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Kova CIO viršūnėse. 
Kas užims Murray vietą? 
Sumažėjo narių skaičiumi. 
Metropolitan Operoje. 
Apie meną ir kultūrą.

Rašo R. MIZARA

šiuos žodžius rašant CIO 
viršūnėse vyksta žodinė kova 
dėl to, kas užims/ mirusiojo 
prezidento, Philip Murray, 
vietą.

CIO metinis suvažiavimas 
turėtų prasidėti sekamą pir
madienį Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje.

Tačiau yra vadovuose nuo
monių, kad jis būtų nukeltas 
mažiausiai mėnesiui laiko, jei 
jie, vadovai, nesusitars dėl to, 
kas turėtų būti CIO preziden
tu.

Ketvirtadieni ir šeštadieni 
Pittsburghe įvyks CIO vyk
dančiosios tarybos posėdis ir 
ten vyriausiu klausimu bus 
viršminėtasis.

—o—
Šiuo metu minima keletas 

Akmenų, besisiekiančių prezi- 
ff5nto vietos.
t Pirmoje, vietoje stovi Allan 
S. Haywood, antroje—auto
mobilių pramonės darbininkų 
unijos prezidentas Walter P. 
Reuther.

Abiejų šalininkai prakaituo
dami darbuojasi, kad jų kan
didatas laimėtų.

Tačiau; jei nei vienas juod- 
viejų tos vietos nelaimės, tai 
bus bandoma surasti kelias į 
“kompromisinį” kandidatą, 
kuriuo gali būti Joseph Cur
ran arba Amalgameitų unijos 
prezidentas Jacob S. Potofs- 
ky.

Tuo pačiu kartu CIO narių 
skaičius sumažėjo.

Šiuo metu jų priskaitoma 
tik iki 4,000,000.

Tai pasėka tos žalingos tak
tikos, kurią CIO vadovai vyk
dė per pastaruosius keleris 
metus, šalindami iš-savo fede
racijos unijas, nesutinkančias 
su trumanine politika!

Jei dabartinė vadovų kova 
dėl prezidento vietos išsiplės, 
tai CIO gali dar labiau nuken
tėti.

Ant rytojaus po įvykusio 
sėkmingo mūsų dienraščio 
koncerto, New Yorke atsida
rė 68-tasis Metropolitan Ope
ros sezonas.

- Buyo pastatyta kompozi
toriaus Verdi opera “La 
Forza del Destino.”

Atidaryme dalyvavo “rink
tinė publika,” sako komercinė 

^spauda.
* “Veik kiekvienas dalyvis 

buvo* gražiausiame savo kos- 
* tiume...” primena New York 

Times korespondentas.
Kiekvienas “rinktinės publi

kos” dalyvis mokėjo po $30 
už įėjimą.

Didesnė pusė ponų ir po
nių, aišku, buvo suvykę ne 
gražios operos paklausyti, bet 
pasirodyti “kas aš.”

Nelaimė su New Yorko 
Metropolitan Opera glūdi ta
me, kad jon retai' kada gali 
įžengti tas, kuris ištikrųjų 
mėgsta muziką, mėgsta ope
rą; įžangos bilietai labai bran
gūs.

Tuo pačiu kartu ši Opera 
renka iš visuomenės 
deficito padengimui.

Kultūringi pasaulio 
palaiko valstybines 
bet mūsų kraštas tam
Ii gražu nėra pribrendęs.

aukas

kraštai 
operas, 
dar to-

Kalbant apie operas ir kul
tūrą, nepamirškime, kad tais 
klapsimais* LMS 3-čioji aps
kritis pradeda eiklių paskaitų 

f# diskusijų.
■ W Pirmas toks popietis įvyks 

sekmadienį, lapkričio 16 die
ną, Lietuvių Kultūriniame
Centre.

Kurie norite pamatyti gra
žy, Įspūdingą, — tikrą j J fil-

■ ..... iiinf nuhiM.. i.

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metam* 
Queen* Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Viena* numeri* S c. 
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TRUMANAS REIKALAUJA 
85 BIEIJONU DOLERIU 
VALDŽIAI PER METUS
Vien karinėms išlaidoms skiria 
apie 68 bilijonus dol. per metus

Washington. — Preziden
to Trumano valdžia paga
mino išlaidų sąmatą (biu
džetą), reikalaujant 85 bi
lijonų dolerių lėšų per 12 
mėnesiu nuo 1953 m. birže
lio pabaigos iki 1954 metų 
liepos, pradžios.

Valdžia skiria 55 iki 58 
bilijonų dolerių kariniams 
savo reikalams, 7 'bilijonus 
dolerių svetimiems kraš
tams ginkluoti ir stiprinti 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
dar 3 bilijonus, 300 tūks
tančių dolerių atom -. bom
boms gaminti.

Kadangi d a. b a r t iniais 
taksais per tą laikotarpį 
bus surinkta tik 69 bilijo
nai dolerių, tai būsią siūlo
ma dar padidinti taksus.

Rinkimų kampanijoje re- 
publikonai buvo žadėję nu
mušti valdžios išlaidas viso 
iki 70 bilijonų dolerių per 
metus.

Išrinktas prezidentu Ei- 
-senhoweris, pagal Trumano 
pakvietimą, paskyrė repu-

Komunistai vakarinės 
Vokietijos rinkimuose

Bonn, Vokietija. — Ame
rikiniai korespondentai 'tei
gia, kad miestų bei apskri
čių rinkimuose vakarinėje 
Vokietijoje pereitą sekma
dienį komunistai gavo 700,- 
000 balsų, tai yra, 3 su treč
daliu procentus visų balsų.

Komunistų vadovas Max 
Reima.nnas sakė, jie dabar 
naujais būdais kovos, kad 
būtų nu ve r s ta premjero 
Adenauerio krikščionių de
mokratų valdžia, kuri pa
sijungus Amerikai/

Komunistai reikalauja 
sujungt vakarinę ir rytinę 
Vokietiją į viepą demokra
tinę vokiečių valstybę ir 
sugrąžint Vokietijai Saar

(Labai turtinga angliaka- 
syklomis ir fabrikais, Saar 
sritis po Antrojo pasaulinio 
karo buvo pavesta Franci- 
jai globoti.)

Daug vokiečių remia tuos 
komunistu reikalavimus.

v

Pietines Afrikos valdžia 
pavarė 10,000 streikierių

Port Elizabeth, Pietų 
Afrika.—Pagal baltųjų val
džios įsakymą, tapo pava
ryta iš darbo 10,000 žmo
nių, kurie streikavo, pro
testuodami, kad valdžia 
šaudo negrus ir kitas.pal- 
vius, reikalaujančius teisių 
lygybės su baltaisiais.

ORAS.—Giedra ir vešiau.

minio meno šedevrą, — būti
nai pamatykite Charlie Chap- 
lino vėliausį veikalą ‘The Li
melight.’*

blikona bankininką J. M. k c

Dodge tartis su valdiniu 
sąmatų direktorium apie 
busimąsias valdžios išlai
das. Tuo pakvietimu Tru- 
manas lyg sakyte sakė: — 
Na, pamatysite, kad ir jūs, 
republikonai, negalite su
mažinti kariniu lėšų. .

Sąmatą svarstys ir spręs 
republikorfų vadovaujamas 
83-čias Kongresas 1953 m.

Amerikos valdininkas 
skatina Japoniją vis 
smarkiau ginkluotis

Tokio, Japonija. — Čia 
atvykęs Allison/as, Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas, ragino japo
nu valdžia kuo smarkiau
siai ginkluotis.

Jungtinės Valstijos duo
da Japonijai eilę nedidelių 
karo laivų ir karinių val
čių, naudojamų iškeliant 
kareivius krantam

Amerika leido Japonijai 
ne tik sau statytis rakie- 
tinius karo lėktuvus,’ bet 
pardavinėti juos ir kitiems 
priešingiems komunizmui 
kraštams.

Anglai skelbia savo 
nuostolius Korėjoje

An-London. — Karinė 
glijos valdyba, paskelbė, 
kad Korėjoje iki spalio 
mėn. 17 d. buvo užmušta 
505 anglai, sužeista 1771, 
nelaisvėn pakliuvo 915 ir 
be žinios dingo 192.

Paštas naikina ateinančius 
iš Sovietų laikraščius

New York. — Ameriki
nis paštas sauvališkai su
naikina daug siunčiamų 
Amerikon žurnalų < bei laik
raščių iš Sovietų Sąjungos. 
Dėl1 to užprotestavo Elmer 
Rice, Amerikiečių Civilinių 
Laisvių Sąjungos direkto
rius.

Priešingas kamunistams, 
socialistų laikraštis New 
Leader taip pat rašė, jog 
paštas pražudo siunčiamus 
iš Sovietų Sąjungos laik
raščius bei žurnalus., ne
praneš dama § tų leidinių 
prenumeratoriams. i

Legionieriai ragina siųst 
čiangininkus į Korėją

Washington. — Ameriko
nų Legiono vadai ragina 
valdžią ne gaisu o j ant 
įtraukti čiang Kai - šėko 
tautininkų armiją iš For
mozos salos į karą prieš 
Šiaurines Korėjos liaudi
ninkus. 7

TEISĖJAS JACKSON SAKO, 
TRŪKSTA PARODYMŲ, BŪK 
RUSAI ŽUDŲ LENKUS

Washington.— Aukščiau
siojo šalies Teismo teisėjas 
Robertas H. \ Jackson pa
reiškė tyrihėjančiam kon
gresiniam komitetui, kad 
nėra jokių f&ktų paremti 
kaltinimams, būk Sovietų 
armija s.ušaudžius 11,000 
iki 15,000 Lenkijos oficierių 
ir inteligentų Katyn miške, 
arti Smolensko, laike An-

Atkunta nacizmas 
vakarą Vokietijoj

Bonn, Vokietija.—Dauge
lis vokiečių politiniai buria
si aplink buvusius Hitlerio 
smogikus. Prie jų dedasi 
fašistų “socialistinės” vo
kiečių partijos nariai, ku
riai vakarinės Vokietijos 
valdžia liepė užsidaryti ir 
išsisklaidyti. Jungiasi ir 
kitos fašistų organizacijos 

vo branduolio.
(John J. McGloy, buvęs 

Amerikos komisionierius 
Vokietijai, raportavo savo 
valdžiai, kad gręsia naciz
mo atgijimas vakarų Vo
kietijoje.)

Miestų tarybų rinkimuo
se pereitą sekmadienį tapo 
išrinkti bent trys buvę hit
lerininku vadai, v

Nauja Čilės valdžia naikins 
įstatą prieš progresyvius

Santiago, Čilė. — Nauja
sis prezidentas del Campo 
ir jo ministrų kabinetas nu
barė sušaukti specialę Čilės 
kongreso sesiją. Del Cam
po valdžia siūlys kongresui 
panaikint ligšiolinį įstaty
mą prieš komunistus ir 
šiaip prbgresyvius.

Kiti valdžios pasiūlymai 
yra—duoti jai daugiau ga
lios bausti valdininkus už 
suktybes ir paskirti pinigų 
namams statyti, kur žmo
nės galėtų gauti kamba
rius už nebrangias rendas.

