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Pažangusis Amerikos darbi
ninkų judėjimas neteko žy
maus kovotojo, atsidavusio 
veikėjo, talentingo propagan
disto, kai mirtis pasiėmė-Ro
bert Minorą. Tasai Texas sū
rius visą savo gyvenimą paau
kojo darbo žmonių gerovei.

Mylėjo ir gerbė “Fighting 
Bob” visi, kas jį pažin’o bei 
turėjo garbės su juomi veikti. 
Gabus dailininkas, gabus žur
nalistas, gabus propagandis
tas. Kai jis atėjo j komunistų 
eiles, jis surado derlingą vie
tą savo dideliems gabumams.

Pažino “Fighting Bob’’ dar
bininkai ir kitų kraštų. Jis 
buvo aktyvus dalyvis kiekvie
name didesniame pažangiųjų 
darbininkų tarptautiniame są- 
skridyje.

Jau senokai matėsi, kad 
ĘoVert Minor sveikata paleng
va/pradeda išsisemti. Bet, sa- 
k(|ma, iki paskutinės valan
dos jis domėjosi ir rūpinosi 
savo partijos ir visos darbi
ninkų klasės likimu. Ypatin
gai jį kankino ta mintis, kad 
jis nebegali aktyviškai daly- 

- , vauti kovoje dėl gelbėjimo 
Smitho Akto aukų.

★

Jeigu tu bijai arba nenori 
naujo karo, tu atvirai tarnau
ji Stalinui! Taip svietą moko 
klerikalinio susivienijimo or
gano Garso redaktorius Zu
lus. Visi europiečiai, kurie 
“prisibijo, kad gen. Eisenhb- 
werio priešrinkiminėje kam- 

I panijoje padaryti pareiškimai 
Į ...nenuvestų prie tikrojo ka- 

; ro... šauniai tarnauja Stalinui 
' i** gaujai.”

7 Su Garso redaktoriumi bė
da tame, kad jis sunkiai ser
ga stalinafobija. O dar 
blogiau, kad jis neprisileidžia 
jokių vaistų. Savo kreizaVoji- 
mu jis yra pilnai pasitenkinęs.

Argi jis už tokių nesąmo
nių brukimą Garso skaityto
jams negauna gerai apmokė
ti9 Tas politinis durnavoji- 
jnas jam gerai apsimoka.

★

Šiais nesvietiškos isterijos 
laikais nelengva surasti te
mą, kuria būtų galima susi
kalbėti su komercinės spau
dos patrūbočiais. Tad džiugu, 

, kad visu šimtu procentų gali
ma paremti The N. Y. Time- 
so pasisakymą prieš tuos cen
zorius, kurie sėdi mūsų pašto 
viršūnėje.

Tie sako, kad jie pagal sa
vor nuožiūrą ima ir naikina 
laikraščius ir žurnalus, at
siųstus iš Tarybų Sąjungos. 
Tik vieną kitą praleidžia jų 
skaitytojams .

Gi tų skaitytojų be galo 
mažai. Tarybinius "^leidinius 
prenumeruoja tiktai laikraš
čiai ir viena kita mokslinė į- 

I staiga, ir dar vienas kitas ra
šytojas bei profesorius. Jie 

' > užsimoka pinigus, o pašto bo
sai jų siuntinius sunaikina!

• Jie pasako, kas tau tinka ir 
ką tu gali skaityti, o kas ne
tinka ir ko negali skaityti.

Jeigu jie sudegina knygas, 
umalus, laikraščius, tai kur 
žtikrinimas, kad jie to pa
les' nepadaro su laiškais, 
autais, pavyzdžiui, iš Lietu
os?

i Mirties bausmė yra žiau
rus, nežmoniškas dalykas. Ji 
neturėtų rasti vietos mūsų A- 

, menkoje ir jokioje kitoje ša- 
lyje.

Bet ji tebegyvuoją ir tebe
veikia daugelyje šalių. Ji, 

<|fofet.vt, tebeveikia čechoslova-
• ; kįpoje.

Kokia bus nauda iš nužudy
tų imperialistams parsidavė
lių? Nebus jokios. Geriau bū
tų, kad jie būtų buvę nubaus
ti kalėjimu, kur galėtų iki

No.

CIO SUVAŽIAVIMAS
RAGINA PANAIKINT
McCARRANO ĮSTATYMĄ

_ ---------- . ---- ------

Reikalauja ijevaržyt darbininkam algų, palaikyt kainų 
ir rendų kontrolę, įvest lygy bę visiems amerikiečiam

Atlantic City, N.’J:—CIO 
unijų suvažiavimas vien
balsiai priėmė sekančias re
zoliucijas:

Šalies Kongresas privalo 
panaikint ragangaudiškus 
McCarrano - Walterio Įsta
tymus.

Pašalint Įstatymą, var
žantį algų pakėlimą darbi
ninkams.

Palaikyti rendų kontro
lę ir kontroliuoti kainas 
svarbiausių vartojimo da- 
tykų.

Įstatymais uždrausti lin- 
čiavimą negrų ir užtikrinti 
samdos ir kitų teisių lygybę 
visiems, nes.kria u d ž i a n t 
žmonių už jų spalvą, reli
giją ar tautinę kilmę.

Įsipilietinusiems svetur- 
gimiams suteikti tokias pat

Jankiai vėl bombavę 
saviškius belaisvius

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai per ra
diją sakė, jog Amerikos la
kūnai per dvi dienas.paei
liui bombardavo stovyklą 
Šiaurinėje Korėjoje, kur 
laikomi amerikonai belais
viai ir jų talkininkai. Tais 
žygiais amerikonai sužeidę 
tris saviškius.

Nuimta kainų kontrolė 
vyriškiem drabužiam-

Washington. — Valdžia 
nuėmė kainų kontrolę nuo 
visų Vyriškų drabužių.

Pereitą gi savaitę buvo 
panaikinta kainų kontrolė 
moteriškiems drabužiams.

- -

Prašo Aukšč. Teismą apgint 
negrų teises mokyklose

Washington. — Amerikos 
Civilinių Laisvių Sąjunga 
ir penkios kitos baltųjų bei 
negrų pilietinės ir religinės 
organizacijos prašė Aukšč. 
Jungtinių Valstijų Teismą, 
kad įsakytų priimt negrus 
studentus į mokyklas ir ko
legijas lygiomis teisėmis su 
baltaisiais.

gyvos galvos ką nors dirbti. 
Gyvas žmogus . dar gali ką 
nors sukurti. Miręs gi tik že
mei trąša pasidaro.

Labai gerą pastabą Vilnyje 
padaro L. Pruseika. Jis rašo:

“Kalbant apie mūsų reika
lus, o vyriausia apie mūsų 
spaudą, aš noriu subarti tūlus 
mūsų draugus, kurie labai 
mėgsta kalbėti, kokie “dideli 
vyrai” jie buvo praeityje. Jūs, 
draugai, kalbat apie savo 
gerus darbus praeityje, bet 
jūs, savo neutralumu, tylėji
mu ir nepaisymu šiuo laiku 
užariat tuos gerus darbus, 
kuriuos atlikot praeityje.”

Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Gruodžio (Dec.) 3, 1952 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

teises, kaip ir čiagimiams 
amerikiečiams.

Sulaikyti isteriškus kvo
timus - tardymus, kuriais 
kongresiniai komitetai bei 
federa-lės džiūrės šmeižia 
ir persekioja įtariamus “ne
ištikimuosius” pagal sam
dytų šnipų liudijimą.

Vieton McCarrano įsta
tymo galima išleisti1 naują 
įstatymą dėl šalies saugoji
mo nuo šnipų bei sabotaž- 
ninkų, bet vengiant ragan- 
gaudiškų medžioklių prieš 
nužiūrimus “raudonuo
sius.”

Pranešama, kad CIO cen
tro prezidentu suvažiavi
mas, tur būt, išrinks ^Val
terį Reutherį, Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninką, te

Į Eisenhoweris skiria 
Federacijos unijistą 
darbo sekretorium

New York. — Busimasis 
prezidentas Eisenhoweris 
paskyrė darbo sekretorium 
Martiną P. Durkiną, Darbo 
Federacijos Plumberių Li
nijos pirmininką.

Durkinas bus vienintelis 
demokratas - katalikas vi
same prez. Eisenhowerio 
ministru kabinete.

Visi kiti Eisenhowerio 
pasirinkti ministrai - se
kretoriai yra fabrikantai, 
bankininkai, Wall Stryto 
advokatai ir kiti reakciniai 
republikonai politikieriai.

Darbo Federacijos vadai 
pasižadėjo bendradarbiauti 
su Eisenhowerio valdžia, 
jeigu jis paskirs Federaci
jos unijistą darbo sekreto
rium.

Vakarų berlyniečiai negaus 
maisto iš rytinio Berlyno

- Berlin.—Sovietų vyriau
sybė griežtai užgynė vaka
rinio Berlyno gyventojams 
pirkti dalykus iš rytinio 
Berlyno. Kelis tokius pir- 
kikus jau nuteisė po pus
metį kalėti.

Vakarinė Berlyno pusė 
užimta anglų, amerikonų ir 
francūzų, o rytinė —Sovie
tų kontroliuojama.

Tūkstančiai vakariniu 
berlyniečių iki šiol kasdien 
pirkdavo maistą ir kitus 
reikmenis iš rytinio Berly
no. /

Sudegė Balukonių mergaitė 
W. Springfielde, Mass.

West Springfield, Mass.- 
Per staigų gaisrą medinia
me keturių šeimų name, žu
vo Marytė Jane Balukony- 
tė, 3 metų amžiaus, ir du 
Guildų kūdikiai.

Adenaueris atmeta 
Saaro balsavimus

Bonn, Vokietija;. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenaueris pasmerkė ir 
atmetė Saar krašto rinki
mus, kuriuos Franci ja vien
pusiškai surengė pereitą 
sekmadieni. 

i *■

Francijos valdžia užgynė 
rinkimuose dalyvauti vo
kiečių partijoms, stojan
čioms už Saaro sugrąžini
mą Vokietijai.

Adenaueris taip pat smer
kė Ameriką ir Angliją, kad 
jos remia tą moną, kuris 
vadinamas Saaro seimo rin
kimais.

Saar yra nepaprastai tur
tingas anglies ir geležies 
kasyklomis ir fabrikais. Po 
Antrojo pasaulinio karo jis 
pavestas Francįjai globoti.

Žmogžudė--“pamišėlė,” nors 6 
kartus ištruko iš beprotpamio

Phoenix, Ariz. — žmog
žudė Wi.nn.ie R. Judd’ienė 
jau šeštą kartą pabėgo iš 
beprotnamio, bet po 46 va
landų pasidavė policijai ir 
buvo sugrąžinta ton pačion 
įstaigon.

Juddienė tvirtina, kad 
jos protas sveikas, ir reika
lauja, kad specialistai tatai 
patikrintų.

Jinai 1931 metais nužu
dė dvi savo drauges mergi
nas, sukapojo jų kūnus, 
sudėjo į skrynią ii' misiun- 
tė į Los Angeles. Už tai 
buvo nusmerkta mirti. Pas
kui ji pripažinta pamišėle 
ir uždaryta beprotnamyje, 
bet dar nepanaikinta mir

Naujasis Meksikos 
prezidentas ketina 
iššluot grafterius

Mexico City. — Pirma
dienį buvo prisaikdintas 
naujas Meksikos preziden
tas Adolfas Ruiz Cortin.es, 
išrinktas ’ 6 metams. Jo 
pirmtakūnas buvo prez. Mi
guel Aleman.

Prezidento Cortines įkur
tuvių iškilmėje dalyvavo 
William O’Dwyer, ' Jungti
nių Valstijų ambasadorius., 
Richardas Nixonas, busi
masis Jungt. Valstijų vice
prezidentas; Sovietų Są
jungos, Lenkijos ir 50 kitų 
šalių atstovai.

