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parodoma, kokias teises turi 
kiekvienas amerikietis, šiais 
isterijos laikais tai žinoti 
svarbu.

—o—
Su gruodžio 24 d. pradeda 

galioti nuožmusis Walter-Mc- 
Carran įstatymas. Visi ameri
kiečiai nepiliečiai turės užsi
registruoti ir su savimi visuo
met nešiotis registracijos kor
tą.

Registravimasis eis per* sau
sio mėnesi. Už neužsiregistra
vimą žmogus bus nubaustas 
kalėjimu.

—o—
Bet štai kokias teises turi 

kiekvienas amerikietis, tiek 
pilietis, tiek nepilietis. Jeigu 
ųjužkluptų koks valdžios a- 
gp?ntaš ir pradėtų kamantinė
ti, jis turi teise jam nieko ne
atsakyti pirma, negu gaus ad
vokato arba kokios nors or- 

* ganizacijos patarimą, kaip ir 
ką atsakyti. Jis turi teisę su
sisiekti su advokatu, organi
zacija bei draugu.

Komitetas pataria kiekvie
nam tai įsidėti galvon ir pa
sinaudoti, jeigu ištiktų reika
las. * <

✓ • —o---
Dabar jau turime CIO nau

ją prezidentą. Seniai buvo 
aišku, kad ton vieton atsisės 
automobilistų unijos prezi
dentas Walter Reuther. Jis 
tos vietos labai norėjo, seniai 
jos siekė ir jai ruošėsi. Tai 

Jiuvus viena iš jo gyvenimo 
l Ambicijų.

Bet Walter Reuther turįs 
dar ir kitą ambiciją. Jis norįs 
kada nors tapti Amerikos pre- 

» zidentu!
Walter dar jaunas vyras, 

tik 45 metų amžiaus. Laiko 
dar turi gražaus siekti ir tos 
garbės.

i Bet'tame ir bėda. Jis tų 
i , . ambicijų turi per daug. Au

tomobilistų unijoje jis su savo 
ambicijomis pasidarė diktato
riumi. Jeigu tokiu bandys tap
ti ir CIO, tai prasti pyragai.

Gerai, kad CIO unija šiek 
tiek apkarpė prezidento ga
lias. Murray jų turėjo per 
daug. 

—o—
Niekas nebepaiso Jungtinių 

Jautų konstitucijos. Joje aiž
iai pasakyta, kad organiza

cijos štabas niekam nepri
klauso, kad organizacijos tar
nautojai yra pasamdyti atlikti 
darbą ir jų nekontroliuoja jo
kia viena valstybė. Bet dabar 
sekretorius Lie gavo reikalavi
mą, kad kai kurie amerikie
čiai, dirbą Jungtinių Tautų 
organizacijose, būtų išmesti 
iš darbo. Jie esą “raudoni”.

Sekretorius Lie klauso ir 
šluoja žmones laukan. Kons
titucija ir žmonių teisės eina 
gurban!

—o—
Admirolas Kirk esąs įsitiki

nęs, “kad Kremlius bijo lais
vojo pasaulio”. Tame jo pa
sakyme tiesos labai daug. 
Kremlius juk dar nepamiršo, 
ką tas pasaulis davė ne tik 
jam* bet visai 'žmonijai 1940- 
1945 metais.

Bet taip pat juk visiems ži
noma, kad Washingtonas, 
Londonas ir Paryžius bijo so- 

. cialistinio pasaulio. Labai bi
jo. Tai skaitome spaudoje. 
Tai girdime per radiją ir te
leviziją kasdien. Ir pats ad- 

/r>.irolas ragina amerikiečius 
W’ioti, net drebėti iš baimės.

Tokie dabar laikai. Vieni 
kitų bijo. Bendradarbiavimas 
tarpe kapitalistinių ir socia
listinių kraštų vis menkėja.

» (Tąsa 4-tam puslap.)

TUNISIEČIAI IŠĖJO Į VISUOTINA 
STREIKĄ PRIEŠ PRANCŪZUS, KURIE 
NUŽUDĖ JU UNIJŲ VADOVĄ
Prancūzai su šunimis medžioja 
Tunisijos unijistus, patriotus

Tunis.,* Tunisija. — Per
eitos savaitės gale buvo nu
žudytas Farhat Hached, 
Tunisijos Darbo Federaci
jos sekretorius. Tad tuni
siečiai, protestuodami prieš 
francūzus kaip Hachedo 
žudikus, paskelbė visuotiną 
trijų dienų streiką.

Sustreikavo ne tik laiva- 
kroviai ir kiti darbininkai, 
bet ir Įvairūs tunisiečių biz
niai, uždarydami savo du
ris.

(Tunisija yra Franci jos 
kolonija šiaurinėje Afriko
je.)

