
Kas valdo Chicagą?
O kas New Yorką?
Rosenbergų laisvinimo 

reikalas.
Jis primena Dreyfusą.
Lenkiškų filmų festivalis.

Rašo R. MIZARA

Naujienose skaitome:
“Buv. miesto tarybos nusi

kaltimų komiteto vyriausias 
tardytojas adv. Kahn kalbėjo 
Chicagos etinės draugijos susi
rinkime ir griežtai kritikavo 
Chicagos valdymą.

“Esą, Chicagą valdo ‘totali
tarinė diktatūra, susidedanti 
iš sukčių politikų ir beatodai- 
rinių advokatų, vagių bei tei
sėjų’...”

Taip esama Chicagoje.
O kaip gi mūsų didmiesty j, 

New Yorke?
Skaitykite šios dienos Lais

vėje editorialą, matysite.
★

Julius ir Ethelė Rosenbergai 
tebėra uždaryti Sing Sing ka
lėjimo mil-ties kameroje.

Jei žmonės, kuriems rūpi 
teifiėtum.as ir žmonių laisvė, 
tNlės, tai jiedu bus nužudyti.

Bet vis didesnis skaičius 
žmonių stoja veiklon, kad 
Rosenbergų gyvybė būtų iš
gelbėta.
< William Patterson, Civili
nėms Teisėms Ginti Kongreso 
vadovas, neseniai grįžo į 
New Yorką iš maršruto, turė
to per visą šalį.

Mr. Patterson sako: Rosen
bergų byla pradeda išjudinti 
visa kraštą.

Jis sako, jog nužudymas 
Rosenbergų reikštų didesnį 
Amerikos žmonėms smūgį, ne
gu nužudymas Sacco ir Van
zetti.

★

I 
I

Kiti mūsų krašto veikėjai 
'^primena tai: Rosenbergų byla 

panėši į Alfred Dreyfuso bylą 
Prancūzijoje.

žydų tautybės sūnus, leite
nantas Alfred Dreyfus, praė
jusio šimtmečio pabaigoje, 
buvo klastingai apkaltintas 
pardavime vokiečiams milita- 
rinių Francūzijos paslapčių; 
jis. buvo išvežtas į Velnio sa
lą.

Tuomet sujudo pažangioji 
Francūzija gelbėti klastingai 
nusmerktą Dreyfusą.
Vyriausiu kovotoju už Drey

fuso laisvę buvo Emile Zola, 
žymusis francūzų rašytojas, 
miręs lygiai prieš 50 metų.

Susibūrė vienan frontai) 
Francūzijos intelektualai, vi
suomenininkai, darbininkai, 
na, ir išgelbėjo Dreyfusą. Bet 

^mė net 10 metų, kol Dreyfu- 
sąs buvo pilnai išteisintas.

• Tas pats tenka Amerikos 
žmonėms šiandien daryti, kad 
išgelbėti gyvybę Juliaus ir Ę- 
thelės Rosenbergų.

Praėjusį savaitgalį Museum 
of Modern Art auditorijoje, 
New Yorke, per tris vakarus 
buvo rodomos lenkiškos fil
mos, — kiekvieną vakarą po 
tris!

Tai buvo lenkiškųjų filmų 
festivalis.

Filmos buvo rodomos ne 
publikai, o tik spaudos bei vi
suomeninių organizacijų atsto
vams. Neužilgo tos filmos, ku
rias partraukė Artkino Pictu
res, Inc., bendrovė, bus rodo
mos ir plačiai visuomenei.

Filmas prisiuntė Lenkijos 
“Hollywoodas’’ Film Polski.

Tos trys fitmos, kurios te
ko šitų žodžių . rašytojui ma
tyti, yra labai įdomios ir gra
žios. Reikia manyti, kad visos 
naujosios Lenkijos išleistos 
filmos yra vertingos.

> Filmos ne tuščios; turinin
gos ir spalvingos. Tuo pačiu 
/Y art u—intriguojančios.

, Kas nori giliau pažinti nau
josios Lenkijos gyvenimą, te
nueina pamatyti šias filmas 
ten. kur jos bus ilgainiui ro- 
dytds.
, Filmos—kalbinės. Aktoriai
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GEN. CLARK REIKALAUJA
ATAKUOT MANDŽURIJ4
KIETAI BLOKUOT KINIJA
Vyriausias amerikonų koma ndierius taipgi perša naudot 
Formozos čiangininkus karui prieš Korėjos liaudininkus

Tokio, Japonija. — Gene
rolas Mark Clark, vyriau- 

i sias amerikonų komandie- 
rius. Tolimiesiems Rytams, 
reikalaus leisti Amerikos 
lakūnams bomba ūdų o t 
Mandžūriją, kuomet busi
masis prezidentas Eisen
howeris atsilankys pas 

i Clarką, sako United Pres.s, 
amerikinė žinių agentūra.

Eisenhoweris savo pla
nuojamoje" kelionėje Korė- 
jon staptelės ir pas gen. 
Člarka.

Clarkas taip pat nori pa
šaukt Čiang Kai-šeko kinų 
tautininku armiją iš For
mozos salos i frontą prieš 
Šiaurinės Korėjos • liaudi
ninkus/

Pasak Clarko, jeigu ame
rikonai norėtų daryt sėk
mingą ofensyvą prieš Šiau-

Lewis ir anglies kompanijos 
ragina valdžią pripažint 
mainieriams $1.90 priedo

Washington. — Mainierių 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis ir anglies kompanijų 
atstovas išvien ragino Ro
gers Putnama, valdžios eko
nominį direktorių, pripa
žint mainieriams po $1.90 
uždarbio priedą per dieną.

Valdinė algų komisija 
andai numušė 40 centu nuo 
to priedo, kurį unija išside
rėjo iš kompanijų. Bet Put
numas įgalėtų pakeist komi
sijos tarimą.

Lewis įspėjo, kad kiltų 
neramumai angliakasyklų 
srityse, jeigu Putnumas ne
pripažintų mainieriams vi
so $1.90 priedo. |

Raudonoji Žvaigždė mato 
atkaklią malajiečių kovą

Maskva. — Sovietų armi
jos laikraštis Raudon, oji 
žvaigždė atmeta anglų pa
sakojimus, būk aptilus Ma- 
lajos patrijotų kova prieš 
Angliją. Raud. žvaigždė 
sako:

“Tos kovos liepsnų nepa
jėgia apgesinti nei 140,000 
Anglijos kareivių, nei 380,- 
000 anglų policijos, nei ka-, 
riniai Anglijos lėktuvai, nei 
jos karo laivynas.”

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai buvo užė
mę vieną pafrontės kalną, 
bet amerikonai vėl jį at
griebė.

kalba lenkiškai, bet yra ang
liški dialogai tiems, kurie ne
supranta lenkų kalbos.

Girdėjau, jog Artkino bend- 
I rovė turi ir viena lietuviška *■ *• 
kronikinę filmą, pavadintą 
“Tarybų Lietuva.” Ji įdomi. 
Jos rodymas, sakoma, užsitę
sia apie 40 minučių.

Kaip būtų smagu ją pama
tyti !

i

rinę Korėją, tai turėtų iš 
oro bombarduot didžiąją 
Kinijos provinciją Man
džūriją; aklinai užblokuot 
visus Kinijos uostus, pasi
kvies! čiangininkus iš For
mozos. ir gaut daugiau ka
riuomenės iš Anglijos ir ki
tu Amerikos talkininku.

Dar nežinoma, ar Eisen
howeris užgirs tokius Clar
ko planus.

Europos politikieriai 
džiaugiasi hydrogenine 
Amerikos bomba

Lon d on.—V a ka r i n ės E u - 
ropos diplomatai džiaugia
si, kad Jungtinės Valstijos 
jau pasigamino hydrogeni- 
nę bombą. Sako, tai At
lanto kraštų sąryšis gaus 
naują galingą ginklą “at
grasinti Rusijai nuo karo.”

Bet vakarų Europoj po
litikieriai pranašauja, jog 
ir Sovietu Sąjunga netru
kus paskelbs, kad jinai taip 
pat turi hidrogeninę bom
ba.

(Hydrogenine bomba ga
li būti kelis iki šimto kartų 
smarkesnė už paprastąją 
atomu bomba. H-bombos 
smarkumas priklauso nuo 
jos dydžio.)

Amerikonai išleido $47,600 
knygai, kurią paskui atmetė

Bonn, Vokietija. — Kari
nė amerikonų valdyba va
karinėje Vokietijoje davė 
$47,600 išleisti pasaulinės 
istorijos knygai vokiečių 
kalba. O kada knyga bu
vo atspausdinta ir 10,000 
jos kopijų išsiuntinėta kaip 
vadovėlis vokiečių moky
kloms, tai Amerikos kari
ninkai apsižiūrėjo, kad ta 
istorija “nekošer”; esą, ji 
per daug palanki komunis
tams.

Tad jankių karininkai 
įsakė sugaudyti išsiuntinė
tas knygos kopijas ir su
naikinti.

Vokiečiai juokiasi iš to 
amerikinio skandaliuko.

Knyga buvo parašyta Ar
no Peterso* ir jo žmonos. 
Komunistai kritikavo tą is
toriją kaip užtemptą ant 
kapitalistų kurpalio.

VIETNAMIEČIAI 
LAIMĖJO DAR DVI 
SVARBIAS POZICIJAS

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atėmė iš 
francūzų dar dvi tyirtoviš- 
kas. pozicijas Raudonosios 
upės žiotyse, už 30 iki 40 
mylių nuo sostinės Hanoi.

Prancūzai jau nesigiria 
nauju savo ofensyvu prieš 
Vietnamo komunistus.
. z *

Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Lapkr. (Nov.) 19, 1952

AMERIKA NEIGIA INDIJOS
PLANĄ DĖL APSIKEITIMO 
KARINIAIS BELAISVIAIS

United Nations, N. Y.— 
Indija įteikė- savo planą 
Jungtinių Taut ų seimui, 
kaip reikėtų apsikeisti Ko
rėjos karo belaisviais. A-
merikos delegatai priešina
si tam planui, kuris siūlo:

Sudaryti komisiją dėl be
laisvių grąžinimo namo. 
Komisijos nariai turėtų bū
ti Čechos.lovakija, Lenkija 
(Sovietų Sąjungos drau
gai) ir Švedija ir Šveica
rija (amerikinės politikos 
rėmėjai). Ta keturių narių 
komisija pasiskirtų vieną 
iš neutralių (bepusiškų) ša
lių kaip tarpininką-spren- 
deja.

Amerikonų laikomi be
laisviai (Korėjos liaudinin
kai ir kinai) ir Šiaurinėj 
Korėjoj esami belaisviai 
(amerikonai ir jų talkinin
kai) privalo būti perkraus
tyti į nuginkluotą vietą ir 
paliuos.uoti- nuo karinės 
kontrolės. Visi jie turėtų 
būti pervesti į minimos 
tarptautinės komisijos glo
bą.