Valdžia sulaiko žinias 
apie H-bombos bandymus

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ne-, 
cluos žinių'apie naujuosius 
atominius - hydrogenin i u s 
bandymus Eniwetok saloje, 
Pacifiko Vandenyne, iki tie 
bandymai bus užbaigti šį 
rudenį. „

Taip., komisija atsakė į 
korespondentų klausimą:— 
Ar jau iš tikrųjų išsprog
dinta hydrogeninė - praga
rmė bomba?

BURMOS KAREIVIAI 
NUKOVĘ 17 
PARTIZANŲ
į Rangoon, Burma. — Bur- 
4nos valdžia sako, jos ka
riuomenė nušovė 17 komu
nistų (partizanų) per kau
tynes prie Tpuugpoo ir 
Aungban tilto.

London. — Anglijoj yra 
500,000 bedarbių.

pa- 
na-

trojo pasaulinio karo.
(Sovietų vyriausybė 

skelbė parodymus, kad 
ciai juos sušaudė.)

Jacksonas buvo Jungtinių 
Valstijų prokuroras ka
riniame talkininkų teisme 
Nurnberge, Vokietijoj, kur 
buvo tardomi kariniai na
ciu kriminalistai, v

Italy valdžia giriasi 
“galinga armija”

Roma. — Italijos valdžia 
giriasi, kad jos paskirta 
armija kariniąm Atlanto 
sąryšiui, yra stipresnė, ne
gu Mussolinio armija An
trajame pasauliniame ka
re, o “1953 metais italų ar
mija bus jau didžiausia ir 
geriausiai ginkluota iš visų 
Europos armijų.”

(Bet tame kare Italijos 
armija, nacių talkininkė, 
daugiausiai atgal bėgo.)

4,000 nacią keliaus 
į Jungt. Valstijas

Frankfurt, Vokietija. — 
Daugiau kaip 4,000 buvusių 
nacių yra įteikę aplikaci
jas Amerikon keliauti, ir 
suprantama, jie* gaus leidi
mą. Nes naujasis McCar- 
rano įstatymas dėl ateivy- 
bės. leidžia atvykti Ameri
kon apsigyventi buvusiems 
fašistų o r g a n i z acijų na
riams, kurie per 5 paskuti
nius metus jau nepriklausė 
toms organizacijoms.

McCarrano įstatymas už
gina tiktai, k o m u n i s t u s 
Amerikon priimti.

Anglų bažnyčia palaiko 
progresyvi kun. Johnsoną

London. — Richardas R. 
Harris, konservatorių at- 
stovas’Anglijos seime, ra
gino bažnytinę vyriausybę 
pašalint progresyvį kunigą 
Hewletta Johnsoną, Can
terbury katedros kleboną.

Bet vyriausias anglų 
bažnyčios vadų susirinki
mas atmetė Harriso reika
lavimą. Pareiškė, jog kum 
Johnson nieku nenusikalto.

Johnsonas stoja už An
glijos ir kitų vakarinių 
kraštu bendradarbiavimu 
su Sovietų Sąjunga dėl tai
kos išlaikymo pasaulyje.

ĮKALINTI 9 BRAZILIJOS 
JŪREIVIAI Už 
KOMUNIZMĄ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Karinis Brazilijos, teis
mas įkalino 9 jūreivius dve
jiem iki 6 metų už komu
nistinę veiklą.

Paskutiniu laiku suimta 
apie 100 kareivių, lakūnų 
ir oficierių už komunistinę 
propaganda.

Komunistų Partija Brazi
lijoj yra baustinai uždraus
ta.

INDIJA RAGINA TUOJ 
SUSTABDYTI KARO 
VEIKSMUS KORĖJOJ
Būtinai priimt Liaudies Kiniją 
į Jungtinių T autų organizaciją

United Nations, N. Y. — 
Vijaja Lakšmi, vyriausia 
Indijos 'delegatė • Jungtinių 
Tautų seime, ragino kuo 
greičiausiai ęustabdyti mū
šius Kerėjo j e ir tada 
spręsti belaisvių grąžinimo 
klausimą.

Vijaja Lakšmi kartu rei
kalavo būtinai priimti Ki
nijos Liaudies,Respubliką į; 
Jungtines Tautas. Sako,

Anglai didina ablavus 
prieš Tanganyikos ir 
Kenyjos negrus

Tanganyika. — Keli šim- 

anglų priešus tarp negrii 
Tangahyikoje, Anglijos ko
lonijoje rytinėje Afrikoje. 
Jau suėmė apie 200 negrų.

Tūks.tančiai anglų kariuo
menės ir policijos su šar
vuotais automobiliais, pa
trankomis ii- kulkosvai
džiais medžioja priešingus 
Anglijai negrus > Kenyjoje, 
kuri Tubežiuojasi ‘ su Tan-

Anglai pasakoja,'kad jau 
daugiau kaip 300.000 negrų 
Kenyjoj ir- T a n g a n y ikoj 
prisiekė slaptajai savo 
draugijai Mau Mau žūt-bū- 
tiniai kovoti, iki išvys an-

Francija įspėja J. Tautas 
nesikišt j jos kolonijas

United Nations, N. Y. — 
Robertas. Šumanas, Franci- 
jos užsienio, reikalų minis
tras, perspėjo Jungtines 
Tautas nesikišti į Tunisiją, 
Morokko ar kitas Franci - 
jos kolonijas. Nes jeigu 

"autos užtartu 
lįaištaujančius’prieš'. Fran
ci ją tunisiečius ir morok- 
kiečius, tai francūzams bū
tų sunkiau juos suvaldyti.

Generolas Doolittle perša 
ginklais ‘laimėti taiką”

Tyler, Texas; — Genero
las James Doolittle, čia kal
bėdamas, siūlė ’ taip padi
dinti ginkluotas Amerikos 
jėgas, kad sėkmingai už
baigtų Korėjos karą ir kad 
paskui “išlaikytų taiką.”

Pasak Doolittle’o, jei ši 
šalis bus gana galingai 
siginklavus, “tai Rusija 
drįs pradėti karą.”

ap- 
ne-

SUIMTAS IRANO 
GENEROLAS

Teheran, Iran.— Valdžia 
areštavo generolą Hasaną 
Tabatabajų už* pavojingą 
Iranui veiklą. Manoma, kad 
jis veikė kaip Anglijos 
agentas.

neleistina patiems apsigau
dinėti ir kitus apgaudinėti, 
būk čiang Kai-.šeko kinai 
tautininkai Formozos salo
je esą “tikroji K linijos val-

Be Kinijos Liaudies Res
publikos pripažinimo neį
manomu ir jokie rimti 
svarstymai apie taiką, sakė 
Lakšmi.

EDENAS KARTOJA 
AMERIKINI PLANĄ

United Nations., N. Y. —* 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras A. Edenas kalbė
jo Jungtiniu Tautų seime, 
ragindamas Sovietų Sąjun
gą užgirti Amerikos planą 
—grąžinti namo tiktai tuos 
Korėjos karo belaisvius, ku
rie patys to nori.

Washington. — Praneša- j 
ma, jog Trumano valdžia 
nedalys, paliaubų Korėjoje* 
bet paliks naujam prezi
dentui E isenh o weriui tų . 
klausimą spręsti.

Amerikonai beveik 
į atgriebė kalną

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai antradie
ni užėmė Pinpoint kalną, 
viduriniame fronte. Trečia
dieni amerikonai su savo 
talkininkais šturmavo ir 
atgriebė beveik visą to kal- 

| no viršūnę.
Pinpoint kalnas, jau 14 

sykių per-mėnesi ėjo iš vie
nu ranku i kitas, t C 4

Darbiečiai Anglijos seime 
pasirenka dešiniųjų vadą

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime 
194 balsais prieš 82 jjasi- 
rinko Herbertą Momsoną 

I kaip vyriausiojo vado pa- 
• vaduotoją.

Aneurin Bevanas, kaires
niųjų darbiečių vadovas, 
gavo 82 balsus, nors Darbo 
Partijos suvažiavimas iš
rinko Bevaną į vyriausią 
partijos komitetą, pašali
nant Morrisoną iš to komi
teto. ' .

Vyriausias dąrbiecių va
das seime yra dešinysis 
Clement Attlee, buvusios 
jų valdžios premjeras.

Guatemalos progresyviai 
“bijo Eisenhowerio”

Guatemala. — Progresy- 
vė Atkūrimo Partija Gua- 
temaloje pareiškė baimę, / 
kad, Jungtinhi Valstijų re-^ 
publikonams laimėjus rin
kimus su savo Eisenhowe- . , 
riu, jie stiprins reakciją 
prieš demokratines * tautas į 
visame pasaulyje.
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ASAMBLĖJOJE
PO MŪSŲ KRAŠTO prezidentinių rinkimų į Jungti

nių Tautų 7-tąją asamblėją atvyko Anglijos užsienio rei
kalų ministras Anthony Eden, taipgi Francūzijos užsie
nio reikalų ministras Robert Schuman.

Taigi šiuo metu asamblėjoje yra visų keturių didžiųjų 
užsienio reikalų ministrai: Achesonas, Višinskis, Eden ir 
Schuman.

Netenka nei sakyti, kad visų jų žodis, tartas asamblė
joje, yra reikšmingas, svarus. Tiesa, mūsų Achesonas 
šiandien turi mažesnės reikšmės, negu jis turėjo prieš 
lapkričio 4 dieną. Kodėl? Todėl, kad jo “dienos jau su
skaitytos.” Po 1953 metų sausio 20 dienos jis jau ne
bebus valstybės sekretoriumi. Tačiau, manoma, jog nau
jai išrinktasis prezidentas Eisenhoweris greit paskirs 
savo neoficialų atstovą į asamblėją, kad jis, tasai atsto
vas, galėtų pasakyti Achesonui Eisenhowerio nuomonę 
tuo ar kitu klausimu. '

ASAMBLĖJOJE tebediskusuojamas karo Korėjoje 
klausimas. Pasiūlyta net keletas “planų,” kaip tą svar
bų ir opų klausimą spręsti. Tarybų Sąjungos-Lenkijos 
planas, Burmos planas, Meksikos planas, Peru planas, 
Amerikos planas. Gal būt pasiūlys savo planą ir Angli
ja, gal būt pasiūlys jį ir Francūzija.

Neimsime čia paskyrai tų planų nagrinėti, juo labiau 
neimsime dėl to, kad jie dar ne visi .pasiūlyti, šiuos žo
džius rašant, laukiama kalbos Indijos atstovybės. , In
dija vedė pasitarimus su Kinijos Liaudies Respublikos 
vyriausybe, klausdama pastarosios nuomonės del karo 
Korėjoje baigimo. Kas buvo tuose pasitarimuose atlikta, 
kas buvo teigiamo pasiekta, matysime neužilgo.

ANGLAI APIE 
AMERIKĄ

Vilnis rašo:
Britanijos labiausią paplitęs 

dienraštis. “Daily Herald” ♦
rūsčiai smerkia raganų me
džiojimą Amerikoj ir sako, 
kad tas rodo Amerikoj demo

kratijos stoką. Sako tas laik
raštis :

“Isterija apie komunistus 
sumuša Amerikos tvirtinimą, 
kad ji esanti demokratija.”

