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Reikia ir pasijuokti.
Su “Trim is Mylimomis.’* 
Nepamirškite.
Naujas baubas.
Lietuvybe ir idealizmas.
Kur buvo jų protas?

Rašo A. BIMBA

★ ★★★ " Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Lapkr. (Noy.) 20, 1952Kai žmogus nebegali juok
tis arba nebenori juoktis, jis 
jau pusiau numiręs. Visi tą 
žinote.

Todėl sekmadieni Kultūrinio 
Centro auditorijoje reikia vi
siems būti, kurie dar nori gy
venti ir juoktis. Ten bus' su
vaidinta žemaitės parašyta 
komedija “Trys-Mylimos”. Jo
nas Juška. režisorius, visus 
užtikrina, kad bus iš ko pasi
juokti. O juomi netikėti netu
rime pamato.

Dar vienas pliusas: Vaidini
me svarbiausias roles turės 
čia gimę ir augę jaunuoliai, 
tikri jaunuoliai. Gerai, kad 
jiems duodama proga scenoje 
pademonstruoti savo / jaunus 
talentus.

‘ ★
.Astai ir kitas tą pačią dieną 
ir tam pačiam Kultūros Cent
re reikalas. Prieš “Trijų My
limųjų” vaidinimą Įvyks lie
tuviška konferencija. Kuopos 
ir draugijos turi išsirinkusios 
delegatus. Reikia, kad jie ne
miegotų namie, kai konferen
cija Įvyks.

★
Gruodžio pradžioje svetur- 

gimiams ginti konferencija. Į- 
vyks Detroite. Tai bus tarp
tautinė konferencija. Bet teko 
sužinoti, kad gruodžio 13 d. 
prieš aną konferenciją Įvyks 
plati lietuviška sesija.

Iš Brooklyn.) apylinkės ir iš 
New Jersey turėsime pasiųsti 
nors porą, ar trejetą delega
tų. Mes negalime nedalyvauti 
tokiam svarbiam sąskrydyje.

★
Dabar Maskva jau tikrai 

5 atsiklaupsianti ant kelių ir
I prašysianti mūsų visų griekų
L atleidimo. Taip sušuko beveik

visa komercinė spauda.
Kame dalykas? Ko ji taip 

išsigando ?
Ogi hydrogen i n ės (vande

nilio) bombos. Mes ją jau tu
rime. Ji buvusi išsprogdinta 
ant Enivvetok salos. Tikrai 
pragariška bomba. Visą tūks
tanti sykių baisesnė už seną
ją atominę bombą. Visa ta sa- 
liukė sudegus' žemė sutirpus 
ir susiliejus su vandeniu.

Bomba išsprogdinta kaip 
tik tada, kada eina‘Jungtinių 
Tautų Genevalinės Asemblė- 
jos posėdžiai. Togu dreba vi
si, kurio nenori mūsų klausyti!

Bet čia tik pakartojama 
trejeto metų atgal istorija. 
Tada irgi buvo pasaulis gąs
dintas atomine bomba. Deja, 
niekas neišsigando. Pasirodo, 
kad ir Maskva ir kitos šalys 
moka pasidaryti tokią pat 
pragarišką bombą.

Ar randasi toks idijotas, 
kuris šiandien tikėtų, jog tik 
mūsų mokslas ii- mokslininkai 
gali pagaminti vandenilio 
bombą? Jeigu jie gali, tai ga
li ir kitų kraštų mokslininkai.

★
Koks ton A. Baltinis rašo: 

“Lietuvybe yra mums idealas, 
todėl lietuviais gali išlikti tik 
tie, kurie myli idealus, tai 
yra, tokias vertybes, kurios 
yra brangios savyje, neprik
lausomai nuo medžiaginės 
naudos.”

Jei tai būtų tieša, tai visi 
klerikalai, pradedant prelatu 
Balkūnu ir baigiant Leonardu 
Šimučiu, neturėtų teisės vadin
tis lietuviais. Nes jie tiki tik 
tuo idealu, kuris tvirtai susie
tas su medžiagine nauda.

Parodyk tu man šiandien 
^.Įjįprs vieną lietuvį kleboną, ar- 

SPWpa pasaulietį kryžioką, kuris 
'mylėtų ‘pliką’’ idealą?! Ne

parodysi, nes tokio sutvėrimo 
nebėra.

Kunigas Strazdelis buvo to
kiu kunigu, bet tai buvo jau 

. labai seniai. Kito tokio idea-

EISENHOWER SUSITARĖ
BENDRADARBIAUTI

SU TRUMANU

Vakarines Vokietijos Seimas 
dar atsisako užgiri karines 
sutartis su vakarų šalimis

To reikią Amerikos politikai 
namie ir svetimuose kraštuose

Washington.— Preziden
tas Trumpinąs ir busimasis 

. prezidentas Eisenhoweris
* antradienį slaptai kalbėjo

si svarbiaisiais politikos
. klausimais. Po pasikalbėji
mo išleido bendrą pareiški
mą, kad abudu bendradar- 

i biaus dėl “pastovios gero- 
\ vės namie ir dėl Ameri
kos reikalų tarptautiniuo
se klausimuose.”

Jųdviejų pareiškimas sa-
• ko, jog susitarta, kaip tu
rės būti tvarkiai pervesti 
valdiniai • dalykai naujajai 
E i s e n h o w e r i o valdžiai. 
Džiaugiasi, kad:

“Tatai yra dar vienas 
įrodymas, jog šios šalies 
žmonės moka savo reikalus 
taip sutvarkyti, kad būtų 
palaikomas esamosios poli
tikos tęsinys (kontinuite- 
tas).”

Ėinstein nesutinka eit Į 
Izraelio prezidentus

Jeruzalė.—Izraelio prem
jeras Davidas Ben-Gurion 
kvietė profesorių Einšteiną 
aps.iimt kandidatuot i pre
zidentus vieton mirusiojo 
prezidento Weizmanno.

Einšteinas, pasauliniai 
išgarsėjęs moksli n i n k a s, 
neapsiėmė.’ \

Prezidentą rinks Izraelio 
seimas kitą mėnesį.

Einšteinas, pabėgęs iš Vo
kietijos nuo nacių, yra įsi- 
pilietinęs Jungtinėse Vals
tijose.

Buenos Aires, Argentina. 
Mirė seniausia našlė Ramo
na de Cordoba, 118 metų.

listinio kunigo lietuvių tauta 
mums nebepagimdė. Jos ne
laimei, jie prikepė be galo 
daug sutonuotų saumylių, sa
vanaudžių.

Balkūnu ir Krupavičių labai 
daug, o Strazdelio nė vieno! ,

Ar žinote, kam nauda iš 
I šio Korėjos karo ? Tegu- paaiš- 
i kiną Chicagos kunigų Drau
gas.

Jis pilnai sutinkąs su Chur- 
chillu, kad šis karas yra “nau
dingas tik Maskvai”.

O tai reiškia, kad Truma- 
nas yra Maskvos agentas, nes 
šį karą jis* sukūrė. Maskvos 
agentais taip pat yra Draugo 
Leonardas šimutis ir Naujie
nų Pijus Grigaitis, nes jie irgi 
karštai palaiko šį Trumano 
“policinį žygį.” Dar daugiau: 
Jie prisimygę reikalauja karą 
tęsti, jie priešingi jo baigimui. 
Visi jie sušilę darbuojasi “tik 
Maskvos naudai.’’

Man dar ne visiškai aišku 
tik vienas dalykas: Kodėl toji 
Maskva taip energingai nuo 
pat šio karo pradžios jam 
priešinasi ir reikalauja jį tuo
jau užbaigti? Nejaugi Chur
chill ir šimutis geriau žino,* 
kas jai naudinga, negu ji pa
ti?

Trumano valdžia, laukda
ma Eisenho’werio atvyki
mo, pasiuntė ir apie 60,000 
savo tarnautojų - raštinin
kų į jo sutiktuves. Pusė 
milijono žmonių susirinko 
paliai gatvę, kuria Eisen
howeris važiavo į Baltuo
sius Rūmus pas prez. Tru
mam ą.

Amerikonai vėl atgavo 
tūlas kalnų pozicijas

Korėja-. — Pietinės Korė
jos tautininkai išvien su 
amerikonais, vėl atgavo kai 
kurias pozicijas Pinpoint 
kalne, viduriniame fronte.

Pirm keleto valandų šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai buvo numušė juos 
nuo Pinpoint viršukalnės.

Per mėnesį-tas kalnas jau 
I 31 sykį ėjo iš vienų rankų 

į kitas.

Katalikų advokatas 
sako, Rosenbergai 
neteisingai mismerkti

Chicago. — Profesorius 
Stephen Love, įžymusis ka- 

I talikas advokatas, pareiškė 
' masiniame susirinkime, kad 
Julius Rosenbergas ir jo 

j žmona Ethelė neteisingai, 
suokalbiškai nu s m e r k t i 
mirt neva už atominių A- 
merikos slaptybių išdavinė- 

. j imą Sovietams.
Tame 700 žmonių susirin

kime taip pat kalbėjo gar
susis žvdu rabinas G.v v

George Pox ir kiti, reika
laudami, kad būtų panai
kintas mirties sprendimas 
Rosenbergams arba kad 
prez. Trumanas pakeistų 
bausmę.z

Sovietai protestuoja, kad 
Danija leidžia Amerikai 
statytis bazes Grenlandijoj

Kopenhagen, Danijai — 
Sovietų vyriausybė protes
tavo, kad Danija leidžia 
amerikonams, p a s i s t atyti 
dar keturias milžiniškas 
karines lėktuvų stovyklas - 
bazes G r e n 1 a ndijoj, pri- 
klausančioj Danijai saloje, 
arti šiaurinio žemės ašiga
lio (poliaus).

Protestas sako, karinės 
amerikonų stovyklos iš ten 
grasina sovietinės žemės 
saugumui.

Amerikos bombonešiai iš 
Grenlandijos galėtų greitai 
pasiektų svarbiuosius So
vietų Rusijos miestus.

London. — čionaitiniai 
diplomatai supranta, kad 
jeigu Sovietų Sąjunga dar 
neturi hydrogenines bom
bos, tai greit ją turės.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos seimas 
po smarkių ginčų atmetė 
179 balsais prieš 166 prem
jero Adenauerio prašymą 
jau ši mėnesį užgirt kari
nes sutartis su Amerika ir 
vakarų Europos 'kraštais. 
Tos sutartys reikalauja at
gaivint vokiečių armiją ir 
įjungt ją Į tarptautinę ka
riuomenę prieš Sovietų Są
jungą.
Seimas smerkia francūziš- 
kus rinkimus Saar srity j
Vakarinės Vokietijos sei

mas taipgi pasmerkė Fran-
<

Atidengta didelės suktybės 
kariniuose Amerikos 
darbuose vakarų Europoj

Bonn, Vokietija. — Du 
amerikiniai biznieriai ir 
vienas pulkininkas tapo 
areštuoti už kyšių ėmimą 
ir kitas suktybes. Jie pini- 
gavosi iš vokiečių kontrak- 
torių, kurie už 100 milijonų 
Amerikos dolerių statė 
tvirtoves ir kitus karinius 
įrengimus vakarinėje Vo
kietijoje ir Francijoje.