Prancūzai, bijodami gy
ventojų sukilimo, įvedė 
griežtą karo stovį; arešta
vo 12 tunisiečių unijų vado
vų ir daro ablavą prieš vi
sus veiklius Tunisijos pa
triotus. Kariškai ginkluo
ta policija ir kareiviai net 
su šunimis juos medžioja.

Prancūzų žandarai taip
gi nuduoda, būk ieško, kas 
nugalabino Hachedą...

Jis, ryžtingas kovotojas 
už Tunisijos išva davimą 
nuo Franci jos, buvo nužu
dytas šūviais iš kulkosvai
džio.

Malšindami gyventojų 
demonstracijas, fra ncūzai 
nušovė dar bent vieną tu
nisietį ir daugeli sužeidė.

Streikieriai demonstran
tai vartė bei daužė francū- 
zų automobilius, padegė po
licijos stotį Hammoje ir iš
sprogdino porą bombų.

•Bomba apardė vasarna
mį Abdo Bei Chodžios, bu
vusio Tunisijos žemdirbys-

Geso eksplozija name 
sudegino 6 vaikus

Pittsburgh. — Sprogus 
gesui mediniame trijų 
aukštų name, tuoj užsilieps
nojo gaisras, kuriame ir 
sudegė visi šeši Roberto ir 
Rožės Moultisu vaikai, nuo 
ketverių iki 14 metų am
žiaus.

Geso priplūdo vidun, kuo
met automobilis, vairuoja
mas 17 metų berniuko Joh- 
no Liputo, trenkė j paniu
ro sieną priešakyje Moulti
su namo. Automobilio smū
gis išnarino geso vamzdį, 
kuris buvo įvestas per tą 
siena.

Automobilistas areštuo
tas ir laikomas už $5,000 
užstato iki teismo. •

Tunisija.—Tunisiečiai ap
šaudė karini francūzu tro- l c
ka, užmušdami viena karei- 
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vį ir sjjžeisdami tris.

Maskva. — Tūli metalinio 
fabriko viršininkai tapo 
nuteisti 20 metų kalėti už 
nusukimą 185,000 rublių.

ORAS. — Nešalta ir da
linai apsiniaukę.

tės ministro, francūzu pa
taikūno. (Bei Chodža da
bar yra vienas iš Franci jos 
delegatii Jungtinėse Tauto
se.)

Naujasis pranešimas tei
gia, kad francūzai nužudė 
20 tunisiečių, o tunisiečiai 
užmušė 2 francūzus.
7 Morokko Darbo Unijų Są
junga taipgi paskelbė vi
suotiną streiką; tuom rodo 
paramą tunisiečiams, kovo
je prieš francūzus. — Mo
rokko yra kita,, didesnė 
francūzu kolonija, šiaurinė
je Afrikoje.

Čiangininkai nužudė 
dar 38 kaip “šnipus”

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai nu
kapojo galvas dar 9 žmo
nėms kaip įtariamiems, “ko
munistų šnipams.”

Nuo pereito mėnesio 26 d. 
iki šiol čiangininkai nužu
dė jau 38 asmenis kaipo 
pritarėjus Kinijos Liaudies 
Respublikos.

Vietnamiečiai plačiau 
apsupa francūzus

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atakuoja 
francūzus į pietus nuo Ha
noi didmiesčio. Kiti liaudi
ninkų būriai puola apsup
tus tvirto viškame Nasan 
mieste francūzus, į vakarus 
nuo Hanoi.

Tais žygiais vietnamie
čiai grasina apeiti iš pietų 
ir vakaru esamus Hanoi 
fra/ncūzus.

Francūzai, tačiau, sakosi 
atmuša jų atakas.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
šovę dar 3 Amerikos lėk
tuvus.

Fabrikantai pabėgo iš valdinės komisijos; smerkia 
Trumaną už pripažinimą mainieriams $1.90 priedo

Washington. — Penki fa
brikantų atstovai urmu pa
sitraukė iš valdinės algų 
nustatymo komisijos, pik
tai protestuodami, kad' pre
zidentas Truman as užgyrė 
angliakasiams uždarbio 
priedą po $1.90 per dieną.

Algų komisija pirmiau 
pripažino: angliakasiams tik 
$1.50 priedo per dieną, nors 
jie išsiderėjo iš kompanijų 
$1.i90.

Komisija susideda iš 15 
narių — 5 nuo valdžios, 5 
nuo darbini nkų ir 5 nuo 
samdytojų.

Fabrikantai, bėgdami iš

| Amerika laiko užsieny j 100.000 
savo politikierių ir jų tarnų

Washington* — Jungtinės 
Valstijos laiko apie 200,000 
savo valdininku įvairiuose 
svetimuose k r a š tuose ir 
samdo 213,60.0 tena į t i n i ų 
žmonių kaip, civilinių tar
nautojų.

,0 daugiausia jų privary
ta, į amerikines įstaigas, dėl 
“tarpsavinio s a u g u m o,” 
kaip kad vadinamas fondas 
svetimiems kraštams remti 
prieš Sovietų Sąjungą.