Demokratijoj tokie politi
niai persekiojimai negalimi. 
Žmonės grūdami į kalėjimus 
dėlto, kad jie vadovauja poli
tinei partijai, ar kad jie skel
bia idėjas, valdžiai nepatin
kamas.

Kiti britų laikraščiai rūs
čiai pasmerkė neįleidimą A- 
merikon mokslo žmonių, kurių 
pažiūros nepatinkama reakci
ninkams McCarrąn ar Mc
Carthy, arba kurie nepatinka 
valstybės departmento reak
ciniams pareigūnams.

Taigi, ir Amerikos sąjungi- 
ninkafc&ėiškia didelio nepasi
tenkinimo stoka civilių teisių, 
varžymu laisvės ir komunistų 
persekiojimo isterija.

Tatai vis daugiau įtikina ki
tų šalių žmones, kad mūsų vy
riausybės ir diplomatijos kal
bos apie demokratiją, yra

bergždžioj Ir kad gynimas 
pasaulinės ■'demokratijos yra 
prisimetimas.

Kas tikės, kad demokratija 
ginama kitur, kada namie ji 
slopinama ?

FRANCŪZIJOS STUDEN
TAI TAR. SĄJUNGOJE
Šiemet Tarybų Sąjungoje 

lankėsi Francūzijos stu 
tų delegacija. Ji buvo Mask

 

voje, Leningrade, Kijevį, 

 

Stalingrade, Yerevane (Ar
mėnijos sostinėje); lan si 
kolektyviniuose ū klub s e; 
matė Volgos - Dniepro ka
nalą, ir tt. |

Prieš išvykdama namo, 
studentų delegacija padarė 
viešą pareiškimą, tilpusi 
šių metų spalio 11 d. dien- 
raštyj “Koms o m o 1 s k a j a 
Pravda.” Pareiškimo vy
riausias dėsnis: Tarybų Są
jungos žmonės trokšta tai
kos. ir dirba taikai, o ne 
karui.

Būdama Armėnijoje ir 
Ukrainoje, delegacija susi-, 
pažino su T. Sąjungos pa
grindiniu principu link ma7 
žesnių tautų reikalo, Armė
nijos visose mokykldsė pa
grindinė kalba yra armėnų 
kalba, gi Ukrainoje—ukrai
niečių kalba.

I Vieno Amerikos parazito gyvenimas

Iš Lietuvių Literatūros Draugijos 
Kanadoje Veikiančio Komiteto Raštinės

n-

VYRIAUSIA KLIŪTIS dėl karo Korėjoje baigimo dar 
vis tebėra karo belaisviais apsikeitimo klausimas.

Lenkija ir Tarybų Sąjunga griežtai reikalauja, kad 
visi karo belaisviai būtų grąžinti ten, iš kur jie pareina.

Amerika gi tam priešinga. O jai pritaria visa eilė 
kitų valstybių. Net ir Churchillas, aną dieną kalbėda
mas parlamente, pasisakė už tai, kad keletas dešimtų 
tūkstančių karo belaisvių, esančių pietinėje Korėjoje, 
nebūtų grąžinti į savo tėvynes.

Višinskis, Tarybų Sąjungos vardu, belaisviais apsi
keitimo klausimu pasakė. dvi ilgas kalbas, vieną politi
niame komitete, kitą pačioje asamblėjoje. Jis griežtai 
reikalauja, kad visi karo belaisviai būtų grąžinti ten, 
iš kur jie yra kilę, nes to reikalauja tarptautinės sutar
tys, to reikalauja patsai žmoniškumas.

Kalbėdamas pirmadienį, Višinskis, tarp kitko, sake: 
jeigu nieks kario neklausia, ar jis nori eiti į frontą muš
tis ar nenori, tai nieks neprivalo jo klausti, ar jis nori 
grįžti į savo tėvynę, ar nenori.

Višinskis konkrečiai siūlo tuojau sudaryti komisiją 
karui Korėjoje baigti ir karo belaisvių apsikeitimo klau
simu. Į komisiją jis siūlo: Jungtines Valstijas, Britani
ją, Francūzija, Tarybų Sąjungą, Kinijos Liaudies Res
publiką, Indiją, Burmą, Šveicariją, Čechoslovakiją, šiau
rės Korėją ir Pietų Korėją.

Amerika turi, daug parazi-. 
tų. Jie vadinasi kapitalistai j. 
Jų gyvenimas daugeliui Ame
rikos žmonių yra tolimas ir 
nesuprantamas. Ką jie veikia? 
Kaip jie laiką praleidžia ? 
Kuomi jie užsiima?

Well, paimkime jų tik vie
ną, vardų Mjįton Reynolds, 
šešiasdešimt metų amžiaus. Jis 
yra mįlijoniėrius. Jis kontro
liuoja daug milijonų. Jis yra 
vienas iš American Bosch Co. 
šulų. O ta kompanija yra ver
ta $125,000,000,. Mr. Reynolds 
kontroliuoja tos kompanijos 
125,000 Šerų- žinoma, jis turi 
milijonus- .įvesdinęs į kitas 
kompanijas.-. ■-

Jis pats sako, kad jis turi 
tiek pinigų, jog jam ir jo 
vaikams, užteks, jeigu jie gy
ventų ir tūkstantį metų. Jis 
turįs tiek 'pinigų, jog nebetu- 
rįs Jokio, noro sėdėti ofise ir 
galvoti apie padarymą dau
giau pinigų. Todėl visą laiką 
jis praleidžia išimtinai ant 
“good time”. Jis užsiima 
sportu. Golfo lošimas yra jo 
mylimiausias sportas, —lošia 
jis bųvęik;'kasdien.

‘ a ' ‘S k • •

Lekiojimas lėktuvais yra ki
ta jo didelio patraukimo ša-

ką. Kartu su Bill Odium 1947 
metais jis lėktuvu apskrido vi
są mūsų žemę į 78 valandas, 
55 minutes ir 55 sekundes. Tai 
buvo padarytas pasaulinis re
kordas. Bet ir be to rekordi
nio žygio, per šešis metus 
Reynolds apskrido pasaulį ,ęe- 
šis kartus—kas met po sykį'.'-

Gyvena jis visur, labai daug 
laiko praleidžia Francūzijoje. 
Jis ten turi “užeigą”, kurią 
nusipirko penki metai' atgal, 
kuri turi 99 kambarius, ku
riuose jis dar nėra nė vienos 
nakties praleidęs, nors jis ten 
dažnai valgo ir gerus laikus 
turi, šiomis dienomis to pasta
to stogo pataisymas Reynoldui 
kainavo du milijonu frankų.

Mrs. ir Mr. Reynoldai taip 
pat turi apartmentus Chicago- 
.je, Miami ir Mexico City. Bet 
daugiausia laiko ir naktų pra
leidžia garsiuose viešbučiuose. 
Reynolds taipgi mėgsta me
džiojimą. Jis didžiuojasi savo 
gyvenime nušovęs vieną tigrą. 
Jo žmona sakosi nesanti pa
linkusi prie avantiūrizmo, bet 
niekur neatsiliekanti nuo savo 
vyro,—kur jis, ten ir ji.

Tai (ve kaip gyvena ir laiką 
praleidžia šis parazitas.

S.

Toronto, Kanada. — Kaip 
kiekvienais metais, taip ir 
šiais, palydėjus gražuolę vasa
rą ir įžengus į rudeninį sezo
ną, tenka visiems pažangiems 
žmonėms, o ypatingai mums 
aldiečiams, smarkiau susirūpin
ti kultūriniais bei mūsų drau
giją liečiančiais reikalais, ku
rių ypatingai šiais metais yra 
nemažai ir jie visi svarbūs.

Tarpe svarbiausiųjų reikalų 
pirmoj eilėj prieš mus stovi 
Liaudies Balso jubiliejinis va
jus. Kad tinkamai atžymė
jus jojo dvidešimts metų 
mums tarnavimo sukaktį, visi 
laikraščio skaitytoj at o ypa
tingai aldiečiai privalome dė
ti pastangas šį vajų gražiai 
pravesti. Laike šio vajaus visi 
privalome smarkiau padirbėti 
dėl savo laikraščio ir stambiau 
jį paremti kaip materialiai, 
taip ir moraliai.

Neabejotina, kad mūsų laik
raščio 20 metų sukaktuvėse 
būtų labai įdomu visiems pasi
skaityti, kaip paskirose lietu
vių kolonijose prieš dvidešimts 
metų buvo sutiktas Kanados 
lietuvių laikraščio įkūrimas ir 
kokiosb sąlygose buvo pradė
tas jo budavojimo darbas. To
dėl kviečiame visus, kurie šį 
tą atsimenate, parašyti nors po 
trumpą straipsnelį į jubiliejinį 
numerį, kuris išeis gruodžio 
mėnesį.
Taikos gynimo reikalas

Antras nei kiek nemažesnės 
reikšmės reikalas, tai taikos 
gynimo reikalas. Karo kūrėjai 
galvatrūkčiais tobulina atomi
nius ginklus ir tebesirengia

jais paskandinti pasaulį krau
juose. Tačiau? iš antros pusės, 
pažangūs žmonės; matydami 
besiartinantį sunaikinimo pa
vojų, tęsia ryžtingą kovą už 
taiką. Taikos šalininkų eilės 
kaskart didėja.

Taikos išlaikymui-gynimui 
yra šaukiamas pasaulinis liau
dies kongresas Austrijoj. Jis iš
vyks šiais metais grupdžio 5 d., 
į kurį Kanados Taikos Kongre
sas užsibrėžęs pasiųsti nema
žą skaičių delegatų. Beje, tam 
žygiui atlikti reikalinga visų 
taikos mylėtojų kooperacija. 
Todęl visų pažangiečių parei
ga glaudžiai kooperuoti su lo
kaliniais Taikos Komitetais ir 
kiek gallht juos remti.

LLD Kanados , Veikiančio 
Komiteto susirinkime buvo pa
keltas klausimas, kad lietuviai 
turėtų pasiųsti į pasaulinį Tai
kos Kongresą savo atstovą. 
Beje, šis klausimas pavėluotai 
iškeltas. Vargiai būtų galima 
ant greitųjų surasti žmogų, 
kuris sutiktų važiuoti ir sugrį
žęs atraportuoti lietuviams 
Kongreso tarimus. Jei bent at
sirastų savanoris, Kanados 
Veikiantis Komitetas tokį žygį 
remtų.

Mes kreipiamės į visus pa
žangiečius ir į visus, LLD na
rius, o ypatingai į kuopų val
dybas prašydami susirūpinti 
čia paminėtais reikalais ir tuo- 
jaus pradėti veikti.

Kitais mūsų draugijos reika
lais pakalbėsime sekančiame 
Liaudies Balso numeryje.

LLD K. V. Komitetas, P. O. 
Sta. “C”, Box 1007, Toronto 3, 
Ont. .

valstiečių namus, ūkines 
tarnybas, elektros energija 
bus varoma pieninė, plyti
nė, vilnų karsimo dirbtu
vė. Su elektros pagalba 
melšime karves, kirpsime 
avis, ruošime pašarus.