Japonijos elektrininkai 
10-tą syki streikuoja <■

--------  ..Ą \
Tokio, Japonija. — Jatį 

dešimtą kartą per paskuti-., 
nes šešias savaites sustrei-' 
kavo elektros darbininkai 
visoje. Japonijoje, reikalau
dami pakelt algas 60 pro-, 
centų.

Tebestreikuoja 200,000 
angliakasių. Reikalauja be
veik padvigubint jiems už
darbį. Iki šiol japonas an- 
gliakasis gaudavo tiktai 
apie $39 per mėnesį.

Valdžia kaltina komunis
tus už elektrininku ir an
gliakasių streikus.

Viesulas Formozoje 
pražudęs 1,000 žmonių

Formoza. — Patikrinta, 
kad baisus viesulas, pleškė
jęs iki 165 mylių per valan
dą, užmušė bent 200 žmo
nių Formozos saloje perei
tą penktadienį.

Čiang Kai-šeko tautinin
kų valdžia slepia tikruosius 
viesulo padarytus nuosto
lius. Bet neoficiąliai skai
čiuojama, kad viesulas pra
žudė daugiau kaip tūkstan
tį žmonių ir sunaikino 
tūkstančius, namų.

PROSTITUTĖS ATSEKĖ 
JANKIUS Į OXFORDA

Oxford, Anglija. — Atsi- 
krausčius keliems : tūkstan
čiams Amerikos lakūnų į 
Oxfordo apylinkę/ miestan 
suspito ir būriai prostitučių 
bei gemblerių. Smarkiai pa
kilo saliūnų ir. persamdomų 
kambarių biznis.

Bet'prieš tą biznį mur
ma Oxfordo Universiteto 
profesoriai: Tai garsiau
sias visoj Anglijoj universi
tetas.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir šilčiau.

' Komisija apklausinėtų be
laisvius ir siustu namo 
tuos, kurie nori grįžti, pa
gal tarptautinę Genevos su
tartį, padarytą 1949 metais.

Jeigu per i90 dienų dar 
būtų likę nesugrąžintų be
laisvių, tai komisija su
šauktų platesnę politinę 
konferenciją, kuri spręstų, 
ką daryti su likusiais, be
laisviais.

Amerika reikalauja ne- 
grąžint namo Korėjos liau
dininku ir kinu, kurie,'ame- c C- 7 7

rikonų kvočiami, “atsisakę 
grįžti.”

Amerikiniai delegatai 
Jungt. Tautų seime, prieši
nasi Indijos pasiūlymui 
ypač todėl, kad Indija ne
pasako, kaip bus. elgiamasi 
su “atsisakančiais grįžti 
“belaisviais.”

Indija, įteikdama savo 
planą, apgailestavo, jog da
bar Korėjoje tęsiamos žu
dynės tiktai dėl ginčo kas 
liečia apsikeitimą belais- 
viais.

Anglu laikraštis linki, kad 
Jungtinės Tautos nugaištų

London,— Angių konser
vą torių dienraštis Daily 
Telegraph rašo, kad “reikė
tų leisti Jungt. Tautų orga
nizacijai nugaišti, nes jinai 
tai]) sudarkyta ir vartoja
ma tokiems kreiviems tiks
lams, k a d lieka tiktai 
šlykšti pajuoka iš tų, ku
rie įsteigė Jungtines Tau
tas.” taikai ir teisingumui 
palaikyti pasaulyje.

Jungtinės Tautos virto 
Amerikos politikos įnagiu, 
kaip jau seniai pastebi an
gių spauda.

Sudegė 8 kariai su 
nukritusiu lėktuvu

Billings, Montana. —‘ ) 
pelkes nukrito ii’ sudegė 
karinis Amerikos lėktuvas, 
pražudant 8 karius ir sužei- 
džiant 8 kitus. Tarp su
žeistų yra ir du Anglijos 
kareiviai.

Trumanas siuntė visus 
valdžios tarnautojus 
sveikint Eisenhower j

Washington. — Preziden
tas Trumanas, pirm atvyk- 
sian.t busimajam preziden
tui Eisenhoweriui, ragino 
visus galimus valdžios raš
tininkus ir kitus pareigū
nus pertraukti darbą ir ei
ti pasitikt Eisenhoweri. 
Taigi tūkstančiai jų ir svei
kino atvažiuojantį Eisen
howeri.

Truman.o pakviestas Ei
senhoweris. antradienį kal
bėjosi su juo apie kariniai- 
politinius reikalus. Prane
šama, jog Eisenhoweris ne
atidengė Trumanui jokių 
savo planų.

Budapest. — Vengrijos, 
teismas nusmėrkė sušaudyt 
4 Jugoslavijos šnipus.

—------

Metai 42-riejf, Dienraščio 34-tiejL

AUKŠČ. TEISMAS VĖL
ATMETĖ ROSENBERGŲ 
APELIACIJĄ
Julius ir Ethelė Rosenbergai sako, jiedu neteisingai 
nusmerkti mirt kaip Įtariami atominiai šnipai

Washington.— Aukščiau
sias. Jungt. Valstijų Teis
mas lapkr. 17 d. antru kar
tu atmetė inžinieriaus Ju
liaus Rosenbergo ir jo žmo
nos Ęthelės prašymą. Jie
du prašė iš naujo persvars
tyti bylą, kur federalis ap
skrities teismas New Yor
ke 1951 metų pavasarį nu- 
smerkė Rosenbergus nu
marinti elektros k e d ė j e

Areštuoti 7 naciai, 
planavę nuverst vakarų 
Vokietijos valdžią

Arnsberg, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos val
džia areštavo septynis įžy
mius hitlerininkus, u'ž šuo- 
kalbi nuverst . valdžią per 
ginkluotą sukilimą.

Tarp areštuotų yra Hein
rich Vetter, kuris Hitlerio 
laikais buvo Hągen miesto, 
majoras. Kitų vardai dar 
neskelbiami. ’

Amerikonai bombardavo 
kasyklas arti Mandžūrijos

Korėja.- — Dešimtis di- 
i džiųjų Amerikos bombone- 
i šių sprogdino Šiaurinės Ko- 
. rėjos kasyklas Čoak apylm- 
l kėje, visai arti Mandžūri- 
jos sienos.

Kiti amerikiniai bombo
nešiai pleškino priemies
čius Pyongyango, šiaurinės 

i Korėjos sostinės.
Amerikonai teigia, kad 

j nukirto penkis rakietinius 
| Šiaurines Korėjos lėktu- 
Į vus, kurie bandė atmušt 
bombonešius.

šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai per’ tris, valandas 
paleido 7,000 artilerijos ir 
minosvaidžiu šoviniu i Pin
point viršukalnę, kur užlipo 
amerikonai ir jų talkinin
kai, Pietų Korėjos tautinin
kai.

TUNISIEČIŲ BOMBOS 
UŽMUŠĖ 5 ASMENIS

Tunis. — Pranešama, kad 
tunisiečių užtaisytos fran- 
cūzams. bombos per greitai 
sprogo, taip kad užmušė 5 
tunisiečius. -

Iš naujo smaukė ja tuni
siečių kova prieš francūzus 
pavergėjus. '

Johnson City, N. Y.
Mire Chas. Didžiulionis
Lapkričio 17 d. ryte mi

rė Charles Didžiulionis, gy
venęs 111 Bernice Street, 
'Binghamton, N. Y., 61 me
tų amžiaus. Kūnas paša r-, 
votas Bednarsky Funeral 
Home, Glenwood St. Bus 
palaidotas ketvirtadienį 
lapkričio 20 d., 2-rą vai. po 
pietų, Vestalville kapinėse.
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kai]) įtariamus “atominius 
šnipus.” Nuo tada jiedu ir 
laikomi nusmerktųjų mirt 
skyriuje kalėjime.

Pirmą kartą Aukščiau
sias Teismas spalio 13 d. 
šiemet atsisakė pernagri- s/ 
nėti apskrities teismo 
sprendimą prieš juos.

Dabar tiktai v Hugo L. 
Black, vienas iš devynių 
Aukščiausio Teismo teise- 
jų, stojo už Rosenbergų by- 
lo^ persvarstymą.

Jų apeliacija, tarp kitko, 
nurodė, kad:

Apskrities teismas New 
Yorke nedavė galimybes 
Rosenbergams apsiginti, 
kuomet buvo tardomi “už 
atominių Amerikos slapty
bių perleidinėjimą” vadina*- 
miems. Sovietų šnipams.

Kaltinimai prieš Rosen* 
bergus daugiausia paremti 
paskalais, ne faktais^

Teismo džiūrė pasidavė 
isteriškiems karo kursty
mams prieš Sovietų Sąjun
gą; todėl surado Rosenber
gus kaltais kaipo ryžtingus 
kovotojus už taiką.

Apskrities teismo spren
dimas numarinti Rosenber
gus yra per daug žiauri 
bausmė.

Žymėtina, jog tuo laiku, 
kai Rosenbergai, sakoma, 
šnipinėję Sovietams, tai So
vietų Sąjunga buvo galin? 
giausias Amerikos talkinin
kas kare prieš Hitlerį.

Aukščiausio Teismo tei
sėjus Felix Frankfurter; . 
pareikšdamas d a u g u m o š‘* 
teisėjų mintį, sakė, jog Ro
senbergų apeliacijai nepri
tarė nė keturi teisėjai,/o 
bent tiek teisėjų pritarimo 
reikia, kad visas teismas 
apeliaciją svarstytų. Be to, 
Aukščiausias Teismas “ne
turi galios pakeisti apskri
ties teismo skirtą bausmę, 
nors tai būtų ir mirties 
bausmė,” pareiškė Frank- 
furteris.

Aukščiausias Teismas sy
kiu atmetė ir apeliaciją 
Mortono Sobell’io, kuriam 
skirta 30 metų kalėti kaip 
Rosenbergų “bendradarbiui 
šnipinėjime.”

Aukščiausias Teismas ne
siskaitė ir su 50 tūkstan
čių žmonių pasirašytu pra
šymu, kad suteiktų Rosen- % 
bergams naują teismą.

Darbo unijos, kultūrinės 
draugijos ir politinės orga
nizacijos*— kiti tūkstančiai 
žmonių — taip pat raginio 
Aukščiausią Teismą perna- 
grinėti Rosenbergų bylą.
Dar esą vilties 
Rosenbergams

Rosenbergų advokatai 
dar galėtų duoti apeliaciją 
Aukščiausiam Teismui, iš- 
dėstydami, kaip neteisingas 
buvo apskrities teismas.'. į

Rosenbergai galėtu atsi
šauk! } prezidentą Truiųa- 
ną, kad pakeistų jiem mir
ties bausmę.
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Kas Ką Rašo ir Sako
“PAŽANGIOJ” 
KOLOMBIJOJ

Šių mėtų lapkričio 10 
dienos. Naujienose rašo 
kažkoks J. V-gas iš Bogo
ta, Kolombijos sostinės. Ir 
ko tas dipukas ten nepri- 
p'lepa. Girdi, “Kolombiją 
stebina ateivį savo pažan- 

Esą “čia daug už
sieniečių, jie visi vadovau
jamose vietose. Juodo dar
bo čia ir D P negavo...” 
(Tai .kas jį atlieka? !) 

