiantis pietums, 
kai šertoji ponia, patenkinta gudragalve- 
lės meilikavimais, pakilo eiti į savo kam
barį, ją pavadinti “mano tetule”, neva iš 
paprasto familiarumo...

(Bus daugiau)
W • 3 z »

šiasi šiam vakarui. Apart trio 
rengiasi mus palinksminti sa
vo dainomis ir Joe Zdana, ku
ris visuomet gerai atlieka savo 
užduotį.

Turėsime progos vėl išgirs
ti ir jaunuolius Bob Uston, 
Bob paskambins' ant piano, ir 
Janice Melfi su savo akordio- 
nu pagros. Taipgi pasirodys ir 
muzikali grupė, kurią sudaro 
Vera ir Jerry Andrews ir El
sie ir Mike Dalawrak.

Po programos linksminsi
mos ir šoksim prie muzikos, 
kurią teiks mums Joe Men- 
dell ir jo orkestrą.

Programa prasidės 4-tą va
landą po pietų. Svetainės du
rys bus atdaros 3-čią valan
dą. Taigi, nepamirškime at
vykti j North Star svetainę, 
1631 W. Adams St., lapkričio 
(Nov.) 9 d., 1952 metais.

• 
Susilaukė dukters

Ketvirtadienį, spalio (Octo
ber) 16, Park view ligoninėje 
mūsų mylimas gydytojas, Dr. 
Grasska ir jo žmona, Mildred, 
susilaukė gražios dukrelės. 
Dukrelė atvyko į šį pasaulį 
sverdama 7 svarus ir 14 unci
jų. Tėveliai pavadino ją Ron
nie Kit. Linkime laimingiems 
naujagimio tėveliams gražiai 
išauklėti dukrelę.

• -Į' r‘ •

Lietuviška įstaiga
Šiomis dienomis atsidarė 

nauja lietuviška Įstaiga —tai 
A. Casper laidotuvių įstaiga.

Vieta pavadinta COWLEY & 
CASPER FUNERAL HOME 
ir randasi po No. 935 West 
Washington Blvd. Telefonas: 
PRospect 1061.

ši laidotuvių įstaiga yra 
pirmutinė lietuviška tokia vie
ta visoj Los Angeles apylin
kėje.

Nelaimėj ištikus, liūdesio 
valandoj, A. Casper suteiks 
Los Angeles lietuviams drau
gišką patarnavimą. Rep .

Lawrence, Mass..
Lawrence nedarbas ma

žai tesumažėjo. Daugelis 
darbininkų jau baigė če
kius. Dabar neturi nei dar
bo, nei čekių. Tai yra sun
kus gyvenimas, ypač su šei
mynomis. 0 jeigu kur gau
ni darbų, tai turi atidirbti 
už tris darbininkus x ir už 
mažą algą. Su kuomi tik 
susitiksi, visi dejuoja, “kas 
bus toliau, kaip reikės gy
venti.”

Kapitalistinėje tvarkoje 
gerumo negalima n laukti, 
nes išnaudotojams darbi
ninkai neapeina/ Jiems tik 
rūpi, kaip susikrauti mili
jonus. Iš ' darbininkų iš
traukia visas spėkas ir pas
kui siunčia už dirbtuvės 
vartų.

Darbininkiškose šalyse 

darbininkai neturi baimės, 
kad neteks darbo, nes yra 
aprūpinti pilnu pragyveni
mu.

Jau artinasi Lietuvių Li
teratūros Draugijos* 7-tos 
Apskrities konfer e n c i j a. 
Įvyks lapkričio 16 d. South 
Bostone. Yra ir mūsų iš
rinkta, rodos, 5 delegatai. 
Tik aš norėčiau draugams 
pastebėti: Kurie esate iš
rinkti, visi dalyvaukite kon
ferencijoje !