“Aušros” kolūkio pirmi
ninkas Pranas BarauskasAt 
išėjęs vidurinį žemės ūkio ~ 
mokslą, sumaniai vadovau
ja ūkiui. Tai — iniciaty
vus, tvirtas žmogus. Buvęs 
kumetis, jis. dabar tapo pri
tyrusiu žemės ūkio artelės 
gamybos organizatorių m i. 
Artelė turi šimtus galvijų, 
kiaulių, arklių, avių. Sėk
mingai vystoma daržovi- 
n.inkystė ir sodininkystė. 
“Aušros” žemės ūkio arte
lė pernai gavo daugiau kaip 
milijoną rublių 
pajamų. Tame 
Prano Barausko nuopel* 
nas.

Pasikeitė Krakių kaimo 
kultūrinė išvaizda. Čia yra 
vidurinė ir kelios pradinės 
mokyklos, vaikų darželis, 
radijo mazgas, biblioteka, 
klubas - skaitykla, parduo
tuvės.

piniginių 
nemažas

y

t

■

Naujos profesijos
lietuviškame kaime

(Laiškas iš Vilniaus)

ASAMBLĖJOJE IŠKILO ir kitas opus klausimas, — 
sekretoriaus klausimas.

Trygve Lie, dabartinis generalinis sekretorius, pra
nešė, kad jis iš tos vietos pasitraukia ir ragino asamblė
ją išrinkti kitą sekretorių. Savo pasitraukimą jis mo
tyvuoja tuo, kad naujas sekretorius galėtų atlikti ryš
kesnę rolę karo Korėjoje baigimo klausimu negu jis, Lie, 
atlieka. f

Mr. Lie yra teisus. Per pastaruosius porą metų jis ne
galėjo vaidinti svarbios rolės Jungtinėse Tautose, kadan
gi jo oficialiai nepripažino Tarybų Sąjunga.

Jo sekretoriavimo laikas baigėsi 1950 metais. Tuomet, 
atsimename, jis nebuvo naujam terminui išrinktas, o 
buvo tik prailgintas, jo sekretoriavimo laikas. Bet tam 
Tarybų Sąjunga prieštaravo. Tačiau, kai, nežiūrint Ta
rybų Sąjungos prieštaravimo, asamblėja visvien jį už- 
gyrė, tai Višinskis pareiškė, jog T. Sąjunga jo sekre
torium nepripažins.

Trygve Lie, mat, yra pataikautojas “Vakarinėm vals
tybėm.”

Dabar kyla klausimas, kas bus išrinktas naujuoju ge
neraliniu Jungtinių Tautų sekretoriumi?
. Sekretoriaus pareigos labai svarbios. Jis yra Jungti
nių Tautų administratorius, jų tikras bosas. Todėl se
kretoriaus vietai reikia parinkti tokį žmogų, kuris būtų 

( priimtinas ir tarybiniam blokui, ir “Vakariniam blokui/’
• ir "vidurio blokui.”

Sekretorių užgiria penkios didžiosios valstybes. Bent 
kuri iš tų valstybių gali išrinkimą vetuoti.

Taigi prieš asamblėjos akis atsiranda dar vienas svar
bus galvosūkis. Kaip jis bus išspręstas, matysime vė- 
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Stanley Carpeta, iš Library, Pa., su žmona ir dukrele.
Jie*išgirdo, kad John Lewis atšaukė mainierių strei- 

« ■ f * ' .* * . ** 1 ' m I ‘ ,
ką. Carpeta pasiruošęs išeiti į darbą .

Stanley Carpeta, iš, Library, Pa
h

2 pusi.—Laisvė, ( Liberty)-Ketvirt
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Kauno 
rajono 
kaimo

VILNIUS. — Neatpažįs
tamai pasikeitė valstiečių 
gyvenimas Tarybų Lietu
voje. Profesijos, kurios 
ankstesniais laikais buvo 
retenybė, arba apie kurias 
valstiečiai nė negirdėjo, ta
po įprastos lietuviškame 
kaime. Pakanka, pavyz
džiui, pasakyti, kad Lietu
vos kaime dabar dirba dau
giau kaip penki tūkstančiai 
agronomų, zootechnikų, ve
terinarų, inžinierių - melio
ratorių, daugybė kombaini
ninkų, traktorininkų. Juos 
dabar galima sutikti kiek
viename kaime.

Imkime pavyzdžiu 
srities Dotnuvos 
Krakių kaimą. To
valstiečiai jau penkti me
tai yra susivieniję “Auš
ros” kolūkyje, šiame kolū
kyje dirba 16 traktorinin
kų, 3 kombainininkai, 2 
Dotnuvos MTS traktorinių 
brigadų brigadininkai, me
chanikas, ■, 8 šoferiai, inži
nierius, 6 agronomai, zoo
technikai bei veterinarijos 
gydytojai ir kiti ’specialis.- 
tai. * Be to. čia darbuojasi 
šimtai gyvulininkų ir lauki
ninkų; melžėjos, kiaulinin- 
kės, gyvulininkystės fermų 
vedėjai, paukštininkės, lau
kininkystės brigadų briga
dininkai, grandininkai, bai
gę specialius kursus. Yra' 
tame kolūkvje įgudusių sta
tybininkų, šaltkalvių, dar- 
žovininku, sodininkų ir li
nų augintojų. ' • '

Susipažinkime su Krakių 
kaimo naujų • profesijų 
žmonėmis.

J aunasis agronomas 
Pranas Mileška yra baigęs 
Lietuvos Žemės ūkio aka
demiją. Drauge su "Auš
ros” žemės ūkio artelės 
kolūkiečiais jis siekia, kad 
būtų gautas gausus žemės 
ūkio kultūrų derlius. “Auš-

ros” kolūkyje — 4,500 hek
tarų žemės. Agronomas 
Mileška yra paruošęs ir da
bar toje žemėje įdiegia de- 
šimtlaukes laukų bei1 paša
rų sėjomainas. Kas metai 
gausėja derliai.

Mileška vadovauja kolū
kinių Žemės ūkio kultūros 
rūmų darbui. .Čia yra su
rinkti kviečių, rugių, mie
žių, ilgapluoščių linų pa
vyzdžiai, yra įrengimų nu
statyti varpinių kultūrų 
pasėlių kokybei. Prie Že
mės ūkio kultūros rūmų 
veikia trimečiai zootechni
kos kursai, kuriuose moko
si kolūkio laukininkai ir 
gyvulinio,  kai.

“Aušrbs” kolūkio geriau
siųjų mechanizatorių tarpe 
galima paminėti traktori
ninkų brigadininką Joną 
Ramanauską. Seniau Ra
manauskas buvo vargin
gas valstietis, bernavo pas 
buožes ir dvarininkus. Da
bar jis — visų gerbiamas 
žmogus, kaime. Kolūkis su
teikė jam galimumą baigti 
specialius technikos kur
sus. 1951 metų vasarą jis 
buvo nuvykęs kartu su 
ekskursija į Kųbanę, kur 
jis susipažino su garsiojo 
traktorininko Ivano Bunie- 
jevo darbo patyrimu. Trak
torininkai, • kombainininkai 
Jono Ramanausko brigado
je labai produktyviai pa
naudoja galingąją techni
ką. šį pavasarį “Aušros” 
kolūkyje daugiau 'kaip 90 
procentų visų lauko darbų 
atliko MTS mašinos.

Kolūkyje statoma šilumi
nė elektrine; statybai, va
dovauja technikas - staty
bininkas Antanas • Skar
džius. šiluminės • elektri
nės darbui buvo naudoja
mos durpes.

Iki 1952 metų rudens, — 
sako Skardžius, — Krakės 
gaus elektros. Ji a-pšvies

Lietuvos kaime. Neseniai 
man teko pabuvoti tolimo-' 
je Pasvalio rajono Kemėnų 
apylinkėje. Ir čia į akis 
krito aukšta darbo bei bui
ties kultūra. Apylinkės var
du pavadinto “Kemėnų” 
kolūkio laukuose dirba An
tano Banelio brigados trak
toriai. Dar neseniai jis bu
vo prikabinėto ju; po to 
baigė traktorininkų kur
sus. Dabar jisai — garsus 
respublikos m e c h a n.izato- 
rius.

Banelis snpažindino ma
ne su Jonu V e 1 m u n s k u . 
Prieš penkerius metus tas 
valstietis težinojo tik plūgą 
ir žemės sklypelį savo ma- . 
žyčiame ūkelyje. O dabar^ 
jis vadovauja laukininkys-n 
tės brigadai. Velmunskas 
baigė kolūkyje trimečius 
a g r o z ootechnikos kursus, 
bet didžiausia mokykla jam 
yra praktika, gyvenimas. 
Jis vadovauja darbui, kurį 
dirba daugiau kaip 100 
kolūkiečiu. Naudodama 
tobulus žemės įdirbimo 
agrotechninius metodus, jo 
vadovaujamoji brigada 
surinko po 20 ir daugiau 
centnerių grūdų iš hekta
ro!

Kas metai Tarybų Lietu
voje gausėja kaimo inteli
gentijos, naujų profesijų 
žmonių eilės. Lietuvos 
Valstybinė Žemės ūkio aka
demija, Veterinarijos aka
demija, didelis tinklas že
mės ūkio technikumų,'mo
kyklų, kursų išleidžia vis 
naujus ir naujus žemės 
ūkio specialistų būrius.

i Respublikos kolūkiuose tri- 
I mečiuose agrotechnikos bei 
zootechnikos kursuose da
bar mokosi daugiau kaip 22 
tūkstančiai valstiečių —vy
rų ir moterų. Tai bus nau
ji gyvulininkystės, lauki
ninkystes, daržovinin ky s- 
meistrai.

M. Bieliauskas

5,388,000 žmonių esą 
pavergta verstiniem 
darbam Jungi. Valstijose

Geneva, Šveicarija.—Stet
son Kennedy, amerikietis 
baltųjų žurnalistas, tvirti
no, kad Jungtinėse Valsti
jose yra pajungta 5 milijo
nai,388 tūkstančiai žmonių 
verstiniems darbams kaip 
vergai.

Jis kalbėjo susirinkime 
Jungtinių Tautų komisijoj 
kuri tyrinėja verstinus danj 
bus įvairiose šalyse. Ken> 
nedy sake,* daugiausia to
kiems. darbams yra pa
vergta negrų ir meksikie
čių pietinėse ir vakarinėse 
Amerikos, valstijose
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Waterbury, Conn.
Iš mūsų veikios

Paskutiniam LLD 28 kuopos 
susirinkime padarėme gerų 
nutarimų, kuriuos turėsime į- 
yvkdyti gyvenimam

Sekretorius pranešė, kad 
beveik visi kuopos nariai jau 
yra pasimokėję duokles už 
šiuos metus. Tai labai geras 
dalykas.

Susirinkimas išrinko delega
tus j apskrities konferenciją, 
kuri įvyko New Havene. Dele
gatais buvo išrinkti: P. Bokas, 
M. Strižauskienė, J. Buzienė, 
K. Yenkeliūnienė ir J. Paugis.