Demokratas s e n U t orius 
Tom Connally, Senato už
sieniniu reikalu komiteto 
pirmininkas., ir re]5ubliko- 
nas senatorius Alexander 
Wiley reikalauja sumažinti 
tą civilinę Amerikos armi
ją užsienyje — n.ėeikvoti

Valdžia sako, amerikonai 
gali pirkt Irano naftą, bet 
anglai gali ją užgrobti

Washington. — Daugelis 
biznierių klausinėjo val
džią, ar leistina būtų jiems 
pirkti aliejų - naftą iš Ira
no.

Valstybės, departmental, 
dabar atsakė, jie r galėtų 
mėgint pirkti naftos ,ar ga
zolino iš Irano, bet Anglija 
galėtų užgrobt jų pirkinius. 
Amerika neužtars saviškiu 
pirkikų.

Iranas pernai pavasarį 
suvalstybino buvusiąją an
glų naftos pramonę Irane. 
Tad Anglija užblokavo naf
tos gabenimą iš Irano į ki
tus. kraštus. < .

Anglų valdžia išsiuntinė
jo persergėjimus'- įvairioms 
šalims:—Jei kas pirks naf
tą iš Irano, tai bus “vog
to turto” pirkėjas, ir An
glija reikalaus, kad jis an
glams užmokėtų už pirki
nį.

Kariniai Anglijos laivai 
todėl galėtų sulaikyt pre
kinius laivus, gabenančius 
amerikonams irani š k ą j ą 
naftą. Be to, Anglija galė
tų užareštuot amerikonų 
pirktą iš Irano naftą, kuo
met laivai su ja staptelėtų 
uostuose draugiškų an
glams kraštų.

komisijos pereitą šeštadie
nį, nusiuntė pre z i d e n t u i 
Trumanui aštru laiška, ku- c v 7

riame sako, kad jo valdžia 
tik “veidmainiauja, nuduo
dama, jog tvarko darbinin
kų algas.” Jie smerkia val
džią už “pasidavimą huli- 
hanizmui” iš mainierių pu
sės. ,

Fabrikantai savo protes
to laiške pasakoja, kad 
Trumanas, pripažindamas 
angliakasiams tokį algos 
pakėlimą, “skriaudžiąs” ki
tus., mažiau uždirbančius 
žmones. Kartu jie perspė
ja, kad prezidentas tuo pri

dek pinigų dykūnams poli- j 
tikieriams ir jų tarnauto-! 
jams.

Sen. Wiley sako;
“Keliu svetimu šalių val

džios net nusigąsta, maty
damos, kad mes ten laiko
me tokią didžią daugybę 
žmonių- diploma t i n ė še ir 
pagalbinėse savo įstaigose.”

O senatorius Connally, 
sugrįžęs iš vakarų Euro
pos, raportuoja, jog ten ra
do tikrus knibždyn.us ame
rikonu vald’iniAkų -.valdi
ninkėlių, ir daugelis jų tik 
bergždžiai zulinasi, imdami 
algą už dykinėjimą.

Tatai C o n n a 11 y matė 
Franci jo j, vakarinėj Vokie
tijoj ir keturiuose kituose 
vakarų Europos kraštuose.

Indijos delegatas sako, 
amerikonai kalti už 
karo tęsimą Korėjoj

Philadelphia. — Krišna 
Menon., Indijos delegatas 
Jungtinėms Tautoms, kal
tino Amerika už karo pra
tęsimą Korėjoje.

Kalbėdamas per televizi
ją, jisai sakė, būtų buvę ga
lima padaryti taiką jau 
pirm poros metu. Bet Ame
rikos lėktuvai tada ėmė 
sprogdinti vanden - elektros 
jėgaines Šiaurinėje Korėjo
je prie Jalu upės, tai yra, 
prie pat Mandžūrijos sie
nos, Dėl to nusigando Ki
mia, ir leido kinams eiti į 
talka Šiaurinei Korėjai 
prieš amerikonus. Taip ir 
užsitęsė karas. - c

Kubos lėktuvo nelaimėj 
žuvo 37 žmonės

Hamilton, Bermuda. — 
Jūron .n u k r i t o keleivinis 
Kubos lėktuvas, skridęs iš 
Europos i Kubą per Azorų 
salas ir Bermuda. Prigė
rė 37 žmonės, daugiausia 
portorikiečiai, kubiečiai bei 
kiti lotvnu amerikiečiai, v

Viso lėktuve buvo 41 as
muo — 8 įgulos nariai ir 33 
keleiviai. Iš jūros išgelbėta 
tiktai 4.

pažinimu paskatinęs kitų 
pramonių darbininkus gra
sinti streikais, reikalaujant 
daugiau algos.