Prezidento pasižadėjimai
Naujasis Meksikos prezi

dentas Cortines pasižadėjo 
suteikti “tikrai teisingą ir 
d e m o k r a t i n ę valdžią”; 
stengtis nupiginti maistą ir 
kitus gyvenimo reikmenis 
ir iššluoti sukčius - grafte- 
rius iš valdžios..

Jo įkurtuvių paradą ste
bėjo apie 500,000 žmonių. 
Gatvės buvo tirštai apsta
tytos eilėmis kariuomenės 
ir policijos.

Slaptoji policija pirm 
įkurtuvių sugaudė šimtus 
vadinamų “agitatorių bei 
trukšmadarių.”

ORAS, — Vėl būsią snie
go ar lietaus.

Šiaurinė Korėja pakorė JUNGT. TAUTOS ATMETA
tris Amerikos šnipus

Maskva. .— Sovietine ži
nių agentūra Tass prane
ša, jog tapo pakarti 3 ame
rikiniai šnipai Pyongyange, 
Šiaurinės Korėjos' sostinėje.

Sako, Amerikos lėktuvai 
parašiutais n u 1 e i d o tuos 
šmpus. O šnipai žibiko 
šviesas ir davinėjo per sa
vo radiją signalus, nurodi
nėdami taikinius, kuriuos 
amerikonai iš oro turi bom
barduoti.

MIRĖ ORLANDO.
BŪVIUS ITALIJOS 
PREMJERAS

' i

Koma. — Mirė Vittorio 
Em. Orlando, 92 metu am- Z 4

žiaus, buvęs Italijos prem
jeras Pirmajame pasauli
niame kare.

SOVIETU PLANA TUOJ 
SUSTABDYT MŪŠIUS
Politinis Jungt. Tautų komitetas užgiria Indijos planą, 
kuris tyli apie karo veiksmų stabdymą Korėjoje

ties bausmė.
Ka.da Juddienė penktą sy

kį paspruko iš beprotnamio 
pereitą pavasarį, bet pati 
sugrįžo atgal, tai Arizonos 
gubernatorius pakeitė jai 
mirties bausmę amžinu ka
lėjimu, bet ji vėl buvo už
daryta beprotnamyj. Per
eita savaite jinai šešta kar-

C v *'
tą ištruko iš pamišėlių na- 
m'o.

Bet jeigu taptų pripažin
ta sveikaprote, kaip kad ji 
prašosi, tai galėtų būti per
kalta kalėjiman visam am
žiui.

Beprotnamio daktarai sa
ko, “vis tiek liudysime, kad 
Juddienė pamišėlė.”

Valdžia pripažins 
visą angliakasių 
laimėtą priedą

Washington.,— Visi pra
nešimai teigia, kad valdžia 
šiandie ar rytoj užgirs al
gos pakėlimą angliaka
siams po $1.90 pei* dieną, ką 
Mainierių Unija išsiderėjo 
iš kompanijų.

Valdine algų komisija pir
miau buvo numušus 40 cen
tų nuo to laimėjimo.

Kasyklų savininkai reika
lauja pakelti anglies kainą 
už algos pakėlimą mainie- 
riaims.

Viesulas užmušė 21 negrą 
pietinėje Afrikoje
Johannesburg, Pietų Afri

ka. — Didžiu smarkumu 
šėldamas, viesulas visai su
ardė pavargėlių * negrų kai
melį priemiestyje; užmušė 
21 negrą ir sužeidė 318.

SAKOMA, AMERIKA 
RĖMĖ SUOKALBĮ PRIEŠ 

ČECHOSLOVAKIJĄ
Maskva. — Sovietų radi

jas. įtarė, kad Jungtinės 
Valstijos daugiausiai su
kurstė Slanskį, Klementisą 
ir kitus Čechoslovakijos iš
davikus suokalbiauti nu
verst demokratinę jos val
džią.

United Nations, N. Y.— tyli apie karo veiksmų su- 
Jungtinių Tautų seimo po-, stabdymą ir tiktai perša 
litinis komitetas 46 balsais “laisvai” apsikeisti kari- 
prieš 5 atmetė Sovietų de-' niais belaisviais.
legato Andriaus Višinskio' Dvejojantis Indijos suma- 
pasiūlymą — už 12 valau- nvmas sako:
du sustabdyt visus Korė- Po paliaubų padarymo 
jos karo mūšius ant žemės, r reikėtų visus belaisvius na- 
ore ir iš jūrų. Nuo baisa- Į mo grąžinti, bet turėtų bū
vimo susilaikė delegatai Sy-; ti užginta varu sulaikyti 
ri jos, Egipto, Yemeni), Sau-į belaisvius nuo grįžimo ir 
di Arabijos, Indonezijos.,! taip pat turėtų būti už- 
Afganistano, Bu r mos ir i drausta juos per prievartą 
Irano. • grąžinti.

Tą pasiūlymą Višinskis, > Tai iš esmės toks pat
Sovietų užsienio, reikalų siūlymas, kaip ir senasis 
minist ras, davė kai}) prie-: Amerikos planas — negrą- 

i dą prie Indijos peršamo pla-i žint namo tų belaisvių, ku- 
I no. ' ; rie “atsisako grįžti.”

Politinis komitetas pas-; Indijos sumanymas pra- 
kui 53 balsais, prieš 5 užgy-! eina ir pi’o klausimą, kada 
rė Indijos delegato Krišnos turėtų būti paliaubos pada- 
Menon.o planą, kuris visai i rytos.

i Syngman Rhee reikalauja
j *

I “vyt” Korėjos liaudininkus 
į iki pat Mandžūrijos sienos

Pusan, Korėja. — Pieti
nės. Korėjos tautininkų pre-1 

! zidentas Syngmanas Rhee i 
pareiškė, jog amerikonai su 

' savo talkininkais turėtų 
i pradėti visuotiną ofensvvą ' 
ir “nublokšti Šiaurinės Ko- Į 
rėjos liaudininkus ir jų pa-' 
dėjėjus kinus iki pat Man- j 

; džūrijos. sienos.” Syngma- 
i nas tvirtino, kad jo tauti
ninkai ir amerikonai turį 
“įvalias karinių jėgų” tam 
padaryti.

Suprantama, kad SyT>g-| 
manas siūlys tokį žygį at-i 

' vyksiančiam Eis e n h o w e -1 
i riui.

Washington.—Prez. Tru- 
i manas, užtikrino Pietinės 
i Korėjos tautininkų amba
sadorių, kad Amerika vi- 
suomet gins tauti niekus 
nuo komunistu. 4

Areštuojami melagiai apie 
“septyniukių gimimą”

Santiago; Čilė. — Valdžia 
tyrinėja, kas. paskleidė me
lagingą pasaką, būk'vieną 
čilietė pagimdžius 7 mer
gaites {uo pačiu pradėjimu. 
Sakoma, tą melą sugalvojo 
vienas policininkas.

Čilės valdžia taip pat ke
tina traukti atsakomybėn 
visus as.nienis, kurie įpiršo 
laikraščiams šį "įsmislą pa
skelbti. *

Pūgos pražudė 31 asmenį 
vidurvakarinėse valstijose

Chicago.— Sniegų audros 
keliose vidurv a k a r L n ė s e 
valstijose pražudė 31 žmo
gų., Prisnigo, kelis iki ke
liolikos colių Nebraskoj, lo- 
woj, Kansas, Minnesotoj ir 
dalyse Michigan valstijos.
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O’Dwyer šaltai sutiko 
Nixona Meksikoje

Mexico City. — Jungtinių 
Valstiju a m b a s a d o r i us 
M e k s i k a i, Williamas O’- 
Dwyeris, tai]) pvko ant at
silankiusio republikbno Pi
chardo Nixono, busimojo 
vice-prezidento, kad net 
rankos jam nepadavė: tik 
iš tolo burbtelėjo, “sveikas? 
gyvas.,”

Nixonas rinkiminėje kam? 
pani joje, kai]) Eisenhowerio 
partneris, tvirtino, kad O’- 
Dwyeris. pirmiau būdamas 
New Yorko majoru, bičiu
liavosi su gengsterių - ra- 
ketierių vadais.

Kada tyrinėjančioji sena
torių komisija pakedeno 
O’Dwyerio ryšius su tais 
“paukščiais” ir pasidarė 
jam “per karšta” New 
Yorke, tai prez. Trumanas 
apsaugojo jį nuo tolesnių 
nesmagumų — paskyrė O’- 
Dwveri ambasadorium 
Meksikai.

O’Dwyeris šią savaitę ap
leidžia ambasadoriaus vie
tą, bet sakoma, pasiliks gy
venti Meksikoje.

Anglija džiaugiasi 
Eisenhowerio skiriamų 

atstovu
London. — Anglų valdi

ninkai džiaugiasi, kad Ei
senhoweris paskyrė didįjį 
bankininką W. A. Aldrichą, 
būsimuoju Amerikos ambarf 
sadorium Anglijai.

.. /

Anglu laikraščiai rašo, 
kad Aldrichas. visuomet rė
mė Angliją.

Jeruzalė. — Izraelis pro
testavo, kad rakietiniai A- 
merikos lėktuvai skrido per 
žydiškąjį Jeruzalės nauja
miestį.

Korėja. — Blogas oras 
sustabdė platesnius karo 
žygius, ir tik žvalgai veikė.

Cortin.es
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Ruošiantis Padėkų Die
nai galvojau, už ką turė
čiau sudėti padėkas, ir kam. 
Už ką turėtų dėkoti mano 
vyresnė sesuo. Už ką ga
lėtų jaustis dėkinga mano 
jauniausioji.

Kiekvienas iš mūsų esa
me ar bent privalome bū
ti dėkingi kam, nors: vieni 
savo šeimos nariams., kiti 
draugams, treti darbo žmo
nių įstaigoms ar spaudai, 
kaipo mūsų, darbo žmonių 
reikalu gynėjams. •

Tačiau bendrai už sąly
gas mūsų gyvenimui savy
je dėkingumo rasti negalė-; 
jau. Nerandu už ką galėtų 
būti dėkingos, irmanodrau-

PRAGOS TEISMUI PASIBAIGUS
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ baigėsi šnipų ir išdavikų teis

mas Pragoję. 14 jų buvo teisti; vienuolika nusmerkti 
sušaudymui; trys—kalėjimam

Visa teismo procedūra buvo per Čechoslovakijos. ra
diją transliuota. To krašto spauda smulkiai, padavė vi
są teismo proceso eigą. Taęiau Amerikos komercinė 
spauda ir radijas, ^informuodami” visuomenę apie to 
teismo eigą, visaip kraipė faktus.

Girdi, teismas buvęs nukreiptas prieš zionizmą ir 
prieš Izraelį. Girdi, tai buvo daryta dėl ‘to, kad pa
kreipti tarybinio bloko pusėn “arabiškąjį pasaulį.” Gir
di, teismas parodė, jog dabar čechoslovakijoje ir ki
tose liaudiškose respublikose anti-semitizmas. bus beveik 
lygus tam, kokis kadaise buvo hitlerinėje Vokietijoje!...

Ir visa tai komercinė spauda išvedė iš to fakto, kad | ^.^0' Y>w-i ^n^rink^
teisiamųjų daugumą sudarė žydų kilmės asmenys. i ell S. Trowbridge kalbą, ku-' 

• | rioje jis sakė, jog ameriko-j
mis skubinčios ištekėti jau
nesnės, nes tinginčios dirb
ti. Vidutinis dabart i n ė s 
amerikonės ištekėjimo am
žius skaitomas .20.4 metų 
(visas paėmus bendrai).