Kartu suimta 34 vokie
čiai kontraktoriai.

Areštuoti amerikonai yra 
Robertas N. Harms., Rober
tas E. Bowen ir pulkinin
kas Fred Walters.

Didžioji dauguma užsa
kymai dėl karinių statybos

KO SYNCMAN RHEE PRAŠYS
IŠ EISENHOWERIO

Pusan, Korėja.—Kuomet 
atvyks. Eisenhoweris, iš
rinktas nauju Jungtinių 
Valsti jų p r e z i d e n tu, tai 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentas Syngmanas 
Rhee įteiks jam pareiški
mą su tokiais posmais:

Visai nutraukt derybas 
dėl paliaubų su Šiaurinės 
Korėjos liaudininkais; at
mest nustatytą paliauboms 
liniją paliai 88-tą paralelę, 
tarp Pietinės ir Šiaurinės' 
Korėjos.

Maršuot ir užimt visą 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką. Ginkluotomis

Panamos seimo narys vadina 
jankiu politiką “kvaila”

Panama. — Panamos sei
mo narys Alfredas Aleman 
vadino jankių politiką 
“kvaila” ir įžeidžiančia pa
namiečius. Jis nurodė, jog 
amerikonai moka savo pi
liečiams $200 daugiau per 
mėnesį, negu panamie
čiams, už* tą patį darbą.

Taip skriausdami įbana- 
miečius, jankiai paskatina 
komunistų judėjimą Pana
moje, sakė Alemanas. •w,

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, nešalta.

cijos ruošiamus rinkimus. 
Saar srityje. Nes Franci- 
ja užgina dalyvauti rinki
muose toms vokiečių parti
joms, kurios reikalauja su
grąžint Saarą Vokietijai.

Saar po Antrojo pasau
linio karo pavestas Franci- 
jai globoti, paliekant jo 
gyventojams vokieč i a m s. 
tiktai siaura vietine savi
valdybę.

Saar kraštas yra tiktai 
743 ketvirtainių mylių plo
tas su 842,000 gyventojų/ 
bet labai turtingas anglia
kasy klomis ir fabrikais.

darbų ėjo pęr Harmso ran
kas.

Amerikonai taipgi kalti
nami už slaptų karinių pla
nu neįleidimą vokiečiams 
kontraktoriams.

Vakarinės Vokietijos val
džios. prokuroras Herman- 
n,as Lenhard pareiškė* “tai 
didžiausias, suktybių skan-' 
dalas Europoje po Antrojo 
pasaulinio karo.”

Karinės amerikonu val
dybos advokatas Worth B. 
McCauley sakė, tas skan
dalas “kerta, didelį smūgį 
pačiai amerikinei apsigyni
mo programai” vakarų Eu
ropoje.

amerikonų ir jų talkininkų 
jėgomis prijungt ją prie 
Pietinės (tautininkų) Ko
rėjos; nušluot Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų - ko
munistu valdžia.

Galų gale, suruošt valdi
nius visai Korėjai rinkimus 
po Jungtinių Tautų prie
žiūra.

Kartu pranešama, jog 
generolas Mark Clark, vy
riausias; amerikonų koman- 
dierius,, reikalaus, kad Ei
senhoweris leistu ameriko
nams iš oro bombarduot 
Mandžūriją, jeigu Šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
pradėtų naują ofensyvą.

Prancūzai ketina šaudyt 
tunisiečius naktį gatvėse

Gabes, Tunisija. — Pran
cūzų policija paskelbė, jog 
šaudys, visus tunisiečius, 
nuo sutemos iki /aušros.

Tunisiečiai netikėtai už
puolė du busus, kuriais va
žiavo francūzų kareiviai; 
nukovė keturis ' ir sužeidė 
septynis kareivius.

Danija leido ameriko
nams pasistatyti dar 4 di
džiules karinių lėktuvų sto
vyklas Grenlandijoj, Dani
jos saloj.

=a»
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TEISĖJŲ VIETOS NEW 
YORKE PERKAMOS UŽ 
$15,000 IKI $100,000 _____I i

Tyrinėtojų komisija atsisako 
kvost didžiuosius politikierius

New York. — Demokratų 
Tammanv Hali vadai reika
lavo $15,000 iki $100,000 iš 
dviejų advokatų, kurie no
rėjo kandidatuoti į miesto 
teisėjui. Bet kad jiedu at
sisakė tiek kyšių sunešti, 
tai Tammanės. vadai pasky
rė kandidatais du kitus po
litikierius, kurie ir tapo iš-

Doleris jau esąs 
vertas 55 centą
Washington.—Maisto pro

duktai nuo liepos mėnesio 
iki rugsėjo vidurio atpigo 
1 procentu, taigi perkančio- 
ji dolerio vertė pakilo iki 
55 centų 1939 pietų dolerio, 
kaip s.kaičiuoja valdinis 
darbo biuras.

Vadinasi, 1939 metais už 
55 centus buvo galima pirk
ti tiek maisto, kaip šiemet | 
rugsėjyje už visą dolerį.

Anglija ir Francija 
' remia Indijos planą 
dėl Korėjos belaisviu

United Nations. N. Y."— 
Anglijos ir Franci jos dele
gatai Jungtinių Tautų sei
me pareiškė pritarimą In
dijos, .pasiūlymui dėl apsi
keitimo kariniais Korėjos

! belaisviais, į >
' t Amerikos delegatai tam 
! priešinosi, sakydami, kad
Indijos planas neaiškus.

Indijos pasiūlymo bran- 
i duolys toks:

Perkraustyti visus belais- 
' vius į sutartą nuginkluotą 
vietą; pervesti juos i kon- 

! trolę tarptautines komisi
jos, Kurią parinks Jungti
nės Tautos.

Komisija apklausinės be- 
I laisvins, ir sius namo norin- 
I čius grįžti. Kiti belaisviai 
j- bus toliau laikomi1 tarptau- 
; tinės komisijos priežiūroje, 
duodant jiems laiko nusi- 
spręsti kas liečia grįžimą.

, Jei kurie belaisviai per 96 
, dienų nebus dar nusitarę, 
! tai jų klausimą spręs pla
tesnis politinis valstybių 
susirinkimas.

Anglijos seimas nutarė 
nuvalstybint važiuotę 

z *

London. — Anglijos sei
mas 308 balsais, prieš 282 
priėmė premjero Churchil- 
lo pasiūlymą — .sugrąžint 
privačiams bizniams trau- 
-kinių ir trokų važiuotę. •

Buvusioji darbiečių val
džia suvalstybino geležin
kelius ir trokų važiuotę.

Neapolis, Italija. — Sun
kiai, gal mirtinai serga ita
lų filosofas Benedetto Cro
ce, 86 metų amžiaus.
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rinkti teisėjais, supranta
ma, už keliolikos tūkstan
čių dolerių kyšius. O ky
šiams pinigų jiem davę 
gengsteriai - raketieriai.

Taip liudijo valstijinei 
tyrinėjimų komisijai Frank 
L Dufficy, buvęs. Jungtinių 
Valstijų valdžios advoka
tas. . ir Benjaminas Bern
stein. f veiklus miestinėje 
demokratų politikoje advo
katas, z

T y»’ i n o j a n č i o s komisijos 
pirmininkas Joseph Pro- 
s.kauer atsisakė šaukti į 
liudytojus Thomą Luchese, 
vadą gengsterių - raketiė- 
rių, slaptai pardavinėjan
čių nuodingus narkotinius 
svaigalus.

Tyrinėjimų pirmininkas 
taipgi atsisakė šaukti liu
dyti miesto majorą Impel- 
litterį, federal] teisėją Mur
phy (buvus.į miesto polici
jos komisionierių) ir kitus 
a u k štuosius politikierius, 
su kuriais bičiuliavo Lu
chese bei’ kiti gengsterių 

| vadai.

Vietnamo liaudininkai 
: vėl smogė francūzams 
i —

Hanoi, Indo-Kina.—Viet? 
namo liaudininkai smarkiai 

! užklupo francūzus, prasi- 
! veržusius su šarvuotais au* 
■ tomobiliais pirmyn už 60 
i mylių į šiaurvakarius, Muo 
I sostinės Hanoi.

Liaudininkai taip įnirtin
gai atakavo francūzus, kad 
francūzai sako, “tur būt, 
jie buvo girti.” G

Liaudininkai padarė 
francūzams didelių nuosto
lių ir atmetė juos tolyn at
gal, kai]) teigia United 
PVess.

Maskvos laikraštis sako, t 
amerikinis futbolas—tai 
žvėriškas sportąs

Maskva.—Sovietinis' Spor
tų Laikraštis rašo, kad 
žiaurus amerikonų futbolas 
yra kruvinas, net žmogžu
diškas lošis. Sako, Ameri
kos universitetų bei kolegi
jų futbolas, auklėja žvėriš
kus jausmus studentuose ir 
to sporto žiūrovuose, taip 
dvasiniai prirengia jau- ' 
’molius karui.

Toks-futbolas, tęsia Spor-' 
tų Laikraštis, skiepija vie
nų žmonių neapykantą ki
tiems., “gamina banditus.”

Sportų Laikraštis kartu’ 
primena, kaip sukčiai pa
pirkinėja vienus amerikinių 
sportų z lošėjus, kad pasi
duotų kitiems. Sykiu pa
stebi, kad vis dažniau ski
riami generolai didžiųjų
Amerikos universitetų pre-

4
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GELBETI ROSENBERGUS!
AUKŠČIAUSIAS ŠALIES TEISMAS antru kartu at- 

sisakė svarstyti Juliaus ir Ethelės Rosenbergų bylą. 
Tas pats teismas atsisakė svarstyti ir Morton SobelFio 
bylą. Tik vienas Hugo Black pasisakė už svarstymą.

Kaii> žinia, Julius ir Erhelė Rosenbergai n.usmerkti 
mirti ir šiuo metu laikomi Sing Sing kalėjimo mirties 
kameroje. Morton ’ Sobell nuteistas 30 metų kalėti.

Visi trys, buvo apkaltinti suteikime “atomo paslapčių” 
Tarybų Sąjungai (1945 metais), kai Tarybų Sąjunga bu
vo artimiausia mūsų krašto sąjungininkė kare prieš 
Hitlerį ir Japonijos plėšikus.