S. Penkauskas

Montreal, Canada
Sugautas lenkas žmogžudys

Pabėgėlis lenkas, Maksy--' 
milian Ciesla, kuris pabai
goj rugsėjo mėnesio Ya- 
maska,. East Quebec, mies
čiuke, kėsindamasis api
plėšti krautuvininką, jį 
mirtinai pašovė, pagaliau, 
spalio 17 d., Šv. Lauryno 
upės saloje, sugautas. Pa
sirodė, kad .plėšikas buvo 
veik pasiruošęs ir žiemavo- 
ti tose salukėse. Susitau
pęs. pusėtinai konservuoto 
maisto, šiltų drabužių, tris 
laivelius (vieną motorinį), 
kuriais jis naktimis ir kil
nojosi nuo salukės į salukę.

Pagautas prisipažino^ nu
žudęs žmogų (policijai pa
rodžius, pažino ir kritusio 
žmona Mrs. Houle). Taip
gi policijai gyrėsi, kad jis 
laike Antrojo pasaulinio 
karo Lenkijoje dalyvavo 
partizanų kovoje prieš vo
kiečius ir rusus. Tačiau, 
kaip jis galėjo būti parti
zanu tada, kuomet dabar 
tėra tik 21 metu amžiaus?1 v

Provinciale kriaučių 
konferencija

Vyriškų drabužių kriau
čių unija — Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica-— spalio 18 ir 19 die
nomis, Cornwalle miestely
je, 'atlaikė 5-tą provincialę 
konferenciją. Dalyvavo iš 
visos provincijos 79 delega
tai. Jų tarpe ir lietuvis, 
veiklus unijos narys, J. Pe
trauskas.

i Konferencija priėmė visą 
eilę rezoliucijų, kaip kurios 
liečiančios' labai svarbius 
klausimus, kaip: kova prieš 
kompanijų unijas, įsteigi
mas darbininkams medika- 
lio čentro, stubų trūkumo 
reikalas, sumažinimas dar
bininkams Income Tax’u, 
panaikinimas laukimo lai
ko, gavimas bedarbio ap- 
draudos laike nedarbo, ir 
tt. ’

Išvažiavo į JAV
Jannett Crombie-Kielaitė 

anądien išvažiavo kuriam 
laikui į Jungtines Ameri-

Camden, N. J.
Biaurus suokalbis

Prieš keletą dienų čionai 
pasibaigė unijos veikėjo An- . 
thony Valenti byla. Jis buvo 
apkaltintas melavime, kai jis 
1949 metais, pildydamas Taft- 
Hartley įstatymą, pasirašė afi- 
devitą, kuriaųie pasakyta, kad 
jis nėra komunistas. Buvo pa
trauktas teisman ir teisiamas. 
Džiūrė “surado” kaltu, ir da
bar šiam veikėjui grūmoja 10 
metų kalėjimas ir $20,000 fi
nansinė bausmė, žinoma, tuo
jau paduota apeliacija į aukš
tesnį teismą. Jis laikomas ka
lėjime ir neišleidžiamas po 
kaucija.

Anthony Valenti yra United 
Packing House. Workers, CIO, 
unijos 80-to lokalo biznio a- 
gentas. Unija turi suorganiza
vus milžiniškos Campbell 
kompanijos darbininkus. Kom
panijai tarnaujanti valdžia 
nori uniją sudaužyti.

Tos pačios unijos sekretorę 
Mrs. Sylvia Neff už panašų 
“prasikaltimą” nuteisė praėju
sią vasarą. Už tokį pat Taft- 
H arti e.y įstatymo “sulaužymą” 
yra apkaltinta buvusi lokalo 
80-to sekretorė Miss Olga Ze- 
nchuk. Tas aiškiausiai parodo, 
jOg čia yra sudarytas suokal
bis sunaikinti kovingą maisto 
pramonės darbininkų uniją.

Koresp. 

Pittsburgh, Pa.

kos Valstijas aplankyti sa
vo sesutę ‘Nellie Mitkuvie
ne, kuri, sakoma, šiuo tar- 
pu yra serganti.

♦
Stulginskiams staigmena

Gerų draugių ir draugų 
iniciatyva, kopperuojant siu 
jų vaikais, spalio 19 d., ver-' 
duniečiams Petrui ir Mar-I 
celei Stulginskiams buvo’ 
surengta graži staigmena- 
balius pagerbimui juodvie- 
jų 30-ties metų vedybinės j 
sukakties proga.

Balius buvo linksmas ir 
vaišingas. “Jaunavedžiam” 
palinkėta daug laimės ir 
suteikta dovanų. J.