Ponas profesorius sakė: 
“Kur kas lengviau yra už
sivilkti žiurstų, užkaisti 
kavai puodą, nuspausti .že
myn k^vpkį sausainiui ap- 
gruzdinti, išleidžiant vyre
li pabučiuoti ir sėstis, po 
pusryčio su cigarete lūpose 
peržiūrinėti rytmetinį laik-

Neseniai komercinė span-1 
; da komentavo Bostono Uni- ’

teisiamųjų daugumą sudarė žydų kilmės asmenys.

GALIMAS DAIKTAS, jog komercinei spaudai, pavyko 
ne vieną mažai galvojanti ar nieko negalvojantį asmenį 
savo tokia propaganda apgauti, suklaidinti.

Tačiau'faktas liekasi faktu, jog Pragoję buvo teisiami 
asmenys, kurie buvo to krašto liaudžiai didžiai nusikaltę, 
ir jie prie kaltės, buvo priversti prisipažinti,—prisipažin
ti viešai, teismo salėje. O jie prisipažino, nes kitokios iš
eities nebuvo: jie buvo sučiupti, prieš juos buvo pasta
tyti jų nusikaltimų įrodymai.

Tūli iš teisiamųjų tarnavo priešui’dar prieš karą. Kiti 
karo metu įstojo į hitlerinio Gestapo ta’rnybą; dar kiti 
karui pasibaigus, pradėjo priešui tarnauti.

Visa tai mūsų vyriausybė, aišku, žino, nes į jos rankas 
pakliuvo Gestapo archyvai, kuriuose juodai ant balto 
buvo surašyti įvairių šnipų vardai ir pavardės.

i Kai Weshingtonas, kai Londonas tai surado, jie pa
reikalavo iš liaudies priešų, kad jie dabar, įlindę į svar
bias, atsakomingas pozicijas, tarnautų Čechoslovakijos 
nenaudai, jos pražūčiai. Ir jie tarnavo. Jie dirbo, apsi- 
maskavę liaudies draugų kaukėmis!
' Daug žalos Slanskiai, Freikos, Clementįs.’ai. ir kiti at
liko. O visgi jie buvo sučiupti, prisipažino ir už savo 
nusikaltimus gaus atitinkamą “atpildą.”

Taip mes žiūrime į tą visą teismo procesą. Nieko čia 
naujo. Šnipų, išdavikų kiekviena tauta turi, tik ne visos 
spėja, ne visos- netgi mato reikalo, juos iššifruoti, išaiš
kinti ir likviduoti.

MŪSŲ KRAŠTO KONGRESAS, beje, yra paskyręs 
100,000,000 dolerių fondą, iš kurio būtų finansuojami 
įvairūs žalotojai, sabotažninkai ir šnipai, veikią /liau
diškose demokratijose ir Tarybų Sąjungoje.

Leidžia tam reikalui pinigus ir Prancūzija ir Anglija. 
Ar dėl to galima stebėtis, kai kraštuose, esančiuose “ana- : 
pus uždangos,” nuolat ir nuolat sučiumpami šnipai, di
versantai, žalotojai, palaikomi kitų kraštų pinigais, ir 
direktyvomis?

O kai dėl Izraelio, tai mums rodosi, jog to naujo, ne
didelio krašto vyriausybė gerokai susikompromitavo, 
besikišdama į Čechoslovakijos reikalus.

CIO SUVAŽIAVIMAS
; METINIS CIO SUVAŽIAVIMAS prasidėjo gruodžio 1 

d. Atlantic City, N. J.
klos amžiaus.

Jis vyksta Chelsea Hotel auditorijoje, — toje pačioje | ii bus per

Ponas, žinoma, nesiteikė 
pažiūrėti, kokios moterims 
teikiamos progos dirbti, ko
ki uždarbiai, kokia iš to at
eitis. Neigi jam apeina iš-

I rokuoti ta skurdą, kokį s.u- 
, sitįnka -'šiame visko bran- 
; gurne ta jaunamartė, kuri' 
’ iš vyro algos negali suvesti 
galo su galu. Kuri netgi 
negauna buto. Kuri aukji

i būrį vaikų. Jis gal matė 
! tik ponią', kurios darbus 
j nudirba samdyta tarnaitė.

Kokia gi darbo ieškančio- 
sios moters laimė? Pažiū
rėkime į didk’ipio New 
York Times darbų ir dar
bininkų ieškojimo skyrių. 
Kasininkėms, pardavinėto
joms, raštininkėms darbų 
pasiūlymuose paieškoma 17! kioja pastangose gauti vy- 
iki 25 melų, kai kur iki 35 ra, o jei ir ne vvrą, tai nors 
metų ir retai, retai kur iki duonos kąsnį iš valandžiu- 
40 metų. ’Daleiskime, kad kės su vyru.
17 metų mergina toki dar-' Pas mus irgi cįažniau pra
bą gaus, ji padirbs, kelerius deda pasireikšti jaunų mer- 
metus, išeis už vyro, susi
lauks poros kūdikių, pa-
auklės juos bent iki moky-1 kodrmos meilės; bet atran
kios amžiaus. Jeigu ji po ; da nusivylimą. Seka ieško
te norėtų sugrįžti darbam j jimas nors> turto, nupuoli-

• sena pasirinkti: mas ir ne vienai saužudys- 
darbą, -vietą. , j tė ar valkatystė. J

0 gal jinai tais keleliais Tik veidmainiai :gali joms 
metais bus jau .užsipelniusi ,plepėti apie dėkingumą, 
sau gerą gyvenimą ateičiai /' N., A.

.............. » ....------------------- —--------------------------------------------...................... ----------------

auditorijoje, kurioje prieš 17-ką metų CIO buvo įkurtas.
Tai buvo didžio Amerikos darbininkų judėjimo pakili

mo laikai!
CIO kaip bematant išaugo į didžiulę organizaciją, ne- 

žiūrint to fakto, kad John L. Lewis, su savo angliakasių 
unija, vienas CIO kūrėjų, netrukus iš jo pasitraukė.

CIO pradėjo silpnėti prieš keletą metų, kai velionis 
Murray ir kiti vadovai pradėjo remti Trumano šaltąjį 
karą, o vėliau (Korėjoje) ir karštąjį karą.

■; r Tie vadovai, kaip žinia, pradėjo CIO “valyti” nuo rau- 
\ x donųjų, pradėjo organizaciją skaldyti, šalinant iš jos 

tarpo unijas, kurios nepritarė Trumano politikai. Kai 
kurios unijos buvo suskaldytos.

Na, ir kas šiandien?
Toje pačioje auditorijoje, kurioje prieš 17-ką metų 

CIO entuziazme gimė, šiandien verda griežta kova. Kova 
eina dėl prezidento vietos,—kas ją užims?

Jau susidarė frakcijos blokai. Vieni stoja už tai, kad 
CIO prezidentu būtų Reutheris, automobilių pramonės 
darbininkų unijos vadovas, kiti—kad Heywoodas.

Kuo ši kova baigsis, pamatysime tik apie savaitės pa
baigą, kai baigsis suvažiavimas. Vienas aišku: dabarti
nėse sąlygose ši kova kenkia, organizacijai, kenkia vi
sam darbininkų judėjimui.

n,v
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Motina ir vaikas
Dirbtinis maitinimas

Jei kūdikis dėl vienos ar 
kitos priežasties visiškai 
neteko motinos pieno (mo
tinai visai neturint pieno, 
sunkiai sergant ar mirus.), 
tai visų pirma reikia pasi
stengti aprūpinti jį kitos 
moters, pienu. Kai kurios 
moterys gali, normaliai 
maitindamos savo kūdikį, 
skirti pakankamą pieno 
kiekį taip pat ir kitam kū
dikiui.

Maitinimas gali būti miš
rus, tai yra kūdikį tik pa
pildomai maitina nutrauk
tu kitos moters pienu, jei 
motina negali jo aprūpinti 

;ir be tolimesnio darbo? Ko
ki joms, siūlomi iš darbo 
pelnai? To paties laikraš
čio lapkričio 24-tos laidoje 
skaitau:

I i
Mokestis už 5 dienu, iki 

40 ir daugiau valandų sa
vaitę $150 mėnesiui. Rei
kalavimuose jau mokančių 
darbo, patyrusių yra pa
siūlymų ir po $45. Bet dar 
daugiau yra po $32.

žinoma, mergina turi 
gražiai atrodyti, būti inteli
gentiška, smagi. Atėjęs į 
raštine kostumeris. lai mas
to: “Tai rojiška čia padė
tis! Koki laimingi čia dir
bantieji žmonės!”

Niekam nerūpi, kad vie
niša mergina su tokia alga 
didmiestyje nįgaus žmo
niško buto. Kad gavusi kur 
užkampyje blaivių sušaudys 

J turės res- 
tauranuose misti, forus už
simokėti. .0 kur jos gra
žios kojinės, sukneles, kiti 
drabužiai, nusmetiniąi su
šukavimai, ko sjm e t i k s i ? 
Juk ir ta pati ipenka alge
lė dar susitraukia išėmus 
taksus, social security duo
kles, atėmus užjlig.os diena, 
ar turėjus nueįtj .pas dak
tarą. | •

Ne. Tos merginos tikrai 
neturi už ką dėkoti.

Pagaliau, kai bloga na- 
skubėjime ištekėti? Jeigu 
atrado mylima. Jsūėiusi virš 
'20 metų mergina nėra per 

i auna vedybom^. Į O pasku
bę i imu i mūsų 
priežasčių:

Apdairi mergaitė mato, 
i o g Korėjoje feras atėmė 
arti 130 tūkstančių vyrų ar 
salėjusių būti vyrais.’ 
ten tebenaiki.na|ni.

Šimtai tūkstančiu po pa
sauli išblaškytų vyru par
siveš žmonas iš kitų kraštų. 
Dar daugybė kitų. įpratin
ti po pasaulį barstyti pa
mestinukus vūiįcus, ir na
mie sugrįžę norės' naudotis 
didėjančiomis moterų lenk
tynėmis už vyrus.

. Neseniai sugrįžęs, iš Pran
cūzijos vienas A m e r i k o s 
lietuvis artistas pasakojo, 
kaip juos tenai merginos 
gaudyte gaudo gatvėse. Se-

laikais

Jie

I •

gaičių patekimas i prosti
tucijos nagus. Pradeda ieš- 

reikalingu pieno kiekiu.
Pagaliau tam tikrą pieno 

kiekį galima' gauti moters 
pieno surinkimo punktuo- 
'’3 ir kūdikį papildomai 
maitinti vienu ar kitu pie
no mišiniu. Bet i jei ir tb 
negalima padaryti, tai no
romis nenoromis? kūdikį 
tenka maitihti dirbtiniu bū
du. ,

Ar yra kokių i nors “vai
ku miltų,’* kurie galėtų 
pilnai pakeisti Anaitinimą 
krūties pienu? Įteikia aiš
kiai pasakyti, fe,d tokio 
moters pieno paSaitalo nė
ra ir būti negalų .

Jei moters pien^ gauti ne-

tūkstančiai mūsų šeimų
Šių metų lapkričio 14-tą 

bronxieciai Mr .ir Mrs. Da
niel Feller išėjo į filmų te
atrą porai valandų, gauti 
šiokią tokią pamainą nuo 
kasdieninio gyvenimo. Iš
ėjo ramūs, nes mažuosius 
vaikus paliko jau priau
gančių vyriausiųjų vaikų 
priežiūroje.

V yriausias. prižiūrovas, 
tėvo brangiavardis Daniel, 
jau yra 13-kos metų, o vy
riausioji dukrelė Marion 
buvo 11 metų. Kas gi ga
lėtų pamanyti, kad jaunes
nysis 9 metų sūnelis Barry 
ir penkerių metu Linda ne
bus jų rankose išsaugoti?