Kuomet valdinė algų ko
misija numušė 40 centų nuo“ 
Mainierių Unijos išsiderėto 
priedo, tai jie streikavo. 
Tik kada Trumanas, pasi
taręs su unijos pirmininku 
J. L. Lewisu, paragino dirb
ti, tai jie sugrįžo darban, 
tikėdamiesi, kad preziden
tas teisingai su jais, pasi
elgs — pripažins jiems vi
są laimėjimą.

Fabrikantų atstovai, da
bar bėgdami, iš valdinės ko-

GRĮŽDAMAS IŠ KORĖJOS 
EISENHOWER TARIASI 
KARO KLAUSIMAIS
Korėjos liaudininkai spėja, kad 
Eisenhoweris platinsiąs karą

Wake sala. — Busimasis 
prezidentas Eisenhoweris, 
praleidęs tris dienas Pieti
nėje Korėjoje, išlėkė iš ten 
pereitą penktadienį vakare 
ir atskrido į Guam salą, 
kur jo laukė šarvuotlaivis 
Helena.

Kariniai pasitarimai laive
Plaukdamas šarvuotlai

viu linkui Hawaii salų, Ei- 
senhoweris staptelėjo 
Wake saliukėje. Ten į šar
vuotlaivi įsėdo John Foster 
Dulles, Eisenhowerio ski- 

i riamas valstybės sekreto
rium; du kiti busimieji Ei
senhowerio ministrai; ge
nerolas Lucius, f). Clay, bu
vęs okupacinis amerikonų 
komandierius vakarinei Vo
kietijai, švelnus link nacių, 
bet artimas asmeninis Ei
senhowerio draugas, ir kiti 
jo patarėjai.

Šarvuotlaivyje tai]) pat 
yra Charles 'E. Wilsonas, 
busimasis Eisenhowerio gy
nybos sekretorius, ir gen. 
Omar Bradley, visų karinių 

.Amerikos štabų vadas. Wil
sonas ir Bradley sykiu ir 
Korėjop skrido su'Eisen- 
howeriiu

E i senh owe ris. i y ž ti.nga i 
tariasi su jais apie karinius 
ir .politinius planus kas lie
čia Korėją.

Kuomet šarvuotlaivis He
lena atplauks į Perlų Uos
ta, Hawajuose, tai dar dau
giau karininku ir republi- 
konų politikierių ateis į ka

driniai - politinius, pokalbius 
su Eisenhoweriu.

■ Čechoslovakija pavaro 
Izraelio atstovą

Praga.— čechoslovakijos 
valdžia pareikalavo, kad Iz
raelis atsiimtų savo atstovą 
A. L. Kųbovy. Jisai kalti
namas, kad suokalbiavo su 
šnipais - išdavikais, nuverst 
demokratinę čechoslovaki
jos liaudies valdžią.

misijos, pareiškė, jog ne
paisant streiko, valdžia tu
rėjo laikytis komisijos nu
tarimo.

Roger L. Putnam, ekono
minio pastovumo valdybos 
direktorius, pareiškė, kad 
jau šią savaitę gaus penkis 
kitus samdytojų atstovus į 
algų komisiją vieton pabė
gusiųjų. Sykiu jis užtikri
no, kad ir toliau kontro
liuos darbininkų algas.

Iš komisijos ’pabėgo H. 
A. Hennessy, Nacionalio 
Fabrikantų Susivienijimo 
direktorius; M. E. Stone, 
Bendix Orlaivių korporaci
jos direktorius^ ir kt.

Šiaurinė Korėja įžiūri, 
kad jisai platins karą

Pyongyang. — šiaurines 
Korėjos liaudininkų radijas 
įspėjo, kad gen. Eisenhowe
ris, naudodamas savo atsi
lankymą pas Pietinės Ko
rėjos tautininkus, stengsis 
paplatinti karą, gal ir prieš 
Kinijos- Liaudies Respubli
ka. *■ •

Korėjos liaudininkai sa
ko: — Eisenhoweris, kan
didatuodamas į preziden
tus, žadėjo keliauti Korę- 
j on, tik apgavingai kelda
mas amerikiečiu vilti, kad c V 7
jis stengsis užbaigti korė- 
jinį karą.

Eisenhowerio kelionė 
į Pietinę Korėją

Iš New Yorko Eisenhow- 
eris nuskrido į Pietinę Ko
rėją pereitą antradienį. Iš 
Korėjos*. išvyko penktadie
nį vakare.

Per tris dienas tarėsi su 
fronto komandieriais; va
žinėjo džypsais už keleto 
mylių nuo mūšių' linijos; 
paskraidė lėktuvu, iš toliau 
stebėdamas frontą. Lankė
si ir sužeistųjų ligoninėje.

Su Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidentu Syng- 
manu Rhee Eisenhoweris 
kalbėjosi du kartu, viso vie
ną valandą.

Rhee ragino amerikonus 
pradėti visuotiną ofensyvą 
ir “nušluoti” šiaurinės Ko
rėjos liau d i n i n k u s ir jų 
bendrus kinus iki pat Jalu 
upės, Mandžūrijos rube- 
žiaus. Prašė apginkluoti 2,- 
600,000 pietinių tautininkų 
ir duoti daugiau dolerinės 
paramos.