Pagaliau žmonių protestas 
privertė mūsų valdovus Steven 
Nelsoną išimti iš narkotikų- 
psichopatų apskrities kalėjimo 
skyriaus ir padėti į paprastų 
kalinių skyrių. Jau 127 die
nos kaip Nelsonas sėdi kalėji
me ir nepaleidžiamas po kau- 

I cija. Jis yra nuteistas dvide
šimties metų kalėjimam Nors 
yra paduota apeliacija į aukš
tesnį teismą, bet reakcionie
riai atsisako išleisti po užsta
tu. \ . .. » ,
. Nelsonas nuteistas 20 metų 
kalėjimai! pasiremiant senu, 
1919 metais išleistu, Pennsyl- 
vanijos antisindikalistiniu įsta
tymu. Be to, jis laukia naujo

teismo. Jis bus su kitais ko
munistais teisiamas pagal 
Smith Aktą. Jam grūmoja 
nauja bausmė. Būdamas kalė
jime jis negali gerai pasiruoš
ti prie naujos bylos. Rep.

Miami, Fla.
Užklupo gausūs lietai

^Spalio 27 dieną, pas mus į- 
vyko gamtiška katastrofa, nes 
buvo laukta ateinančio uraga
no, kuris vargais negalais išsi
sklaidė, tai jo vietoj pašiuro 
lietus lyt per 23 valandas, o 
tame tarpe per 12 valandų be 
jokio viesulo lietus pylė, kaip 
iš kibiro be jokio perstosimo. 
‘Miami Herald” apskaičiavi
mu, lietaus iškrito 9 coliai, 
kuris tekėdamas į žemesnes 
vietas-slėnius ir gatves, viską 
užliejo. Vanduo užliejęs, atro
dė kaip kokios pelkės. Daug 
namų ir auto mašinų buvo ap
semta, vietomis policininkai 
basi dabojo tvarką, moterys ir 
vyrai su visokiais reikalais ba
si brido per vandenį. Daugiau
sia nukentėjo tai priemiesčiai, 
kaip Hialeah, Coral Gables ir 
South Miami. Balose ir tuš
čiuose sklypuose, kur augalo
tom žolėms viskas apželia, bu
vo ‘daug strioko gyvatėms ir 
visiems kitiems gyvūnams, 
žiogams ir kitiems vabz
džiam, rupūžėms ir varlėms, 
kurias vadina “bull frog” tai 
visa ta kompanija kelia lermą, 
savotiškos rūšies koncertą, 
ir visokiais balsais rėkia, 
kvaksi, kaip už liežuvių ka
riami, ką mes girdėjome už 

r? z

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
j BANKETĄ IR KONCERTĄ 
| Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
J RUBA HALL
į 414 Green St., Philadelphijoj
I Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

i . 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” 
I platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A. 
| Šmitą ir smagiai Jaiką praleisti besiklausant kon- 
| certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva- 
Inausko “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.

r. Rengimo Komisija.

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

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

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

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

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for 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 mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody

poros skersgatvių, turėdami 
daug juoko ir apgailestavimo 
dėl iškilusio tvano paliestų 
“dievo sutvertųjų” gyventojų.

—o—
Spalio 22 dieną, vakare, 

Bay Front parko stadijone at
sibuvo tarptautinis koncertas 
su tautiškais kostiumais ir šo
kiais. Dalyvavo grupėmis lie
tuviai, lenkai, ukrainiečiai, da
nai ir nikaragiečiai. Visi šau
niai pasirodė. Tarpe lietuvių 
grupės dalyvavo Annita Na-’ 
vickaitė, Regina Daminaičiutė 
ii’ Marijona Paukštaitienė ir 
kiti. Kas turėjo radio-televizi- 
jos aparatą, turėjo progos 
pamatyti, sėdėdami namie. 
Baigiantis programai, užklu
po lietus sėdinčią publiką po 
atviru dangum, tačiau paren
gimas skaitomas vykusiu.