Parėję iš teatro tėvai at
rado mažąją Lindą rūpes
tingą, bėgiojančią lauke ir 
neramiai jų laukiančią. O 
bute, klane savo kraujo, 
gulėjo Marion. Berniukų 
nei balso, nei ženklo.

Nelaiminga motina su
kliko iš pasibaisėjimo ir su
sirgo. Kas nužudė dukry
tę Marion? Dėl ko, kaip 
mergaitė žuvo? Kas atsi- 
tiko su kitais, vaikais? Bai- 

galima, tai kūdikį reikia 
maitinti gyvulių pienu. Ir 
nors be žalos kūdikio svei
katai motinos pieno karvės 
pienu pakeisti negalima, 
vis. dėlto toji žala bus ne
išmatuojamai mažesnė, ne
gu maitinant kokiais nors 
miltais.

Kapitalistinėse šalyse 
plačiai reklamuojami įvai
rūs dirbtiniai maisto pre
paratai, bet išauginti su 
jais sveiką kūdiki negali
ma. Kūdikiui maitinti ga
lima vartoti tik gyvulių 
pieną.

Tarybų Sąjungoje ir nau
josiose demokratijose kūdi
kių, priaugančiosios kartos, 
gerovė statoma pirmoje 
vietoje. Ten viskas sutvar
kytą taip, kad kūdikis gau
tų tą svarbiausią jam svei
kam augti medžiagą — mo
tinos pieną.

Norinčių dirbti, turinčių 
dirbti motinų darbo valan
dos. sutvarkytos taip, kad 
jos ir dirbdamos galėtų pa
čios maitinti savo kūdikius. 
Prie visų didesniųjų dar
baviečių įrengti lopšeliai. 
Juose kūdikiai prižiūrimi 
specialiai tam išmokytų 
slaugių, o skirtomis valan
domis pati motina ateina 
kūdikį pažindyti. Neturin
čioms pieno pagelbsti turin
čiųjų atliekamo pieno su
rinkimo punktai, kuriuos 
užlaiko valstybė kaipo pa
ramą motinai ir vaikui.

Pas mus, Amerikoje, la
bai daug kūdikių negauna 
motinos pieno, nes kas nors 
iš kūdikių pelnosi. Dirban
čių jaunų motinų samdyto
jas mažiau pelnytų, jeigu 
jis turėtų grupę moterų 
kas dieną atleidinėti kūdi
kius pažindyti. Ir visokių 
miltelių ir košelių pardavė
jai nori pelnų, tad spaudo
je, radio programose ir vi
saip įgiria motinoms savo 
produktus, būk jie esą ti
kriausiu pakaitalu motinos 
pienui.

Dideli nuošimčiai turimų
jų atmesti net nuo militari
nės tarnybos, jaunų žmonių 
dėl visokiausių nesveikatų 
liudija, kad mūsų ūltra-mo- 
derniškoji kūdikių maiti
nimo iš kenuko sistema nė
ra geriausioji.

Trūkstrih.t motinos pieho, 
Tarybų Sąjungoje vartoja 
karvių arba ožkų- , pieną 
daugumoje vigtų,"pietų ša
lyse — asilų piellą, stepių 
vietovėse — kumelių pieną.

Sekamuose skyriuose bus 
apie tai, kuo skiriasi karvės 
pienas nuo motėfs pieno.

si nelaimė vos nenumarino 
ir pačią motiną.

Atsipeikėjus tėvams iš 
pirmojo smūgio, pradėjo 
kai kas paaiškėti. Ten pat 
atrado tėvo šautuvą su iš
šautu šūviu. Jo pinigų pa
dėlyje trūko $150. Niekur 
nesimatė nei nušautosios 
mergaitės 'dviračio. Nu
spręsta, kad įvyko tarp 
vaikų nelaimė ar Vaidas. 
Kad berniukai iš namų pa
bėgo po nušovimo sesers.

Paieškojime per spaudą 
liūdni tėvai atšaukė ber
niukus sugrįžti namo. Jie 
patys sugrįžo,' pasidavė po
licijai. Sugrįžo baimingi, 
slegiami prasikaltimo jaus
mo, kuris jiems, ypač vy
resniajam, neišeis iš min
ties per visą gyvenimą, ne
žiūrint, kad tėvai jiems at
leido, juos priglaudė mei
liai, kaip visada. Argi pa
jėgs tėvai visuomet nuslėp
ti liūdesį dėl žuvusiosios 
dukrelės? Berniukai* tai 
matys.

Ypačiai tai matys vyriau
sias Daniel. Jis prisiėmė 
ant savęs visą kaičią. Jis 
sakė, kad su sesute susipy
ko už žaislus. Jis norėjęs 
tik pagązdinti, bet... ji 
nuo to “pagązdinimo” mirė, 
kulkai perėjus į jos sme
genis. Jinai jau palaidota, 
o su ja kartu palaidota ir | 
šeimos ramybė ir laimė.

Tai vis pasėka mokymo 
žiaurumų. Pasėka moky
mo į žmogų šauti, durklu 
ar peiliu smeigti, akmeniu 
mesti, smaugti ar kaip ki
taip kankinti, žudyti. Kas 
to moko? Veik visur, kas 
dieną, visame mūsų gyveni
me:

Žiūrėsi filmų — matysi 
žudymą.

Atsisuk radiją ar televi
ziją — žudymas, kerštavi
mai, vienas, kito persekioji
mai už viską ir už nieką.

Parvažiavę iš-karų atim
ti protą jauni žmonės de
monstruoja vaikams ir jau
nukams žudymo priemones 
ir būdus.

Parvažiavę . atostogų iš 
militarin.ės tarnybos dar 
nešuaugę, protiniai nesu
brendę pusvaikiai demon
struoja mažiesiems savo 
įgytas “gudrybes.”

Vandalizmą, žiaurumus 
demonstruoja narkotikais 
ir alkoholiu a p n u o d y t ų 
(neturinčiu auklėjimo ir 
žmoniškos progos liuoslai- 
kiams. praleisti) vaikų ir 
pusberniukų, pusmergučii] 
gaujos. . .

Pagaliau, pati motina, 
nusivedusi krautuvėn ma-’ 
žytį vaikutį, nuperka jam 
žaisliuką. Kokį? žinoma,! 
šautuvėlį. Juk tas dabai j 
taip madoje. Ir juokiasi, | 
kada vaikutis Į ją atstatęs 
šautuvėlį spaudo rankemi- 
kę ir šaukia “bin*g!”“bing!”

Toji praktika ir matymas 
visur šaudymo įsąmonina 
įaūnon mintin laukimą 
šauti, smeigti, smaugti, pa
rodyki savo narsą, drąsą. 
Neįpratusioje save kontro-1 
lįuoti jaunuko ar suaugusio I 
silpno pobūdžio asmens, vai
dentuvėje žaibu atsistoja 
tos priemonės staiga supy
kus, užsidegus kerštu. Tos 
priemonės gundo jas. nau
doti. Jos kursto daryti 
žiaurius planus ir nuolati-: 
nio keršto, neapykantos 
dirginamus jaun a m e č i u s 
ar šiaip protiniai liguistus 
asmenis. t

Jokia motina, stebėdama 
vienas į kitą vaikų šaudy
mo žaismę, nepamąsto, kad 
jos vaikas kada nors šaus 
i žmogų iš tikto šautuvo. 
Dar mažiau jish.ai to tikisi

(Tąfcfe trečiam friul.)

Salmon Pajus
Kenas salmon (rausvosios 

žuvies) arba ir šviežios zat i- 
tinkamas kiekis ' i 

puodukas keturkampiš
kais supiaustytų selerdų 
/celery)

2 puodukai griežinėli" fe 
supiaustytų bulvių

3 šaukštai sviesto
3 šaukštai miltų 
puodukais ir pusė karštb 

pieno j
2 šaukštai tarkuoto svo

gūno :
2 šaukštai smulkiai sukąl- 

potų petruškų (parsley) f
druskos ir pipirų pagM 

skoni.
Turėk pagamintą pajui 

lukštą. Pusę pavartok iš
kloti 9 colių blėtelės apa
čią.

Nusunk salmoną. Išrink 
kaulus. Bulves ir selerius 
išvirk pasūdytame vande
nyje. Visas sunkas taupyk 
sriubai.

Pamažu ištirpyk sviestą. 
Nukaisk. Įmaišyk miltus, 
o paskui, laipsniškai, įm^ 
šyk pieną. Vėl užkaisk A 
virimo laipsnyje pakaitai 
(bet nevi rink) apie 5 itii- 
nutes. Įmaišyk svogūną, 
petruškas, druską, pipirus.

Sudėk i ta s.osa žuvi, se- 
lerius, bulves. Mišinys tu
ri būti pakankamai sudrė
kintas, bet ne pasriuvęs so- 
su. Jei perdaug prašlapo, 
nusunk. Sudėk į pajui lukš
tą. Padrėkink a p a t i nio 
lukšto kraštelius ir užklok 
viršutinį. Kraštus užsu- 
kiok pirštais ar užspaudyk 
šakute. Bet viduryje vir
šų pradurk keliose vietose 
garui išeiti (nepradurtą 
lukštą garas iškels pūslė- < 
mis ir jos apdegs, negrą- \ 
žiai atrodys). Arba gali 
viršutinį lukštą uždėstyti 
tiktai juostelėmis, patfe-> 
kant langučius tarp, j uose
liu.

Kepk apie 50 minučių 425 
F karštyje ar iki lukštas 
aprus. Paduok su virtais 
žaliais žirniais. Ir paduok 
koki žaliu daržovių salad.

Po žuvies gaivinančiai 
skanu ir virškinimui nau
dinga koki nors saldrūkš- 
čiai desertai, kaip kad ci
trinos. pajus ar kas nors 
sutaisyta su ananasu (pine
apple) ar su spanguolėmis 
(cranberries). Tos uogos 
dabar sezone ir nėra per
daug brangios. N. G.

Half-Size Style

Pattern 9266 for half sizers: 
waist 29, 31, 33, 35. 37, 39 inches. 
Size 31 takes 2’^ yards 39-in«ji.

Užsakymą su 35 centaiajjr 
pažymėjimu formos nume* 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue* Richmond Hill 19, 
N. Y.
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Cicero, III.
Iš labai šaunaus parengimo

Visų mylimas ir atsižymė
jęs Moterų Choras atsilan
kiusius dainų ir muzikos my
lėtojus lapkr. 23 d. tikrai pa

tenkino.
Pirmoj dalyje buvo suvai

dinta kukli ir gana juokinga 
dviejų veiksmų komedija 
“Buvo Klaida“. Aktoriai savo 
roles atliko labai gerai.

Klubo pirmininkė K. Stane
vičienė vedė tvarką viso to 
vakaro programos. Po vaidi
nimo prasidėjo antroji, mu- 
zikališkoji programa. Ex- 
Mainierių Choras, su nauja 
chorvede P. Tilvikiene, sudai
navo “žaliuojanti Giružė“, 
“Iš Rytų šalelės“ ir “Avietė
lės“. Paskutinės dvi dainelės, 
tikrai puikiai sudainuotos ir 
gražiai visų suderinti balsai 
skambėjo.

Sekantis buvo piano solo 
“Waves of the Danube’’ ir

gal, tai Joyce padarius dide
lį progresą, ženk jauna mer
gužėle, į muzikos ^aukštybes, 
tavo talentas ir gabumai prie 
to tave šaukia.