ATRODO, JOG ŠIUO METU Rosenbergams—vyrui ir 
žmonai—kito kelio išsigelbėjimui nuo elektros kėdės ne-

- bus, kaip tik prezidento Trumano susimylėjimas.
Tiesa, Rosenbergų advokatai yra pasiryžę dar kartą 

kreiptis į teismą, kad jis sulaikytų Rosenbergų žudymą, 
’ kad byla būtų iš naujo pernagrinėta. Tačiau abejoja

ma, ar jiems, advokatams, tai pavyks padaryti. Matyt, 
1 teismų sąžinė šiuo klausimu labai šalta, nepaisanti.

• ’ Rosenbergų gynėjams, tiems, kurie jaučia, kad jų nu- 
• smerkimas mirti buvo neteisingas, liekasi subrusti ir 
; prašyti, kad prezidentas Trumanas padarytų susimylėji- 

‘ • mą, kad jis neleistų Rosenbergus žudyti. Tokių žmonių 
šimtai tūkstančių, jei ne milijonai. Kiekvienam aišku, 
jog prezidentas Trumanas tai padaryti turi teisę.

PER VISĄ KRAŠTĄ yra rengiami masiniai žmonių 
sambūriai, kuriuose priimamos rezoliucijos ir siunčia
mos prezidentui, kad jis padarytų Rosenbergams susi- 

r mylėjimą.
Pavieniai asmenys siunčia prezidentui Trumanui tele

gramas bei laiškus, raginant, kad prezidentas pastotų 
’• Rosenbergams kelią’ į elektros kėdę.

Kitų‘kraštų intelektualai taipgi tuo reikalu taria sa.- 
, vo žodį, savo protesto balsą prieš kėsinimąsi Rosenber- 

, gus žudyti.
Tarp kitų žymių žmonių šiomis dienomis už Rosan- 

bergus pasisakė didysis Danijos rašytojas Martin An- 
dersen-Nexo, taipgi paskilbęs Meksikos dailininkas Da- 

r. vid Siqueiros.
Bus ir daugiau žymių pasaulio intelektualų ir visuo- 

. menininkų, kurie tars savo žodį.

MES JAU ESAME rašę, jog Rosenbergų byla gyvai 
•primena Alfredo Dreyfuso bylą Francūzijoje.

Tuomet dėl Dreyfuso kovojo žymiausieji ano meto 
pasaulio intelektualai, humanistai. Kai žymusis fran- 
cūzų rašytojas Emile Zola pradėjo dėl Dreyfuso laisvės 
'kovoti, jį pasekė, jam stojo ‘ talkon tokie žmonės, kaip 
Anatole France, Marcel Proust, Mark Twain, Williain 
Dean Howells, Anton Čechovas, Levas Tolstojus ir kiti.

Šis dalykas privalo dar labiau supurtyti pasaulio žmo
nių sąžinę, paakstinti į atkaklesnę, kovą dėl išgelbėjimo

* Rosenbergų nuo elektrinės kėdės! *

STREIKAS BAIGTAS
86-ŠIAS DIENAS BESITĘSĘS Harvester Kompani

jos darbininkų streikas Chicagoje baigėsi. Iš viso strei
ke dalyvavo apie 30,000 darbininkų.

Retai kada Amerikos istorijoje darbininkams teko 
streikuoti tokiose nepalankiose sąlygose, kokiose strei
kavo šitie darbininkai, priklausą UE unijai.

Streikierius puolė kongresinė “tyrinėjimo” komisija, ■ 
juos puolė policija; daugybė streikierių buvo areštuota J 
Ir visaip gąsdinti; samdytojai leido milijonus dolerių 
streiklaužiams samdyti ir jiems “globoti.” Tie patys: 
samdytojai naudojo prieš streikierius visokias klastas, 

..tarp kurių buvo ir toji, kad unijistas veikėjas, •negras 
“Harold Ward, buvo klastingai apkaltintas užmušime vie
nio anti-unijisto. Harold Ward teismas, beje, prasidės

! sekamą pirmadienį Chicagoje.
Kompanija žadėjo niekad nesirašyti su streikuojan

čiais darbininkais kontrakto. O visgi sąlydus, glaudus 
... ir ryžtingas streikierių laikymasis privertė samdytojus 

.'Savo grąsin.imų išsižadėti. Tarp unijos ir samdytojų 
| padaryta sutartis trejiems, metams. Ją darbininkai 

• streikieriai užgyrė.
> | •• Sutartis nėra tokia, kokia būtų buvusi galima pada- 

; ryti kitokiose sąlygose. Tačiau visvien darbininkams 
';bu$ pakelta 7 centai valandai algos, bus išpildyti ir kiti 

reikalavimai.
Tenka pasveikinti streikierius ir UE uniją, kuriai jie 

.’priklauso, už ryžtingą kovą už savo ir kartu kitų dar- 
bininkų reikalus.

KANADIETIS APIE 
NAUJĄJĄ KINIJĄ ’

Kanados Liaudies Balsas 
raišo:

William Stevenson, Toronto 
Daily Star reporteris, kuris, 
pastaruoju laiku apvažinėjo 
gerą dali pasaulio, štai ką ra
šo apie padėtį Kinijoje.

“Kinijos valstiečiai turi val
džią, kuri, rasi pirmu kartu 
istorijoj, išrodo laisva nuo ko
rupcijos. Pirmu kartu jų isto
rijoj jie džiaugiasi centraline 
valdžia, kuri klauso jų nuo
monių. šeimom, kurios ištisas 
kartas gyv. nešvariuose laive
liuose šiukšlių pilnose upė
se, nebereikia maldauti išma
tų iš visagalių baltųjų laivų. 
Kyla dideli industriniai pro
jektai, nešdami darbą ir pasi
tikėjimą tiėms, kurie sykį bu
vo niekinami ir nepageidauja
mi Kinijoj. Tolimoj ateityj, 
bet jau numatomoj, yra diena, 
kada ši šalis prisidės prie te
chniškų gigantų tarp tautų.

“Kiniečiai tą visa žino. Ir 
jie jau nebesiduoda svetimša
liams, kurie savo laiku manė, 
kad dievas davė jiems teisę 
spardyti juos kąm kaip patin
ka, elgtis su jais kaip su be
teisiais žmonėmis. Jie didžiuo
jasi savo armijos atsiekimais 
Korėjoj, kur jos veik du me
tai grumiasi su jungtinėmis 
Jungtinių Tautų jėgomis. Jie 
surado, kad jie yra tauta.’’

Bet kapitalistai nepaten
kinti tuo. Jie nori iš naujo pa
dėti kiniečius į rikšų padėtį. 
Jie gatavi panaudoti atomines 
bombas sunaikinimui kinų i 
tautos laimėjimo.

KEISTA ARITMETIKA
Naujienose š. m. lapkričio 

13 dieną rašoma, jog tūlas 
“gabus advokatas” (pavar
dę praleidžiame) “laimėjo 
$20,000 lietuvei Paulinai 
Kuchinskienei už sužeidimą 
rankos.” Buvę taip:

Minėtoji moteris buvo ne
turtinga ir negalėjo apmokėti 
nei būtiniausių bylos išlaidų. 
Advokatas neatsisakė jai pa
tarnauti, ir visas bylos išlaidas 
už ją užmokėjo iš savo kiše- 
niaus. O laimėjęs bylą, labai 
teisingai su kliente atsiskaitė. 
Dabar lietuvė džiaugiasi ga
vusi keletą tūkstančių dolerių.

Mus stebina suminėtoji 
žinioje aritmetika: mote
riškė, sakoma, laimėjo $20,- 
000, o džiaugiasi “gavusi 
keletą tūkstančių dolerių.”

Kaip taii išaiškinti?

DAR APIE NAUJĄJĮ 
PENKMETĮ

Kanadiškiame Liaudies 
Balse buvo išspausdintas il
gokas straipsnis apie nau
jąjį T. Sąjungos penkmečio 
planą. Straipsnį rašo Day- 
son Carter, Kanados. - Ta
rybų Sąjungos Draugišku
mo Draugijos prezidentas. 
Carter rašo su palygini
mais. Štai jų pora:

Britanija ilgai stovėjo prie
šakyje geležies ir plieno in
dustrijoj. Bet bėgyje penkių 
metų TSRS pastatys naujas 
geležies ir plieno įmones, ku
rios pagamins dvigubai dau
giau' geležies ir plieno, negu 
kad Britanija pagamina visose 
savo įmonėse šiandien.

Mes Kanadoje esame prie
šakyje visame pasaulyje hid- 
ro-elektrps .jėgos gamyboj. 
Mes pagaminame keturius 
kartus daugiau hidro jėgOs 
pagal gyventojų skaičių, negu 
kad Jungtinės Valstijos. Ta
čiau, vtik per penkius metus, 
TSRS pastatys . ‘naujų hidro 
stočių, kurios duos daugiau 
jėgos, negui kad Kanados sto
tys, pastatytos per .50 metų, 
nuo 1890 iki 1940 metų.

Daug šios naujos jėgos at
liks tokį darbą, kurio niekas 
niekur nedirbo. Didelės Tary
bų Sąjungos apylinkės, prily
gstančios dideliems Europos 
kraštams, pereis prie elektri
nio ūkininikaVimo. Bus naudo
jami elektriniai traktoriai,

kombainai, dirbtino lietaus 
mašinos, apie kurias mūsų 
Vaikai skaito tiktai Populiai’ 
Machanics žurnaluose. Jas 
vairuos jaunimas.

Ką tas reiškia mums? Did- 
lapių redaktoriai matė, ką tas 
reiškia. Nežiūrint jų neapy
kantos socialistiniam pasau

liui, jie negalėjo paslėpti tos 
reikšmės.

Naujas Penkmetis Planas 
reiškia, kad 200 milijonų 
žmonių jau pradėjo gaminti, 
kaip kad Stalinas pastebėjo, 
“gausybę gaminių” dėl visų. 
O tas reiškia, kad tarybiniai 
žmonės tiki į taiką, o ne ka
rą

Kaip visa tai atsiliepia ir’ 
atsilieps į pasaulio žmones? 
Dayson Carter atsako ši
taip :

Šis gyvas paveikslas 200 
milijonų žmonių, budavojan- 
čių nerti bežinotą gerovę, bus 
dar aiškesnis, dar /. labiau į- 
kvėpiąs. Jis pakels širdis vi
sų badaujančių žmonių Azijo
je ir Pietų Amerikoje. Mūsų 
kontinente, Šis.tikras paveiks
las Tarybų Sąjungos, siekian
čios didžiausios gerovės, o 
ne baisios karo mašinos, tu
rės gilią įtalpą i visus, kurie 
ieško kelio apsisaugojimui nuo 
karo ir ekonominio su'sm tiki
mo. j

Pastaruoju laiku musu laik-
.į- < €

rasti News-Faęts daugiausia 
klausė: “Kas įąs Penkių Me
tų ’ Planas yra!? Pasauliui e- 
sant tokioj padėtyj, kaip jie 
gali padaryti įą? Ištikro, ką 
jie tenai daro? Kur yra Vol- 
gos-Dono kanalas?”