Labai liūdna buvo prisimin
ti, kad mes šiemet netekome 
trijų gerų Laisvės skaitytojų. 
Mirė Jonas Čeponis, Leonas 
Devenas ir Juozas Maukus. 
Šitie draugai visuomet rėmė 
darbininkišką judėjimą. Lai 
jie ilsisi užbaigę rūpesčius, o 

UŽBURTOJI SIELA 
jį 10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —14—

> (Tąsa)
Daugiausia tai buvo jauni svetimų 

kraštų sportininkai: anglosaksai, rumu
nai, jautresni žaidimo negu kalbos klai
doms. — Svarbiausias mažojo moterų 
ratelio favoritas buvo vienas italas. 
Skambiu senos lombardų giminės, vardu 
(pasibaigusios jau prieš kelis šimtme
čius, bet vardas juk niekados nemiršta), 
jis buvo to taip labai paplitusio pusiasa
lio madingosios jaunuomenės tipo, kuris 
priklauso greičiau epochai negu rasei:■ 
jame įdomiai buvo susiję Penktojo Pros
pekto amerikietis ir quattrocento karys: 
bendra išvaizda dėl to kartais atrodė di
dinga —lyg iš operos. — Gražus bernio
kas, aukštas ir tiesus, gražaus sudėjimo, 
galva apskrita, veidas skustas, labai 
tamsus, akys liepsningos, didelė su mels

tomis šnervėmis užkariautojo nosis ir 
Wtambus apatinis žandikaulis; Tulijo 
vaikščiodavo išpūtęs krūtinę ir lanksčio
mis strėnomis. Jo elgsena buvo didin
gumo, nužeminto mandagumo ir bruta
lumo mišinys. Vyras, prieš kurį negali
ma atsilaikyti. Norint nuskinti širdį, 
jam reikėjo tik pasilenkti. Jis nesilenk- 
davo. Jis laukė, kad kas ateitų ir pats 
jam įdėtų ją į rankas. Gal būt, kaip tik 
dėl to, kad Aneta jam savosios nepasiūlė, 
jis puolė ją įsigyti. Teniso čempionas, 
jis įvertino fizines tvirtos merginos ypa
tybes; kalbėdamas su ja, jis surado ir 
kitų sporto šakų, kur jų skoniai sutiko, 
— jojimą, irklavimą, kuriuos Aneta 
praktikavo užsidegusi, kaip ir visa kita. 
SaVo didele nosimi jis suuodė energijos 
perteklių, pripildžiusį šį nepaliestą kū
ną; jis jo panoro. Aneta suprato šį gei
smą ir pasijautė įžeista, bet sykiu ir ma
ginama. Jos stiprus fizinis gyvenimas, 
poetų metais"pusiau vienuoliško užsida
rymo slopinamas, pabudo šios puikios 
vasaros kaitroje ir sūkuryje gyvų žaidi
mų su jaunimu, kuris tik apie malonu
mus ir tegalvojo. Paskutinės savaitės, 
praleistos su Silvi, jos laisvos kalbos, ne
paprastas švelnumas, kuriuo ji pati bu
vo pertekusi, įdegė nerimą į jos prigim
tį, kurios platybes ji taip mažai ir taip 
menkai tepažino . Nuo jausmų antpuo-- 
lio namai buvo silpnai teginami. Pirmą 
kartą Aneta pajuto seksualinio jausmo 
aštrumą. Jai buvo ir gėda, ir pikta, tar
tum kas būtų drožęs jai į veidą. Bet 
dėl to geismai nenutilo. Užuot Tulijo 
vengusi, ji su išdidžiu šaltumu ir vir
pančia širdimi pasipriešino jo mėgini
mams priartėti. Nuolat puikiausiu nuo
lankumu dengdamas savo plėšrią aistrą, 
kuri spindėjo žvilgsnyje, jis įsimylėjo 
juo labiau, nes matė, kad ji. suprato jo 
mintis, bet pasiruošė gintis. Tai taip 
S»at buvo žaidimas, bet tik visai kitaip 
audinąs! Buvo pasikeista žiauriais 

šaukimais į kovą ir aštriais ginklų smū
giais, nors iš paviršiaus nieko nebuvo 
matyti. Kai jis vyrišku mandagumu 
lenkdavosi pabučiuoti jai ranką, kai ji 
šypsodavosi jam su didingu žavumu, ji 
įkaitydavo jo akyse:

— Aš tave turėsiu.
Jos sukąstos lūpos jam atsakydavo:
—Niekados!

Silvi. sekė dvikovą laukinės katės 
žvilgsniu; ir besidžiaugiant ją paėmė no
ras sulošti savo partiją. Kokią partiją? 
Iš tikrųjų ji nė nežinojo... Gerai, pasi

mes išreiškiame giliausią u- 
žuojautą jų šeimoms, taip pat 
giminėms.

Užsibaigus vasariniams pa
rengimams, dabar einamu 
prie žieminio veikimo. Links
ma mums pranešti, kad mes 
waterburiečiai gavome progą 
pasikviesti Liaudies Teatro 
grupę iš Brooklyn, N. Y., ku
rie pasižadėjo suvaidinti įdo
mią komediją ‘Trys Mylimos.’ 
Lošimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 14 d., svetainėje 103 
Green St. Prasidės 2:30 vai. 
po pietų. Įžanga tiktai 75 cen
tai su taksais. Įžanga maža, 
bet juokų bus daug.

Po lošimo turėsime visokių 
užkandžių, kurie norėsite už
sikąsti arba išsigerti kavutės 
ar kįtko. Su mielu noru visi 
būsite patenkinti.

Į mūsų gražų parengimą 
taip pat kviečiame lietuvius ir 
iš kitų kolonijų. Ten turėsime 
progą susipažinti su Brookly- 

no artistais ir pasikviesti juos 
-pas save suvaidinti šį veikalą. 
Pasirodo, kad mes patys ko- 
nektikiėčiai nieko suvaidinti 
nesusirriokinome, o jau laikas 
pradėti rudeninius ir žiemi
nius padengimus. Todėl pasi-> 
žymėkite tą dieną ir atvažiuo
kite pas mus.'!

28 kp. koresp.
Klem Yenkeliūnicne.

Worcester, Mass.
Dar iš Draugijos ' 
susirinkimo

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės Draugijos lapkri
čio 4 d. susirinkime finansų 
sekretorius išdavė ataskaitą. 
Pasirodo, kad pelno už perei
tą mėnesį liko virš $300. 
Parko uždarymo vakarienės, 
įvykusios spalio 25 d., pelnas 
neįtraukta į tą ataskaitą, nes 
dar nėra pilnos sutraukos.

linksminti, — ir padėti Anetai, aišku, to 
nereikia nė sakyti! Tas berniokas buvo 
gražus. Aneta taip pat labai graži. Sti
prūs jausmai ją visuomet taip puošė! 
Tas karštas išdidumas, ta kakta jauno 
tauro, pasirengusio kovai, tos staigios 
paraudimo ir pabalimo bangos, kurias 
Silvi vaizdavosi matanti plintančias vi
su jos kūnu lyg virpėjimus... Vyras 
karščiavosi dėl žaidimo...

— ...Nieko nepadarysi, berneli, ne, 
ne, tu jos neturėsi, jei ji nenori! O ar 
ji nori? ji nenori?.. Apsispręsk, Ane
ta! Jis sugautas. Pribaik jį!.: Kvai
lė! Ji nemoka... Gerai, mes jai padė
sime,...

Jų pažintis prasidėjo Anetos pagyro
mis. Jie gėrėjosi ja abu. Italas buvo 
tikrai užkariautas. Nušvitusi, spindin
čiomis akimis, Silvi stengėsi savo ruož
tu. Ji gudriai darė, garbindama savo 
seserį. Bet ji ne mažiau ginklavosi vi
somis savo grožio galiomis. Kartą jau 
jas paleidus į darbą, nebebuvo priemo
nių joms sulaikyti. Veltui ji joms sakė:

—Dabar jau laikykitės ramiai.- Gana. 
Jūs per toli eina,te...

...Jos nieko nebeklausė; beliko tik 
leisti joms veikti. .. Tai buvo taip sma
gu! Aišku, tas kvailys bematant įsi
liepsnojo. Kokie vyrai žiopliai! Jis,ma
nė, kad visa tai tik dėl jo gražių akių... 
Vis dėlto jos gražios, tos jo akys..<. O 
dabar ką jis darys, žuvelė tarp kabliu
kų? Nejaugi jis galvojo apžioti jas abi? 
Ką jis nuspręs?.. “Na, seni, rinkis!”

Ji nesistengė jam palengvinti pasirin
kimo, pasitraukdama Anetai iš kelio. 
Aneta tuo labiau. Nuo šios valandos ji 
instinktyviai padvigubino jėgas užtem
dyti Silvi. Abi seserys švelniai mylėjosi. 
Silvi didžiavosi pagyrimais Anetai, kaip 
ir Aneta Silvi padarytu įspūdžiu. Jos 
patarinėjo viena antrai. Jos rūpinosi 
viena, kitos apsirengimo smulkmenomis. 
Tikrai moksliškai jos mokėjo priešingu
mais iškelti viena antros vertę. Viešbu
čio pasilinksminimuose jos traukė visų 
akis. Bet, jų nelaimei, tie žvilgsniai su
kūrė tarp jų varžybas. Veltui jos. neno
rėjo prisipažinti, kad šokdamos jos ne
galėjo susilaikyti neįvertinusios viena 
antros pasisekimų. Ypač pasisekimų su 
tuo, kuris, be abejo, rūpėjo joms daug 
daugiau, negu jos to būtų norėjusios... 
Jis ėmė joms labiausiai rūpėti nuo to lai
ko, kai jis nebežinojo, kuri jųdviejų jam 
labiau rūpi. Aneta pajuto neaiškų 
skausmą, kai pamatė Tulijo rodalh.tį 
prielankumą jos seseriai. Abi gražios 
šokėjos, kiekviena savaip. Aneta sten
gėsi viršyti iš paskutiniųjų. Ir,tiktai, 
žinovų akimis, ji šoko geriau. Bet Sil
vi, mažiau padori, rodė daugiau atsi
davimo; nuo tos akimirkos', kai tik ji su
prato Anetos norą, ji pasidarė tokiai ku
riai nebeįmanoma atsispirti. Tulijo iš/ 
tikrųjų nė nesispyrė. Anetai pasidarė 
skaudu, pamačius, kad ji jau naljkta. 
Po keleto šokių iš eilės su Silvi, jie išėjo, 
abu, kalbėdami ir juokdamiesi gražia ? 
vasaros naktį. A.neta nebeištvėrė. Ji 
paliko saloną, — ji taip pat. Nedrįsda
ma leistis i sodą paskui, ji .stengėsi juos 
pamatyti iš stiklinės galerijos, kuri ve
dė į sodą; ir ji juos pamatė alėjoje, ji ., 
matė, kaip, palinkę vienas prie kito, 
juodu bučiavosi. ' , .

j (Bus daugiau) •

L , ■

kas link vakarienės, tai va
karienė buvo labai gera, žmo
nių buvo pilna svetainė ir visi 
buvo pilnai patenkinti. Val
giai buvo skanūs 'ir patarna
vimas buvo geras, išskiriant 
šokius. Daugelis jaunesnių 
svečių parodė nepasitenkini
mą: Priežastis buvo ta, kad 
šokiai užsidarė 10 vai. vaka
re. Tas labai bloga. Bet tokis 
įvykis nepasikartos ateityje.