Duetas C. Stanevich ir A. 
Dočkus, nepaprastai gražiai 
dainuoja “Baltijos Jūra“ ar
ba, “Važiuosime gražuole į 
jūrą“ ir “Pumpurėlis”, iššau
kė dainininkes antru kartu. 
Juodvi dar šauniai sudainuo
ja “Atsiminimai“. Prie piano 
Daratėlė Yu,dem »

štai pasii'odo scenoje L. 
K. M. Choras su savo vadovu 
Clem Deffner. Labai gražiai 
dainuoja “Vakarinę dainą“, 
“Vieni eisime gulti į šieną, ki
ti merginėti“. Dar keletą 
dainų sudainuoja, iš operų iš
traukos? Buvęs kur tai už
trukęs tūlą laiką, pasirodp 
šaunusis Roselando Aido Chor 
ras, irgi su nauja vadove, M. 
Keller. Dainuoja “Kur ban
guoja Nemunėlis“. Aidieeių 
solistė Vandutė G. išstoja su 
“Kur Nemunas ir Dauguva,

Paskutinis numeris prog
ramos, jei taip galima pava
dinti, tai buvo to vakaro 
“kaltininkės“, Ciceros Moterų 
Choras po vadovybe Daratė- 
lės Yuden. Sudainavo keletą 
dainų jų tarpe vieną ką tik 
specialiai savo vakarui išmo
kusios, Maronio “Kur Bėga 
Šešupė, Kur Nemunas Teka“ 
nepaprastai gražiai ir harmo
ningai skambėjo. Audringu 
aplodismentų lydimos publi
kos, ir nepaleidžiamos nuo es
trados, dar padainavo priedo 
“Ko Liūdi Berželi.“

Turiu priminti, visi chorai 
buvo įšaukti daugiau dainuo
ti. Atrodė, lyg būtų buvęs 
koks dainų ir chorų kontes- 
tas. Kiekvienas choras sten
gėsi pasirodyti ką jie gali. 
Tai gfažus reiškinys. Reiškia 
pažangiųjų lietuvių chorai su 
naujais ir senaisiais mokyto
jais šiame sezone darys prog
resus su daina ir muzika, pla
čiais žingsniais maršuos pir
myn. Valio, dainininkės! Su 
daina i platųjį pasauli. R. Š.

CHICAGOS ŽINIOS
r ,

Į lietuves pnoteris

“Serenada“. Tai veikėjų Hay- 
nių dukrelė Joyce. Ją teko
girdėti praėjusio sezono
“Vilnies“ koncerte skambi-

ten mūsų brangi Lietuva” ir 
keletą kitų dainelių. M. Kel
ler nors pradinė dirigentė, 
bet gabi ir sumaniai chorui

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite

nant. Palyginus su metai at- Į vadovauja . daug pasiūlymų.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Paraše ROMAIN ROLLAND —27—

| (Tąsa)
Šeima buvo labai vieninga: čia tyliu su
sitarimu nė vienas iš perdaug arti nena
grinėjo antrojo elgesio, kiekvienas ben
dram reikalui mokėjo išsaugoti gerą var
dą, —toji šeima išaugino vienintelį sū
nų tolerantingoje ir aiškaus susipratimo 
atmosferoje. Marselis Frankas čia bu
vo išmokęs, kad esama harmonijos tarp 
darbo ir malonumų ir kad gyvenimo me
nas yra išmintingai juos suderinti. Jis 
ne mažiau tą meną ugdė negu visi kiti 

/ ir pasidarė labai puikus, jo žinovas. Su- 
/ sirišęs su tautinių muziejų direkcija, jis 

(J anksti pagarsėjo kaip rašytojas meno te- 
’ ’ momis. Kaip paveikslus, jis taip pat ir 

gyvas būtybes mokėjo stebėti savo tin
giu, akyliu, įžūliu ir atlaidžiu žvilgsniu. 
Tarp jaunuolių, kurie meilinosi Anetai, 
jis geriausiai joje skaitė. Ji tai žinojo. 
Pabusdama iš vienos kurios nors padri
kų savo svajonių, kai kalbėdama ji sekė 
visai kitas mintis negu savo reiškiamą
sias, ji keletą kartų sutiko įdėmias jo 
akis, kurios, atrodė, sakė:

— Aneta, aš matau jus nuogą.
Nuostabiausia buvo tai, kad ji visai 

dėl to nesivaržė, ji, ta gėdingoji Aneta. 
Ji norėjo atsakyti:

— Kaip aš jums patinku tokia?
Jiedu pasikeitė susipratimo šypsena. 

Mažai turėjo reikšmės tai, kad jis ją ma
tė be priedangos: ji žinojo, kad ji niekad 
jo nebus. Marselis šį įsitikinimą joje 

įskaitė. Jis dėl to nesijaudino. Jis gal- 
~ yojo:
4 “Pamatysime!”

’ Nes -į-is pažino antrąjį.
Antrasis — Rože Briso, buvęs, jo gim

nazijos draugas. Frankui buvo visiškai 
aišku, kodėl Aneta jį pasirinko... Bent 
pradžiai... (“Vėliau?.. Čia jau kitas rei
kalas!..”) Briso buvo dailus vyrukas, 
gražios šviesios išvaizdos, nuoširdžios 
veido išraiškos, linksmų rudų akių, tai
syklingų, truputį stambokų bruožų, pil
no veido, sveikų dantų, skustas, jaunat
viškai gausūs juodi jo plaukai buvo at- 
versti m.uo protingos kaktos skyrimu šo- 

| ne. Didelis, plačios krūtinės, ilgų kojų, 
raumeningų rankų, jis buvo laisvų judė
siu ir gyvo mosto. Kalbėjo jis gražiai, 
labai gražiai, šiltu, muzikaliu balsu, 
bent kiek žemu, su vario prieskambiu, 
kuris buvo mėgiamas — kurį jis pats 
mėgo. Franko studijų varžovas turėjo 
gyvą, lengvą, spinclantį sąmojį; įpratęs 
į intelektualinius pasisekimus, jis ne ma

li žiau mėgo ir kūno mankštą. Burgundi
joje, kur jo šeimos ūkis — miškas ir 
vynuogynas — siekėsi su kaimiškais Ri- 
Vijerų namais, jis buvo neatbaidomas 
vaikščiotojas, medžiotojas, puikus raite
lis. Kadaise Aneta jį ne vieną kartą bu- 

/1K'o sutikusi bevaikščiodama. Bet tuo lai- 
JMU ji mažai rūpinosi palydovu, ji mėg- 

davo vaikščioti viena; ir Rože, ilsėdama
sis gryname ore, ištrūkęs iš Paryžiaus, 
gyveno kaip jaunas Ipolitas; jis dėjosi 
savo arklį ir šunį labiau mylįs negu 
mergaitę. Praeidami jie pasikeisdavo

pasisveikinimais ir žvilgsniais. Šių 
žvilgsnių ne visa buvo dingę. Jiems bu
vo likę malonūs vaizdai ir neaiškus pa
trauklumas dviejų fiziškai tinkančių bū
tybių.

Briso šeima buvo apie tai pagalvojusi. 
Turtai, ne mažiau kaip ir asmenys, at
rodė sukurti susijungti. Tačiau kaimy
niniai jų santykiai, kol buvo gyvas Raū- 
lis Rivijeras, būdavo mandagūs, bet šalti 
ir gana tolimi. Įdomi keistenybė buvo 
tai, kad Rivijeras, kuris savo laisvama- 
niškumo nebūtų niekam perleidęs, kaip 
architektas iki Dreifuso Aferos visą sa
vo klientūrą turėjo aristokratijos ir re
akcionierių tarpe: būdamas labai ap-' 
sukrus, jis mokėjo patarnauti jų mi
šioms ir netgi (be metaforos) nueiti jų 
klausyti, jei tai buvo reikalinga susida
ryti geresnei nuomonei ; todėl radikalių
jų savo provincijos respublikonų jis bu
vo laikomas reakcionierium, vadinasi, 
klerikalu (tai jį gerokai juokino!). De
ja, Briso buvo radikalizmo šulas. Ši tei
sininkų šeima — advokatų, prokurorų, 
— kuri didžiavosi- esanti respublikoniš
ka jau daugiau kaip šimtmetį (iš tikrų
jų. ji tokia buvo Pirmosios Respublikos 
metu, bet užmiršo paminėti, kad senolis 
ekskonvencionalas, sugrįžus Burbonams, 
buvo gavęs Lelijos ordiną), tikėjo Res
publiką, kaip kiti tiki dievą tėvą; ji jau
tėsi lyg ir surišta tradicijų: kilmingu
mas įpareigoja! Ji taip pat jautė savo 
pareigą rodytis griežtai peikianti Ratilį 
Rivijerą, laikydamasi nuo jo atstu; dėl 
to jis nė kiek neįsižeisdavo, nes nelaukė 
iš jų jokio užsakymo. — Atėjo garsioji 
Afera, kurioje Rivijeras, kaip matėme, 
apie tai net negalvodamas, atsidūrė Pro
greso pusėje. Vienu most’ll jis pasijuto 
nubaltintas, jo praeitis buvo nutrinta; 
jame buvo atrasta netgi puikių pilieti
nių ir respublikoniškų ypatybių, kurio
mis jis nė. pats nebūtų tikėjęs, bet kurio
mis jis tikriausiai būtų puikiai pasinau
dojęs, jei mirtis 'nebūtų atėjusi sutruk
dyti jo planų.

Briso reikalai nė kiek nenukentėjo. 
Šie dideli respublikonai, mokėję visą 
šimtmetį savo kakta atlaikyti pagarbą 
savo principams ir savo gerovei, buvo 
turtingi ir, aišku, svajojo būti dar tur
tingesni. Buvo žinoma, kad Rivijeras 
<?avo dukrai yra palikęs gražų turtą. Ne- ' 
sunku būtų jo Burgundijos ūkį prijungti 
prie Briso turtų, kuriuos- jis gerokai pa
pildytų. Bet Briso principų žmonėms 
turto pagrindai buvo antroje vietoje, — 
net ir tada, jei jie apie juos galvotų pir
miausiai: vedybų klausime pirmojon są
skaitos eilutėn turėjo patekti jaunoji. 
Šiuo atveju jaunoji atitiko visus jų rei
kalavimus. Aneta buvo tinkama tuo, 
kas apie ją buvo žinoma: savo rimtu el
gesiu ir, kaip sužinota, pasišventimu sa
vo tėvui. Ji stebino savo išmintimi, sa
vo paprastumu. Žmonėse ji mokėjo elg
tis puikiausiai. Rami. Pakankamai są-

- mojo. ’ .
(Bus daugiau) •

Civilių Teisių Kongresas 
(Civil Rights Congress) šie
met turi kur kas daugiau at
sakomybių gynime ir šelpime 
Smitho Akto aukų, vedime to 
Akto atšaukimo kampanijos, 
šelpimui politinių kalinių šei
mas, kovojant už išgelbėjimą 
Rosenbergų nuo mirties, taip
gi, kad išgelbėjus gyvastį su- 
freimuoto Harvester streikie- 
rių vado Harold Ward, 

r*Kad sukėlus tiems svarbiem 
reikalam reikiamų finansų, 
CRC rengia bazarą gruodžio 
5, 6, 7 dienomis, People's 
Auditorijoj. CRC prašo visuo
menės remti tą darbą.

Kultūrietės paskutiniame 
savo susirinkime, išklausiusios 
pranešimą apie minėtą baza
rą, išrinko komisiją darbuotis, 
kad lietuviai ir šiemet, kaip 
praėjusiais metais, gražiai 
prisidėtų prie bazaro surengi
mo.

Laiko jau visai mažai beli
ko. Tenka darbuotis skubiai, 
tad komisija atsišaukia į vi
sus stoti talkon, kad bazarui 
gavus reikmenų. Galima auko
ti pinigus, bile reikmenis, ku
riuos dar galima kitiems nau
doti, numezgant ar pasiuvant 
kokį rankdarbį, pasižadant iš
kepti pyragą, sausainių ar bi
le kokio maisto, kurį galima 
bus bazare parduoti.