V. J. Stankus

Gražiausias apšvietai pasi- 
tarnavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS '

426 Lafayette St.
I

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Čia matome (viduryje) Francūzijos Darbo Konfede
racijos sekretorių Alain Le Leap. Jis suareštuotas ir veda

mas į kalėjimą. Ablavos buvo Paryžiuje padarytos ant 
komunistų centrų, bet pateko daug ir šiaip pažangių 
darbininkų vadų. Francūzijoje įsigali reakcija ir tero
ras.

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, Sta. A, Hartford, Conn, 

ėrba: 597 Broad St., Hartford, Conn.
PASARGA: 9 Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy

kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.
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teismo rūmy
Visą praėjusią savaitę Fo

ley Square teismabutyje vy
riausiu liudytoju tebebuvo 
Elizabeth Gurley Flynn, kuri 
yra advokatu pati sau, 
advokato.

neturi
Buvęs skautą lyderis 
nušovė berniuką

Miesto skolos 
dar padidėjo

MiasssSEMSSXSBKSBBSSSEMSSES

Apklausinėjo buvusį 
miesto valdininką

Dar vienas nušautas 
gengsterių kare

17-os metą Donžuanas Atidarys senukams 
ir vagilis, naują Įstaigą

doku-
Flyn nir kalbose 

pateikia daugybes 
kaip jos partija— 
partija—mokė dar-

New Yorko miesto skolosParodomuose teisme 
mentuose 
kas dieną 
parodymų, 
komunistų
bininkus ne vartoti “spėką ir 
prievartą,” bet kovoti prieš 
bosų spėką ir prievartą darbi
ninkams.

Daugeliui tų parodymų pro
kuratūra griežtai priešinasi. 
Pavyzdžiui, spalio .30-tą rei
kėjo pusėtinai kovoti kad gau
tų leidimą skaityti teisiamojo 
Pettis Berry 1950 metais pa
ruoštą raportą. Tame raporte 
kalbama apie organizavimą 
farmerių ir raginama pradėti 
su biednaisiais ir vidutiniais 
farmeriais. Organizuoti juos 
gerinti savo padėtį ir taikai.

Už leidimą skaitytį argu
mentavo ir patsai Perry, ku
ris taipgi būna advokatu pats 
sau, kito neturi. Pagaliau, tei
sėjas Dimock dokumentą skai
tyti leido.

Yonkers policija areštavo
Howard F. Lee ir sulaikė be j 1951-52 budžeto metais, pasi- 
kaucijos kalėjime iki tardyrrft). ! baigusiais birželio 30-tą, padi- 
Lee nušovė vieną' iš trijų į už- dėjo $74,464,915, kaip "prane- 
miestį išsivežtų berniukų, Al
fred Vellozzi, 13 motų. Jie 
ketinę medžioti. Jis išsivežė 
medžioklinį šautuvą, o vaikai 
tuos vadinamuosius BB šautu
vėlius.

Nuvažiavus į laukus, sako
ma, vaikas, eidamas paskui 
Lee, šovęs ir pataikęs Lee į 
nugarą tuo savo šautuvėliu. 
Tai padaręs, pradėjęs bėgti. 
Lee leidęsis jį vytis. Sakosi 
vaiką vijęsis tiktai tikslu pa- 
gązdinti, būk šautuvas iššo
vęs netyčia.

pustrečio

miestas 
pajamų

Rinkimai buvo blogi 
lažybų bizniui
• Paskutinėmis dienomis pirm 
rinkimų lažybos už vieną ar 
už kitą prezidentinį kandida
tą buvo beveik sustojusios. 
Niekas nenorėjo rizikuoti ‘Tė
tyti” stambias sumas nei už 
vieną kandidatą, skaitė rizi
kingu. .

“Smog” slogino miestą 
per keletą dieną

Gale praėjusios savaites 
susijungę dūmai su migla sto
ru melsvai pilku sluoksniu ap
gaubė miestą. Protarpiais sau
lės visai nesimatė. O kai pasi
rodydavo, tai tik kaipo rau
donas rutulys įmerktas drebu
čių masėje.

Dūmus, sakoma, atpūtę vė
jai iš degančių miškų. Yra 
aitrūs, erziną gerklę, plaučius 
i»- akis. (Dūmų su migla jun
ginio pavadinimas ‘smog’ 
vosi iš dviejų 
ir “fog.”)