Eisenhoweris gyrė Syng- 
maną Rhee ir jo armiją, 
kariaujančią išvien su ame
rikonais.

Rhee buvo subūręs500,000 
savo tautininkų sostinėje 
Senule sveikinti Eisenhow- 
erį ir prašė jį kalbėti mi
niai. Eisenhoweris nesuti
ko.

Neturi recepto greitam 
karo laimėjimui

Pirm išlekiant iš Seoulo, 
Eisenhoweris perskaitė ko
respondentams pareiškimą, 
kur sakė daug naujų daly
kų patyręs Korėjoje. Kar
tu prisipažino “neturįs jo
kio tikro recepto nei jo
kios gudrybės” greitai ką
rą laimėti.

Amerikiniai koresponden
tai spėja, jog už keleto va
landų pirm EisenhoweHui 
išlekiant iš Seoulo, atskridę 
“IĮ komunistų lėktuvų” į 
tą apylinkę, kurie gal norė
ję užklupti ’ Eise.nhowerį 
oi'e. Bet amerikonai nuvi
ję juos šalin.
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IŠLEISTI JUOS!
ELLIS ISLANDO kalėjime, ar kaip, tą vietą pavadinsi

me, sėdi septyni vyrai, sveturgimiai. Jie, ten sėdi jau 45 
dienas. ■

Crown Point, Ind., kalėjime sėdi sveturgimė moteriš
kė, Mrs. Katherine Hyndman,—ji ten sėdi jau 63 dienas.

Šitie žmonės nieku nenusikaltę—“nusikaltę” tik tuo, 
kad jie gimė ne mūsų krašte, čia augo, čia dirbo, čia vei
kė, čia ilgus metus praleido.

Jie nepaleidžiami po jokia bėla. O tai reiškia, kad 
jiems atimtos konstitucinės mūsų krašto teisės, teisės, 
dėl kurių Amerikos žmonės ilgai ir sunkiai kovojo. •

Jie laikomi kalėjime pagal McCarrano įstatymą, kuris 
nėra konstitucinis, kurį prezidentas T ru m anas vetavo. 
Nežiūrint to, justicijos departmentas šituos vyrus ir mo
terį tebelaiko kalėjime, neišleisdamas po jokia belą!

lai turėtų priversti pagalvoti kiekvieną Amerikos pi
lietį, kiekvieną gyventoją. Jeigu šiandien tiems žmo
nėms taip yra, lai rytoj ar po ryt gali būti (jei nebus 
rimtai prieš tai kovota) jums.

Tenka ryžtingai kovoti už šitų žmonių išlaisvinimą. 
Pirmas tam žingsnis jau daromas: šiandien, gruodžio 9 
d., Webster Hali, 119 East 11th St., New Yorke, įvyks 
masinis mitingas, kuriame bus reikalauta, kad laiko
mieji kalėjime sveturgimiai būtų išleisti į laisve po bėla.

Mitinge privalo dalyvauti kiekvienas, kuriam tik lei
džia aplinkybės.

KITAS SVARBUS ŽINGSNIS, daromas sveturgi- 
miams ginti: šio mėnesio (gruodžio) 13 ir 14 dd. De
troite įvyks sveturgimiams ginti konferencija,—-konfe
rencija, kurioje dalyvaus iš viso krašto įvairių organi
zacijų atstovai. • Konferenciją šaukia Amerikinis Sve
turgimiams Ginti Komitetas.

Tai didžios svarbos konferencija, turint galvoje tai, 
kad ji bus nukreipta prieš Walter-McCarran įstatymą, 

7 įeinantį į galią šio mėnesio 24 d.
Walter-McCarran įstatymas taipgi buvo prezidento 

v* . Trumano vetuotas. Prieš šį įstatymą kovoja plačiosios 
I amerikiečių masės, žymūs politikai ir visuomenininkai. 

Prieš šį įstatymą, dėl jo atšaukimo, privalo būti sumo
bilizuota juo didesnė žmonių jėga; Na, ir ši konfe
rencija kaip tik sieksis tai padaryti.

Be to, šioje konferencijoje bus išdirbti planai, kaip 
ginti visus sveturgimius, puolamus ir persekiojamus.

Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti atlieka 
neįkainuojamą darbą, gindamas sveturgimių teises. Jis 
reikalingas ne tik moralės, o ir medžiaginės paramos.

Komitetas turi milžiniškų išlaidų. Todėl, kas išgali, 
; privalo jam padėti aukomis.
fe ' ..................................—.......................... L ■■ n ..................

L PIKTA PROPAGANDA
REAKCINIS CHICAGO TRIBUNE šaukia: žudyti 

Julių ir Ethelę. Rosenbergus.
New York Post, besivadinąs liberaliniu, sako tą 

patį.
New York World-Telegram-Sun varo piktą kampaniją 

prieš tuos žmones, kurie ragina prezidentą Trumaną su
teikti Rosenbergams susimylėjimą, neleisti juos žudyti.