Automobilių Bogotoje ne
mažiau, kain Bostone ar 
Niujorke. Toks ten puikus., 
pažangus gyvenimais, anot

>>

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879.

PRAVĖRUS KAMPELĮ UŽDANGOS
ŠIUO METU NEW YORKE eina vieši apklausinėji

mai “patamsio galybių.”
State Crime Commission, kurią sudaro “rinktiniai as

menys,” panorėjo sužinoti ir visuomenei parodyti “po
žemio veiklą” ir jo ryšį su įvairiais valdininkais, poli
tikieriais ir teisėjais.

Kaip ilgai šis apklausinėjimas tęsis, nežinome, bet 
jau užtenka sudrebėti kiekvienam teisingam žmogui, pa
tyrusiam, kas ligi šiol buvo atidengta.

KADAISE NEW YORKO požemio karalium buvo 
Frank Costello, kuris šiuo metu sėdi Lewis.burgo kalė
jime, — sėdi, atsiminkime, ne už jo tiesioginius darbe
lius, o už tai, kad jis “pažemino Kongresą,” kai atsisakė 
anuo metu atsakyti į senatinio Kefauverio komiteto jam 
pastatytus klausimus.

Kai Costello buvo paimtas kalėjiman, tai jo vietą, kaip 
.dabar paaiški, užėmė kitas su kriminaliniais rekordais 
asmuo, Thomas Luchese, nežinia kodėl vadinamas Three 
.Finger Brown pravarde.

Taigi New Yorko miesto požemį valdo Luchese.
: Kas jis?

Luchese kadaise buvo įkalintas už pavogimą automo- 
biliaus; jis buvo du kartu areštuotas ir kaltintas žmog
žudystėje; vieną kartą areštuotas ir kaltintas dėl priė
mimo vogtų daiktų, bet nebuvo nuteistas, nebuvo už tai 
nubaustas. ‘ •

Be buvimo požemio karaliumi, Luchese dar turi 
:kius biznius, susijusius s.u rūbų -siuvimo pramone; 
turi įkišęs nagus ir į sportinę, boksininkų sritį.

ko
jis

KLYSTŲ TIE, kurie manytų, būk Luchese užsiimdi- 
nėja tik “savo bizniu,” tik “požeminiu bizniu.”

Ne! Jis. garbingas ir šlovingas asmuo valdančiose 
sferose. Tyrinėjime paaiškėjo, jog Luchese palaikė ar
timus, prieteliškus ryšius su žymiais vyrais, su fede- 
raliniu prokuroru Myles'^J. Lane, federaliniu teisėju 
Thomas Murphy, federaliniu teisėju Irving H. Saypol, 
su miesto majoru Impellitteri, su miestavais teisėjais

■ Charles E. Ramsgate, ir Louis J. Cappazoli, su Tam
many vadovu Carmine DeSapio, su republikonų lyderiu 
James Bruno, ir' tt., ir tt.

(Prokuroras Lane šiuo metu vadovauja bylai prieš 
.‘ "komunistų vadovus, teisiamus New Yorke.)

Su šitais ir jiems panašiais, teisėjais, valdininkais, de- 
į mok ratų ir republikonų lyderiais požemio karalius Lu- 

‘.ęhese draugavusi. Su jais jis valgė ir gėrė. Vieni at
ivažiuodavo pas jį į svečius, — jiems durys visuomet bu-.
vo atdaros., pas kitus jis vykdavo į svečius, — jam jų 
durys visuomet būdavo atdaros!

Luchese kėlė dideles puotas koteliuose ir naktiniuose 
klubuose,—puotas, kur dalyvaudavo tas ar kitas garbin-

• gas as.muo.
Kai kada Luchese su jais sutikdavo “komunijos pus

ryčiuose.” Atsiminkime: Luchese—geras katalikas. Jis, 
kaip ir kiti šlovingi katalikai vyrai, eidavo iškilmingai į 
bažnyčią priimti šventą komuniją, o po to—visi į kokį 
nors hotelį pusryčių! Na, ir ten. jis juos susitikdavo, 
su jais kalbėdavosi, “dalindavosi mintimis.”

ATSIMENAME, kadaise New Yorką buvo apnykęs 
baisus gengsterių siautėjimas, iškeltas miestavose “sfe
rose” prasiradimas.

Atsiminkime,* tuomet miesto majoras paskyrė miesto 
policijos viršininku Thęmas Murphy, kad šis išvalytų 
miesto įstaigas, kad sutramdytų “požemį,” kad išravėtų 

r usnis iš kviečių...
.. Thomas Murphy buvo išgarsėjęs tuo, kad jis,1 kaip 
prokuroras, apkaltinęs Alger Hissą, pasiuntė pastarąjį 
į kalėjimą!

Prezidentas Trumanas vėliau Murphy kvietė išvalyti 
Egejaus tvartą justicijos departmente, bet Murphy ne
sutikęs tvartą išmėžti..

Šiandien. Murphy yra federaliniu teisėju. •
. ^a’ ir Murphy, kai jis buvo paskirtas- policijos vir

šininku, atsimename, pasakė: jis atliksiąs savo pareigas, 
■ jis padarysiąs mieste pafėdką. Jis išravėsiąs usnis, iš
gaudysiąs. gengsterius ir raketierius.

; , Bet ką gi! • ,
Tuojau po to, kai Murphy buvo paskirtas miesto poli

cijos viršininku, požemio karalius Thomas Luchese nu
vyko i namus Murphį pasveikinti!...

Ar reikia tau, gerbiamas skaitytojau, aiškinti, ką vi- 
::«a tai reiškia?! " •• , v

KAI IMPELLITTERI kandidatavo, miesto majoro vie- 
v tai, jis sake: aš nepaisau gengstejnų ir raketierių ir jų 

paramos; mane žmonės išrinks, o aš tuomet juos imsiu 
pakarpos.

j r Bet požemio karalius Luchese davė tūkstančius dole
rių tam, kad Impellitteri būtų išrinktas miesto majoru!

jis kadaise buvo prilindęs net ir priė Marca^tonlo ir 
pastarajam siūlė pinigų, bet Marcantonio pasakė: ne- 

- reikia man tavo pinigų.

MOTERŲ KAMPELIS
Motina ir vaikas

Šitaip rašo dipukas 
gas apie “pažangą” 
lombijoje, vienoje 
Amerikos respublikų.

Ant rytojaus, lapkričio 
; 11 dieną, tose pačiose Nau
jienose rašo apie Kolombi
ją kitas asmuo, J. Lazdaus- 

i kas - Toliušis, ilgai gyve
nęs Pietų Amerikoje.

Ką gi šis pasakoja?
Pasiskaitykite:
Jau šeši metai kaip Kolum

bijoje viešpatauja panaši į ki- 
J tas diktatūrą. Valdžioje buvę 

liberalai nuo 1940 metų re- 
pbezentavo populiariosios vi
suomenės jėgas: tas “kairią- 

i sias’’ jėgas, kaip jas galima 
būtų pavadinti tarp kabučių. 
Antroje pusėje— dešinėje — 

i buvo ir tebėra konservatoriai, 
Į su Romos bažnyčios direkty

vomis priešakyje. Ir anksčiau 
i ir dabar Kolumbijos konser
vatoriai tvirtino ir betvirtina, 
kad valdžia, beveik dėl pilie
tinės teisės, priklausanti tik
tai jiems. Taigi, politinės ko
vos frontai aiškiai nusistovė
ję. Bet iškilo tarpusavės riete
nos tarp pačių įtakingiausių 
liberalizmo lyderių : Turbay 
ir Gaitan —■ tarp kairiojo ir , 
dešiniojo liberalizmo. Pasida- ! 
re tarp populiariosios visuo
menės jėgų sąsiauris

Ko-

Buljonas kūdikiui
Imk 100 gramų mėsos 

prie kaulo, .nuvalytos, be 
riebalų. Mėsą reikia su- 
piaustyti nedideliais gaba
lėliais, kaulus susmulkinti 
ir užpilti dvi stiklines šal
to vandens. Kaistuvėlis už
dengiamas dangteliu ir sta
tomas ant ugnies. Kai kais
tuvėlis užverda, jis nuke
liamas nuo ugnies, atsar
giai nugraibomos- ’ šaukštu 
putos. Pridedama pusė ar
batinio šaukštelio ' druskos 
ir smulkiai supiaustytų 

(morkų, bulvių,
smulkiai 

daržovių 
ropės); iš viso į porciją de
dama 30 gramų daržovių. 
Buljonas vėl užvirinamas ir 
statomas ant silpnos v ug
nies. Jis turi iš lėto virti 
2-2Į valandos.

Gatavą buljoną reikia iš
košti per šlapią /servetėlę, 
dar kartą užvirinti ir už
daryti, kaip norijma; monų 
ar ryžių kruopų dedamas 1 
šaukštelis (su kaupu) į sti
klinę buljono, sutrintų dar
žovių—1 valgomasis šaukš-

Su buljonu galima duoti 
sausainių (toast). Paruo
šiant sausainius kūdikiui, 
reikia nupiaustyti plutą, 
bulkutę ar duoną supjaus
tyti plonomis riekutėmis ir 
švarioje blėtelėję ar lėkštė
je statyti į orkaitę (pečių). 
Kai sausainiai pasidaro 
gelsvi, juos išima. Paduo
da išmirkytus buljone, sy
kiu su buljonu ir 
mis.

Atėmimas nuo 
Paprastai kūdikį

daržovė-

krūties, 
.v t krūtimi
menės jėgų sąsiauris, per kurį i maitina iki vie,nerių metų 
ėmė ir įvažiavo į valdžią kon-; amžiaus. Ilgiau maitinti 
serva/toriai su Kolumbijos k'le-1 krūtimis tenka tuo atveju, 
ru. ■ • J jei kūdikis, serga arba jei

Nors Kolumbijos Liberalų I 
Partija savo eilėse turi labai ■ 
daug (beveik pusę savo na
rių) nuoširdžių katalikų, bet 
dabar kenčia nuo reakcijos 
vienodai visi—tikintieji ir lai
svamaniai liberalai, pergyven- i 
darni persekiojimus. Per vieną | 
tik kovo mėnesį š. m. buvo su
šaudyta 240 liberalų, ir tik 
vienu ypu: suvažiavę turgun 
liberalai ūkininkai buvo at
rinkti, nuvaryti į kareivines, 
ten apginkluoti karabinais be 
šovinių, —• nuvaryti į kalnus 
ir sušaudyti kaip ginkluoto 
perversmo dalyviai. Po to gy
ventojai buvo vežami į tą vie
tą, kad pamatytų, kad tų 
“sukilėlių” tikrai būta ir kas 
su jais padaryta. Tikslas: tai 
ir su jumis šitaip atsitiks, jei 
klausysite tų liberalų arba so
cialistų,. arba 'jais būsite ! At
sargiai ! Tik konservatoriais 
būdami nežūsite!