Sutinkanti prisidėti, prašo- 
' mi pranešti per telefoną ar 
asmeniškai susitikus bent 
vienai iš komisijos narių. Per 

' telefoną galite pranešti Jo
nikienei ar D'ementienei, ku
rias galima namuose pasiekti. 
Jonikienei galite ir Vilnies te- 

; lefonu pranešti arba pašaukti 
• į namus pavakaryje. Telefo
nas: FRontier 6-3601. Dem.en- 
tienės telefonas: BUtterfield 
8-3991.

Komisija nuoširdžiai prašo 
talkos šiame svarbiame darbe.

Komisija: .
Plečkaitienė 
Jenčienė

I / •
Dementienė
Jonikiene

kai, unijistai, ar neorganizuo
ti mažų įmonių vergai.

Jei Harvester kompanijai 
pasisektų nužudyti’ mūsų uni
jos pareigūną Harold Ward, 
nei vieno darbininko, nežiū
rint kur jis dirba ir kokioj 
unijoj priklauso, ateitis ne
būtų užtikrinta! Bile kada, 
kompanijai “prasikaltęs“ (o 
tai reiškia, darbininkų reika
lus gynęs unijistas), galėtų 
būti apkaltintas žmogžudys
tėje ar kitokioje serioziškoje 
kriminalystėje ir nužudytas!

Skebine Harvester kompa
nija pasimojo nužudyti kovin
gą unijos vadą Harold Ward, 
kaip anais metais nužydyti 
Sacco ir Vanzetti, kaip mir- 
tin buvo pasmerktas Tom 
Mooney.

Chicagos organizuoti darbi
ninkai, o ypatingai Harves
ter įmonių unija, pasiryžusi 
nedaleisti, kkd‘ Harold Ward 
būtų nužudytas ir užtrauktų 
dar vieną biaurią gėdą ant 
šios šalies piliečių.

Taip, piliečių! Jei Harold 
Ward bus nužudytas — ne
kaltai,— tai atsakomybė puls 
ne vien ant Harvester kompa
nijos viršininkų ir tūlų teisėjų, 
bet ant manęs — ir jūsų! 
Kaip pasiaiškinsite savo anū
kams 30 metų nuo šiandien, 
jei būsite apkaltinti, kad lei
dote nužudyti nekaltą unijos 
va d ą 11 a r o 1 d W a rd ?

Kiekvienas pilietis, unijis
tas ar ne, turi teisę ir privile
giją pareikšti savo nuomonę, 
kad Harvester unijos lokalo 
vice-prezidentas II a r o 1 d 
Ward nebūtų nužudytas, kaip 
kėsinasi skebinė kompanija 
ir nekųrie teisėjai. Unijistas

jams. New Yorke vienas .gy
dytojas atatenka 614 gyven
tojų. >

Pereitais metais Chicagos 
ligoninėse gimė 98,108 kūdi
kiai. Chicagos ligoninėse yra 
12,000 slaugių. Jų reikėtų 
bent 15,000. S. M.

Schenectady, N. Y.
Klaidos pataisymas

Laisvės num. 234-tam ko
respondencijoje įvykusi klai
da. Ten pasakyta, kad Ameri
can. Locomotive kompanijos 
su unija kontraktas užsibaigs 
1953 metų sausio 31 d. Gi tu
rėjo būti, kad kontraktas 
jau pasibaigė 1952 metų sau
sio 31 d. Jau dešimt mėnesių 
praėjo ir dar neprieita prie 
susitarimo dėl naujo kontrak
to. Darbininkai dirbo 10 mė
nesių be kontrakto.

Vienas iš Tčmytojų

“Nenurimsim, kol Harold 
Ward nebus išlaisvintas’’

Tokį pareiškimą padarė 
Harvester įmonių darbininkų 
unijos vadas Ernesto Di Maio.

86 dienų streikas Harvester 
įmonėse pasibaigė, bet kova 
už išlaikymą unijos tęsis gal 
dar labai ilgai.

Unijos viršininko DiMaio 
pareiškimas, kad “nenurimsi- 
me, kol Harold Ward Nebus 
Išlaisvintas“, labai daug reiš
kia visiems darbininkam—ar 
tai jię būtų International Har
vester kompanijos darbinin

Ligonines, gydytojai, 
I pacientai

Cook apskrities rybose 
yra 90 ligoninių. Pereitais 
metais Chicagos ligoninėse 
buvo 572,3.62 pacientai. Per 
pastarąjį dešimtmetį pacien
tų skaičius ligoninėse padidė
jo 22 nuošimčiais. Chicagos 
ligoninėse pereitais metais 
buvo 26,380 lovų. Lovų skai
čius padidės 1,400, kai bus

• baigtas West Side Medical 
Center.

Chicaga turi penkias medi- 
kales mokyklas: Chicagos U- 
niversiteto, Northwestern, Lo
yola, Chicago Medical ir Il
linois Universiteto. Pernai 
šios mokyklos davė 509 nau
jus gydytojus.

Vidutiniai paciento ekspen- 
sai per dieną sudaro $18. De
šimts metų atgal vidutinės iš
laidos per dieną buvo tik 
$7.55.

Chicagojė vienas gydyto
jas atatenka 482 gyvento-

[vairios Žinios
Daktarai kovoja už 

i savo biznį
Albany, N. Y. — New Yor- 

i ko valstijoje yra susidaręs 
komitetas ir pasivadinęs “Ci- 

! tizen’s Health Education Com- I
mittee“. Jis susideda iš 200 
gydytojų ir keleto šiaip žmo
nių.

Komitetas praneša, kad jis 
i paskelbė “karą“ chiroprak- 
• tams, natūropatams, vegeteri- 
i jonams ir visiems kitiems pa

našiems “kultams“. Visi Jie 
esą nelegališki ir pavojingi 
žmonių sveikatai.

Bet čia bus aiškus gydyto
jų gynimas savo biznio. Ne 

; tiek jiems rūpi visuomenes 
sveikata, kiek jų pačių kiše
nė. Taip daug žmonių aiškina 
šio komiteto pradėtą kovą su 
minėtais “kultais“.

—o—>
Jau pavojinga kalbėti 

' apie Jungtines Tautas

Los Angeles, Calif. — A- 
merikos Mokytojų Federacijos 
(AFL) lokalas 1021 priėmė 
rezoliuciją, kurioje pasmerkia 
reakcionierius. Mokytojai sa
ko, kad šiandien mokyklose 
jau pavojinga net ir prasitar
ti apie Jungtines Tautas. Jei
gu prasitarsi, tuojau būsi ap
šauktas raudonuoju!

Del mokymo žiaurumų 
nukenčia tūkstančiai 
mūsų šeimų

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
sau ar bile kuriam šeimos 
nariui. Tačiau žmogžudys
tės šeimose plinta.

Atminimas, kad visi žmog
žudžiai turėjo motiną, ,0- 
tūlas dar ir tėvą, turėtų 
mus pamokyti kovoti prieš- 
žiaurumus. Hitleris ir jo 
gaujos, kurios išžudė mili
jonus žmonių, taipgi nebu
vo musmirėmis iš kelmo iš
dygę, visi turėjo motina. 
Jie buvo sužvėrinti tų, ku
rie juos mokė žiaurumų, 
užgyrė žiaurumus, ar įsakė 
žiauriais būti. Prie tautos 
sužvėrinimo prisidėjo ir vi
si tie, kurie prieš tai ne
protestavo.

Mūsų šalyje Amerikoje 
p e 1 n a< g r o b i š ki interesai 
taipgi sistemingai vykdo 
veiksmus sužvėrinti jauna- 
mečius, padaryti juos 
“tough.” Tačiau organizuo
ta motinų veikla, gaunant 
paramą iš darbininkiškos ir 
bendrai pažangiosios visuo
menės, dar gali išgelbėti 
mūsų šalį nuo tos baisios 
nelaimės ir gėdos, kokią bu
vo užtraukę vokiečių tau
tai žiaurumų ir žudymų 
ekspertai.

Dar galima išgelbėti, bet 
valanda yra vėloka, o lai
kas nestovi vietoje.

M—te.

Korėja.—Amerikonai at
griebė porą kalnų, kuriuos 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai buvo užėmę diena 
pirmiau.

Korėja. — Amerikos lek- 
I tuvai sprogdino ir degino 
j Wonsano apylinkę, ŠiauH- 
|nėj Korėjoj.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

MATTHEW A.
BUYUS !

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Turtuolio sūnus sayo myliniai: “Aš galvojau apie ga
vimą kokio nors darbo, kad prašalinus nuobodumą, bet

- žmonės sako/ kad darbe reikėtų dirbti...”

I

i M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spaliu, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje ŠI.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

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

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

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

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

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

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jėi tik naudosite pagal purody-.
i mus.

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

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

Adresuokite: M. ŠVILPA, I’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn. >■■■

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

I
I

į 3 pusi.-Laisve (Liberty) -Trečiadien., Gruodžio-Dėc. X 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

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

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



Įspūdžiai išPort 
Jefferson, N. Y.

Dienraštyje Laisvėje paste
bėjau pranešimą, kad vietinis 
L. A. P. Klubas, jo vaidinto
jai, kviečia dalyvauti jų pa
rengime lapkričio 16 d. Ten 
suvaidinta dvieju veiksmų 
drama “Prakeikimas.” Ka
dangi nebuvome ten buvę, tai 
susitarėme važiuoti. Nuvažia
vome trys asmenys.

Diena pasitaikė graži, oras 
malonus, tai buvo smagu va
žiuoti. Rudens metu gamtos 
vaizdas nėra toks jau gražus. 
Vietomis daržovės jau nuva
lytos, kitur dar tebestovi. 
Laukai apsėti rugiais. Pagel
tę, nes virš dviejų mėnesių 
neturėjome lietaus, šiaip far- 
mų vaizdas Įvairus, daug ką 
galima pastebėti. Tr nepajuto
me, kad jau Port Jeffersone.

Na, štai ir L. A. P. Klubo 
svetainė. Įėję vidun radome 
du draugus, kurie viską tvar
ko parengimui. Tai dd. J. 
Klimašauskas ir J. Vilkas. Ka
dangi turėjome dar gražaus 
laiko, tai turėjome progą pa
vaikščioti po miestą.

Sugrįžus atgal Į svetainę 
jau radome žmonių ir ne už 
ilgo prasidėjo programa. Pir
mininkas pakvietė M. R. Bal
las (Bieliauską) pakalbėti. 
Kadangi pramoga buvo su
rengta tikslu paminėti 22 me
tų sukakti nuo L. A. P. Klu
bo susitvėrimo, kalbėtojas 
trumpais bruožais nušvietė 
klubo gyvavimą ir nuveiktus 
darbus.

Pagaliau, prasidėjo vaidini
mas. Reikia pripažinti, kad 
vaidino gražiai, nes vaidinto
jai savo aiškia kalba ir veiks
mais mokėjo perduoti publi
kai veikalo svarbą, pasiekti 
jos sielą, sugraudinti arba iš
šaukti skanaus juoko. Už tai 
reikia pagirti vaidintojus ir 
draugę Stankevičienę, nes jos 
vadovybėje buvo suvaidintas 
•šis veikalas.