Tą patį galima pasakyti ir apie visą eilę kitų komerci
nių laikraščių: visi vienu ypu rėkia: “Žudyti Rosenber-

' Tik stambioji žydų spauda, “Forwards” ir kiti dien
raščiai, kiek tiek suprotėjo ir sako: Rosenbergai buvo 
neteisėtai nusmerkti mirti ir jie neturėtų būti žudomi 
elektros kėdėje.

Tuo pačiu kartu vis daugiau ir daugiau žmonių pa
sisako prieš Rosenbergų žudymą. Vis daugiau žmonių 
siunčia prezidentui Trumanui laiškus ir telegramas, pra
šydami, kad jis suteiktų Rosenbergams susimylėjimą.

----------L.............. ....... .......................................................

REUTHER LAIMĖJO
KAIP MANĖME,. taip ir įvyko: CIO suvažiavimas tos 

organizacijos prezidentu išrinko Walter Reutherį, au- 
„ tomobilių pramonės darbininkų unijos prezidentą.

Jis gavo 3,079,181 balsą, gi jo oponentas Haywood 2, 
| 613,101.

* Reuther yra gerai pasižymėjęs, kaip organizuoti ma- 
;; šiną balsams gauti. Savo talentą jis ne kartą parodė au- 

tomobilių unijoš suvažiavimuose.
Balsavimas Čia buvo atliktas vardošaukiu. Kai kurių 

L linijų atstovai, balsuodami už Reutherį, sakoma, prastai 
jautėsi, kadangi jie paskutinę minutą pakeitė savo nu- 
sistatymą: pirmiau sakėsi balsuosią už Hayvvoodą, o kai 

. balsavo—balsavo už Reutherį.
Tieša, padaryta tam tikrų koncesijų ir Haywoodui: 

;jis išrinktas veikiančiuoju vice-prezidentu su plates.nė- 
;r mis teisėmis, negu turėjo iki šiol.
!: konstitucijos pataisymu, visi trys CIO virsi-
-z mukai — prezidentas, veikiantysis, vice-prezidentas ir se

kretorius, — rinksis į posėdžius su kitais astuoniais vi- 
ce-prezidentais ne rečiau, kaip du kartu per mėnesį.

Taip,

KAIP JIE MULKINA 
ŽMONES!

Tūlas Eolas Sandaroje 
rašo:

Tėvų Jėzuitų leidžiamam 
žurnale “žvaigždė” tilpo toks 
užklausimas:

“Girdėjau, kad mano se
suo Lietuvoje numirė. Už jos 
sielą užprašiau . šv. mišias. 

Paskui sužinojau, kad ji dar 
tebėra gyva. Ar tos 
jai padėjo?”
Atsakyme pažymėta:

padėjo. Užprašydama šv. mi
šias jūs norėjote padėti savo 
seseriai...”

Čia jau man ne visai aišku 
kame gi toji pagalba pasireiš
kė? Linkėti amžino poilsio 
žmogui,* kuris yra dar gyvas 
neatrodo korektingu dalyku.

Žinoma, tai nekorektin- 
gas dalykas! Bet kas jo 
paiso. Žmogus, kuris “už
prašė” mišias, turėjo užmo
kėti pinigus. O-tuos pini
gus pasiėmė kunigėlis. At
sakyme, kaip matome, 
“žvaigždės” redakcija ne
pasuko, kad moteriškės už
pirktos mišios padėjo jos 
sesutės dūšiai, gyvenančiai I 
Lietuvoje. Ne! 
taip atsako: “ 
jo.” * 
kunigėliui, paėmusiam pi-' _•__. _

I KONFISKUOJA 
i

Vilnis rašo:
Irano žmonės yra

j biedni, 
vusiam 
Qavam

į dolerių, 
valdžia
Qavarpo 
pinigų bus

.nėrns, kurie sužeisti laike 
riaušių ir policijos puolimuose 
laike Qavarno , režimo kilu
siose .demonstracijose.

Qavamas, jo žmona ir sū
nus nebadaus. Jiems palieka
ma $160,000. Su tiek turto 
ne tik Irane, bet ir bile kur 
žmogus nebus alkanas.

Konfiskavimas buvusio pre- 
miėro turto vienu atžvilgiu 
yra reikšmingas. Pasirodo, 
jog ne vien, komunistinės val
džioj konfiskuoja didelius 
perteklius, bet kai kur tai 
daro ir konservatyvės kapita
listinės valdžios.

Įdomu ir tas, kad dėl kon
fiskavimo Irane nekyla triuk
šmas ’’Laisvojo pasaulio 
stinėse.

Beje, ver^a pastebėti, kad 
Qavam praturtėjo tarnauda
mas Britanijos aliejaus inte
resams, kurie biednino Irano 
žmones.