Kuomet Ne v?s-Facts pasiūlė 
didelį naujausįįTarybų Sąjun
gos žemėlapį, atsiliepimas bu
vo stebėtinas. Ne tik progre
syviai žmonės, bet ir mokyto
jai, biznieriai,.tjinžinieriai ir 
laikraščių redaktoriai reika
lauja žemėlapio. Pareikalavi
mai ateina net iš Tokijo, Ho
nolulu, Dublino ir Edinburgho.

Matomas naujas susidomėji
mas Tarybų Sąjunga. Tiktai 
tas? gali paaiškinti, kodėl tik 
pereitą vasarą .-virš 1,000 ka
li a d i e č i ų u žs i p re n u me r a vo
New s-Facts.

Bet yra dešimtys tūkstan
čių daugiau, kurie ieško tie
sos apie Tarybų Sąjungą.

KODĖL ATSIRADO 
MAU MAU ORGANI
ZACIJA KENYJOJE?

Kaip žinia, brjtų valdo
moj. Kenya teritorijoje, Af
rikoje, negrai pradėjo bruz
dėti ir kovoti. Jie priklau
so taip vadinamai slaptai 
Mau Mau organizacijai, ku
rios tikslas kovoti prieš 
baltuosius, juos, išnaudo
jančius.
: Du Britanijos parlamen
to nariai — Fenner Brock
way ir Leslie Hale, — buvo 
nuvykę į Kenya padėčiai iš
tirti. Pasak Liaudies Bal
so :

Jie abudu baisiai nustebo 
patyrę apie masinį areštą vie
tinių žmonių. Policija suiminė- 
janti net tuos, kurio kalbėję į 
su minėtais britų parlamento i 
nariais.

Kas liečia vietinių žmonių į 
gyvenimo sąlygas, jie pavadi-' 
no jas “nepakenčiamomis.” ' 
Tik įsivaizduokit: 30,0,00 ko
lonijos darbininkų uždirba a- 
pie $70 į metus. Po dvi-tris 
šeimas gyvena viename kam
barėlyje. y

Vietiniams buvę uždrausta i 
auginti kavą ir sisalą, iš ko 
baltieji darosi daugiausia pel
no., • -

Jie sako, kad administraci 
ja perdaug išpūtė baubą Tir 
bereikalingai tiek žmonių su
ėmė.

Jei angliškieji valdovai, 
užuot gerinę žmogių gyve
nimą Kenya teritorijoje, 
juos areštuos in žiauriai 
batus, tai ji susilaiiks blo
gesnių pasekmių, ■ nes Afri
kos tautos šiuo metu yra 
pasiryžusios kovoti, kol lai
mės. ■ '

taikos kongrese
Skaitlinga grupė įžymių 

amerikiečiu sudarė komisi
ją agitavimui už pasiunti- 
-mą iš Amerikos delegatų į 
pasaulinį taikos kongresą. 
Kaip žinoma, komigresas 
įvyks Austrijos sostinėje 
Vienoje gruodžio 12 d. Lai
ko nedaug beliko. Ameri
koje sujušimas. dėl prezi-' 
dentinių rinkimų nustelbė 
susirūpinimą pasiuntimu 
plačios delegacijos. į kon
gresą,. Gerai, kad nors da
bar imamasi rimtų žygių. 
Paskutinėmis dienomis 
prie jų prisidėjo dar septy
niolika asmenų. Jų tarpe 
randame raibiną Abraham 
J. Bick ir Dr. Dorothy 
Brewster iš New Yorko, 
Dr. Anton J. Carlson iš 
Chicagos universiteto, ra
biną Abraham Cronbach iš 
Cincinnati, Ohio, dr. Hen
ry Fairchild ir dr. Alphe- 
us* Hunton iš New Yorko, 
kun. Stephen H. Fritch- 
man iš Los Angeles, dr. Ro
bert Morse Lovett iš Chi- 
eagos ir kitus.

Savo pareiškime apie 
kongresą, šitie žmonės, tarp 
kitko, sako:

“Taikos ‘Kongresas Vie
noje atstovaus galingą ieš
kojimą taikos. Vis labiau 
ir labiau Amerikos žmonės 
Įsitraukia i šitą taikos ieš
kojimo sąjūdį.

“Mes žinome, kad Trečio
jo pasaulinio karo šmėkla 
kabo ant kiekvienos šalies, 
jų tarpe ir mūsų šalies, ir 
kad mes turime pasiimti di
delę dalį maštos toje ben
droje kovoje dėl išvengimo 
naujo karo.

“Šis Kongresas suteikia 
mums brangiausią progą 
tartis su žmonėmis iš visų 
kraštų, kurie trokšta gy
venti taikoje ir draugišku
me. Mūsų pareiga pasiim
ti dalį atsakomybės už pra-

šalinimą naujo karo pavo
jaus.

“Reikia, kad mūsų žmo
nių atstovai,, neatsižvel
giant į jų tikėjimą, rasę ar
ba politinius įsitikinimus, 
draugiškoje dvasioje susi
eitų su žmonėmis iš kitų 
kraštų neoficiališkai Vie
noje ir iš vien darbuotųsi 
išgelbėjimui taikos, kaip 
kad jų atstovai valdžiose 
privalo tartis technikinės 
diplomatijos mastu.”

Pabaigoje savo pareiški
mo jie sako:

“Patiekime Taikos Kon
greso . šaukimą mūsų žmo
nėms ūkiuose, kaimuose ir 
miestuose. Bažnyčiose, si
nagogose, darbo unijose, 
negrų, jaunimo, moterų 
organizacijose ir civilinė
se grupėse, išdiskusuokime 
tuos klausimus, kuriuos 
Amerikos žmonės norėtų, 
kad jų atstovai pakeltų Vi
enos Kongrese. Stengki- 
mės, kad visų nuoširdžiai 
siekiančių taikos skirtingos 
pažiūros būtų pilnai atsto
vaujamos mūsų delegacijo
je i Vienos Kongresą.

“Mes, kurie norime visas 
tautas, jų tarpe ir mūsų 
tautą, išgelbėti nuo naujo 
ir dar baisesnio karo, turi
me žiūrėti, kad mūsų bal-

■ f v
sas skambėtų Vienos Kon
grese.

“Susivienykime su viso 
pasaulio žmonėmis išgelbė
jimui taikos!”

Henry ir Milly Rblin susi
laukė dukrelės, kuri svėrė 7 
svarus ir 3 uncijas. Jai vardą 
davė Lorna Lee Rolin. Jie 
jau turėjo vieną sūnų. Linkėti- • 
na laimingai užauginti. j

Abu diedukai ‘RaulušaičfcA 
linksmi vėl tapę ‘ grandmar 
ir “grandpa.”

Raulušaitienė seniau gy
vendama šiame mieste daug 
darbavosi su lietuvėmis mote
rimis ir bendrai organizaci
joms jų programose. Pastarai
siais keleriais metais, apsigy
venusi tolokai nuo didmiesčių, 
Bellmore, L. L, į susirinkimus 
ar šiaip darbams dažnai nu
važiuoti negali. Tačiau orga
nizacijų neužmiršta ir atran
da būdus joms padėti. Brook- 
lyniečių ir Richmond Hill or
ganizacijas, kuriose ji yra 
nare, ar kurios jai atrodo ar
timomis, ji dažnai apdovano
ja savo rankų darbo daiktais. 
Su* jais organizacijos gauna 
paramos savo iždui ir darbui.

Linkime Raulušaičiams svei
kiems i? laimingiems sulaukti 
anūkų užaugant ir užaugant 
visuomeniškais, kaip jie pjū
tys. Kaimynas.

—------------------ 1

London. — Anglijos sei
mas 313 balsu prieš 279 at
metė darbiečiu siūlymą pa
reikšt nepasitikėjimą prem
jero Church i llo valdžiai.

Valdosta, Georgia. — Su
dužo rakietinis lėktuvas, 
užmušant kapitoną C. W. 
Kosanke ir jo ■ lavinamą 
skraidymo mokinį.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Norwood, Mass.
Mūsų Laisvės vajįninkąs J. 

Krasauskas darbuojasi gana 
gerai ir jam pusėtinai sekasi. 
Pasirodo, kad apart gero skai
čiaus atnaujintų prenumeratų, 
dar gavo ir naują skaitytoją. 
Jis sako: “Nutvėriau ir vieną 
slapuką,, slampinėjant po ma
no teritoriją, tai broektonietį 
G. Šimaitį. Bet jis neturėjo 
Laisvės Administracijos įga
liojimo ten veikti, tai turėjo 
greit išsinešdinti.”

Draugą Krasauską į gyve
nimą sugrąžino jaunas lietu
vis Dr. Albertas Janavičius. 
Krasauskas per du metu bai
siai buvo kankinamas bron
chito, taip, kad negalėjo nei 
gulėti, nei paeiti. Kitaip sa
kant, buvo jau pusiau miręs. 
Dabar, matome, jis gana pa
sekmingai darbuojasi Laisvės 
vajuje, kaip ko,. dar gali ir 
dovaną laimėti.

Dr. Janavičius turi dar vie
ną gerą ypatybę, tai tą, kad 
jis neslepia savo kilmės; ir 
visuomet atėjęs į ligoninę su 
sergančiais lietuviais kalba 
liętuviškai. O tas netik neken
kia jo profesijai, bet dar dau
giau jam padeda.

O štai dar vieną prof esi jo- 
nalę turėsime toje linkmėje, 
tai norwoodiete jaunuolė Olga 
Zarubaite. Ji praėjusį pavasa
rį baigė kolegiją ir šį rudenį 
išvažiavo vieniems , metams 
praktikos darbams -į vieną iš 
Oklahoma City ligoninių, kai
po “dajetišin”. Būtų malonu, 
kad jaunuolė Olga, užbaigusi 
savo darbą, apsigyventų Bos
tono apylinkėje. Gal ir ji 
mums ką nors patartų iš savo 
profesijos patyrimų.

Mat, sulyg Dr. KaškiaUčiaus 
patarimų, tai maistas yra ge
riausia žmonėms gyduolė.

Ta$ pats

Kaip aš sugrįžau nuo 
farmos, nuvotavau, nuvė- 
jąu ant Laisvės koncerto, 
na, tai ir vėl pradėjau seną 
gyvenimą sename Brookly- 
no kampely j, Wililiamsbur- 
ge.

Ale Williamsburgas jau 
ne tas, koks buvo! Jį su- 
mon.ki.no miesto bosai, lead 
juos sumonkytų ant amžių 
amžinųjų amen!