Vakarienei daug darbavosi 
mūsų gaspadinės Stankienė, 
Petkūnienė, Kieky, Pažienė, 
Vosilienė, Jackienė ir Kizienė. 
Patarnavo Janulytė, abidvi Ki- 
žiūtės, Charles Walant, Žu
kauskas, Petkūnas ir draugi 
jos direktoriai.

Šiame susirinkime įvyko 
valdybos nominacijos. Rinki
mai bus lapkričio 30 d.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks gruodžio 2 d., 7 :30 
vai.* vak., 29 Endicott St., 
Worcester, Mass. Rep.

Chicago, Ill.
Įdomus Kongresmano Adolph 
Sabath’o gyvenimas

Po sunkios operacijos, kuri 
kongresmanui A. Sabath ui bu
vo' padaryta šią vasarą Chica
go], jis visą laiką nesveikavo. 
Lapkričio 6 d. mirė. Nors kon
gresmenas Adolphas Sabath, 
86 metų senelis, buvo nacio- 
nalė figūra tikra to žodžio 
prasme, bet beveik visas jo 
gyvenimas buvo tampriai susi
jęs su' Chicaga. Kongrese jis 
atstovavo septintą Illinois dis- 
triktą.

’ A. Sabath gimė 1§66 me
tais Čekoslovakijoj, Zabori 
sodžiuje, vargingoje šeimoje. 
Tėvai auklėjo 11 vaikų. Sulau
kęs 15 metų, Adolphas išvyko 
Amerikon. Prie jo buvo tik 2 
doleriai, kąi jis atvyko Baljti- 
mbrės uostam Iš Baltimorės jis 
išvažiavo Chicagon prekiniu 
traukiniu, gabenusiu galvijus. 
Jo pirma alga Chicagoj buvo 
trys doleriai.,Paskui jis dirbo 
klerku krautuvėj ant Halstecl 
St. Už šešių metų, sutaupęs 
kiek pinigų, Sabath atsikvietė 
Amerikon savo tėvus ir bro
lius. '

Jam rūpėjo 'mokslas, kurį 
jis pradėjo vakarinėj mokyk
loj. Progresuodamas mokslo 
jis baigė Chicago Law College 
.1891 metais. Pradėjo advoka
tauti. 1895 metais garsusis Il
linois gubernatorius Altgeld 
paskyrė jį taikos teisėju. Nuo 
to laiko Sabatho populiaru
mas pradėjo šuoliais kilti.

Jam labiausia rūpėjo „atei
vių reikalai. Jis matė, kaip ne
sąžiningai jie išnaudojami. Jis 
gynė imigrantus visais įmano
mais būdais. 1906 metais A- 
doiph Sabath išrenkamas Kon
gresam Kongrese Sabath iš
tarnavo 23 terminus. 4 d. lap-

BINGHAMTON, N. Y.
Paskutinis pakvietimas į LDS 
6-tos /kuopos parengimą

Vakarienė į vyk s jau lap
kričio 15 d. Lietuvių svetainė
je, 315* Clinton St. Bingham
ton, N. Y. Pradžia 6 vai. va
kare. Tikietai po $1 ypAtai. 
Šiaip į parengimą įžanga, ne
mokama. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Taipgi bus ir orkest
rą, galėsite • pasišokti, kurie 
mylite šokius. Visus širdingai 
kviečiame dalyvauti—kaip iš 
arti, taip ir iš toliau. Praleisi
te laiką linksniai ir naudingai.

Vakarienės tikietai yra par
davinėjami ir kuriuos prašomo 

„įsigyti iš anksto, kad rengėjai 
žinotų, kiek valgių pagaminti; 
Jau daugelis pasipirko tikie- 
tus, pasilikote tik tie, kurie dar 
neįsigijote. Kiti dar sako, 
“suspėsime”. Bot laiko jau 
nedaug liko, paskubėkit, kad 
visi pasipirktumėte prieš pa
rengimą! Lauksime jūsų atsi
lankant. - Rengėjai.

[vairios Žinios
Dar nepaskyrė ambasadoriaus

Washington, D. C. — Nors 
buvo paleista gandai, kad A- 
merikos nauju ambasadoriu
mi Maskvoje bus paskirtas 
Charles E. Bohlen, bet Valsty
bės Departmentas tuos gandus 
paneigė. Sakoma, kad prezi
dentas Trumanas dar,nesura
do tai vietai tinkamo diplo
mato. Tuo tarpu laukiama su
grįžtant iš Vokietijos buvusio 
ambasadoriaus George F. Ke
nnan. —o—
Keturios knygos apie 
tarptautinę teisę

New York. — * Jungtinių 
Tautų sekretorius Trygve Lie 
turi sumanymą, kad ta organi
zacija išleistų net keturias 
knygas apie tarptautinę teisę. 

; Jis tvirtina, kad dabar įvairių 
I kraštų žmonės ir diplomatai 
neturi tinkamu informacijų, I •j kokie šiandien veikia tarptau
tiniai įstatymai. Dažnai išk,y\ 
la bereikalingi ginčai tik dėl 
to, kad nėra kuo pasiremti,- 
nusverti, kuri pusė teisinga.

—.o—
Popiežiaus ranka Čiang 
Kai-šekui

Taipei, Formoza. -L- Gauta 

kričio, didele balsų dauguma, 
buvo išrinktas 24-tam termi
nui.

Kongres. Sabath, kaipo pa
žangus rooseveltinis demokra
tas, gerai pažįstamas ir lietu
viams. Progresyviai lietuviai 
jį laikė aukštoj pagarboj.

Kong. Sabath itin domėjosi 
ir senos tėvynės Čekoslovaki
jos reikalais. Jis nepriklausė 
prie tų “patriotierių”, kurie 
šaukė nuversti demokratinę 
santvarką. Vilniškis 

pranešimas iš Vatikano, kad 
popiežius yra nutaręs ant For- 
mozos salos prie Čiango val
džios įsteigti legaciją. Tai 
vietai esąs paskirtas arkivys
kupas Anthony Riiberi, kuris 
dabar darbuojasi' Anglijos ko
lonijoje Hong Konge. Legaci- 
jos tikslas bus padėti čiango 
režimui prisivilioti krikščionis 
kiniečius.

—o— 
Pasibaigė baisi sausra

Johannesburg, Pietų Afri
ka. — Per keletą mėnesių 
šiame pasaulio kampe nebuvo 
lietaus. Visas žemės ūkis buvo 
atsidūręs į sunaikinimą. Bet 
šiomis dienomis pradėjo smar
kiai lyti ir nors dalinai išgel
bėjo daugelio valstiečių ūkius.

—o—
Vietoje pašino, išėmė 
apendiką

Liverpool, Anglija. — Čia į- 
vyko keistas atsitikimas. Į li
goninę buvo atgabentas 10- 
ties metų berniukas vardu 
Roy Thompson. Jis rankoje 
turėjo įsivaręs didelį pašiną. 
Berniukas tapo nuvežtas į o- 
peracijos kambarį ir ten dak
taras be didelių ceremonijų 
išėmė vietoj pašino apendiką. 
Apendiko būta visiškai sveiko. 
Pasirodė, jog daktaras pada
rė klaidą: Thompsoną sumai
šė su kitu berniuku, kuriam 
buvo reikalinga apendiko ope
racija.
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PHILADELPHIA, PA.
Rengiamas šaunus

Banketas ir Koncertas
Kuris Įvyks Subatoj

Lapkričio (November) 22
RUBA HALL

414 Green St. Philadelphijoj
Programa prasidės 7:30 vai. Sale atdara 6 vai.

Tai bus pagerbimas žymaus visuomenininko ir 
apšvietos platintojo

ANTANO J. SMITO
šia pramoga rengia Moterų Klubas ir L.L.D. 10-ta kuopa

Bus labai gera vakarienė ir gražus koncertas, o po kon
certo bus šokiai, grojant Ivanausko Kepurnikų orkestrai.

Įžanga tik $2.00 asmeniui
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti, pasilinksminti1 

ir pagerbti gražiais darbais atsižymėjusį veikėją.
Rengėjai.

3
5j

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 ligtj-

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. ;

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

I prię dėžutės, kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50. .
Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody

mus. ' z
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, 

arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.
PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rąžy

kite: M. Švilpa, 597 Broad St„ Hartford, Conn.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Norwood, Mass.
GERA NAUJIENA, 
TURKIŲ VAKARIENĖ

Norwoodo Moterų Apšvie- 
tos Klubas, Literatūros Drau
gijos 9-ji kp. ir Vyrų Ansamb
lis bendrai rengia turkių va
karienę. Vakarienė įvyks lap
kričio (Nov.) 16 d., Lietuvių 
Svetainėje, 13 St. George Avė. 
Apart skanios turkių vakarie
nės, bus ir graži programa. 
Tad ne tik norwoodieciai, bet 
ir iš apielinkės visi lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti. Nes 
norwoodiečiai nuo seniai yra 
i e

pasižymėję gerom vakarie
nėm ir gerom programom. 
Užtikrinam, kad visi turėsit 
didelį smagumą. Jus visus 
norwoodieciai lauks gražiai 
prisirengę. Žvalgas

MATTHEW A. 
BUYUS .
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

į MArket 2-5172
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Teisėjas: 4‘O ką tu čia dabar darai? Ar valdžią nori 
nuversti <speka? • '*



APLANKIUS 
JUOZĄ IR ONĄ 
KAČERGIUS

Praėjusį šeštadienį teko 
aplankyt Juozą ir Oną Ka- 
čergius, Jersey City.

Drg. Kačergis buvo popu
liams žmogus mūsų sce
noj, ir menininkai jo pasi
genda.

Dabar gi Juozas tik ap
gailestauja, kad jau negali 
gyventi scenoj, kurią jis

tų mėgo. Jis yra beviltiš
kas paliegėlis.

Kuo jis dar gali džiaug
tis—tai savo rūpestingo gy
venimo santaupomis ir ge
ra, juomi labai besirūpi
nančia, žmona. Anot jo iš
sireiškimo:

—Šitaip gyventi jau nu
sibodo, tik mano Onutė ne
nusibodo.

Drg. Kačergis, šalia sce
nos, yra ir didelis gėlių 
mėgėjas, ir vasaros metu 
mylimiausias jo užsiėmi
mas — savo kukliam gėly
ne t ri ilsimasis.

Kaip plataus masto me
nininkui, važiuojant jį ap
lankyt, kitas šių sričių me- 
nininkaš Jonas Valentis 

* jda^ė nuvežt jam keletą 
iš savo daržo radastų, 
o prie jų pridėta ir pora 
dalykėliu iš LKC daržo.

Lai žydi draugų Kačer- 
gių gėlės ir lai ilgam tar- 

r nauja Juozui dar turima jo 
sveikatos dalis! S. V.

kad

Susipažinkit su 
nauju aktoriumi

Jums gal yra žinoma,
bus vaidinama labai juokinga 
trijų veiksmu komedija “Trys 
Mylimos.” Ir šioje komedijoje 
vaidins ilgą, vadovaujamą ro
lę jaunuolis Eddie Dagis.