“Smog” vis 
virš miesto ir

ša miesto iždininkas Lazarus 
Joseph savo raporte.

Visos miesto skolos, bendrai 
sudėjus naujas ir senas, siekė 
$2,406,455,018 (arti 
biliono). ,

Metinei apyvartai 
buvo numatęs gauti
$1,330,461,690 pr tiek išleisti. 
Bet išmokesčiai siekė $1,317,- 
943,429, tad liko neišmokėtų 
pernykščiame, budžete $12,- 
518,261. Tą sumą žada palikti 
iš anksto nenumatytiems rei
kalams arba panaudoti vietoje 
taksų, jeigu šiemetiniais tak
sais nesurinktų tiek, kiek jiu- 
matyta surinkti.

Raportas rodo, kad už per
nai metus tebėra už nejudomą 
turtą neišrinkti taksai bendro
je sumoje $29,908,966 
4.86 nuošimčiai.

Jerry Finkelstein, buvusio-' 
jo majoro O’Dwyer valdžioje 
tarnavęs Miestui Planuoti ko
misijos pirmininku, buvo pa-/ 
šauiktas liudyti grand džiūrei 
praėjusį ketvirtadienį. Per 
pusantros valandos jis buvo 
klausinėjamas apie tuos $10,- 
000, kuriuos seniau liudijęs 
John. P. Crane sakė davęs 
O’Dwyeriui 1949 metais, kai
po auką jo rinkimų fondui.

Crane tuomet buvo Unifor
med Firemen’s Association 
prezidentu. Tariama, kad įtei
kiant tuos pinigus ten buvęs ir 
Finkelsteinąs, dėl to jis pa
šauktas , liudyti. Teigiama, 
kad Finkelsteinas savo li.ūdy- 
me ginčijęs, jog jis ten nebu
vęs, to pinigų įteikimo nema
tęs.

a-New Yorke koridoriuje 
partmentinio namo, 2129 First 
Avenuej atrastas jaunas vyras 
sn peršauta krūtine, bet dar 
gyvas. Pirm mirsiant dar spė
jęs pasisakyti, kad jis esąs 
Niek Peratto iš Bronx. Pol i ei- 1 
ją ant greitųjų pašaukė šū
vius girdėjęs vaikas.

Sakoma, kad Peratto tapo 
auka savitarpinio karo tarp 
gemblerių, įvairių šmugelnin- 
kų ir gengsterių. Jisai jau 
ketvirtasis nudėtas bėgiu pa
starųjų 6—7 sąvaičių.

Pirm Peratto, rugsėjo 20-tą 
buvo nušautas Eugene Gianni-Į 
ni, paskiau Paul Caravello, , 
paskiausia George Milazzo.

Lewittown, L. L, areštuotas 
17 metų vaikinėlis John Bur
tis. Kaltinamas, kad jis slan
kiojęs pagal gyventojų lan
gus. Tam jis turėjęs bent du 
'tikslu ir juos išbandęs. Vienus 
namus apvogęs. O kitur, kur 
naktį radęs, moterį vieną, pra? 
šydavęs 
koto j as 
nu).

Viena
spėjusi išbėgti į gatvę. Kita jį 
išgązdinusi, sakydama, 
jos vyras bile minutę jau 
reis namo.

bučkių. (Bučkių ieš- 
vadinamas Donžua-

tokių prašytų bučkio

kad
pa-

bei-New Yorke areštuotas 
tuvo operuoto jas kaipo narko
tikų agentas. Darbas keltuve 
buvęs tiktai kaipo priemonė 
palaikyti narkotikų -bizniui 
centrą. įis buvęs nužiūrėtas ir

«jau sekiojamas per keletą sa
vaičių.

arba
Atsidarė chryzantemą 
paroda parke

Klubiečiai darbuojasi

ga- 
smokc”

dar tebekabojo 
pirmadieni.

Laikraščių išvežiotojai 
priėmė sutartį

Laikraščių l.švežio’tojų Uni
jos nariai sutiko priimti sam
dytojų pasiūlymus naujai su
tarčiai. Gauna po $1.75 prie
do algos savaitei ir samdyto
jas mokės po $2.75 į unijos 
gerovės fondą. Paliečia 10 
dienraščių New Yorko mieste.