Toliau Lazdauskas - To
liušis rašo, jog “Kolombiją 
dabar pergyvena švento 
Baltramiejaus naktį...”

Daug Kolombijos studen
tu, darbininku, valstiečių 
eina į kalnus, tampa parti
zanais, kovoja prieš dabar
tinį režimą,- — režimą, kurį 
palaimino budelis Franko !

Ne kartą Amerikos spau
doje buvo pasirodę žinių 
apie tai, kokie aštrūs susi
rėmimai vyksta tarp fašis- 
tipės valdžios ir liaudies, 
prislėgtos, išnaudojamos.

Akiregyj- to, koks nors 
smeton įninkąs D P, pabėgęs 
gal būt jsti tūkstančiais do-

metai jam sueina vasarą. 
Kaitrų , metu pas kūdikius 
pasireiškia vėmimas ir vi
duriavimas, nuo kurių jie 
gali mirti; dėl to vasarą.
atimti kūdikį nuo krūties ■
negalima. Tai reikia dary
ti rugsėjo mėnesį arba, jei 
motinai sunku visą vasarą 
žindyti kūdikį, atimti jį 
nuo krūties, anksčiau pava
sarį. Pavyzdžiui, jei kū
dikiui metai sueina liepos 
mėnesį, atimti reikia po 14- 
kos, arba po 9-nių žindy- 
mo mėnesių.

Atėmimo nuo krūties 
'klausimą kiekvienu atskiru 
atveju turi išspręsti gydy
tojas, 
dymą, 
tam 
gauna 
dieną,

Mat, nutraukus žin- 
net jei kūdikis yra 
paruoštas, (krūties 
iš višo dukart per 
gerai pakelia kitą

maistą ir tt), žymiai susilp
nėja organizmas. Tas su
silpninę jimas gali pasirody
ti pavojingas, jei kūdikis 
ima viduriuoti.

Nuo krūties atimama ši
taip: jei kūdikis krūties 
pieną gauna 2 kartus per 
dieną, tai vieną kartą (pa
prastai iš ryto) jį pakei-

lerių į Kolombiją, didžiuo
jasi fašistine “pažanga.” 
Na, o Naujienos tuos ple
palus deda nęt pirmajin sa
vo puslapin!

Ant rytojaus, matyt, per. 
žioplumą, įdeda kito savo 
bendradarbio raštą, sakan
ti visiškai ka kitą! C- v *- <

PADĖTIS MŪSŲ MIESTE prasta. Važiuotės f erai 
aukšti, pati važiuote šlubuoja; kalbama apie pakėlimą 
važiuotės fėrb. Žmonės apkrauti taksais;‘stoka mo
kyklų, stoka ligoninių, stoka to ir kito.

Bet ar galima tikėtis ko geresnio, kai požemio kara
liai “taria savo žodį” politikieriams ir valdininkams ir 
teisėjams ?!

I<a. bet lauksime ir žiūrėsime, kas bus toliau.

čia pasaldytu karvės pienu 
(pilnas arbatinis šaukštelis 
cukraus į stiklinę nenu
griebto karvės pieno). Po 
3-4 dienų pilnutinai perei
nama prie karvės pieno.

Motinai reikia priimti vi
duriams paleisti vaistų ir 
standžiai užbintuoti krūtis 
plačiu bintu (raiščiu — 
bandage), padėjus po juo 
vatos. Šiuo metu reikia ma
žiau gerti. Po 2-3 dienų 
pienas visiškai išnyksta.

Sekamuose skyriuose bus 
apie dirbtinį maitinimą.

Valymas neplaunami) 
drabužių

Visuomet reikia atsimin
ti tą faktą, kad net vienu 
ir tuo pačiu laiku ant stal
tiesės padarytos dėmės ne 
vienodai valysis. Dėl ko? 
Dėl to, kad prie vieno ir 
tb paties valgio gal buvo 
paduota daug skirtingų 
produktų, o tūli dar gal su
dėtiniai iš kelių.

Tūlas dėmes įstiprrn.tų 
karštas vanduo, kitas pro
sas, o tūloms įsistiprinti gal 
užteko tiktai išdžiūvimo ar 
net tiktai kiek pabuvimo 
ore.

Visokias dėmes pirmiau
sia bandyk prašalinti tyru 
šaltu vandeniu. Jeigu jis 
neprašalins ar* nepaleng
vins prašalinti dėmę, tai ir 
blogo negal padaryti plau
namame ar lengvai' valoma
me “sausu” drabužyje, pa
vyzdžiui, paprastame vilnos 
audinyje.

Apie praktiškus būdus 
tam darbui jau buvo plačiai 
rašyta pirmesnėse šio sky
riaus laidose.

Kraujo dėmės. Šviežios 
kraujo dėmės iš plaunamų 
baltų drabužių lengvai iš
sivalo, jeigu jas išmirkysi 
šaltame vandenyje iki dė
mė paliks šviesiai rus.va. 
Tuomet baik plauti šiltu 
muiluotu vandeniu (ne

kainai atskiesk vandeniu.
Kraujo deme iš spalvingų, 

skalbiamų drabužių valosi 
tuo pat būdu, 
visko kur nors 
j e vieto je ant 
patikrink, ar 
skiedinys nesunaikins spal
vos.

Kraujo dėmę nuo “sau
sai” valomųjų drabužių 
taipgi išimk šaltu vande
niu. Bet drabužio nemerk 
i vandeni.

Valyk taip: Apatinėje 
pusėje drabužio po dėme 
laikyk storai sulankstytą 
ar suvyniotą sugeriamą 
skudurą, jį dažnai sukiok 
kai iš viršaus biskelį pa
drėkini minkštu skuduru 
ar kempine tekšnoji per dė
mę kraujui išspausti iš 
drabužio į apatinį skudurą.

Bet pirm 
nematomo - 
to audinio 

simonijos

Šeimininkėms

Senoms kraujo dėmėms 
valyti pilk 2 šaukštus amo- 
nia į galioną (4 kvortas — 
po pusę šaukšto. į kvortą 
muiluoto vandens). Mirkyk 
15 minutų. Po to išplauk 
šiltame muiluotame vande
nyje, perplauk ir džiauk.

Amonia gaunama grose- 
rio krautuvėse, tose vieto
se, kur parduoda visokius 
muilus ir kitus valymui 
reikmenis. Amonia, beje, 
yra vienu geriausių valyto
jų langams. Būtinai tin-

&

krų, vis trinartt, kad miši
nys pasidarytų purus. Da- 
dėk kiaušinį. Gerai suplak. 
Dadėk miltas po trečdalį iš 
karto, o pieną ir vainillą su
dėk po pusę iš karto, ge
rai išmaišius kožną įdėtąją 
dalį. Tešlą išskleisk ant bl£'W| 
toje sudėtų vaisių. 1

Turėk gatavą į kai tin tų* 
pečių iki 350 F laipsnių. 
Kepk 40 minučių ar iki iš
keps. Tuojau iškelk. Pa
laikyk blėtoje penketą mi
nučių. Atliuosuok nuo šo
nų ir dugno su spatuku. 
Uždek lėkštę ant blėtelės 
ir, viena ranka laikydama 
lėkštę prispausta, apversk 
blėtą. Pyragas pasiliks ant 
lėkštės.

Jeigu nukeliant blėtą da
lis pyrago likosi prilipusi 
prie blėtos, spatuku atliuo
suok ir uždėk vieton.

Antrasis būdas
Tūlos lybiai patyrusios 

kepėjos to blizgančiu, ska
niu gruzdu apdengto pyra
go, sako kad išimant iš blė
tos pyragas mažiau plyšta, 
būna* stipresnis, jeigu jam 
vartosi ne pyraginius, be/ < 
paprastuosius . miltus (aS' 
purpose flour). Ir kad mai 
žiaū prilips, jei darysi dau
giau ir saldesnį, taipgi rie
besnį syrupą dugnui. Jų 
receptas, yra toks:

Vartok čielą puoduką ru
dojo cukraus dugnui, o tik 
trečiąją dali puoduko 
smulkiojo cukraus įmaišui

Syrupą sutaisyk

Apverstieji pyragai su 
vaisiais ar uogomis,

Šventėmis ar šiaip kada 
mėgstantiems saldžiai užsi- 
gardžiuoti po valgio ar 
tarp valgių įdomaus skanė
sio suteikia, apverstasis py
ragas. ' Darosi taip:-

Ananasinis (pineaple)
šaukštas sviesto ar mar-

garinos
puoduko (ankštai pri
kimšta) cukraus 
griežiniai (slices) ana
naso

puodukas ir .] persijotų i tešlą 
pyraginių miltų (cake; taip: 
flour)^ I Įdek blėton ketvirtą dalį

šaukštelis ir pusė baking I puoduko riebalų, rudąjį cu- 
powder ; i<ru ir du šaukštus vaisių

ketvirtoji dalis šaukštelio sunkos. . Maišydama 
druskos

ketvirtoji dalis puoduko ■ 
riebalų (atskirai nuo 
pirmųjų)

trys ketvirtosios dalys 
puoduko smulkaus 
kraus

suplaktas kiaušinis 
pusė puoduko pieno 
■šaukštelis vanilla

skoniui
kelios maraschino 

n.ios (taipgi prieskoniui ir 
pagražinimui, bet galima 
apsieiti ir be ju\.

Ištirpyk (bet nekepink) 
sviestą negilioje keturkam
pėje 8 colių (ar tolygios 
talpos) blėtoje. Įbarstyk ru
dąjį cukrų. Įdėstyk anana
są čielais “ratais,” ar, kad 
vienodžiau padengtų dug
ną, visus ar tik kelis s.u- > 
pjausčius pusiau ar kyliu-1 
kais. Įdėstyk vyšnias (cher-

1
1

cu-

kai-
Į tink ant silpnos ugnies iki 
cukrus ištirps. Nukaisk. 
Sudėk vaisius ir viską taip, 
kaip virš paduotame pir
majame recepte. .

Tuo būdu kepti ir kitusi 
vaisinius pyragus. Tinka 
persikai, aprikosai ir kiti, 
kurie išlaiko savo formą,

Tinka 
švieži arba ir kenuoti (ge
rai nusunkti).

Abu būdai atrodo geri, 
verti išbandyti. Pagaliau, 
pasisekimas dar priklauso 
ir nuo daugelio kitų daly
kų : blėtos ir pečiaus rū
šies, nutaikymo laiko ir tai
klaus sumieravimo produk
tu. K

prie- nesu krinta į košę.

vys-

. Atskirai sumaišyk miltus, 
baking pudrą, druską. Su ; 
šaukštu ištrink riebalus iki 
pasidarys purūs. Pamažu 
i juos sudėk smulkųjį cu-1

ATSIŠAUKIMAS
Del A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Per keletą desėtkų metų mūsų žymusis Amerikos lie

tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl, prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prenumeratorių vardai^ ir pavardės tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

šiuoini užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

ir užsimoku $...............  <

Vardas ir Pavarde

Antrašas

Miestas

Today’s Pattern

H Į

• J

9191 34—»8
l*y iHkoicrt,
Pattern 9191 (embroidery trans

fer included): Women’s Sizes 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Size 36 
takes 4% yards 35-inch.