EDDIE DAGIS 
Liudviko rolėje

Ilgoje rolėje jis pasirodys 
dar tik pirmu /kart. Bet jau 
praktikose pasirodė, kad jis 
yra gabus aktorius ir kad vai
dindamas prijuokins žiūrėto
jus.

Taigi, visi ir visos matykite 
vaidinimą ir susipažinkite su 
talentingu, dar visai jaunučiu 
Aktoriumi ir su visais kitais, 
pasigrožėkite jų vaidinimu.

Vaidinimas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 23-čią dieną, 4 :30 
po pietų, Liberty Auditorijo
je, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. įžanga tik 
$1.20 (įskaitant taksus).

Širdingai kviečia, Komisija.
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Prižiūrėtojas užmušė 
prižiūrimą kūdiki

Richard Cerrato, 18 metų 
vyrukas, paliktas prižiūrėti 
svetimą kūdikį, kada kūdikio 
tėvas išėjo su moteriške pasi
linksminti, tapo įkaitintas kū
dikio užmušime. Suimtas, iš 
karto gynėsi, bot paskui prisi
pažinęs atgalia ranka sudavęs 
kūdikiui, kad nutiltų. Kūdi
kiui nutilus, jis nuėjęs miego
ti.

bet turjnt 
tą, ko ne-

Venezia,

Kūdikis,, o taip pat dalinai 
ir jo prižiūrovas, tapo auko
mis nenormalių mūsų gyveni
mo sąlygų: nebuvimo tėvams 
progos išeiti iš namų palie
kant kūdikį tam skirtose, sau
giose vietose; nebuvimo na
mų ; nebuvimo progos jau
niems *(ar bile kam) dirbti 
pasirinktą darbą, 
dirbti iš prievartos 
nori dirbti.

Mažytis* Johnnie
18 mėnesių, tapo auka visų tų 
žiaurumų.

Kūdikio tėvai išsiskyrė prieš 
keletą savaičių. Neturėdamas, 
kur eiti, o gal ir norėdamas 
ten eiti, John Venezia su Joh
nnie ir Thomas, 7 savaičių, 
išėjo gyventi pas Frances De 
Corato dviejų kambarių bute. 
Ten gyveno ir Cerrato. Pas 
Mrs. Venezia likosi dvi vyres
nes dukrytės, 5 ir 4 metų.

Sakoma, Frances De Cora
to, pametusi darbą, žadėjusi 
būti namie prižiūrėti tuos kū
dikius ir šeimininkauti. 7a^iau 
ir ji, matomai, ne iš meilės 
kūdikiams, bet gal iš reikalo 
turėti vyrą, buvo sutikusi bū
ti jo vaikų auklėtoja, nes pali
ko vaikus su mažai žinomu 
prižiūrovu ir parėjusi nepasi
rūpino patikrinti, kaip jie pri
žiūrėti.

Patsai kūdikio tėvas, jei ti
kėti spaudoje pranešimams, 
nebuvęs rūpestingesnių apie 
vaikų gerovę, nors po sužino
jimo, kad Cerrato vaikutį už
mušė, metėsi link Cerrato jį 
sumušti.

Pranešimas sako, kad vai
kutis su Cerrato buvo paliktas 
penktadienio vakarą, tėvui su 
ta moteriške išėjus. Jie parė
ję apie 2 valandą naktį, bet 
nei vienas nepažiūrėjo vaikų. 
Vaiką atrado mirusį apie 11 
valandą šeštadienio rytą. Reiš
kia, nei vienas nesikėlė kūdL 
kių apžiūrėti, pavalgydinti, 

,kuomet kūdikiai keliasi ir jau 
alksta niuo 6-7 ryto.

Patsai Cerrato tapo 
tokių pat aplinkybių, 
pats vaikystėje buvęs
geidaujamu kūdikiu, stumdo
mu iš vietos vieton, be progos 
žaisti ir gyventi, kaip dauge
lis kitų vaikų kad gyvena. Jo 
motinai apsivedus prieše porą 
metų, jis apleidęs namus. Tu
rėdamas prieglaudą pas tą 
moteriškę, aišku, kūdikių pri
žiūrėtoju pasiliko ne iš noro 
nei iš tinkamumo tai pareigai. 
Pomirtinis skrodimas nustatė, 
jog kūdikiui taip suduota, 
kad sutruko jo kepenys.

auka
Jisai

nepa-

TEATRAS IR ŠOKIAI
Dviejų Veiksmų Drama

“Prakeikimas”
po vadovyste JULIA STANKEVICH

Sekmadienį, Lapkričio 16, 1952 
A. L. P. KLUBO SALĖJE

Midland Road Port Jefferson, L
Salė atdara 3 vai. dieną. Vaidinimas 6 vai. vak

Klubo vaidintojų-mėgėjų grupė suvaidins viršminėtą 
dramą. Kviečiame vietinius ir jš apylinkės dalyvauti. Į 
salę važiuoti iš Port Jefferson stoties Main gatve, pa
sukti į Sheep Pasture Rd. ir važiuokite iki Midland Rd. 
Apie ’A mailių. • '

VEIKS BUFETAS SU ALUM IR UŽKANDŽIAIS.
Rengėjai.
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Laisves koncertas praėjo 
gražiu pasisekimu

Laisvės metinis koncertas, į- 
vykęs lapkričio 9-tą, Liberty 
Auditorijoje davė tą, ko iš 
anksto buvo tikėtasi. Publika 
patogiai pripildė Auditoriją. 
Ir iš jos sveikinimų progra
mos dalyviams, atrodo, publi
kos dauguma šiltai įvertino 
savo liaudiškus menininkus. 
Tūli apgailestavo, kad progra
moje nebuvo šokėjų ir muzi
kos, tiktai dainos.. Muzikos 
girdėjome tiktai tiek, kiek su
teikia akompanimentas.

Programą pradėjo Aido 
Choras. Diriguojant jo moky
tojai Mildred Stensler, akom-/ 
panuojant muzikui Frank Bal- 
wood-Balevičiui. Choras su- 
giedojo mūsų šalies himną ii; 
Lietuva Tėvynė Mūsų. Pas
kiau dainavo Kelpšos “Kur ly
gūs laukai,” Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota” ir rusų 
liaudies dainą. Gražiai sudai
navo, baigė tebeprašomas 
daugiau.

Išstoja Su z ana Kazokytė ir 
Elena Brazauskienė su due
tais. Sudainavo kelis. Suzana, 
jau eilė metų žinoma gera so
listė, šioje programoje ryžosi 
dalyvauti duete, programos į- 
vairumui. Joms ir visiems ki
tiems (apart chorų ir trio) 
akompanavo koncerto akom- 
panistė muzikė Bronė Sukas- 
kienė.

Stasys Kuzmickas, mainų 
srityje lietuvių dainos atstovas 
ir geras Laisvės darbuotojas, 
dainavo ‘ OI man river,” “Kal
vį,” ir “širdie.” Nors visuo
met jis publikos yra mylimas, 
tačiau šį kartą jam sekėsi dar 
geriau. Publika 'ilgai vis pra
šė daugiau, bet išprašyti ne
pavyko. '

Išstoja Aldona Wallen, jau
nutė viešnia iš Brockton, 
Mass. Ji dainuoja “Tykiai, ty
kiai Nemuhėlis teka,” jauno
sios ariją iš Petrausko opere
tės “Vestuvės” ir to paties 
kompozitoriaus “Kur tas šal
tinėlis,” taipgi Darželio dai
ną, Balevičiaus, iš operetės

kad ši 
Aldona

- Al
Rože

“Sudrumsta širdis.” Publikai 
vi$ prašant daugiau, dadėjo 
dar porą, vieną iš tų angliškai. 
Newyorkieciai laukia, 
pirmoji pažintis su 
nebūtų paskutinė. i

Brocktoniečių trio 
Potsius (armonistas),
Merkeliūtė ir Wm. Juodeikis 
(be pertraukų) dainavo seka
mų dainų rinkinėlį: ‘ Sveiki
broliai,” “Važiavau dieną,” 
“Kaip dienužė temsta,” “Ak, 
kaip gražu!”, “Paukšteliai 
njieli,” “Sirpsta, noksta avie
tėlės.” Tūlas jų dainavo solo, 
kitas duetais, dar kitas visi, 
vadovaujant ir pritariant ar
monika. Publika šiltai įverti
no jų dainas ir talką Laisvei.

Amelia Jesl^evičiūtė-Young 
dainavo “Ei, upeli,” Balevi- 
čįaus; “Vakaras,” “Del vieni” 
iš Mozarto operos “Marriage 
of Figaro.” Prašoma daugiau, 
sudainavo ‘ Stasį.”

Sietyno Choras iš Newark©, 
vadovybėje Mildred Stensler, 
harmoningai ir stipriai sudai
navo “Ar tu žinai mano bro
li,” ukrainų liaudies “Oh, su- 
sidka,” ukrainiškai, ir “Girio
je.” O daugiau, prašyk, kiek 
nori, nedavė, žinoma, kad jie 
dainų turi. Matomai, nenorėjo 
ilgiau programos tęsti, nes bu
vo žadėta trumpa.

Baigė abu chorai—Aidas ir 
Sietynas — bendrai. Sudaina
vo “Krusadieriai taikai,” su
kurtą pagerbti velionį Philip- 
se, mirusį gale praėjusiojo 
karo ir jo motiną, nenuoal- 
šią taikos ir progreso talki
ninkę. Taipgi’ sū'dainavo “Lie
tuvos Vaikai.” Abi Balevi
čiaus kompozicijos. Ir baigė 
tebeprašomi daugiau.

Programai pirmininkavo 
Laisvės redaktorius Rojus Mi- 
žara, pareikšdamas padėką 
visiems programos dalyviams 
ir atsilankiusiems jos išklau
syti. Taipgi paskelbė iš publi
kos paduotus'pranešimas.'

šokiams grojo Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras; ' Rep. f

Šį šeštadienį ir sekmadienį
’ r;

visuo- 
maty-

15 ir 
dieną

Gale šios savaitės netrūks 
vietų, kur įvyks įvairūs 
meniški veiksmai, verti 
ti, girdėti, paremti.

Per abi šias dienas, 
16-tą, nuo 1 valandos
iki pusiaunakčio, bus vykdo
ma paroda-bazaras su įdomia 
meno programa, kurioje daly
vaus daugelio tautų meninin
kai.

Rengia Amerikos Tautinių 
Moterų Komitetas, tuomi tikė
damasis paremti taiką ir drau
gingumą tarp tautų. Vieta: 
Yugoslav Hall, 405 W. 41st 
St., New Yorke, už poros 
blokų nuo Times Square.,- ,

šeštadienio popietį tarp 2 ir, 
4 vai. įvyks prbgfama vaikam. 
Vakaro 7 vai. prasidėsiančioje 
programoje dalyvaus lietuviai- 
aidiečiai ir sietyniečiai, taipgi 
kelių kitų tautų menininkai;

SekmadenĮ suaugusiųjų pro. 
grama prasidės 3 vai. Išpar
davimas dovanų bus vykdo
mas pirm ir po programų per 
abi dienas.