Nuo Kosciuškos tilto iki 
Williamsburgo tilto jie iš
vedė naują, iškeltą armobi- 
liams kelią,- ale toki kelią, 
į kurį ne tik pats žmogus; 
negali pažiūrėti, ,ale nei ki
tam parodyti. Fe!

Kelias atrodo, kaip kokia 
didelė balione. Jis vingiuo
jąs!, kaip žaltys tarp krū-
mų. Ale tai dar būtų nie
ko, tuščia jų! Bet kam jie 
perkirto Grand strytą? Da
bar žmogus.’ jau negali 
Grand strytu pereiti. Jis 
jau užtvertas.

Kaip nuo Junijon ave- 
nės pasisuki ■'Grand strytu 
i Brooklyn^ panemunę, tai 
toliau nenueisi, kaip į Zai- 
dos užeigą. Ten jau strytas 
užtvertas. Jei nori, tai eik 
kelis blokus aplink! Kas gi 
ten šitaip norės eiti?

Kodėl jie kelio neiškėlė 
aukščiau,kad Grand stryčiu 
būtų galima tiesiog žmogui 
pereiti arba . pervažiuoti ? 
Arba: kodėl jie nenuleido.

kelio po žeme, kaip kitur 
padaro? Kam jie sumon- 
kino Grand strytį? Aš ne
žinau, klauskit mokytesnių 
už mane, nors ir aš esu ga
na mokytas.

O būdavo, atsimenu. Will 
liamsburgas buvo Williams- 
burgu! Atsimenu, kaip dar 
nebuvo Williamsburgo til
to, tai Grand stryčio gale bu
vo paramas, kuriuo žmo
nės kėlėsi i Manhattan. Ne
toli upės buvo lietuviška 
svetainė žm.onėms susirink
ti. Tai buvo čėsai! Būda
vo Grand strytas atrodyda
vo, kaip Pipt awenė. Stryt- 
kariai eina ir eina, žmonės 
sau vaikščioja, kaip ponai. 
Nuo Cedrono upės galėda
vai sau pėsčias nuveiti net 
palei Nemuną ir atgal su
grįžti. Visur gražūs biz
niai. Visur sutiksi lietu
vių, su kuriais galėdavai 
pasišnekėti ir į kokią užei
gą užeiti. 1

Dabar to nėra! J
Bizniai nususo. Biznie-. 

riai keikia tuos, kurie su- 
paškudino Grand strytį, jį 
perkirsdami. Lietuviu re
tai kada sutiksi: tik čia ir 
ten dar dipukų matysi, ale 
iau ir iie sako: ponas, rei
kės iš čia bėgti.

Ale Williamsburge dar 
vra lietuviški klubai ir dvi 
bažnyčios; dar yra ir lie
tuviškų biznierių, tai žmo
nės iš kitų miestų kartais 
dar vis čia atvažiuoja, kain 
i seną tėvynę pasižiūrėti,
na, ir, jei turi kelis cen
tus, tai i .lietuviškas užei
gas užeiti.

Jes, Williamsburgas jau 
ne tas, kas buvo. O kaip 
kurie žmonės sako: rytoj 
jis 'bus dar prastesnis, ba 
miesto bosai jo nepaiso. 
Bosai sako: Williamsburge 
gyvena foreiperiai, tai ko 
mes ,jų paisysime! Ak,kad 
juos supaisytų nežinau kas!

Aš tai dar vis gyvensiu 
Williamsburge, ba čia gA t. 
vena Saimonas Blynas iA 
kiti mano frentai. Gyvert^ 
siu ir rašysiu apie viso svie
to marnastis, ir jūs man 
nieko nepadarysite!

..........— ...... . .................  M
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Kuris Įvyks Subatoj

visuomenininko ir

liTSVlI

Philadelphijoj
Sale atdara 6 vai.

PHILADELPHIA, PA.
Rengiamas šaunus

Banketas ir Koncertas

NEW JERSEY NAUJIENOS1 vd
Įspūdingas koncertas 
ir šokiai •

Lapkričio (November) 22 
RUBA HALL

414 Green St.
Programa prasidės 7:30 vai.

□ □ □
Tai bus pagerbimas žymaus 

apšvietus platintojo 
ANTANO J. SMITO

šią pramogų 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, pasilinksminti 

ir pagerbti gražiais darbais atsižymėjusį veikėją.
Rengėjai.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečioji Apskritis 
bendrai su LDS 8-ta kuopa 
Newark, N. J., rengia gražų 
ir įspūdingą koncertą ir šo
kius. Šis puikus parengimas į- 
vyks 30-tą dieną lapkričio Uk
rainą svetainėje, 57 Beacon 
St.’, Newark, N'. J. Programos 
pradžia 3:30 vai. dieną, ir 
pasibaigus programai, bus šo
kiai prie geros muzikos. *»
Pildyme programos dalyvau

ja Sietyno Choras, Leon Yo
nikas, Geraldine Overstreet, 
Lillian ir John Simel duetas. 
Kenneth Stensler, armonistas, 
Victoria Novak ir rusų vyrų 

choras.
Yes, programa bus įvairi ir 

žavėjanti. Lco Yonikas su sa
vo gražiu balsu bus antru 
kartu Newarke. Geraldine O- 
verstreet, operos dainininkė, 
soprano, dainuos pirmu kartu 
lietuviu parengime. Simel’iai, 
brolis su seseria, jau nuo se-

niai buvo mūsų dainų progra
moje ir jie žadą daug ko nau
jo. Armonistas K, Stensler sa
vo lietuviam mylinčia armoni
ka gros pasirenkančias melo
dijas. Viktoria Novak, rusų 
mylima dainininkė, ir rusų 
vyrų choras,- sako, prisirengę 
su naujomis dainomis ir pil
nai atsilankiusius patenkins.

Tad Newarko ir apylinkės 
dainų mylėtojai nepraleiskite 
šios progos neatsilankę. Tie, 
kurie praleis šį gražų koncer
tą, vėliau gali gailėtis, nes tai 
ne visuomet yra. tokia proga ir 
tekis gražus koncertas. Įžanga 
tik vienas doleris.

Atvažiavę iš' kitų kolonijų 
iki Pennsylvania stoties, imki
te busus South Orange 31 
ba Springfield Ave 25-tą, 
išlipkite ant Beacon; St.

ar-
ir

sc-

t UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa)
— pasakė Aneta susi- 

i buvo ne tavo kaltė, tu 
tos skriaudos, kurią

kad negali pilnai’ turėti to, ko nesupran-
— Brangioji, • 

jaudinusi, — tai 
negalėjai žinoti 
man darei.

— Aš žinojau 
tave kankinanti;
— ir netgi tai buvo man malonu!

Anetai spaudė širdį; ji galvojo, kad ir 
ji dar tik prieš valandėlę būtų nepapras
tai džiaugusis, matydama Silvi kenčiant, 
ją kankindama iki kraujo. Ji tai pasa
kė. Jų rankos spaudė viena kitą.

— Bet kas gi čia dedasi? kas čia yra?
— klausė jos save, susigėdusios ir pri- 

^blokštos, bet vis dėlto palengvėjusiomis
širdimis, mąstydamos, kad abi buvo to-

labai gerai, aš žinojau 
netgi, klausyk, Aneta!

— Tai dėl meilės, — tarė Silvi.
— Dėl meilės, — pakartojo nesąmo

ningai Aneta. Ji pridūrė baimingai:— 
Argi čia meilė?

• — Ir žinai, — tarė Silvi, — tai tik
prasideda.

Aneta energingai gynėsi, kad ji dau
giau nebenorinti mylėti.

Silvi pasijuokė iš jos. . Bet Aneta pa
kartojo labai rimtai:

— Aš nebenoriu. Aš nesu tam sukur
ta.

— O taip, — pasakė Silvi juokdamasi, 
— be dalios mano vargšė Aneta! Tu, tu 
nebemylėsi tada, kai nebegyvensi!♦ * *

ANTROJI DALIS
i Pirmos spalio mėnesio dienos, pilkos ir 

švelnios. Oras ramus. Drungnas lietus 
krinta stačiai ir nesiskubindamas. Šil
tas ir gaivalingas kvapas šlapios žemės, 
prinokusių vaisių rūsyje, pilnų statinių 
šalia vynuogių spaustuvo...

Prie atviro lango kaimiškame Rivije- 
rų name Burgundijoje abi seserys kal
bėjosi, susėdusios viena priešais kitą. 
Palenktom galvom prie rankdarbio jos 
tartum badė viena kitą savo apskritomis 
be raukšlių kaktomis; — tos pačios iššo
kusios kaktos: Silvi malonesnė, Anetos 
tvirtesnė; pilna užgaidų vienos, užsispy
rusi antros — ožka ir maža taurė. Bet 
kai jos pakeldavo galvas, jų akys pasi
keisdavo visįsko sutarimo žvilgsniais. Jų 
liežuviai ilsėjosi, pritriukšmavę ištisas 
dienas. Jos gromulojo savo įkarščius, sa
vo užsimojimus, savo praeities išsišoki
mus ir visa, ką buvo pasiėmusios ir iš
mokusios viena iš kitos per dienų dienas. 
Nes šį kartą jos pasišovė pilnai ir go- 

. džiai viską paimti ir viską atiduoti. Da
bar jos tylėjo, norėdamos geriau apgal
voti visą šį paslėptą grobį.

Bet veltui jos norėjo viską matyti ir 
viską turėti: sąskaitą suvedus, jos pasi
liko viena kitai paslaptis. Be abejo, 
kiekvienai būtybei kita būtybė yra mįs- 
e; Čia ir glūdi patrauklumas. Bet kiek 
ta dalykų kiekvienoje, kurių kita nesu
ras niekados! Jos galvojo teisingai 

/ (nes jos tai žinojo):
“Kas tai yra suprasti? Suprasti — 

vadinasi išsiaiškinti. Nėra reikalo aiš
kintis, norint mylėti...”