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

Užsakymą su 35 centais m 
pažymėjimu formos numeįl 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

iįfcj;

W
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New Haven, Conn.
LDS 16 Kuopa Rengia 

Margumynų Vakarą
Paminėjimui 22 metų su

kakties nuo LDS suorgani
zavimo, LDS 16 kuopa ren.- 
Jgh margumynų vakarą.- 
JSmagu mums, kad per tą 
22 metų laikotarpį mūsų 
Susivienijimas išaugo į 
tvirtą fraternalę organiza
ciją. Yra pakviestos 5 ap
skrities kuopos prisidėti 
programos sudaryme.

Parengime bus parodytos 
dovanos, gautos vajaus lai
ku. Parengime dalyvaus ir 
jų laimėtojas J. J. Mockai- 
tis, LDS 74 kuopos veikėjas 
ir LDS vice prezidentas.

Programa bus įvairi, su
sidės iš dainų ir muzikos.

Parengimas. įvyks lapkri
čio (Nov.) 22 d., 243 Front 
Street. Prasidės 8 vai. va
kare. Įžanga $1.00 asme
niui.

Po programos bus šokiai 
prie smagios muzikos.

J. Kuncas

£
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PHILADELPHIA, PA.
Rengiamas šaunus

Banketas ir Koncertas

Detroit, Mich.
Koncerto įspūdžiai

Kuris Įvyks Subatoj

Lapkričio (November) 22
RUBA HALL

Philadelphijoj
Salė atdara 6 vai.

Sekmadienį, lapkričio 9 d., 
Spanish Hali, ( įvyko koncer
tas, rengtas Detroito progresy
vių organizacijų.

Koncertą atidarė ir uždarė 
Detroito Aido Choro likučiai-

414 Green St.
Programa prasidės 7:30 vai.

visuomenininko irTai bus pagerbimas žymaus 
apšvietus platintojo 

ANTANO J. SMITO
Šių. pramogų rengia Moterų Klubas ir IO-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, pasilinksminti 

ir pagerbti gražiais darbais atsižymėjusį veikėją.
Rengėjai.

oktetas, arba, kaip kiti ‘sako, 
“dubeltavas kvartetas,” kurį 
sudaro: Gugas, Price, Laben, 
Rye, dvi Gugienės-Gugaitie- 
nės, Tvaskienė ir Price-Palevi- 
čiutė. Jie yra seni, patyrę 
dainininkai t ir kaip toki ža
vėjo publiką, su St. Smith va
dovybe ir akomrpahavimu. 
Tvaskienės ir Ruth Price due

3

tas gerai skambėjo. Taipgi
Gugienės solo ir W. Gugo so
lo, kaip ir visada, gerai išėjo.

Koncerto išpildyme pažiba 
buvo Estelle Bogden iš Chįca- 
gos. Ji turi labai gražų sop
rano balsą ir dainuoja, kaip 
daugybė išsireiškė, “kaip, 
lakštingalė.” Ji ne tik kad 
gražiai dainuoja, bet dar turi 
labai puikų scenos gabumą,

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 , Parašė ROMAIN ROLLAND —18—

(Tąsa)
Skubėdami greičiau susitikti, abu kū

nai atsitrenkė vienas į kitą. Jos apsika
bino. Jų lūpos ieškojosi, susirado...

— Mano An-eta!
— Mano Silvi!
— Mano didžioji! mano meile!
— Mano mažyte, mylimiausioji!
Jų rankos glostė tamsoje skruostus ir 

plaukus, slinko ant-sprando, kaklo, ant 
pečių, atgaudamos brangųjį turtą — 
prarastą drauge.

— Brangioji! — sušuko Širvi, pajutu
si plikus Anetos. pečius;— tu neturi ap
siausto! tu neturi kuo prisidengti!..

a Aneta susivokė iš tikrųjų neturinti 
'nieko daugiau kaip vakarinę suknelę;
pajutusi šaltį, ji sudrebėjo.

— Tu kvaila! tu beprotė! — šaukė 
-Silvi, ją apsupdama, ją glausdama po 
savo apsiaustu. Jos rankos, visą ją ap- 
žiūrinėdamos, pastebėjo nuostolius.

— Tavo suknelė suplėšyta... Ką gi tu 
veikei? Kas atsitiko?.. Ir tavo plaukai 
ant veido... O gi čia, čia, kas tau yra ant 
kaktos?.. Aneta, tu griuvai?..

Aneta neatsakinėjo. Ji'nusviro veidu 
ant Silvi peties ir verkė. Silvi ją pasiso
dino šalia savęs ant pakelės šlaito. Mė
nulis, peržengdamas kalnų užtvarą, ap
švietė Anetos sužeistą kaktą, kurią Silvi 
bučiavo.

— Pasakyk man, ką tu padarei? Pa
sakyk man, kas atsitiko... Mano brange
nybe, mano vaikeli; aš buvau taip susi- 

L rūpinusi, kai, užlipusi į tavo kambarį, 
Aavęs neradau!.. Aš tave šaukiau visur... 
'Jau visą valandą tavęs ieškau... Ach! 
buvau nelaiminga!.. Aš bijojau, aš bijo
jau... Aš negaliu pasakyti, ko aš bijo- 
jojau... Kodėl tu išėjai? Kodėl pabėgai?

Aneta nenorėjo atsakyti.
—Aš nežinau, — sakė ji, — man bu

vo negera, aš norėjau... pasivaikščioti, 
atsikvėpti...

— Ne, tu netiesą sakai. Aneta, pasa
kyk man viską!..

Ji pasilenkė prie jos ir tyliai:
— Širdele, ar tai ne dėl to...?
Aneta ją pertraukė:
— Ne, ne.
Bet Silvi užsispyrė:
— Nemeluok! Pasakyk man tiesą. 

Pasakyk! Pasakyk savo maželei! Tai 
dėl jo?

Aneta, šluostydama akis ir stengda
masi nusišypsoti, tarė:

— Ne, tvirtinu tau... Man buvo tru
putį skaudu, tiesa... Tai kvailystė... Da
bar jau baigta. Aš laiminga, kad jis ta
ve myli.

Silvi'pašoko iš vietos, pliaukštelėjo 
piktai rankomis:

— Vadinasi, tai tikrai jis!.. Ach! bet 
aš jo nemyliu, aš jo nemyliu, to padaro!..

— Jei tu jį myli.-..
— Ne! ne!ne!
Silvi trypė ant kelio.
— Man buvo smagu jį mylėti, aš tik

žaidžiau, bet tai neturi man jokios reikš
mes, jokios, palyginus su tavim... Ach! 
Visi .vyro pabučiavimai neatlygins man 

. už vieną tavo ašarą...

Aneta buvo pamišusi iš laimės:
— Tai tiesa? tai'tiesa?
Silvi jai puolė į glėbį.
Kai jiedvi truputį aprimo, Silvi tarė 

Anetai:
— Dabar prisipažink! tu jį mylėjai, 

tu taip pat!
— Taip pat? Ach! tu gi matai! tu sa

kai, kad tu jį myli..
— Ne, aš tau sakau, aš draudžiu... aš 

nebegaliu girdėti apie jį kalbant. Tai 
baigta, tai baigta.

— Tai baigta, — pakartojo Aneta.
Jos grįžo mėnesienoje skęstančiu . ke

liu, šypsodamosi, laimingos vėl susiradu- 
sios.

... Staiga Silvi sustojo ir, rodydama 
mėnuliui kumštį, suriko:

— Ach! netikęs padaras!.. Jis man 
užmokės už tai!..

Jaunystė niekad nepraranda savo tei
sių, todėl jos juokėsi, kvatodamos iš šio 
pikto žodžio.

— Žinai, ką reikia padaryti? :— tęsė 
Silvi, pilna pagiežos. Reikia susidėti 
daiktus bematant, tuojau sugrįžus, ir 
ryt, ryt iš ryto iš ryto išdumti pirmuo
ju traukiniu. Kai jis ateis prie stalo 
pusryčių, neberas nieko... Paukštelės iš
skridusios!... O!... ir dar... (Ji suprunkš
tė juokais.) Aš gi buvau pamiršusi!.. Aš 
jam paskyriau susitikimą apie dešimtą 
valandą miške, ten toli... Jis bėgios visą 
rytmetį manęs ieškodamas...

Ji juokėsi iš visos širdies. Aneta taip 
pat. Joms rodėsi toks juokingas nusivy
lęs ir piktas Tulijo v-eidas. Dvi padau
žos!.. Jų kančios jau buvo toli.

— Vis dėlto negerai, brangioji, tau 
taip save žeminti, tarė Aneta.

— Et! Ką man tai reiškia? — atkirto 
Silvi. — Aš nesiskaitau... Taip, — tęsė 
ji, kandžiodama Anetai ranką, kuria ši 
tękšnojo jai per ausį, — aš turėčiau bū
ti protingesnė dabar, kai'' jau esu tavo 
sesuo... Aš ir būsiu tokia, pažadu tau... 
Bet žinai, tu mano didžiule, tu nedaug 
protingesnė buvai už mane.

— Tiesa, nedaug, — tarė susigraužu- 
si Aneta. — Ir aš bijausi, kad gal būt, 
kai kuriais momentais buvau dar kvai
lesnė... Ach! — atsiduso ji, stipriau 
glausdamasi prie savo sesers, — kokia 
keistenybė toji širdis! Niekad, niekad 
negalima žinoti, koks viesulas joje pa
kils ir nuneš, tave... kur?'

— Taip, — tarė Silvi, spausdama ją 
glėbyje, — dėl to aš tave ir myliu! Tai 
stipriai jaučiama tavyje!

# * • .

. Jos jau buvo nebe toli. Viešbučių sto
gai blizgėjo mėnulio šviesoje. Silvi ap
kabino Anetos kaklą ir tarė jai į ausį 
jausmingai ir su tokiu rimtumu, kuriam 
nė pati nesižinojo esanti pajėgi:

— Mano didžiule! aš nepamiršiu, ką 
tu esi iškentėjusi šią naktį, ką ,tu esi iš- 
kentėjusi dėl mano kaltės... Taip, taip, 
nesakyk net. Aš pagalvojau apie tai ge
rai, kai bėgau tavęs ieškoti, drebėdama, 
kad kokia nelaimė... O jeigu ji būtų įvy
kusi!.. Ach! ką aš būčiau dariusi!.. Aš 
nebebūčiau sugrįžusi.

(Bus daugiau)

kuris labai dabina ją. Ji su 
visu judėjimu ir su malonia 
šypsena jaučia-parodo dainos 

I jausmą.
Antra chicagietė, Helen 

Kwain, irgi grąžiai dainavo.
Abiejų Bogden ir Kwain 

i lošiamas duetas apie vaikiną, 
rašantį merginom laiškus, išė
jo labai gerai. Kwain supa
žindino publiką, apie ką loši
mas bus. Tas buvo labai vie
toj .