Suėmė narkotikų agentę
New Yorke suimta Mrs. 

Marie Donato 28 metų, jos 
motinos namuose, 336 E. 
117th St. Sakoma, jog pas ją 
agentai radę narkotikų stam
bų grobį, kuris, jeigu būtų 
buvęs išpardavinėtas, būtų at
nešęs apie $250,000 turtą. Su
imtą, ji bandžiusi nusižudyti 
užsimigdymu. Jos vyras jau 
nuo seniau buvo areštuotas 
tokiu pat" kaltinimu).

Įkaitino apsukusius 
Mineolos kanka

Keturi buvę banko ir šiaip 
firmų viršininkai-tarnaųtojai 
tapo oficialiai įkaitinti kaipo, 
apsukusieji Central National 
Banką Mineoloje, L. I. *

Tarpe įkaitintųjų yra Wil
liam Abel, banko prezidentas; 
Mrs. Lillian Robinson, buvusi 
namams modernizuoti firmos 
viršininkė; taipgi jos du kny- 
gvedžiai Joseph McCarthy iš 

■ Mineolos ir James Golden iš 
Flushing©.

Jiems priskaityta 50 punktų 
prasikalstamo darbo. Sako, 
kad jie sufalsifikavo rekor
dus tikslu pasisavinti sveti
mus pinigus ir juos pasisavino. 
Taipgi kaltina suokalbyje. Jie 
iš banko išdavinėję '' pinigus 
neVa namams pagerinti, už 
darbus. Taip išeikvoję $478;^ 
000 neva paskoloms nesamų 
namų, nedirbtų darbų, 
mų žmonių; vardais.

Du plėšikai atėmė iš No st- 
ran d Teatro kasininkės Brook- 
lyne $100. Tūlas praeivis no
rėjo plėšikus sulaikyti, bet 
paleido, kuomet tapo pašau
tas rankon.

nesą-

praneši-

yra tas, 
tarybinis

Amerikone atmetusi 
J. V. pilietybę

Amerikone Jungtinėse Tau
tose tarnautoja radio progra
mų vedime atsisakiusi Jungti
nių Valstijų pilietybės ir pri
ėmusi Tarybų Sąjungos pilie
tybę, sako spaudos 
rriai.

Įdomiausia tame 
kad, kuomet buvęs
pilietis pereina į amerikie
čius, spauda špaltų špaltas 
prirašo, ką tas asmuo sakęs, 
nors tas asmuo būtų buvęs ko
kiu 99-ju vandeniu nuo kisie
liaus. šios amerikonės nepada
vė nei vardo. Gi toji ameriko
ne, matomai, buvusi ne men
ka, kad buvo Įleista i UN tar
nautoja-' ir prileista 
svarbion vieton, radio 
mų transliuotoja.

Policistas Robert W.
rry bandęs, centralinio Brook
lyn© aludėje išspręsti ginčą 
už merginą, bet tapęs taip 
apmuštas, kad buvęs reika
lingas apžiūros ligoninėje.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

tokion
progra-

P. She-

Linksma naujiena
Geras mūsų pažįstamas, 

taip pat visiems pažangiems 
lietuviams žinomas kaipo ko
respondentas ‘Susnikų Jurgis’ 
iš New Britain, Jurgis Žilins
kas pranešė mums savo laimę, 
apie savo sutuoktuves su He
len Januliene iš ' Worcester, 
Mass. Teisėjas juo$ surišo šei
mynišku ryšiu lapkričio 3 die-, 
ną.

Naujavedžiai abu buvo naš
liai, abu yra geri veikėjai. 
Nuoširdžiai sveikiname drau
gus Žilinskus sutuoktuvių pro
ga, linkime ilgo ir gražaus gy
venimo. Daug laimes! ■

, v Elena, Walter ir: • . ' : 
Serge Brazauskai

SUSIRINKIMAI

Walter F. Nixon, Westbu
ry gyventojas, užsimušė su 
auto atsimušęs į medį. }

Yonkers mieste lapkričio 9-* ’ 
tą paskutinis gatvekaris pa
keistas busu.

PRANEŠIMAI
MINERSVILLE, PA.

L.L.D. 14-tos kuopos susirinkimas 
jvyks 16 d. lapkričio kaip 2 vai. die
ną, pas šembericne namuose.

Visi nariai dalyvaukite.
Valdyba.

(223-224)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras yra šaukia

mas penktadieni, lapkričio (Nov.) 
14 d., pradžia 7:30 vai., Liet. Taut. 
Namo žemutinėje salėje, 8 Vine st., 
rengia Liet. Moterų Apšvietos Klu
bas ir L.L.D. 6 kuopa. Kviečiame 
visus dalyvauti šiame parengime. 
Bus namie gamintų gerų užkandžių, 
šiltų ir 
tarsime 
Jais.

šalių gėrimų. Taipgi pasi- 
darbininkų judėjimo reika-

Rengimo Komitetas.
(222-223)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

WOODWORKERS
Layout Man. Machine Men. Bench 

Hands. Exp. Good pay; steady work. 
40 hr. wk. Good working conditions. 
Apply in person:

MARVIN BOHRER, INC. 
Chester Pike & Bullens Lane.

See Mr. Bonney.
(223-229)

PHILADELPHIA, s PA.
Labai svarbus susirinkimas • 

ALDLD 10-tos kuopos susirink1“! 
mas turi jvykti 16 d. lapkričio-No^|f 
nedėlioję. Moterų Klubo susirinki
mas kaip 3 valandos, o 10-tos kuo* 
pos kaip 4:30, rusų name, 1150 N. 
4th streaet.

Didelis reikalas dalyvauti susirin
kime ir pasirinkti tinkamus darbus 
būsimame bankete, kuris 
lapkričio.

Tikimės daugelio svečių 
atyvstančių, o vietinių 
skaitlingai
priimti ir jiems patarnauti, 
susirinkime laiku. Turime 
giau svarbių raikalų.

Kuopos Komitetas.
(221-223)

jvyks 22

net iš toli 
tai 

Mes turėsime i
labai 

svečius 
Taigi 

ir dau-

MOLDERS, 
ders; machine 
Apply:
TRI-METAL.

Ridge Pike

Gray iron floor mol- 
molders and helpers.

PRODUCTS CORP, 
and Chemical Rd.

Conshohocken, Pa.
Conshohocken 6-0480 or after
6 P. M. Phone Hatboro 2635R.

(223-225)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prosy tojas; 

geros rūšies vyriškų kautų. Nuola
tinis darbas. MARKOWITZ, 17 E. 
161 h St., Now York City, N. Y.

(220-224)

KITOS SUEIGOS
šeštadienio vakarą taipgi į- 

vyks pramoga-banketas Lietu
vių Amerikos Piliečių Klube, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Rengia patys klubiečiai pami
nėti biznio vedėjo Juozo Za
karausko dešimtmetį tose pa
reigose ir klubo sėkmingos 
veiklos laikotarpį su juomi.

—o—
Sekmadienį, 16-tos popiečio 

3 vai., Liberty Auditorijos, 
Muzikos Salėje, įvyks pirmasis 
šį sezoną Lietuvių. Meno Są
jungos’ Trečiosios Apskrities, 
rengiamo Kultūrinio Forumo 
popietis. Tema.: Mūsų kultūri
nio gyvenimo problemos^ ( .

, šis popietis bui lyg ir įva
das į yįsą šiam sezonui numa
tytą paskaitų ir sympozįųmų 
programą, kuriai įvykdyti pa- 
sį<yrė.l2-ką popiečių per šį se
zoną, po porą kas mėnuo.

Du įdomūs ir svarbūs masi
niai susirinkimai įvyks šio ket
virtadienio vakarą, lapkričio 
134a: *

M
Brooklyne rengiamas yra 

Rbsenbergams gelbėti. Rosen- 
bergai, jauni tėvai, yra nutei
sti mįrtin įtarimu, kad jie da- 
vinėję Tarybų Sąjungai ameri
kinius sekretus. Bet jų gynė
jai užtikrina, kad jie turi pa- 
rodymuSj jog Rosenbergai ne

naujas teismas, 
sąlygose juos iš-

MACHINISTS. SCRAPfcRS. FIT
TERS. ENGINE LATHE. PLANER 
Operators. x

Stėady interesting work; conve- 
vęnidnt location. Experienced in 
building machinery. Fine working 
conditions. Good wages. Apply or 
phone.
SHARPE MACHINE TOOL CORP.

36 S. Delaware Ave.,
WA. 2-2030 for appointment 

(221-223)

PRESSMEN
A Webb & Sheet Feed

Rotary Men
We have several fine openings 

with ,steady work in the offerings. 
Any competent pressmen may apply 
to:
CUNEO EASTERN PRESS, 

Erie Ave. & G Street
Philadelphia, Pa. (34) 

(221-224)

Ine.

Dr. A. Petrikai
ruA'vnniT r'vnvmn r a oDANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te]. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

bus pervėlu, jeigu

. kąį.ti. Kad 
skirtingose 
teisintų.

Išteisinti
jie bus numarinti, Dėlto da
bar veikiama juos išgelbėti, o 
laikas ir istorija parodys kit
ką.

Mitingas bus Biltmore Hall, 
Flatbush ir Church 
Brooklyne.' Prasidės 
žanga 50c.

Avės., 
8:30. Į-

Mitingas paminėti 
Valstijų su Tarybų 
santykiu įsteigimo

Jungtinių 
Sąjunga 
19 metų 

sukaktį ir Tarybų Sąjungos 35
metų sukakti bus Bronxe, 
Rockland Palace,. 155th St. ir 
8th Ave. Prasidės 7 :30, Įžan
ga $1 ir $1.50. Nepaprasta 
programa .

GLENN’S RESTAURANT & BAR j
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

. Žemos kainos

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos -

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
ČIA RENKASI LIETUVIAI,' UKRAINIEČIAI IR KITI

219 2nd Avenue New York, N. Y.
(arti 14th St.) V Telefonas GR. 8-9865

NftRA MINIMUM MOKESTIpS IR N£BA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais • ir Sekmadieniais Floor Show, A ’

Dainos ir Šokiai, kauni Orkestrą.

Exp. 
good 
per-

ROUGH WOOL SPOTTER. 
Steady position; good salary; 
working conditions. Apply in 
son. Moorestown Steam Laundry,

Washington Ave., MoorestownN.
N.

(221-223)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEFMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

PHOTOGRAPHERS. PROOF 
PASSERS. Exp. only. Finest Quali
ty work in town. Up to 26% com- 
mision. All the work you can handle. 
There is not a better deal anywhere. 
Call MI. 4-8171. Ask for Mr. Kay.

(221-223)

HELP WANTED—FEMALE
Housework; general, settled re

liable woman. Must be fond of chil
dren. Steady position; good salary 
and nice home for right woman. 
Phone Whitemarsh 8-3198 after 
P. M.

(221-223)

MALE and FEMALE

G

Cooking, house
butler. Little

c?

MAN & WIFE, 
work, houseman; 
driving. Refined, reliable; A-l re
ferences. Live in. Phone TE. 9-4210. 

(221-223)

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N; Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288
H

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 /
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