Vis dėlto tai yra daug! Tai reiškia,

rujų kaipgi jos mylėjo? Jos mylėjo ne
vienodai. Raūlio Rivijero dukros, aišku, 
abi iš tėvo paveldėjo stiprų gaivalingu
mą: susitelkusį vienoje, išblaškytą kito
je. Nieko nebuvo skirtingesnio tarp 
dviejų seserų, kaip meilė. Šaunioji Sil
vi meilė — besijuokianti, išdykėliška, 
akiplėša, bet gilumoje visiškai sąmonin
ga; ji labai blaškydavosi, bet niekados 
neparnešdavo šiaurės krypties; ji plas- 
dendavo 'sparnais, bet nenulėkdavo toliau 
savo balandinės. Klaikus meilės demo
nas tūnojo Anetoje, kurį ji vos prieš še
šis mėnesius tesuvokė; ji slopino jį, sten
gėsi jį paslėpti, nes jo bijojo; jos instink
tas jai sakė, kad kiti jo nepripažins: 
Erosas narve, užrištomis akimis, nera
mus, godus ir alkanas, merdįs tyloje už 
pasaulio grotų, lėtai graužiąs širdį, ku
rioje jis uždarytas! Dėl jo nuolatinio, be
garsio, deginančio kandžiojimo sužeista 
Anetos siela nejučiomis niro sustingimo 
dūzgesiu, kuris nebuvo be aistros: jis pa
sireikšdavo kankinančiais pajautimais: 
šiurkščios medžiagos, per ankštų apati
nių drabužių, ir kai Aneta paliesdavo 
kampą baldų ar grubią sieną. Graužda
ma karčią šakelės žievę, ji kartais pa
skęsdavo užmarštin savęs, ir laiko, ne
tekdama sąmonės dievai žino kiek — 
ketvirtį sekundės ar valandos? iš tos bū-4 
senos ji išsinerdavo staigiai, įtarianti ir 
susigėdusi, pajutusi slaptą žvilgsnį Sil
vi, kuri, dėdamasi dirbanti, tykodavo ją 

" iš šalies, pro akies kampą. Maželė nieko 
nesakydavo. Nei viena, nei kita' ne
mirktelėdavo, bet liepsnos kamuoliai ris
davosi į Anetos skruostus. t Silvi, gerai 
nė nesuprasdama, uodė savo nosele šį 
vidaus gyvenimą, miegantį saulėje, ku
ris staigiais atlydžiais vėl baugiai slėp
davosi, tartum žaltys po lapais: ji manė 
didžiąją seserį esant keistą; truputį 
kvaištelėjusią, tikrai ne tokią kaip visi 
žmonės... Ją labiausiai stebino ne tiek 
tie jausmingi judesiai, tie įkarščiai ir ne 
visos tos įspėjamos drumstos Anetos 
mintys, bet tas beveik tragiškas rimtu
mas, kuriuo Aneta viską išgyvendavo. 
Tragiškas? A! ir mintis gi! Rimtumas? 
Kuriems galams? Daiktai yra tokie, ko
kie jie yra. Jie ir imami tokie, kokie 
jie yra. Silvi nesijaudina dėl tūkstančio 
ir penkių šimtų fantazijų, kurios pra
slinkdavo jai po oda! . Jos palenda ir 
vėl išsinešdama. Visa, kas gera ir ma
lonu, yra paprasta ir natūralu. Ir visa, 
kas nėra nei gera, nei malonu, taip, pat 
yra paprasta ir natūralu. Gera ar ne
gera, aš jų nesvarstau: gurkt, ir hera !
Kam čia tiek varžytis?.. Toji painiavų 
Aneta! Su savo šiltų ir šaltų minčių 
brūzgynais, tomis geismų ir baimės gi
jomis ir tomis jausmų ir gėdingumų 
puokštėmis, išdraikytomis,visais pakam
piais!.. Kas ją atpainios?.. Bet kokia ji 

• bebūtų nenormali, besaikė ir nesupran
tama, vis tiek Sil.vi ji labai džiugino, do
mino ir traukė: už tai Silvi dar labiau 
ją mylėjo... •

(Bus daugiau)
f

Hoboken, N. J., gyvena 
nas mūsų progresyvūs visuo
menės rėmėjas Petras Vosy
lius (Wesel), žmogus sulau
kę^ jau arti 80 metų amžiaus, 
ir iki šiam laikui Vis dirbo.

I

Tačiau n no rugsėjo mėnesio 
sirginėju, reumatizmas kan
kina ir jau dirbti nebegali. P. 
Vosylis yra daug savo darbo 
įdėjęs Jersey City lietuvių 
progresyvių organizacijų judė
jime. Jisai daug 
tais laikais- dėl 
kuomet “Laisvė” 
South Bostono į 
Jisai yra “Laisvės
kas, ir Namo Bendrovės turi 
Šerų už 100 dol. ir kuomet jį 
aplankiau, tai pasakė, kad 
Namo Bendrovės Šerus paaur 
kos namui. Įdomu ir tai, kad 
pas šį kuklų žmogų randasi 
pirmųjų metų išėję visi “Lais
vės” numeriai. Jisai turi “Ko
vos” ir “Tėvynės,” dar Rač-

judėjime draugo. Mirė Jonas 
Zaleckas. Velionis Zaleckas 

zdau£ darbo ir energijos įdėjo 
Bayonnės lietuvių organizaci
jose. Jis visuomet lankydavo 
progresyvių organizacijų pa
rengimus, aukaudavo pagal 
išgalę,' ir buvo artimas drau
gas K. Churlio.

Tačiau per paskutinius porą 
metų buvo rimtai susirgęs. Jo 
gyvenimo draugė ir sūnus su 
marčia dėjo visas pastangas 
jo sveikatos pataisymui. Gy
dėsi čionai ir per du atveju 
buvo nuvykęs į Floridą, ta
čiau pasveikti nepavyko, ir 
turėjo skirtis su visais ir ant 
visados. 'Mirė 8-tą dieną lap
kričio Floridoje sanatorijoje, 
ir palaidotas 14-tą d. lapkri
čio.

Velionis Zaleckas paskuti
niais laikais gyveno Union, 
N. J., tačiau jo palaikai, par
vesti iš Floridos, buvo pašar
voti Bayonne, N. J., kur jisai 
per ilgus metus gyveno ir tu
rėjo daug draugų. Gaila, kad 
man teko vėlai sužinoti apie 
jo mirtį ir nebuvo progos ji 
atsisveikinti. “Laisvę” laiška
nešys buvo kur užmetęs ir 
atėjo tada, kada jau nebuvo 
progos su velioniu atsisveikin-

pagelbėjo
“Laisvės”, 

atsikėlė iš 
Brooklyną.

šėrinin-

tus, ir visi su tvirtais apda
rais.

Pasikalbėjus įvairiais daly
kais, jisai pasakė, kad šiuos 
pirmų metų komplektus su 
tvirtais apdarais paaukoja 
“Laisvei”, tik lai atvažiuoja 
jų pasiimti. Jisai atsinaujino 
“Laisvę” ir paaukojo tris dol. 
dienraščio paramai. Ačiū jam.

Ir vėl 
darbštaus

netekome gero ir 
progresyvių lietuvių

Taip pat nežinau, iš kokio 
krašto velionis paeina iš Lie
tuvos. Draugas Zaleckas ne
buvo taip jau seno amžiaus 
žmogus, tik 58 metu. Buvo gė
rimu agentas, ii- mes tankiai 
parengimų lankytojai galėjo
me jo prielankumu gauti 
gesne kaina pirktis.

Pilietis

Oakland, Cal

pi-

pakraštyje žmones. Jis pasi
leido savo greitai plaukiančiu 
laivuku į pakraštį, kur daug 
žmonių maudėsi. Laivuko va
lytuvas (propeller) nukirto 
abi kojas 14 metų mergaitei. 
Dėlto P. Davis gavo kalėjimo, 
regis, šešis mėnesius.

Jack Reynoldas, U. S. mar
šalas Ed. J. Carrigen ir depu
ty maršalas Raymond Čalmos, 
susitarę ėmę gąsdinti Davisą, 
kad būk jis busiąs išvestas į 
tokį kalėjimą, kuriame ir pats 

'Velnias negalėtų būti; bet jie, 
kaipo “įtakingi” trys vyrai, 
galį išgelbėti jį, tačiau šis 
“pasitarnavimas” atsieisiąs 
$2,000. Phil Davis su jaisiais 
pradėjo vesti derybas iki juos 
visus tris patupdė kalėjimai!. 
Anie du j'au seniai, sėdi, bet 
Reynoldas bandė išsisukti, net 
iki Aukščiausio Teismo su sa
vo byla nuėjo, bet nieko ne
gelbėjo.

Jack Reynoldas čia buvo 
populiarus tarpe unijistų, bet 

! populiarumas buvo tame, kad 
i jis mokėjo įsitvirtinti, susior- 
1 ganizuoti gerą mašiną aplink 
. save, kad jokiu būdu jo nega- 
I Įima buvo iškrapštyti iš atsa- 
j komingos unijoje vietos. Ir 
! nariam ir kai kuriem unijos 
: vadam jis buvo jau seniai 
apsipykęs.

; . Vienu laikotarpiu jis buvo 
! pakilęs ir politiniai: Jo išsta- 
i tyti kandidatai į Oakland© 
i miesto tarybą buvo 'išrinkti. 
Bet kad ir jo kandidatai dirbo 
ne del darbininkų, bet dėl jo 

Į asmeninės karjeros, įtaka 
greita'i žlugo. . T.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

darbi-

Unijos Vadas Pateko 
Kalejiman

Statybos pramonės 
ninku unijos (AFL), Alameda
apskrities, vadas, Jack Rey
nold, pateko kalėjiman tre- 
jiem metam; tik ne už darbi
ninkų reikalus, bet del kon
spiracijos išvilioti $2,000 iš 
automobilių pardavyklos savi
ninko, sėdėjusio kalėjime.

Turtingas automobilių par
davyklos savininkas, Phil Da
vis, anais metais, laiveliu be- 
plaukiodamas ežere Tahoe, 
sumanė pamandravoti ir pa
gąsdinti plaukiojančius ežero

MONTELLO, MASS

IR

LIUOSYBftS CHORO TRIETAS

Rengia Liuosybes Choras
{vyks šeštadienį

Lapkričio 22 November
Liet. Taut. Namo Salėje

Vine ir Main Sts., Montello, Mass. ’ ,

Accordion duetas, Carl and Cliff Wallen.’
Sopranai .solistes, Rožė Merkei i utė ir Aldona Walle;i
Baritono Sojas — Robert Kelly.
Duetai: Aldona Wallen ir Rožė Merkei

'Rožė Merkei ir Bill Juodeikis 
Bill Juodeikis ir Al.- Potsius.

Trio — Rožė, Bill ir Alf
Koncertas prasidęs 7:30 vai. vak Jžangii $1.00

Worcester, Mass.
Gausinga policija 
naujokams tvarkyti

Lapkričio 13 d. 50 polic- 
manų pasitiko geležinkelio 
stotyje 72 naujokus, verstinai 
paimtus į armiją, kada trau
kinys atėjo iš Buffalo, N. Y. 
Mat, naujokai kelyje trauki
nyje buvo sukėlę sukėlę triuk
šmą dėl kokios tai saržento 
komandos ir apdaužė vagono 
langus ir lempas. Aišku, kad 
naujokų nerimas ir nepaisy
mas pasireiškė dėl padidėju
sios Korėjoje skerdynės, nes 
diena pirmiau buvo pranešta, 
kad per praėjusią savaitę virš 
trylika šimtų Amerikos “Ca
sualties” padaugėjo, viso Ko
rėjoje, jau dingo 125,887.