Prospect Parko gėlių šilta-! 
daržyje atsidarė chryzante-1 
mų paroda. Išstatyta virš trys 
tūkstančiai - kelmų vazonuose, 
sudarančių įvairias figūras. 
Yra dešimtys spalvų ir rūšių 
didžiųjų ir 75 rūšys mažųjų.

Paroda yra prie Prospect 
Park West ir 9th St., priva
žiuojama Ind. ir IRT linijomis. 
Prasideda 10 ryto, užsidaro 4 
po pietų. Tęsis tris savaites.

Laisvės Koncertas

Kas sakė, kad klubiečiai 
sumigę saldžiai sapnus sap
nuoja? Nereiks tų baikų.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klube jau sukako 10 metų 
kai gaspadoriauja Juozas Za
karauskas. Taigi, klubiečiai 
praėjusiame savo susirinkime 
visi vienu žodžiu smarkiai su
riko, kad reikia mūsų gaspa- 
dorių pagerbti su bankietu. O 
toksai ban kietas iškelti didelis 
ir geras, su visokiais valgiais 
ir skaniausiais gėrimais. Tad, 
gerbiamieji klubiečiai ir ne-' 
klubiečiai, nepamirškite, kuris 
norite gerai ir sočiai pavalgy
ti ir pabaliavoti, šeštadienio 
vakarą linksmai praleisti, atei
kite lapkričio (Nov.) 15 d. į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubą, 280 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Bilietų klauskite klube pas 
bartenderius. Bilibtų dar yra, 
bet vėliau gali pritrūkti. Kai
na (pagal šiuo laiku *visko 
branguma) žema, tik $3.50.

J. S.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE 

LABORERS 
CARPENTER’S HELPERS

• Needed at once
• Will pay good

who qualify
•, Steady work
• Good working

Apply in
TRACTOR SERVICE INC.

Penfield Ave., Jeffersonville, 
(216-222)

wages Io those

conditions 
Person

1 Pa.

im-KINNANE CHEVROLET has 
mediate opening for Auto Mechanic 
Experience^ in Chevrolet.,

Good working conditions; 
good wages; steady work.

Apply in person.
5th & DeKalb Sts., 
BRIDGEPORT,<PA.

(215-217) '

CANDY MAKER
• Needed at Once.

Unusual opportunity for right
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

SHULL CANDIES, INC.
t 6.38 Marietta Ave. 

Lancaster, Pa.
(215-219)

man

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 9-tą d.
Proga girdėti žinią 
apie sveikatą

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

IŠTISA KONCERTINĖ PROGRAMA BUS TOKIA
Amelia Young-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies dainas.

Stasys Kuzmickas, Baritonas
iš Shenandoah, Pa.

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

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.

Suzana Kazokytė ir 
Elena Brazauskiene

Daug kartų męs esame ^irilėję jas dainuojant 
solus? Šiuom kartu jos dainuos mums gražius ' 

duetus. Abi "išsilavinusios ir talentingos 
balsais dainininkės.

Brooklyn State , Hospital 
Auditorijoje kas mėnesio jpr- 
mą ketvirtadienį vykdomos 
prelekcijos proto ir nervų 
sveikatos klausimais, taipgi 
kitais su tuo susijusiais visuo
meniškais klausimais. Prelęk- 
cijas teikia daktarai ir šiaip 
asmenys. Seka diskusijos. Į- 
žanga nemokama. Adresas: 
681 Clarkson Ave., prie E. 
44th St., Brooklynle.

Artimiausiu laiku numaty
tos sekamos prelekcijos:

Lapkričio 6-tą kalbės dak
taras Emil Gutheil.

Gruodžio 4-tą — Dr. Mar
garet Mead.

Sausio 8-tą — teisėjas Lėi- 
bojvitz.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimamą. 
Skelbimai

L i uosy bes Choro Trietas
iš Brockton, Mass. *

Šis trietas yra suorganizuotas ir vedamas pasi
žymėjusio ęhorvedžio ir dainininko ALBERT 
POTS I US. Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTSIUS, WILLIAM YODEIKIS 

ir ROŽE MERKELIU T E-STRIPINS

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
I > *

Gros šokiams įvairius k^valkus. Šokiai prasidės* 
tuojau po programos ir tęsis iki vėlai.