Erickson su smuiko solo la
bai artistiškai pasirodė. Jis 
grojo jausmingas meliodijas. 
Tikrenybėje, jo smuikas kal
bėle kalbėjo. Jo visi, kaip 
smuikininko, judesiai ir ata
tinkamas apsirėdymas pasiro
dė labai artistiškai. Jam a- 
kompanavo jo moteris-Ans- 
kaičiutė.

Taipgi Mrs. Erickson akom
panavo chicagietėm ir Jonikui*

L. Jonikas, mano nuomone, 
šį sykį nepasirodė taip, kaip 
buvo Laisvėje plačiai rašoma. 
Jo dainos, lietuviškos ir iš o- 
perų, neskambėjo taip švel- 

i niai. Tiesa, jis muziką su
pranta, bet perduodant ją 
publikai atrodo lyg trūksta 
praktikos. 1

Jis taipgi dainavo duetus 
su abiemis chicagietėmis. Jo
niko balsas yra malonus, bet 
dar reikia gerai jį palavinti.

Carol Gugaitė skambino 
piano solo. Skambėjo labai 
linksmai jos skambinamos 
meliodijos.

Programą vedė Beliūnięnė. 
Ji nenorėjo., kad programa 
tęstųsi ilgai. Ji ir V. Andru
liui Vilnies redaktoriui, davė 
tik penkias minutes kalbėti.'

Andrulis pareiškė: Jei det- 
roitiečiai paremsite Vilnį, tai 
galėsite gaut ir kitą kartą chi- 
cagietes dainininkes. Ir prisi
minė apie rinkimus Šalies 
prezidento. Girdi, jei būt bu
vęs ir bile kokis republikonų 
kandidatas, būt laimėjęs. Tru- 
manag labai įkyrėjęs publikai 
su policiniu kafu Korėjoje ir. 
taksais. Publikos buvo pilnu
tėlė svetainė.

Vėliaus, tęsėsi šokiai ir 
paprastas paūžimas.

—o—
Krakąitytės vyras Michael 

Tarasuk. nusipirko Ubai dide
lį plotą žemės ant Ten Mile 
Rd. ir Dequindre. Ir jau bū
davo j a namą, kur Michael už
sidės Tool and Die išdirbystę.

Laimingos pasekmės jums, 
i Michael ir Florence./ 
f —o--
Dipukas paliko pačią ir vaikus

Dipukas Adolph Banaitis, 
51 m., pametė kelis darbus ir 
galų gale paliko savo pačią ir 
du vaikus, 12 metų ir 9. Jis 
susikraustė į garažą, 8335 
Ellsworth.

Kuomet jo šeima kreipėsi į 
miestą pagalbos, autoritetai 
greičiausia pagriebė Adblphą 
ir pastatė prieš teisėją Jo
seph A. Gillis už neužlaiky- 
mą šeimynos. Jis suprato, kad 
jis yra Amerikoje ių gali, da
ryt, ką tik nori.

• Kai teisėjas Gillis, nesusi-1 
kalbėdamas su Adolphu pa-x 

reiškė, Tai jūs nesuprantate 
angliškai,” Banaitis pareiškė, 
“no”, ir aš nesimokinsiu.

Ar jis suprato ar ne, teisė
jas jį pastatė per du metu po 
policijos priežiūra ir įsakė 
gauti darbą ir mokėti $20 sa
vaitei pačios ir vaikų užlaik. 
Banaitis su šeima gyveno 
14850 Muirland..

—o—
Sutikęs mane pažįstamas' 

sako: “Ar tu žinai, kad A- 
dolph, kuris bųvč sužeistas 
Michigan City, sykiu su But
kum ir Virbiliene, pabėgo 
nuo savo pačios ir tapo su
areštuotas !”

Tu, Jonai, klydai. Aš pače- 
kiavau ir ve tau:

Adolphas, ką buvo sužeis
tas, yra Simanaitis. O ką pa
bėgo nuo pačios ir papuolė 
pas teisėją, yra 'Banaitis. Mes 
turim daug Jonų, Kazių ir 
Juozapų, bet juos skirsto jų 
pavardės.

Taigi, nesužinojęs tiesos, 
neplepėk. Kitą syk gali įsi
plepėti į bėdą.

Vincent Žabui

Philadelphia, Pa. i
_ __

Kas buvo ir kas bus?

Mūsų miestas per laikus bu
vęs republikoniškas, dabar 
virto “demokratišku”. Net 
prezidentą renkant čia demo
kratai gavo didžiumą balsų. 
O kaip paskelbė prezidento 
vietą laimėjusi republikoną, 
čia daugelis labai nusiminė; 
mačiau net verkiančių. Dalis 
žmonių supranta, ką galima 
laukrti iš tokių paaukštintų, 
kaip Nixon’as ir Taftas. Susi
rūpinimas vietoje, tik ne lai
ku. Tas tik parodo, kaip daug 
reikia veikti dėl pažangos, 
kad atsilaikyti prieš reakciją. 
Galingi reakcijonieriai užrėkė 
paprastus žmonelius, kurie tik 
žino sunkiai dirbti ir prašyti 
dievą gero sąžiningo valdovo. 
Neužtenka žinoti, kad daugy
bė taksų- ir visokį kariški žy
giai yra didelė s u n k e n y- 
bė darbo žmonėms. Reikia su
rasti, kas, kaip ir dėl ko tą 
naštą užverčia ant darbo 
žmonių ? O kad tai surasti, 
reikia skaityti darbininkišką 
spaudą, knygas, laikraščius.

štai darbininkas kalba susi
jaudinęs, nepatenkintas būsi
mu prezidentu ir kitais valdi
ninkais. “Durni žmonės, balsa
vo už republikonus.” %

Tegul bus taip. Bet kas juos 
padarė tokiais? Sakau, tai po
nų turčių spauda, radijas, te
levizija. Jis nesutinka, sako, 
turčiai papirko juos...

Pasiūlau užsisakyti dienraš
tį Laisvę, nes ten surasi daug 
priežasčių, kaip darbininkai 
apmulkinami. Biskį pamisli- 
nęs, žmogelis atsakė “Ne, aš 
skaitau ingelską, žinios vis 
tos pačios. Prieg to, turiu te- 
levižiją, tai laiko visai nebe
lieka.”

Tai pamatinė mintis darbi
ninko, kuris save vertina pa
žangiu, o kitus durniais vadi
na. O žinojimą semiasi iš tos 
pačios bačkos, “ingelsko” lai
kraščio ir T.V.

Visi reakcionieriai ir turčiai 
neapkenčia, jokios darbinin
kiškos spaudos. ir jei jiem 
pavyktų kad ir lietuvių pa
žangiąją spaudą numarinti, 
kokis tai trūkumas būtų lietu
viams, kurie jau žino skirtu
mą tarp tų žinių!

—o—
Tai kas gi bus dar toliau?

Philadelphijos pažangūs 
'lietuviai nekantriai laukia sa
vo parengimo, kuris tikreny
bėje yra darbininkiškos spau
dos parengimas. Jis jau ,čia 
pat. Tai bus 22 dieną lapkri
čio, 414 Green St. Čia bus pri
puolamai pagerbtas senas 
Laisvės vajininkas A. Šmitas. 
O dėl to jau daug svečių pa
sižadėjo dalyvauti. Draugai iš 
Balt imorės, Washingtono, 
Chesterio, Redingo, New Yor- 
ko, na, ir Senas Vincas, iš 
Gibbstovno, N. J., dalyvaus. 
Tai bus šaunus banketas. Mū-» 
sų progresistės susirūpinusiai 
darbuojasi. Urbienė sugrįžo iš 

tolybės ir jau kepa skanius 
pyragus, žalneraitienė daro 
skanias kilbasas ir rengia 
kalakutus. Tureikienė, apart 
daugelio prirengiamų, dar ap
lanko daugelį lietuvių su ti- 
kietais. J. Ivanausko “Kepur
nikų” Orkestrą tvarko dūdas 
ir striūnas, kad skambėtų ge
riau; nei bent kada!

šis spaudos pokilis ir sma
gus bus ir nebrangus: tik du 
doleriukai už viską!

Iki pasimatymo bankete.
Južitiškis

Cleveland, Ohio
NNLC Antra Metinė 
Nacionalė Konvencija 
Clevelande

Nacionalės Negrų Darbo 
Tarybos Antra Metinė Nacio
nalė Konvencija įvyks Cleve
lande lapkričio 21, 22 ir 23 
dienomis. Konvencijos atida
rymas su masiniu mitingu į- 
vyks penktadienio vakare, 
lapkričio 21, St. Mattews Me
todistų Bažnyčioje, ant E. 35- 
tos ir Scovill gatvių. Pradžia 
8-tą valandą vakaro, šioje 
atidarymo sesijoje' bus gerų 
kalbėtojų iš tarpo negrų ir 
baltų. Kalbės tos organizaci
jos nacionalis prezidentas ir 
didžiausio AWU Fordo 600 
lokalo sekretorius William R. 
Hood. Bus ir daugiau gerų 
kalbėtojų tą vakarą. Lietuviai, 
norinti susipažinti su progre
syvių negrų judėjimu, priva
lo dalyvauti toje atidarymo 
sesijoje.

Konvencijos sesijos bus lai
komos Public Auditorijos 
Ballroomyje, lapkričio' 22 ir 
23. Abi dienas prasidės 10-tą 
valandą rytais.

• Masiniam mitinge, lapkričio 
21, bus ir muzikalė programa.

SVARBUS PRANEŠIMAS
• r

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje T1.25. 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. Uos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Attflete’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 don tų 
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 Pijęs). 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
mus. ' ' * .7*

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, Hertford, Conn. 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -TrečiatL, Laiikričio-Nov. O, IMS

Artistas Paul Rofoesonas irgi 
atvyks į konvenciją, tai gal ir 
jis pasirodys atidarymo vaka
re. J. N. S.

f

Worcester, Mass.
Netikslus skirtumas

Laisvės No. 223 apie L. S. 
ir D. B. Draugiją Rep., rašy
damas, sako, kad finansų 
sekretoriaus atskaita parodo, 
jog pelno liko už pereitą mė
nesį virš $300. Kuomet dieną 
pirmiau tos Draugijos Narys 
rašo Laisvėje, kad už tą patį 
mėnesį, tai yra spalį, trūku
mas buvo virš $400. Tai labai 
didelis skirtumas žinios. O to
dėl, kad Rep. mini, bei turi 
mintyje Draugijos Klubo biz
nio komisijos raportą h* tą 
pelną, o ne finansų sekreto
riaus ataskaitą, tą parodo.

Rep. turėtų aiškiau rašyti 
Draugijos pranešimus. Tai jau 
nebe pirmas sykis kokie nors 
neaiškumai parašoma.

Draugijos Narys.