Naujokai buvo vežami iŠ 
Buffalo, N. Y. į Camp Devens, 
Mass. Worcesteryj geležinke
lio stotyje reikėjo persodinti | 
busus, kad baigti kelionę, to- . 
dėl 50 ginkluotų policmanų 
apstoję dabojo juos, bet iš 
laikraštyje esamo paveikslo 
matosi, kaip policistai nukrei
pę nosis kitur žiūri, o vaiki
nai naujokai su drąsiais vei
dais išplėtę akis žiūri į polic- 
manus. D. J. i

MATTHEW A.j 
BUYUS
(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

ez96'9

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

NEW HAVEN, CONK ___

KONCERTAS
IR MARGUMYNŲ VAKARAS 

Paminėjimui L. D. S. 22 metų gyvavimo 
šeštadienį, Lapkr. 22 Nov.

L. B. SALĖJE, 243 N. FRONT ST.

Programą pildys: LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo, 
GRUPĖ iš Brooklyno ir Conn, valstijos jaunuoliai

Bus parodytos 5-kių Apskričių dovanos gautos vajaus laiku. 

KONCERTUI BAIGUS BUS ŠOKIAI. 
Bilietai $1.00 asmeniui (su dovanomis)

Visus kviečia L.D.S. 16-ta Kuopa.
issp- .* r r . '..:rzz3!=.. 1 —»

SVARBUS PRANEŠIMAS ' ' A’

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

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

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

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

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

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

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. . <5

Su užsakymais siųskite Moncy-Ordcrius. 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, F. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Uoun. ‘ 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

- ----------- ■ — ■ ------------- ----------------------- ■ " ............. - 1 .................... ■■■ Į
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110



IDS 46 kuopos žinios
- Susirinkimas įvyko 12 lap
kričio. Nors narių nedaug at
silankė, bet, kurie buvo, pa
darė gerų tarimų.

• : Buiyo pranešta, kad yra šau
kiama LDS Trečios Apskrities 
konferencija 14 d. gruodžio. 
Delegatu apsiėmė W. Skuo
dis. Taipgi nutarta prisidėti 
dėl delegatų pietų su $5 ir, 
jeigu bus reikalas, pagelbėti 
pagaminti pietus apsiėmė ■

; Vaidybos komisija pranešė, 
kad mūsų gabūs aktoriai pil
nai yra pasiruošę suvaidini- 
mul komedijos “Trys Myli
mos.“ Įvyks sekmadienį, lap
kričio (Nov.) 23-čią, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 4:30 po pietų.

Kviečiami vietiniai ir iš apy
linkės

• matyti 
meilės 
laisvi,
viskas: bus duetų, deklamaci
jų, kuriuos išpildys mūsų jau-, 
nuoliai. Nesigailėsite tą viską 
pamatę. Tad pasimatysime 23 
lapkričio, Liberty Auditorium.

Kuopos pirmininke.

lietuviai atsilankyti pa
tą komediją, nes nuo 
mes nei vienas nesame 
Bet komedija—dar no

MIRE
Isadore Weissberg, moteriš

kų drabužių siuvimo industri
jos eilinių unijistų vadas, mi
rė lapkričio 18-tos rytą, Uni- 
jistų komitetas rengia masinį 
išlydėjimo mitingą lapkričio 
20-tą, Manhattan Center, 311h 
St. ir 8th Ave., New Yorke.
- Apeigos įvyks tarp 11 :30 
ryto iki'1 :15 po pietų.

Weissberg atvyko iš Uk
rainos 1913 metais. 1919 me
tais įstojo į ILGWU 22-rą Bo
kalą ir lig šio laiko tebebuvo 
jo nariui, yra daug kartų bu
vęs išrinktas biznio agentu ir 
kitoms pareigoms. Ir visuo
met kovingai gynė eilinių na
rių reikalus, buvo jų vadu.

yio-
ko-

Naujas valdininkas
New Yorke sutverta dar 

na valdininkyste—dūmų 
misijonierius. Juomi paskirtas
Dr. Leonard Greenburg. Jisai 
gaus $17,500 algos metams, 
jo pagelbininkas William S. 
Maxwell, buvęs kariško laivy
no valdininkas, gaus $10,000 
metams.

Bus Vaidinama Labai Juokinga Trijų Veiksmų Komedija

EDDIE DAGIS 
(Liudviko rolėje)

“TRYS MYLIMOS”
Parašyta Julijos žemaites; Scenon Stato LDS 46 Kuopa

Sekmadienį, Lapkričio-November 23 d.
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue Richmomd Hill, N. Y.
Pradžia 4:30 po pietų. Įžanga $1.20 (taksai įskaityti).

Komedijos aktoriai: Eddie Dagis, Lillian Graunas, Jonas Grybas, Eva Graunas ir Mag
dalena Juškienė. Režisuoja Jonas Juška.

Prie komedijos bus suvaidinta du dialogai: “SUDARKYTAS SENBERNIS” iv JO
NELI, NESIKARK!” Ir taipgi padeklamuota trejetas eilių. Jas ddklamuos H. Brazaus
kienė, D. Judžentaitė Ir I. Babarskaitė.

Taigi, gerbiami lietuviai, visi ir visos ateikit pažiūrėt šito vaidinimo. Komedija juo? 
kinga, aktoriai geri. Ir mes užtikriname, kad gardžiai, prisijuoksite.

Kviečia Rengimo Komisija.

B

NwYorko^A&Zlnloi
Pasauliniai Įžymimai 
užtarė Rosenbergus

pasveikinimus 
m e n i n i n k ų s u r u ošta m

Rosenbergams

Danų novelistas Martin An- 
dersen-Nexo, meksikonas ar
tistas tapytojas David Siquie- 
ros, francūzų poetas Paul E- 
luard randasi tarpo kitų pa
saulinio masto įžymūnų, kurie 
atsiuntė pasveikinimus New 
York o 
susirinkimui 
gelbėti.

Amerikonu 
m oksl i n i nkų vak aras 
bergams gelbėti tapo suruoš
tas lapkričio 19-tos vakarą, 
Palm Garden, 306 W. 52nd 
St., New Yorke. J jį, kaip ir į 
visus kitus 
gus, kvietė 
lyvauti.

menininkų ir 
losen-

tam tikslui mitin- 
visus norinčius da-

New
Boston

Tą patį vakarą ir tam pat 
tikslui suruoštas ir kitas masi
nis mitingas Bronxe, 
Terraco Garden, 2145

pazy- 
kuomet teis

iu 
gyvybė iš

imo masių

šaukimuose mitingų 
mi, jog dabar, 
mas atsisakė pernagrinėti 
bylą, Rosenbergų 
imtinai priklauso 
veikimo.

į mitingus,Greta šaukimo 
komitetas ragina siųsti prezi
dentui Trumanui prašymus do
vanoti jiems bausmę. Prezi
dentas turi galią tai padary
ti. Tokius žygius yra padarę 
daugelis kitų prezidentų.

New Yorke suimta 1 mote
ris ir 5 vyrai, įtarti narkotikų 
agentais. Jų žinioje radę 117 
uncijų heroino, kurį išparda
vė ne jus suokalbininkai būtų 
pelnę pusantro milijono dole
rių. '

Aido Choras
Pamoka įvyks šio penkta

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

Choro prezid.

K;

JONAS GRYBAS
(Kozirio rolėje)

LILLIAN GRAUNAS
(Domicėlės rolėje)

Iždininkas pripažino, kad 
yra planas fjerui kelti

Miesto iždininkas Lazdrus 
Joseph buvo susišaukęs spau
dos - konferenciją nuginčyti 
kalboms, kad miestas bankru
tuoja. Vienas reporterių pa
klausė: “Ar po transit autori
teto kontrole galėsite išlai
kyti 10 centų fėrą?“ Joseph 
atsakė:
“Bus sunku. Gali anksčiau 

ar vėliau prisieiti fėrą kelti, 
jei nebus galima prispirti biz
nį mokėti dalį subways išlai
kymo iškaščių biznio taksais.“ 

I

Numatoma, kad pakėlimas 
fėro iki 15 ar daugiau centų 
bus pasiūlytas ir gal įvestas 
ne vėliau galo 1953 metų įsta- 
tymdavystės sezono, o gal ir 
anksčiau. Tai yra, bus įvestas, 
jeigu visuomene rimtai nepasi
priešins.

Pąstpriešinti pasidarė daug 
sunkiau nuo to laiko, kai mie
sto įstatymdavystės įstaigoje 
•—M i esto Taryboj e— d arb i n i n - 
kai ir visi eiliniai piliečiai ne
beturi savo užtarėjo. Kuomet 
ten buvo išrinktas, dalyvavo 
darbininkų vadas komunistas 
Peter V. Cacchione, jis iš vi
daus kovojo prieš didesnį tak- 
savimą biednuomenės.

Pažymėtina, kad fėro kėli
mo nuo 5 iki 10 centų klausi
mas, buvo iškeltas daug kartų. 
Bet kol darbininkų atstovas 
buvo taryboje, tol turtuolių 
atstovai taryboje, nors ir bū
dami daugumoje,' fėro kelti 
nedrįso. Bet kaip tik spėjo iš
ėsti iš tarnybos pažangiųjų 
darbininkų atstovus, tuojau 
fėrą pakėlė. *
Kas turėtų-prisidėti 
subway išlaikymui?

Tikrieji darbininkų vadai 
, sako: turėtų prisidėti stambu
sis biznis ir miestas bendrai. 
Visoks biznis, įvairiausios 
miesto centre biznio įstaigos' 
turi iš subways naudą. Viso
kiausios sporto ir gemblerys- 
tės įstaigos, visi užmiesčio re- 
z ortai turi iš subways naudą. 

, Ar į miesto centre esančias 
didžiąsias krautuves suvažiuo
tų kas dieną šimtai tūkstan- ; 
eių kostumerių, jeigu nebūtų 
subways ?

J

Ar į central in ius teatrus su
važiuotų minios žmonių ? Ar 
Coney Island, Rockaways ir 
kiti pajūrio retortai parduotų 
per dieną Šimtus tonų dešre-- 
lių, jeigu nebūtų subways?

Ar arklių lenktynių rengė
jai ir lažybų (betų) vedėjai 
darytųsi'milijonus dolerių pel
no, jeigu nė subways?