Aišku, musų 
O kas apmo-

Kuomet Senas Vincas 
lankėsi Floridoje ir parašė 
įspūdžius, tai po to skun
dėsi man, kad gavęs kelis 
laiškus su , “pabarimais,” 
kodėl Floridos neišgyręs. 
Laiškų rašytojai sakę, būk 
floridiečiai norį, kad visi 
turistai Floridą girtų.

Ar visi floridiečiai nori, 
kad turistai Floridą girtų, 
šį klausimą paliksime keva-' 
le neišlukštenę. Bet kad 
Florida užsitarnauja gyri
mų, tai, manau, ir laiškų 
autoriai sutiks.

Paimkime tik Miami 
Beach, čia randasi pui
kiausi viešbučiai ir sezono 
laiku už kambarį skaito tik 
nuo 35 dolerių ir viršaus ne 
už valanda, bet už visas 24- 
rias valandas! Ar tai dar 
jums brangu?

Į tuos viešbučius suva
žiuoja ponai ir ponios; ki
šeniniai “profesoriai,” šir
džių “nuramintojos,” dole
riniai “magikai” ir daugy
bė nepaprasto stono asabų.

Ponios atsiveža bereika
lingo bagažo: kiaunių, bo-

Avė., aristokratiškoje New 
Yorko apylinkėje ir mokės 
$9,000 rendos į metus.

Matot, kaip esama! Iš 
“panelės” pavirto “commit
tee” ir tas “committee” nu
sisamdę Fifth Ave., New 
Yorke, patalpas, už kurias 
per metus nuomos mokės 
net $9,000!...

Tose patalpose
įvairūs ponai, gaudami $300 
per mėnesį (minimum) al
gos. Jų darbas bus toks, 
kad jie nieko nedirbs. Nie
ko nedirbdami, jie “va
duos” Lietuvą. Vadavimas 
bus toks, kad jie plūs Lie
tuvą, kiek jų liežuvis išga
lės.

Na, o kas gi jiems ap
mokės algą? 
vyriausybė.
kės tą brangią nuonią—$9,- 
000 per metus? Mes neži
nome, bet reikia spėti, *jog 
mūsų krašto iždas, o jei ne 
—tai aukų paprašys iš 
žmonių, sakydami, kad jos 
reikalingos “Lietuvai va
duoti.”

----------- Ar dar vis atsiras užten- brų, sidabrinių lapių ir ki- 
! Ten tik karnai negalvojančių žmo- tokių 
Taip, pade- nelių, kurie 

O tai reiškia, padėjo i duos?
Nežinome!

Žymieji Amerikiečiai
Michael Anagnos (lapkri

čio 7, 1837-birželio 26, 1926).

jiems

ma- 
aki-

vi* 
iš

šis Amerikos graikas švie
tėjas buvo gimęs Epirus, tada 
Turkijos okupuotoje Graikijo
je. Baigęs Athenu Universi
tetą, jis netrukus p ag ar sew 
kaip žurnalistas ir politiku^* 
vienas iš tų sukėlusių Graiki
jos išsilaisvinimo karą. Būda
mas 30 metų jis pasisiūlė sek
retoriauti ir vertėjauti ameri
kiečiui Dr. Samuel Gridley 
Howe, atvažiavusiam iš Gre
tos salos. Dr. Howe prisikal
bino Anagnos važiuoti Ameri
kon ir įstoti į Perkins’o Aklų
jų Instituto Bostone profesū
rą, kurio direktoriumi jis 
pats. buvo. Michael Anagnos 
netrukus prasimušė kaip pui
kus pedagogas ir tapo aklųjų 
vaikų darželių pionieriumi. 
Vėliau jis vedė Dr. Howe du
kterį, o uošviui mirus, perė
mė-Instituto vadovybę. Jo 
metiniai raportai turėjo žy
mios įtakos ne tik aklųjų švie
timui Anu/rikoje, padaryda
mi jį 19 šimtmečio vienu žy
miausių amerikiečių švietėju.. 
Viena jo mokinių yra garsio
ji Helen Keller, kuri nors 
silaukiusi 70 metų, > te)
nenuilstanti darbuotoja la&ui 
tokių, kaip ji pati. Michael 
Anagnos mirėu keliaudamas 
po Artimuosius Rytus savo 
sveikatos ir jo įsteigtųjų Grai
kijoje laisvųjų mokyklų rei
kalais.

pu- 
ėra

nigūs.
Jėzuitai moka “galvoti, 

moka biznį varyti!

TORONTO ŽMONIŲ 
BŪKLĖ

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

Daug kas sako, kad Toron
tas yra turtingiausias miestas. 
Iš paviršiaus atrodo, kad To
ronto gyventojai visi pasitu
rinti. Bet statistikos parodo 
visai ką kitą.