Apie veikalą “Prakeiki
mas” tiek galiu pasakyti, kad 
yra dviejų veiksmų drama, 
parašyta lietuvių poeto Ju
liaus Janonio, (kuris jau yra 
miręs). Patariu kitų kolonijų 
draugams parsikviesti vaidin
tojus, Yra svarbu kiekvienam 
šį veikalą matyti,

Po vaidinimo buvo šokiai, 
vaišės ir draugiški pasikalbė
jimai. Man buvo žingeidi! ži
noti, kaip tokioje mažoje kolo
nijoje, kur gyvena nedidelis 
būrelis lietuvių, galėjo įsigyti 
nuosavą namą ir palaikyti L. 
A. P. Klubą. Pasikalbėjau su 
J. Klimašausku, kuris yra vie- 

. nas klubo tvėrėjų. Dar yra 
gyvas ir kitas narys, tai yra 
.Bubnys. Visi kiti pirmieji na
riai jau yra mirę arba persi
kėlę kitur gyventi. Iš jo kai 
ką sužinojau.

Kai klubo nariai sumanė į- 
sigyti nuosavą svetainę, klubas 
buvo silpnas finansiniai, tai 
svetainė buvo pastatyta ant 
jo (J. Klimašausko) nuosavos 
žemės. Vėliau, kuomet klubas 
sustiprėjo finansiniai, tai sve
tainė likos pervežta į naują 
vietą, kur šiandien randasi, 
prie Midland Rd.

Klubas šiandien gerai gy
vuoja ir jame priklauso ne 

,-tiktai vietiniai, bet ir apylin
kės miestelių ir kaimelių lietu
viai. Kad ir šiame parengime 
svečių buvo iš kitur, net mano 
gerų pažįstamų, kaip tai iš 

' Lake Ronkonkoma, Iluntingto- 
no ir kitur. Buvo linksma juos 
matyti ir per juos sueiti į pla
tesnę pažintį su kitais. Ypa
tingai esu dėkingas Onutei 
Gaškauskienei, ktiri pagelbėjo 
man gauti naujų Laisvei skai
tytojų ir atnaujinti senus. A- 
čiu tam, pasekmės buvo geros.

Mes esame linksmus, kad 
turėjome progą nuvažiuoti ir 
pamatyti, kaip mūsų broliai 
gražiai gyvena ir rūpestingai 
bendrai dirba, kad padidinti 
ir sustiprinti klubą, padidinti 
ir ,pagražinti nuosavą svetainę, 
kad ateityje būtų galima di-

NewYorko-^K^TZlnloi
LITUANICA SQUARE

Beveik kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Brooklyne, žino, 
kur randasi “Lituanica Squa
re.” Tai nedidelė trikampe 
aikštelė, kurioje matosi kele
tas suolų bei pora medelių. 
Čionai sėdint ant suolo ir ste
bint aplinkumą dažniausia 
pamatysi lietuvį.

Daug pažįstamų veidų čia 
jis sutinka!...

Skersai gatvės matosi A- 
merikos Lietuvių Piliečių Klu
bas ir lietuviška valgykla. 
Toliau randasi lietuviškos 
krautuvės, smukles, kepyk
los ir tt. Ne be reikalo šis 
Brooklyn© kampelis ir pava
dintas “Lituanica Square.” 
Ši, galima sakyti, lietuviška 
aikštelė, nevienam lietuviui 
buvusius momentus byloja...

Tad, ar nebūtų gražu visa 
tai atvaizduoti scenoje?!

Tikiu, kad kiekvienam lie
tuviui būtų Įdomu pamatyti!

Mildred Stensler

Todėl Aido Choro mokyto
ja Mildred Stensler pasiūlė 
tai atvaizduoti mūsų choro 
sekančiam parengime, kuris 
Įvyks jau šį sekmadienį, 3:30 
vai. p.p., Liberty Auditorium.

Ištikrųjų bus kuo pasigėrė
ti. Aid iečiai kviečia visus.

Po programos bus šokiai 
prie G. Kazakevičiaus orkest
uos. Įžanga tik $1.50. H. F.

Vėl gražios paramos 
čikagiečiii Vilniai

Praėjusį savaitgalį buvo 
auksinė proga susitikti daug 
gerų žmonių, karštu ir nuošir
džiu pažangiosios spaudos 
šalininkų. Užteko jiems tik 
priminti ii’ jie savo dolerinė
mis parėmė Chicagos dien
raščio Vilnies finansinio su
stiprinimo vajų.

šį sykį per mane aukojo 
sekami:

Valys B' u n k u s, Pet
ras Š o lo^m s k a s ir Adomas 
Dagis po $5, o V. Balkus $2 
ir Baltrušaičiai $2.

Po $1 : Žilinskas, A. Globi- 
čius, S. Petkienė, Ručinskas, 
V. Čepulis, Leyanas, T. Lesa- 
jus, J. Kaulinis, W. Skuodis, 
D. Mikulėnas, M. Klimas, Ju
lia Šimkienė, Purvėnas, Kūli
kas, Joe Balčiūnas, K. Milin- 
kevičius, P. Gustaitis, II. Ker- 

s^ulienė, Elice Temm, J. Lit- 
vinskas, Ch. Aleksynas, Be
pirštis, Repšys, J. Budris, J. 
Grybas, černevičius, M. Gri
gas, W. Keršu lis, Lillian Ka
valiauskaitė, Inamaitis, P. 
Alekna ir O. M. šolomskas.

A. Bimba.

Įleisti į butą kaipo tariami 
svečiai, 3 jauni vyrukai api
plėšę meksikonų UN delega
cijai patarėją Louis Weck- 
mann. Jie surišę jį ir butą 
griozdę ištisas dvi valandas.

‘New York 1st ir 2nd Avės, 
padaromos _ ekspresinėmis. 
Uždraus bent kam, bent kokiu 
reikalu statytis ten auto ar 
sunkvežimį tarp 7 ir 10 ryto 
ir 4 ir 7 vakaro.

dėsnius veikalus suvaidinti. 
Linkiu jums visiems geriausio 
pasisekimo jūsų užmanymuose 
ir geruose darbuose. P. B.

Iš Teisino Rūmų 
f

Foley Square, N. Y. —Pas
kutinę jos perkvotimo dieną 
prokuroro asistentas Marks 
klausė Elizabethos Gurley 
Flynn, kas per organizacija 
buvo Peterburgo Lyga Kovai 
Už Išlaisvinimą Darbininkų 
Klasės. Ji atsakė, jog buvo 
marksistinė organizacija, ku
rią vadovavo Leninas pirm 
rusų revoliucijos.

Marks priminė, Jog Leninas 
rašė apie organizacijos ruoši
mąsi sukilimui.

“Jis kalbėjo apie caristinę 
Rusiją. Aš galiu kalbėti tik
tai už Amerikos Komunistų 
Partiją,” atsakė Flynn.

Jos klausė, ar visur komu
nistų partijos skelbia sukili
mus. Ji atsakė, ‘kad komunis
tų partijos skelbia sukilimus 
“kaipo vienatinę išeitį” išsi
laisvinti žmonėms nuo pris
paudėjų tokiuose kraštuose, 
kaip fašistinėje Ispanijoje. •

Marks klausė, ar ji kada 
kalbėjo už “nuvertimą kapi
talistinės sistemos.” Ji atsakė, 
jog ji neatsimena, kad* būtų 
vartojusi tuos žodžius. Marks 
parodė iškarpą- Flynn pažino, 
kad tai yra iŠ Labor Defen
der už 1928 metų rugpiučio 
mėnesį. Buvo išspausdintas 17 
metų pirm tariamojo jos pra
sikaltimo lai k otar p i o.

Miss Flynn pareiškė, jog 
tas raštas buvo parašytas 
tuojau po nužudymo Sacco
Vanzetti ir paskaitė, kas ten 
buvo parašyta: “Mes stovime 
prie kapo ryžtingi nuversti 
išnaudojimo, apiplėšimo, skur
do ii1 žmogžudysčių sistemą, 
kuri nusiuntė šiuos nekaltus 
žmones baision mirtim” Tai 
perskaičiusi Flynn pareiškė, 
kad ji tų žodžių neatšauks.

Marks toliau kvotė, kokias 
knygas ji vartojusi mokyda
ma darbininkų klasėse. Ap
galima įkurti socializmą gan 
mint daugumą balsų?

Flynn atsakė: “Reikia ko 
daugiau, no vien tiktai dau
gumos balsų.” Ji primine, 
kad dauguma Anglijos žmo-

Tūkstančiai atvyko į 
vado šermenis

Isidore Weissberg, moteriš
ku drabužių siuvėjų eilinių u- 
nijistų veikimo vadas, komu
nistas, tapo palaidotas lapkri
čio 20-tos popietį.

Masinėse išlydėjimo apei
gose, įvykusiose . Manhattan 
Center, New Yorke, bėgiu arti 
trijų valandų šermenis atlan
kė, praėjo pro karstą virš 
trys tūkstančiai gedėtojų, 
daugiausia jo paties draugai 
sandarbininkai iš Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Unijos Lok ai o 22-ro.

Apie pusantro tūkstančio 
darbininkų psfei/iko salėje a- 
peigų laiku, kurios užtruko a- 
pie valandą laiko. Kalbėjo ke
li žymūs unijinio ir bendrai 
pažangiojo darbininkų judėji
mo vadai: Rubin Saltzman, 
Fannie Golos,Ramona Ga- 
rett, Paul Novick, Morris 
Schappes, Simon W. Gerson, 
George Morris. Mort Freiman 
išlydint sudainavo Varsa vos 
ghetto ir ispanų liaudiečių 
kovos dainas.

Palaidotas Farmingdale ka
pinėse, greta Joseph Borucho- 
with,. tos pat unijos eilinių 
narių vado, mirusio,, prieš ke
letą metų.

New Yorko City TTa.ll jau 
pradėjo žiemos šventes, par- 
kutyje pastatyta 60 pėdų ka- 
nadiška eglė. Lemputes užži
bins 16-tą gruodžio.

Jamaikoje suimti 4 vyru
kai 17 iki 19 metų amžiaus ir 
sulaikyti be kaucijos. Jie su
mušę krautuvės savininką ban
dant jį apiplėšti.

nių balsavo už socializmą, bet 
įėję valdžion tos šalies dar- 
biečių lyderiai socializmo ne
vykdė. /

Jos klausė, ar ji mokė pa
versti imperialistų karą pilie
tiniu karu. Flynn atsakė, jog 
to nemokė, ir kad jos partija 
neturėjo tokio ‘ nusistatymo. 
JeRkada partinių žmonių tas 
būna minima, tai tiktai kaipo 
praeities istorija. Taipgi, kad 
tas, kaipo obalsis, galėtų bū
ti keliamas tokiu laiku, tokio
je vietoje ir tokiose pat sąly
gose, kokiose jis buvo iškel
tas caristineje Rusijoje.

Marks toliau „ klausė, ar 
komunistų partija Amerikoje 
agituoja už taiką, t ,

“Taip. Komunistų partija 
šioje šalyje agituoja už tai
ką,” atsakė Flynn, šis buvo 
paskutinis Marks’© klausimas 
jos perkvotime.

Lapkričio 25-tą advokatė 
Mary Kaufman klausinėjo 
Flynn apie tūlus valdžios 
liudytojų šnipų prieš teisia
muosius pasakotus dalykus ii 
apie kai kurias tardytojo 
Marks sudarytas pažiūras.

Klausta, ai* partijos nariai- 
turi aklai vykdyti discipliną. 
Flynn atsakė, jog nereikalau
jama paklusnumo. Partijos 
nariai visi privalo svarstyti 
partijos tarimus, visi balsuoti, 

būna daugumos nutar
ta, visa organizacija tampa 
atsakominga už tų tarimų 
vykdymą. Priparodymui tos 
pažiūros teisingumo, buvo į- 

. teikta vienos teisiamųjų Betty 
Gannett, parašyta brošiūraitė, 
kurioje aiškiai pasisakyta 
prieš “aklą paklusnumą.”

Jos taipgi klausė, ar Ame
rikos Komunistų Partija bent 
kada šaukė žmones sukilti 
prįeš Jungtinių Valstijų val
džią.