Gražiausias apsvietai f»ast- 
tarnavimas tai gavimas Lais
vei ’ naują skaitytoją.

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ j

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

1
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Dvi komedijankos

Komedijoje “Trys Mylimos” 
vaidina* ilgas vadovaujamas 
roles dvi komedijankos, ku
rios jau yra gražiai atsižy
mėjusios juokdarystėje. Jos, 
mat, labai daug prijuokino 
publiką kai buvo vaidinta ko
medija “Trilypė Pora.” Šioje 
komedijoje jos jau taipgi yra 
pasirengusios juokinti publi
ką per visą vakarą. Taigi į- 
spėkit, kas jos? Ogi Magdale
na Juškienė ir Eva Grauniene. 
Ir, žinoma, kada jos abi vai
dina, tai publikai nėra laiko 
snausti.

Prie komedijos dar bus ir 
* Šurum Burum.” Bus suvai
dinta du diologai: “Sudarky
tas Senbernis” ir “Joneli, Ne- 
Sikark!” Ir taipgi bus pade
klamuota trejetas eilių. Eiles 
deklamuos H. Brazauskienė, 
D. Judžentaitė ir I. Babars- 
kaitė.

Viskas įvyks sekmadienį, 
lapkričio (Nov.) 23-čią dieną, 
4:30 po pietų, Liberty Audi
torijoje. Taigi, nei vienas ne
praleiskit nematę šio puikaus 
vaidinimo.

Kviečia, Rengimo Komisija.

Višniauskas parvyko 
iš ligoninės

Buvęs staiga sunkios ligos 
suimtas, Petras Višniauskas 
ligoninėje buvo suteiktas gerą 
pagalbą, greit atssipeikėjo, 
pradėjo sustiprėti ir sugrįžo 
namo. Ilsisi namie, žmonos Ci
nos priežiūroje.

Jo nelaimė gal laiminga 
tuo, kad jis susirgo jau parė
jęs iš darbo namo. Jo žmona 
galėjo skubiai jam pašaukti 
medikališką pagalbą. Namie 
jis išvengė nušalimo, nuovar
gio ir iš to prisimetančių kom
plikacijų.
* r » * ’ J‘

Išvyko pas dukterį» *

Elzbietos Kasmočienės pa
sigedome moterų bazare gale 
praėjusios savaitės. Antrą die
ną atėjęs jos vyras Juozas 
atnešė ir paaiškinimą: d. Kas- 
močienė gavo žinią, kad jos 
duktė ir 3 anūkai susirgo, tad 
ir išskubėjo jiems talkon. A- 
nūkai dar maži, 3 mėnesių iki 
4 metų amžiaus.

Kada kuri klubietė nepasi
rodo kuriame nors iš svarbes
niųjų mūsų žygių, m'es jau ži
nome, kad ji reikalinga ne 
barti, bet simpatijos—taip rū
pestingai jos žiūri į klubo 
darbuotę. Klubietė.

Masinė kampanija 
prašyti taikos

New Yorko Institutas Tai
kai ragina organizacijas ir as
menis siųsti telegramas ir laiš
kus prezidentui Trumanui ir 
naujai išrinktam prezidentu 
Eisenhoweriui. Pataria juos 
paraginti sustabdyti mūšius 
Korėjoje tuojau, dabar. O ki
tus klausimus išspręsti konfe
rencijose.

SUSIRINKIMAI
Moterų Klubo susirinkimas 

jvyks lapkričio 20 d., 8 vai., 
Kultūriniame Centre.
. Mes, klubietės, vis turime 
ką nors naujo ir svarbaus 
kiekviename mūsų susirinki
me. Taip bus ir šį sykį. Nemi
nėsiu, kas bus, nes bus įdo
miau, kuomet atėjusios pama
tysime. Tai, draugės, sueikime 
skaitlingiausia ir atsiveskime 
savo drauges prirašyti prie 
klubo. Bus daugiau, tai sma
giau :z galėsime daugiau svar
bių darbų nuveikti. Yra leng
va į susirinkimą ateiti ir drau
giškai vakarą praleisti su savo 
nuomonės draugėmis. Kurios 
tik ateisite, užtikrinu, būsite 
patenkintos. Klubietė.

NewYorko^<žiiK^^2lnl(H
■ W •

Pradžią padarėme
Praėjusį sekmadienį po pie

tų Kultūriniame Centre turė
jome nepaprastai gražią ir 
naudingą sueigą. Tai buvo ati
darymas “Kultūrinio Foru
mo,” pirmutinis susirinkimas. 
Jų bus dar vienuolika,-per vi
są žiemą, po du kas mėnesis.

Rojus .M i žara ir Rudolfas 
! Baranikas plačiau kalbėjo a- 

pie mūsų1 kultūrines proble
mas ir meninę veiklą. Keletas 
kitų dalyvių prisidėjo su sa
vo pastangomis. Visų buvo 
bendra nuomonė: mūsų pa
žangioji meninė veikla turi 
būti pagerinta ir padidinta. 
Visi pasižadėjome geriau pa
siruošti ir daugiau publikos 
laimėti kitiems “Kultūrinio 
Forumo” susirinkimams, šia
me susirinkime turėjome per 
mažai dalyvių. Smarkiai buvo 
pakritikuota LMS apskrities 
komisija, kad ' šio taip gra
žaus ir naudingo susirinkimo 
geriau neišgarsino. Praneši
muose nebuvo pasakyta kon- 
kretiškai, kas ką kalbės, kas 
susirinkimo meninėje progra
moje dalyvaus ir tt. “Bespal
vis” garsinimas negali patrau
kti publikos.

Ateinantis Forumo susirin
kimas įvyks lapkričio 30 d. 
Ten jau bus konkretiškai dis- 
kusuojama “Mūsų teatrinė 
veikla”. Iš anksto bus praneš
ta, kas diskusijoms padarys 
įvadą ir kas dalyvaus ir ką 
duos ' meninėje susirinkimo 
programoje. Ruoškitės- daly
vauti. Ot, pasižymėkite ant 
kalendoriaus, jog lapkričio 30 
d. popietyje būsite Kultūri
niam Centre.

Man šis pirmas Forumo su
sirinkimas labai, labai patiko. 
Tai buvo ir pamokinantis, ir 
palinksminantis, ir pasotinan
tis. Buvo visko. Valgėme, kiek 
norėjome. Marytė Wilsonienė 
pagamino skaniausių patieka
lų, pradedant silke ir baigiant 
kugeliu!

Meninė programa buvo ne- 
formališka,- bet turininga ir 
labai jauki. Nežinąu, kaip pas 
mus pateko įžymusis daininin
kas Leonas Jonikas. Padaina
vo keletą dainų, o mes nesi
gailėjome jam karštai paploti. 
Toks neformalus dainininko 
pasirodymas padaro jį mums 
artimesniu, šiltesniu. Taip ir 
reikia. Nereikia didžiuotis, 
kad ir labai geram daininin
kui, kaip Leonui, dažnai pasi
rodyti tokiose kad ir mažose 
sueigose, palinksminti drau
gus ir prietelius.

Ką dar turėjome? Turėjo
me dar labai daug. Mildred 
Stensler, Aido ir Sietyno cho
rų mokytojos, dukrytė Jean ir 
sūnus Kenneth paskambino 
pianu duetą, o paskui vienas 
Kenneth kad jau užtraukė 
ant armonikos ,tai buvo' ko 
pasiklausyti. Mildred augina 
du jaunu ir labai gabiu talen
tu.

Elenos Brazauskienės sūnus 
Serge paskambino pianu. Ar 
žinote, kad šis jaunas berniu
kas, jei klausys tėvų ir moky
sis, tuojau taps pirmos klasės 
pianistu ?

O keturios grakščios ir gra
žios lietuvaitės mus palinks
mino šokiais. Geraldine ir Ma
ry Ann Wilsoniutėš, Natalie 
Jankua ir Ruth Bell yra ne
paprastai gabių šokikių kvar
tetas. Aš tik nesuprantu, ko
dėl šios jaunuolės nebuvo pa
kviestos skaitlingą publiką šo
kiais palinksminti Laisvės 
koncerte? Neabejoju, jog jos 
būtų sutikusios pašokti.

Tiek apie tai ir užteks, 
štai kas man dabar labai 

rūpi. Kur būsite ateinantį sek
madienį, lapkričio 23 d.? 
Būkite Kultūriniame Centre.

Vidurdienį turėsime lietu
višką sveturgimiams ir civil- 
nėms teisėms ginti konferenci-

Lituanica Square persikėle iš 
Williamsburgo i Richmond Hill!O c

• Kaip tai? Kada?
Gruodžio (Dec.) 7 dieną, 

kai Aido Choras statys sce- 
non naują muzikalinį vaidini
mą “Street Scene.” Gatvės 
scena bus Lituanica Skveras!

žalias aikštelės parkutis. 
Aplinkui stovės parkučio suo
lai, o greta parkučio — Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubas

Pajūriečiai darbininkai 
pageidauja taikos

Trys newyorkietes šeiminin. 
kės nusprendė sužinoti, kaip 
žiūri į taikos reikalą pajūrie
čiai, prieplaukų darbininkai. 
Jos nuvyko į pajūrį Chelsea 
srityje, nešinos balotais. /

Į balotuose pastatytą klau
simą, ar pageidauja taikos 
Korėjoje tuojau, 98 nuošim
čiai užkliaustųjų atsakė; 
‘ Taip.” Tūli dar stipriau pa
brėžė savo pageidavimus tai
kos, negu pats balotas.

Ką sako tie du iš šimto, 
kurie nesutinka reikalauti tai
kos tuojau. Vienas sakė, kad 
jis bijosi, jog nustojus Korė
joje kariauti jis netektų dar
bo. O kitas sakė, kad “Rusi
ja prarytų mus, jeigu mes nu
stotume kariauti.”

žinoma, tas liežuvio “did
vyris” pats nekariauja. Jis 
dirba, o gal net ir nedirba, 
gal kokiu raketų užsiiminėja. 
Randasi vienur kitur tokis as- 
np.io, kuris norėtų, kad kitų 
žmonių jaunimas vieni kitus 
žudytų tam, kad jis ar ji ga
lėtų tukti. Tačiau tokių, kaip 
matome, tėra tiktfbi mažytė 
mažuma. Jeigu norintieji tai
kos tai pasisakytų garsiai, tai
ka būtų atsteigta tuojau.

Kailiasiuviai veikia 
darbininkų bazarui

Kailiasiuvių unijų Jungtinės 
Tarybos valdyba užgyrė Ame
rican Labor Party rengiamą , 
bazarą. Jis įvyks gruodžio 
(Dec) 11, 12, 13 ir 14 dieno
mis, St. Nicholas Arena, 69 
W. 66th St., New Yorke.

Kailių ir odų darbininkų, 
kaip ir kitų unijistų, pažadas 
nebuvo “sausas”. Tam paskir
tas komitetas jau renka dova
nomis kailiukus, o kai kur 
gauna ir gatavus pasiūtus kai
linius, apykakles, pirštines. O 
iš kailiukų siūti patys unijis- 
tai mobilizuoja talkas ir pa
siuva atatinkamus drabužius.