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

Laisvės koncerte.

Koncerto akompaniste—BRONE SUKASKIENE

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

PRANEŠIMAI
v

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos mėnesi*, 

nis susirinkimas įvyks 10 d. lapkri
čio, 155 Hungerford St., 8 v. vaka
ro. Visi nariai malonėkite būti, yra 
svarbių reikalų. Delegatai išduos 
,raportą iš’ praėjusios Conn. Apskri
čio konferencijos ir t.t.

(215-218) ' ' ’ .

WORCESTER, MASS.
ĄLDLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 10 d., 7:30 v. vak., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Visos 
narės dalyvaukite, yra svarbių da
lykų aptarti. . . A. W.

, (217-21Š) ’

CLEVEŲAND, OHIO
Įdomus vakarėlis su dovanomis. 

Rengia Corletto LLD ,57-ta kuopa 
Lapkričio 8 d., Klubo salėje, Gaos’ 
St. Člair Ave. Geri muzikantai šo
kiam, užkandžiai išsigert. Kviečia
me clevelandiečius, akroniečius ir 
ūkininkus dalyvauti.

(217-218)

New Yorko žydų organiza
cijos baigia pertaisyti buvusį 
Half Moon viešbutį Coney Is
lande į patalpas savo senu
kams. Pirmuosius gyventoju^ 
įleis nuo Naujų Metų. >

Kuomet'viską užbaigs, tame 
14 aukštų patate, ties Coney 
Island lentiniu taku, senu
kams bus yiskas, ko reikalin
ga: šapos įvairiems užsiėmi
mams, salės savišvietai ir pa
silinksminimui, atskiri kamba 
riai miegui, sveikatos klinikos, 
maldnamis, valgyklos galin
tiems į jas nueiti.

Airiškaisiais “svypsais” lai
mėtojams Į New Yorką ir apy
linkę sugrįžęs (bendroje su
moje) apie milijonas dolerių. 
Nesakoma, kiek milijonų iš
vežta už tuos bilietus.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžiaus moteriš

kė dirbti kepykloj, pardavinėti duo
ną, tortus ir t.t. Valandos nuo 4:30 
dieną iki 11:30 vakare. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
j SCHOLES BAKING CO., 53* 
Grand St., Brooklyn. N. Y.

(217-219)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

, VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S dL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP ;
ANTANAS LEFMONAS u 

Savininkas ,,
306 UNION AVENUE 'f 

Brooklyn, N. Y.
• Gerai Patyrė Barbenai i

CARPENTERS for finish work)*’ 
only, ereclion 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)

WANTED—FEMALE 
woman, general housework,

HELP
Young

good salary, cheerful suburban home, 
private room and bath, sleep in. 
Call Medway 2-8446 'for interview'. 

(216-218)

Woman settled, general housework 
and cooking, live in, nice home, 
must be fond of. children, experien
ced and references required, steady 
position for right woman. Phone 
Bryn Maur 5-4693 for interview.

(216-222)

D. SCHULTZ & CO. now has im
mediate openings for Clerks. Gene
ral office work. Knowledge of typ
ing. 38 hr. wk. Steady position, plea
sant surroundings. Exp. preferred, 
hut not. necessary; willing to teach. 
Apply in person. 521. S. 4th St. See 
Mr. Goldress.

(215-221)

Housework, general. Light laund
ry; all electrical appliances; assist 
with children. Neat, efficient and 
fond of children. 10 ‘til after din
ner. • 5 Ya days. No Sunday. Stay 2 
nights. $30 wk. Phone Gr. 7-5277 
for interview. '

(215-218)

CLERK. General office work with 
knowledge of shorthand. Live in. 
Apply in person or Phono. MASO
NIC HOME, Burlington, N. J.

Burlington 3-0300.
' (213-219)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

EGZAMINUOJAM AKIS 
~ RAŠOME RECEPTUS 
ŲAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
• Optimetrists 

394-398 BROADWAY 
. Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergrecn 4-8174

4 puaL—Laisve (Liberty) -Trečiad
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