“Niekuomet,” pareiškė 
Flynn.

Po to teisėjas Dimock pa
skelbė bylosx pertrauk^ Padė
kų ,Dienos šventėms. Rep.

ir j Ir kas

Sinatra buvo stotyje 
sustabdytas

Sugrįžtantis iš Afrikos ii’ 
Europos dainininkas Frank 
Sinatra buvo sustabdytas New 
Yorko International Airport 
stotyje. Jo valizos ir jisai pats 
iškrėstas.

Ko pas jį ieškojo? Oficia
liai sakoma, jog ieškojo dei
mantų. Būk tai muitinės agen-, 
tai buvę gavę “informacijų”, 
kad jis slaptai vežąs deiman
tu. Bet kad Sinatra kadaise *• * 
yra buvęs įtartas ešart ruža
vu, kaipo Roosevelto pritarė
jas, tad dar yra ir kiti spėlio
jimai—valdininkai bijoję, kad 
jis gal parsivežąs ką nors, 
kuo galėtų padaryti mūsų šalį 
ru žavesne. ■ '

Po kratos, subėgusiems iš- 
piškinti didelę istoriją ir pri
traukti daug paveikslų repor
teriams išėjęs valdininkas pa
sakė : ‘‘Nieko neradome.”

GARSINKITE? LAISVĖJ

PETRAS KAPISKAS 
; .. ’ i

IR ' . •

VINCAS SODAITIS - 4 
’(Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 ! I

Aido Choras
__ .___ ♦

Būtinai pamatysiu perkeltą 
Lituanica Squara!

Įdomumas kutena mintį, 
kaip atrodys tasai Lituanica 
Squaras naujoje vietoje, Li
berty Auditorijoje, gruodžio 
7-tą? Kuris mano kaimynas 
ar kaiminka matysis ten sė
dint?

Lituanica Squaras figūruo
siąs viename Aido Choro veik
sme. Aido Choras suvaidins- 
sudainuos ne vieną savo rude
niniame dainos ir vaidybos 
koncerte. Linkiu, kad visi 
dainos ir įvairumų mėgėjai 
atvyktų tai pamatyti. Pradžia 
3:30. Po programos šdkiai. 
Įžanga $1.50 (taksai įskaity
ti).

Liberty Auditorija randasi 
prie Atlantic Avė. ir IlOth 
St., Richmond Hill, N. Y.

Skvero pilietis.

Vasaros su žiema 
romansas

Antra vedybinio gyvenimo 
diena newyorkieciui James 
Sullivan, 73 metų, baigėsi ne 
visai taip, kaip jaunavedžiui 
turėtų baigtis. Jis atsidūrė 
ligoninėje su peilio krūtinėje 
ir kitur sužalojimais.

Priežastis: prie jo su žmo
na Mary, 32 metų, prisiplakė 
trečias asmuo, James Brady, 
jaunesnis, 39 metų. Tas jau
navedžiui pasirodė • įtartina. 
Kilo barnis, sekė muštynės ir 
peilio vartotojui areštas.

Valstijinė komisija 
tyrinės pajūriečius

New Yorko valstijinė kri- 
minalybėms tyrinėti komisija 
paskęlbė, jog vykdys tyrinėji
mą New Yorko uosto veiklos. 
Ir kad tas tyrinėjimas eis vie
nu kartu trimis linkmėmis: 
būsią šaukiami kompanai, li
nijos parinkti asmenys ir ti
riamu laiku su uosto veikla 
turėję, santikius valdininkai.

Spauda spėlioja, kad bū
siąs šauktas ii’ buvęs majoras 
O’Dwyer. Būsiąs klausiamas, 

I dėl ko jis, būdamas distrikto 
prokuroru, nevykdė- iki galo 
tyrinėjimą Anastasia ii’ jo 
gaujos darbų pajūryje.

Kalbama, kad O’Dwyerio, Į- 
teikimas rezignacijos iš am
basadoriaus Meksikai parei
gų turįs ką bendrą su pa
skelbtu tyrinėjimu. ‘ \

Iš Tarybų Lietuvos
DABAR Atsidaro Užsisakymas IS 
Lietuvos Vadovaujančio Dienraščio A 7^ IšleidžiamasI Vilniuje

300 laidų už $7.00 Metams
Prenumeratos priimamos už metus 
nuo sekamų metų sausio 1-mos d. 

iki gruodžio 31 d. (apskritiems 
1953 metams).

Prašome tuojau siųsti užsakymus ir 
kartu su užsakymais siųskite ir pi

nigus už prenumeratų.
Knygos ir žurnalai importuojami iš 
Sovietų Sąjungos galima gauti Lie
tuvių. Rusų, Anglų ir kitose kalbo
se. Prašykite mūsų pilno katalogo. 
Four Continent Book Corp.

55 W. 56th St., New York 19, N. Y.
Telephone MU. 8-2660.

Macy’s darbininkai 
laimėjo
Didžiosios Macy departmen- 

tinės krautuvės savininkai bu
vo pagrąsinę suspenduoti a- 
pie du šimtus darbininkų už 
tai, kad jie reikalavo mokėti 
ir jiems algos priedą, kaip 
sutiko mokėti kitiems.

Išskirtieji .darbininkai tuo
jau suėjo į susirinkimą. Pradė
jo stabdyti čjarb^, ii’ rinktis 
darbininkai iš vięų skyrių sy
kiu su suspenduojamaisiais. 
Firma skubiai pasišaukė uni
jos viršininkus, kurie prižadė
jo ginčą apsvarstyti ir išspręs
ti, pra,šė darbininkus grįžti 
dirbti..

Kompanijos su -unijps atsto
vais per visą naktį užtrukusio 
mitingo pasėka buvo ta, kad 
firma sutiko algos priedą duo
ti, suspendavimą atšaukė ir 
atmokėti darbininkams ir už 
tą laiką, kurį jief nedirbo dėl 
ė limo protestuoti.

Unijistų veikla šapose, pasi
rodo, -palengvina unijų komi
tetams greit ir sėkmingai už
baigti derybas.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Baltimore, Md.
HELP WANTED 

FEMALE
OREOLE REFRIGERATION CO.
2308 Frederick Ave., has imme

diate ppening for an efficient young 
lady who is experienced or we will 
train you to use a Remington Book
keeping machine. This is a fine op
portunity for a girl Friday who is 
interested in good salary and steady 
job with pleasant surroundings. Ap- 
ly to above Company. Ask for MR. 
O’NEILL or call ED. 1000.

(232-238)

REAL ESTATE
HOUSE FOR SALE, 3 stories, 2 

baths, 9 rooms, oil heat, new roof. 
In good general condition. 1703 
Hollins St. Asking $6500. Call — 
GI. 4371 J.

(234-236)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE 
AUTO MECHANICS. TOP NOTCH 
MEN. Clean, warm, modern equip
ped shop. Pleasant Surroundings. 
Salary or- flat rate. Philadelphia’s 
largest Olds, dealer.

ČRISCONI OLDSMOBILE 
1155 S. Broad FU. 9-4400

Ask for Mr. Gatti
(236-238)

SHEET METAL MODEL MAKER 
for close Tolerance electronic parts. 
Must have experience with height 
gauge. Steady work; good pay; 
good working conditions. Apply in 
person. J. J. CRESS CO. Crescent 
Blvd, at Lincoln Ave., #West Col
lingswood Heights, N. J.

Gloucester 6-3880.
(236-238)

MECHANICS. For general re
pairs on Brockway trucks. Must 
have own tools and 3 years exper
ience. A good opportunity for the 
right man. Apply in person. H. A. 
Dell ART & SON, Crescent Blvd. & 
Haddon Ave. Collingswood.

(236-242)

UPHOLSTERERS for custom 
work. Topu wages, steady work, paid 
holidays and vacations. Apply in 
person:

ANASTASIA’S, 2023 Sansom St. 
(234-236)

CARPET LAYERS. Exp. only. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
CHARLES BOGLE, 6 Strawberry 
St. See Mr. Bogle or Mr. Paulson.

(231-236)

MALE and FEMALE
COUPLE. Man and wife; exper

ienced. Best references. No Laundry 
or gardening. Must have driver’s 
license. Sleep .in own apartment. 
Steady position for right couple. 
Phone 9—10 A. M. or 6—8 P. M.

Norristown 8-2693. « ■
(231-238)

1 ,-------------------- :-----------------------------------------------T~................... ■ —....................

4* pusl.-Laiavi (Liberty)—Trečiadien., Gruod^io-Dec. 3, 1952

MALE
PRIE LAIVŲ 
TAISYMO

ANGLE SMITHS
ar

PEČKURIAI
BETHLEHEM

Steel Co.
SHIP BUILDING DIVISION K 
3075 RICHMOND TERRACE 
MARINERS HARBOR, S. I.

(232-236)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

L.D.P. Kliubo susirinkimas jvyks 
sekmadienį, Gruodžio-Dec. 7, pra
džia 2 v-ąb popiet, Kliubo patalpoje, 
408 Court >St. Visi kliubo nariai 
malonėkite atsilankyti j šį susirinki
mą. nes bus apkalbami Kliubo rei
kalai, laigi tikrai būkite susirinki
me. Komitetas.

(236-237)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio-Dee. 
8-tą, pradžia 7:30 vai. vak., Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. Turime svar
bių reikalų* aptarimui sekantiems 
metams. Taipgi ateidamos j susirin
kimą atsiveskite ir naujų narių į 

; kuopą. A. M.
(236-237)

BROOKLYN, N. Y.
i Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas , 
: rengia savo metinį banketą sulauki
mui Naujų Motų, jvyks gruodžio 
(Dec.) 31 d., pradžia 8:30 vai. va-

j karo. Prašomo išanksto įsigyti ban-J
■ keto bilietus,’ gaunami pas Juozq0 
Į Zakarauską.

(236-237) , K
HARTFORD, CONN. \

A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimas 
jvyks 8 d. gruodžio, 8 vai. vakaro, 
Laisvės Choro Svetainėje, 157 Hun
gerford St. Visi draugai privalote 
dalyvauti, kadangi šis susirinkimas 
bus metinis, turėsime išrinkti naują 
valdybą kitiem metam ir t. t.

Organizatorius A. K.
(236-237)

RICHMOND HILL, N. Y.
L.D.S. 13 kuopos susirinkimas 

i ateinantį ketvirtadienį, 4 d. gruo- 
į :lžio (Dec.), 8 vai. vakaro, Liberty 
i Auditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba, 
(235-236)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Paširandavoja fornišiuotas kam
barys pavieniui vyrui. Garu šildo
mas. GerAs privažiavimas iš visur. 
Dėl daugiau informacijų, kreipkitės: 
Monika Ivanauskas, 849 Hendrix 
Street, Brooklyn, N. V. d

PAJIEŠK0JIMA1
GERA PROGA

N. J. Apylinkėje
Esamo seno amžiaus du žmonės. 

Turime 6 kambarius. Tad norėtu
me gauti' viduramžiaus vedusią po
rą be vaikų — gyventi keliatoje tų 
kambarių. Ant viršaus yra miega
masis kambarys, apačioj galės pasi
daryt valgyt. Su renda susilaikysi
me. Dėl daugiau informacijų rašy
kite:

J. M.,
R.F.D. 1, Box 712,

191 Harrison St., 
Clarktownship, Rahway, N.J.

(232-236)
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į TONY’S I
! UP-TO-DATE I

Į BARBER SHOP į 

1 ANTANAS LEIMONAS ’ 
h Savininkas J
~ 306 UNION AVENUE 
| Brooklyn. N. Y. ;
? Gerai Patyrę Barberiai J
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G. K

Receptų Specialistai: '
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV- 7-6288
B------------------------------------------------- 0