Atskirai išvardinant.visus da
rančius iš subway . pelno nei 
ant jaučio odos nesutalpin
tum surašyti.
Automobilistai neverčiami 
išlaikyti gatves

Dėl ko tokia mielaširdystė 
jiems? Dėl to, kad tas palie
čia milijonierius daugiau, ne
gu eilinį auto vartotoją. Jei
gu aptaksuotų automobilius 
mokėti už kiekį važiuojamų 
mylių, biednesnieji darbo žmo- 
nes nepirktų automobilių, o 
nusipirkę, mažiau tevartotų. 
Nukentėtų Fordai ir kiti auto 
gamintojai. Turėtų numažinti 
auto kainas ir savo pelnus.

Dar daugiau nukentėtų vi
sokių^ firmos, kurių daugybę 
tonų sverianlieji sunkveži
miai daugiausia išdaužo, iš
laužo gatves ir kelius. Kam 
firmas spausti, kada už gatves 
ir kelius kur kas lengviau ap- 
taksuoti visus gyventojus.

Už automobiliams kelius 
taksus moka ne tiktai tas, ku
ris niekad automobiliaus įle- 
turės, bot net ir tas, 
namų einantį skersai gatvę į 
krautuvę nusipirkti 
automobilius užmuš. Moka ir 
tas, ’kurio vaikus užmuš ant 
šaligatvio užvažiavęs automo
bilius. Tai dėl ko neturėtų bū
ti taksuojamas už subway

kurį iš

<1 nonos

tu-

Tikisi pasiųsti 250 
delegatų

Newyorkieciai tikisi pasiųs
ti 250 delegatų į Negro Labor 
Council antrąją metinę kom 
venciją. Įvyks gale šios savai
tės, Clevelande. Specialiu 
traukiniu išvažiu'os iš Grand 
Central stoties 11 valandą ket
virtadienio vakarą. Dar kiti 
važiuos basais ir auto.

Atstatė dar tris 
mokytojas

Miestinės švietimo įstaigos 
vedimui valdininkų paskirti- 
niai atstatė iš mokytojų pa
reigų dar tris mokytojas. Kal
tino atsisakyme eiti senatinei 
komisijai išpažinties apie sa
vo politines pažiūras.

Atlikti ausinę mokytojos 
atsisakė pasiremdamos mūsų 
šalies konstitucija, kuri politi
nes pažiūras, kaip kad ir reli
giją, pripažįsta grynai asmens 
sąžinės ir supratimo reikalu.

Atstatytosios yra: Mrs.' 
Henrietta Friedman iš Hunter 
Kolegijos, Melba Phillips ir 
Mrs. Sarah Riedman iš Broo
klyn o Kolegijos. Visos trys 
jau buvo suspenduotos be kl- 
gos nuo spalio. 28-tos. . A

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA 

Z

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir Šokiai, šauni Orkestrą.
•mWSWSW,

“Del ko nepašaukia 
tardyti Dewey?”

Ch an kalian,

pagelbinin-

Tokį klausimą išleelė darbi
ninkų • laikraštis Daily Wor
ker praėjusį antradienį. Ir 
ten pat nurodo, kad valstijinės 
krimiualybėms tyrinėti komi
sijos tardymuose kitų asmenų 
liudytojai parodė, jog valsti
jos valdžia ryšių ryšiais susi
pynusi su tardomaisiais.

Tarpe liudytojų parodymų 
buvo sekami:

Kad Arthur Schwartz, gu
bernatoriaus artimas pagelbi
ninkas, advokatavo . raketie- 
riui Luchese 1945 metais,'kuo
met tas bandė gauti ‘gero už- 
si 1 a i k y m o 1 i ū d y m ą. “

Kad Arnold
J. V. prokuroro Myles Lane 
a d m i n i st raty v i n i s 
kas kreipėsi į Dewey užtarti 
Luchese. (Lane dabar yra 
prokuroru Foley Square teis
me prieš darbininkų- vadus 
komunistus) Dewey Chanka- 
lianui pataręs: “Kreipkis į 
Mr. Lockwood už poros mė
nesių (Lockwood yra vyriau
sias gubernatoriui patarėjas). 
Gi Lock wood as pasiuntęs 
Chankalianą pas Charles Brei- 
tel, tuomet buvusį gubernato
riaus Dewey vykdantįjį sekre
torių, dabartinį Vyriausip 
Teismo teisėją.

Tardymo Chankalianas taip
gi liudijo, kad Dewey sakes, 
jog jo pastangos už Luchese 
yrą “pagirtinos.“ Kad tose 
pastangose jisai buvo į Alba
ny nuvykęs su republikonų 
distrikto lyderiu James Bru
no, kuris yra artimas raketie- 
riaus Luchese prietelius. Ir 
kad po tų pastangų valstijinė 
valdžia suteikė Luchesei “ge
ro užsilaikymo“ liūdymą. 
Toks liūdymąs buvo išduotas 
jam 1950 metų balandžio 
dieną. • .

Laikraštis įspėja, kad 
gubernatoriaus paskirtoji 
rinėjimui komisija nenori tik
rai tyrinėti. Kad ji buvo pas
kirta tikslu išvengti buvusios 
visasaiiškosios senatinės Kc- 
fauverio komisijos tyrinėjimo, 
buvusio pradėto pernai. Tuo
met gubernatorius atsisakė se
mitinei komisijai liudyti, o sa
voji, paties paskirta komisija, 
jo nei nešaukia.

Vieton pažiūrėti savųjų, 
Tepuiblikoniškų įstaigų veik
mės, gubernatoriaus komisija 
tapo pasiųsta tyrinėti 
York o (miesto valdovų 
kratų veikmės.

Laikraščio išvada:

18

New 
demo-

katilas 
vanoja puodą, nors abu juodi, 
Bet daro 'tai ne be tikslo. A- 
teinantį rudenį, 1953 metais, 
įvyks miesto majoro rinkimai. 
Tyrinėjimais norima prigąz- 
dinti demokratus susiderėti su 
republikonais dėl majorinių ir 
kitu miesto valdžios kandida
tų, kad republikonai galėtų j- 
sigalėti ir mieste. Lig šiol per 
ilgą eilę metų jie miesto ne
galėjo pasiimti sau, nors dau
gelyje vietų kitur valstijoje 
ir miestuose republikonai bu
vo įsigalėję ir valdė visos val
stijos valdžioje. T-as .

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

’ i Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Paikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI ’

New York, N. Y.
Telefonas GR. . 8*9865 :

j

RANDĄVOJIMAI
Išsirendavoja fornišiuotas kamba

rys vienam vyrui. Garu šildomas. 
Galite kreiptis ar skambinti bile 
laiku. 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. EV. 8-1437.

(228-229)

REAL ESTATE
Flower Hill—Manhasset (North 

Shore), L. I. Parsiduoda naujai pa
statyta modernine stuba. (Brick ir 
Fieldstone Ranch); 5 dideli kamba
riai, du saulės verandai; vonia; ug
niavietė; veidrodis sienoje; didelis 
basementas; garadžius; pilnai įtai
syta virtuvė. Labai gražus narnas 
ir graži apylinka. $22,500. Paul 
Dillon, 66 Middle Nock Rd., Flower 
Hill-Roslyn, L. I. Tel. Manhasset 
7-4310.

(228-229)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALE

OPERATORS. Exp. on single 
needle machine? Steady work; good 
pay; good working conditions. Apply 
in person. 5th floor. I. PINCUS, 
1035 S. 11th Street.

(228-230)

SPRAYER. Bake enamel and 1
wrinkle, exp. Night work; good 
working conditions. Steady work; 
good pay. Apply or phone; 1822 E. 
Clearfield. GA. 5-0480.

' (227-229)

MACHINIST. General work on 
machine too) bldg. Steady work.' 
Good working conditions. Good pay. 
Phone.

KING ENGINEERING INC. 
Lansdale 4777.

Ask for Mr. King. 
(227-229)

JANITOR for hospital operating 
room. Suburb location. Call Madi
son 6-6900 between 9 A. M. & 12. 
zAsk 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 BOTIRER, 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 Ave. 

Lansdowne, Pa. 
Madison 3-2066.

(226-228)

HELP WANTED—FEMALE
' CLERK TYPIST

in centrally located insurance office. 
Permanent position. 5 day week, 9 
lo 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 wook.

REECE CORP.
112 N. 12th Street 

(226-232)

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

(226-232)

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

(226-232)

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

Mr. Paulson.
' (224-230)

MALE and FEMALE
MAN & WIFE. $300 per month 

starting wage. N. J. suburban homo, 
near Phila. Comfortable room witli 
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)

;E

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174
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HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS ir MOTERYS
Lengvas darbas džiulerių dirbtu

vėje. Patyrimo nereikalaujama. Nuo
lat. 7 vai. diena ir viršlaikiai.
SI h n. 130 W. |6 St, N.Y.C.

PRANfZslMAS *
BROOKLYN, N. Y. J

A.C.W. of A. Lietuvių siuvėjų uni^ 
ios 54 skyriaus susirinkimas įvyks 
lapkričio 26 d., 7:30 vai. vakare, 
Unijos svetainėje, 11-27 Arion PI.

Prašome narius dalyvauti, nes bus 
nominuojami asmenys į "'Skyriaus 
valdybą. Taipgi prašome turėti Uni
jos ir Social Security korteles, be 
kortelių nebus leidžiami j susirinki
mą. '

54 Skyriaus Valdyba.
(228 229)

CLEVELAND, OHIO
L.I..D. 22-ros kuopos metinis su

sirinkimas atsibus šeštadienį, lap
kričio 26 d.. 7 vai. vakaro, Klubo 
svetainėje.

Bus išduotas raportas nuo pa
rengimo, kuris įvyko spalio 25 ■!.

Gerbiifmi draugai ir draugės, osai 
kviečiami j būsimą susirinkimą, ku
riems tik laikas leidžia. Jsitėmykite 
laiką, kad nepamirštumėte. Atsives
kite naujų narių.

Po susirinkimo turėsime užkan
džių. šeimininkės prisižadėjo paga
dinti silkių, košelienos ir kliokiu 
skanumynų: taipgi bus ir išgerti.

Visi ateikite laiku, viską girdėsil. 
Kuopos komitetas.

(228-229)

SO. BOSTON, MASS.
Ateinantį šeštadienį, lapkričio 

d., 8-tą vai. vakaro, 318 Broad\vaff\ 
įvyks pirmas smagus paronginiep.^ 
čia bus galima skaniai pasivaišinti 
pasilinksminti. Rengia pažangiosios 
lietinių organizacijos ir kviečia vi
sus atsilankyti. z

(228-229)

MONTELLO, MASS.
Liuošybės Choras rengia savo me

tinį koncertą ir šokius, kurio įvyks 
šį šeštadienį, lapkričio 22, Lietuvių 
Tautiško namo žemutinėje salėjo, 
kampas Vine ir North Main gatvių. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Liuosybūs 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 įskaityti. 
Kviečiamo visus dalyvauti.

Rengimo Komisija.
(227-228)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEI.MONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Ei

PEIST, LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288
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