Rakandų dirbėjai jam yra 
atvežę į bazaro sandėlį už
baigtų daryti ir gautų dova
nomis iš krautuvių rakandų. 
Tikisi daugiau.

Sukniasiuviai buria savo 
talkas. O skrybėliniai jau bai
gia savo’ pažadėtą kvotą 50 į 
tuzinų skrybėlių bazarui.

Panašiai pasiruošia ir kitų 
amątų darbininkai. Jie visi 
bus atstovauti su savo dirbi
niais. Medžiagas tūlas perka, 
kitas gauna dovanotas. Pridė
ję aukotą savo darbą, jie su
teikia gražios paramos savo 
politinei partijai.

Tie laisniai negelbės
Virš 6,500 newyorkieciu 

vartoję kitų valstijų auto lei
dimus tikslu išvengti bausmių 
už auto pastatymą uždrausto
je vietoje. Bet dabar jau pra
dėjo ir tuos medžioti.. Turės 
užsimokėti. Neužsimokėjusius 
iki lapkričio 24-tos baugina 
kalėjimu. •

 A

ją, o po pietų Jono Juškos 
vadovybėje bus ąuvaidinta ko
medija ‘ Trys Mylimos.”

Vietinis^

i ir aukšti, mūriniai apartmen- 
tai.

Viso parko ir apylinkės Vei
kimą, miesto margą gyvenimą 
nušvies aidiečiai su savo dai
nomis, šokiais, vaidinimu.

I

Reiks pamatyti' Lituanica
Skverą naujoje vietoje.'

Žinių Nešėjas.

Artūras Petriką baigė 
tarnybą J. V. Laivyne

;• ‘ f z •

Artūras Petriką, sūnus dak
taro Antano Petrikos ir žino
mosios darbuotojos Katrinos 
Petrikienės, baigė antrąją tar
nybą laivyne. Sugrįžo namo 
lapkričio 8-tą. Lapkričio 15- 
tą su žmona iškeliavo atlanky
ti josios tėvus, pastaruoju lai
ku apsigyvenusius Kaliforni
joje, pas juos praleisti atos
togų.

Artūras, radar ekspertas, 
praėjusiojo karo veteranas, 
pernai buvo atšauktas tarny
bon kaipo rezervistas. Ištar
navo vienerius metus. Laike 
antrojo pasaulinio karo, jisai^ 
jaunutis, tiesiai iš mokyklos, 
buvo įstojęs tarnybon karui 
prieš fašizmą pagelbėti laimė
ti ir ištarnavo kelerius metus.

Kaipo elektronikos ir radio 
mėgėjas ir praktikantas nuo 
pat vaikystės, Artūras civili
niame gyvenime tuo ir užsi
ima. Pirm išėjimo tarnybon 
antru kartu dirbo kaipo tele
vizijų įvadų mechanikas. Rep.

Septyni asmenys išbuvo arti 
valandą subliovusiame keltuve 
893 Schenck Ave., Brooklyne, 
iki policija juos išliuosavo.

Atminčiai Jono Liaudansko
Sukako 6 metai nuo jo mirties

O, drauge mielas, tu ilsies ramiai!
Mane palikai liūdėt amžinai.
Neturiu aš nei kam apsiskųsti, 
Negaliu nei namuos ramumo rasti.

Aš tavąjį kapą tankiai lankau, 
Vargus ir liūdesius tau pasisakau.
Kada gėles ant kapo sodinu, 
Tai savo liūdesį ten nuraminu. .

Anelė, LiaudmnsJcienė, 
Lewiston, Me.

Tarnas savo žmonai apie savo poną: “Ji» tik nori at
sigriebti už dvidešimties metų prarasto laiko. Dabar 
nutarė gyventi be rūpesčio.”

Seserį nušovęs vaikas 
sugrįžo pas tėvus

Daniel Feller, 13 metų, il
su juomi sykiu buvęs pabėgęs 
broliukas Barry, 9 metų, pra
ėjusį sekmadienį sugrįžo pas 
tčyus, Bronxe.

Nušovimas įvyko lapkričio 
14-tą, tėvams nesant namie, 
vaikams susipykęs už žais
mes. Nušautoji* Marion, 11 
metų, jau buvo palaidota, kai 
berniukai sugrįžo namo po 
pamatymo laikraštyje tėvų i 
juos atsišaukimo, kad jie su
grįžtų.

Bandė nusižudyti, 
nužudė seserį

John Anderson, 52 motų, 
Wantagh, L. L, gyventojas, 
bandęs užsidu,sinti gasu. Bet 
pas jį atvyko svečiuosna broo- 
klyn'ietis jo draugas. Negalė
damas įeiti, suuodęs gasą, jis 
su kaimynais išlaužė duris ir 
įėjo. Andersoną rado prie pe
čiaus .jau prisvaigusį, bet at
gaivino. O jcr sesuo, gulėjusi 
kitame kambaryje lovoje, jau 
buvo mirusi.

Surankiojo 34 
automobilius

Per vieną naktį švaros Do- 
partmento traukliai suran
kiojo ir nuvilko nuo gatvių į 
belaisvę 34 auto, kurių savi
ninkai buvo pašaukti į trafiko 
teismą už pastatymą auto už
draustose vietose.

P a s i v a ž i n ė j i m ą automobi
liai gavo ne už dyką. Jų savi
ninkai turės pasimokėti po 
$10 už nuvilkimą ..ii' po $1 už 
naktį nakvynės pas valdžią, 
greta laukiančios pabaudos už 
pastatymą auto.

Eksplodavus gasiniam pe
čiui tapo sužeista to buto gy
ventoja New Yorke.-

Susižeidė nuvažiavę 
nuo kelio

*

George Garmus, 22 metų, 
ir Robert Knox susižeidė su 
auto nuvažiavę nuo tiltuko, 
skersuojančio kitą gatvę tięs 
80th St. ir Grand Central 
Parkway, Queens.

Kenneth Cegelski, 6 metų, 
bėgiodamas netoli namų tuš
čiame lote Maspethe radęs dė
želę su $1.0,000 vertybės do
kumentais. Aiškinama, kaip 
jie ten pateko.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

SPRAYER. Bako enamel and 
wrinkle, exp. Nighl work; good 
working conditions. Steady work; 
good pay. Apply or phone: 1822 E. 
Clearfield. GA. 5-0480.

(227-229)

MACHINIST. General work on 
machine tool bldg. Steady work. 
Good working conditions. Good pay. 
Phone.

KING ENGINEERING INC. 
Lansdale 4777.

' Ask for xMr. King.
(227-229) /

JANITOR for hospital operating 
room. Suburb location. Call Madi
son 6-6900 between 9 A. M. & 12. 
/\sk for Mr. Love.

(227-229)

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)

AUTO MECHANIC
Experienced, operate repair sta

tion. Penna. Inspection license de
sired. Salary & Commissions; apply 
with references.

MASSIMO SERVICE STATION 
Shadeland & Berkley Avt*. 

Lansdowne, Pa. 
Madison 3-2066.

(226-228)

HELP WANTED—FEMALE

CLERK TYPIST
in centrally located insurance office. 
Permanent position. 5 day week, 9 
Io 4:30. Pleasant working environ
ment.

Phone LO. 4-1702.
(226-229)

CLERK
Old established concern. Pleasant 

center city office. Bookkeeping, typ
ing. Good salary. 5-day week.

REECE CORP.
112 N. 12th Streel 

(226-232)

Wanted—settled woman under 50 
io live in Rosemont Philadelphia 
suburbs, General housework. 3 a- 
dblts. If interested call Bryn Mawr 
5-1376 Monday & Tuesday 9. A. M. 
to 11 A. M. Evenings 8 P. M. to 
10 P. M.

(,226-232)

Woman settled for general house
work. 6-day week. Hours 9 A. M. to 
5 P. M. or 10 A. M. Io 6 P. M. Must 
be fond of children. Good salary, 
live out. Steady position for right 
woman. Phone TE. 9-7830 for inter
view.

(226-232)

NIGHT CASHIER. Exp. ago 25 Io 
35 to cashier and prepare payrolls. 
Hours 3 to 11 P. M. 5 days; 40 hr. 
Good starting salary. Apply in per
son: MUNTZ T. V. INC.

203 N. Broad Street.
(225-227)

CARPET SEWERS & BINDERS. 
Exp. only. Steady work; good 
working conditions. Good pay. Apply 
in person: CHARLES BOGLE, 6 
Strawberry St. See Mr. Bogle or 

Mr. Paulson.
* (224-230)

MALE and FEMALE
MAN & WIFE. .$300 per month 

starting wage. N. J. suburban home, 
near Phila. Comfortable room with 
private bath. All electrical applian
ces; cooking; general house and 
outside work. Family consists of 2 
adults and 2 children.

Call MERCHANTVILLE- 8-0235.
(225-231)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Lapkričio-Nov. 19, 1952

Italy Komunistų Partija 
turi 2,586,350 narių

Roma. — Italų Komunis
tų Partija turi 2,586,350 
narių, kai]) pranešė jos se
kretoriatas, tai yra, ap/ej 
tiek pat, kai]) 1948 metami

Pranešimas rodo, jog ko
munistų skaičius nenupuo- 
lė, kaip kad pasakojo bur
žuazinė spauda.

Now Yorko lltli ir West 
End Avės, padaromos važiuo
jamomis tik vienon pusėn ry
tais, kiton pusėn vakarais. 
Lempos nustatomos tai]), kad 
važiuojantis 23 mylias per va
landą galės važiuoti 4)o susto
jimo.

Keturių motų amžiaus ber
niukas tapo užmuštas taksiko 
New Yorke. Sakoma, vaikutis 
užbėgęs ant gatvės tiesiog 
priešais taksika iš už dviejų 
pastatytų auto.

Far Rockaway mokyklos 
104 patalpose lapkričio 24-tą 
įvyks vietos piliečių mitingas 
svarstyti apie grėsmę gyventoj 
jams nuo žemai skrendančiu 
lėktuvų. ''T

SKELBKITeS LAISVĖJE

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Liuosybės Choras rengia savo mo
tini koncertą ir šokius, kurie jvyks 
šj šeštadienį, lapkričio, 22, Lietuvių 
Tautiško namo žemutinėje salėje, 
kampas Vine ir North Main gatvių. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Liuosybės choras, vadovaujamas 
Potsiaus, duos gerą koncertą. Bus 
solų, duotų ir trio. Taipgi ir visas 
Choras. Bus labai gražus koncer
tas, o po koncerto bus Šokiai. Taip
gi bus gerų valgių ir gėrimų. įėji
mas- vienas doleris, taksai iškaityti. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Rengimo Komisija.
(227-228)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868

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

i TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE ;

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

’♦J

B

PEIST lane 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

. Brooklyn, N. Y.
Visokį 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
0—---------- i--------------------------------E