Kandidątas į aldermanus 
Norman Freed savo kalboje 
per radio patiekė statistinių 
davinių (pagal vyriausybės 
cenzą), kurie tiesiog stebina. 
Tik įsivaizduokit, 20,000 dar
bininkų uždirba vos po $500 
į metus. Tai neišeina nei po 
$10 į savaitę. 143,000 darbo 
žmonių pajamos per metus 
sukasi tarp $10 ir $38 į sa
vaitę. žinoma, jeigu jie nuo
latos dirba. Tai nėra kuo la
bai girtis.

Mažai uždirbančių šeimos 
neišgali padoriai gyventi. Y- 
pač tokioms aukštoms nuo
moms esant. Butas paima 
daugiau, negu maistui lieka. 
Gydytojai ir vaistai tokioms 
šeimoms tebėra tiktai svajonė.

Pažangūs žmonės, kurie 
keltų tokius dalykus aikštėn, 
vestų kovą už sveikatos ap- 
draudą, už geresnį aprūpini
mą beturčių, būtinai reika
lingi visose miesto valdžios į- 
staigose — kontrolierių tary
boj, valdyboj ir apšvietos ta
ryboj. Kaip Norman- Freed ir 
kiti .nurodo, didelių biznie
rių, advokatų ir nejudomo 
turto savininkų nei kiek ne
baugina ligos ar koki trūku
mai. Jie gauna dideles paja
mas, o prie to, dar algas gau
na, gurias šiais metais jie pa
sikėlė 50 pVocentų.

NUKALBĖJO!
Chicagos Sandaroje skai

tome:
Iki šiam laikui lietuviška 

grupė prie “Free Europe” 
organizacijos New Yorke va
dinosi “Lithuanian Panel”, 
arba populiariai kalbant — 
“panelė”.

Šiomis dienomis toji grupė 
persi krikštino į Lietuvos Lais
vės Komitetą, arba angliškai 
— “Committee for Free Lit
huania”. Tas komitetas drau
ge su latviais ip estais nusi
samdę patalpas prie Fifth

labai 
bet tas nekliudė bu- 

premierui Ahmcd 
susikrauti milionus 

Premiero Mossadegh 
tačiau konfiskuoja j 

$17,000,000.' Iš tų ' 
apmokėta žmo- 

sužeisti

brangių gyvūnėlių 
aukas kailių. Tuo tarpu čia šilta, 

' tokie parčdalai visiškai nę- 
i reikalingi. Ir štai atsiran- 
I da geraširdžių, pasigaili po- 
i nių ir tuoj aus apvalo nuo 
nereikalingo griozdo kam
barį. Ar tai sakysite, kad 
čia prastas patarnavimas?

Negana to. Atsiveža vi
sokių auksinių, deimanti
niu ir kitokių blizgučių. Ir 
kokiems p.aibeliams tie visi 

I blizgučiai reikalingi? Juk 
j jais apsikarstę, apsisagstę 
I negi voliosis pajūryje smil- 
I tys.e. Čia vėl pribūn.a ge- 
' radariai, kurie ir nuo tų 
nereikalingų blizgučių pa- 
liuosuoja, palengvina.

Dabar eikime prie ponų. 
Jų yra įvairių — pilvotų, 
storų, plonų ir sudžiūvusių, 
bet visų kelnių kišeniai iš- 
pumpę, dolerių prikimšti. 
Viena, išpumpusiais kiše- 
niais vaikščioti negražu, o 
antra, čia Visi dėvi trumpas 
kelnaites. Kad kišenius su- 
bliuškinti, yra visokių prie
monių. Vieniems, sublūkš- 
ta bevažinėjant į šunų ir 
arklių lenktynes, kitiems 
belankant kitokias įstaigas.

Kuriu kišeniai neišsituš
tina šunelių ir arklelių 
lenktynėse, tai tokiems pa
tarnauja kelniniai “profe- 

1 šoriai.” Kada ponai sugu
la, tai, suprantama, negi

so-

Mažesne bus geda
(Feljetonėlis) t

Jūsų Dėde Vincas fige- 
riuoja ir negali išfigeriuoti, 
iš kur pas mus randasi tiek 
daug politiškai nesubren
dėlių, kad už Korėjos karą 
suverčia visą bedą ant pre
zidento H. Trumano? Jei
gu jūs, politiški neprausta
burniai, bent kiek atidary
tumėte savo akis, tai raus- 
tumėte iš gėdos, taip saky
dami.

Tiesa, jau, dievui dėkui, 
treti meteliai eina, kai mes, 
atsiprašau — mūsų vaikai 
kariauja. Ne tik mūsų, bet 
dar ir kitų šešiolikos tautų 
jaunuoliai, o karas vis ant 
tos pačios vietos.

Kame tokio ant vietos 
trypimo karo priežastis? 
Juk mūsų laikraščiai bėi 
radijo žinių pranešėjai kas
dien kad muša, tai muša 
priešą, ir vis aplink tą pa
tį kalną.

Tuose posėdžiuose, raminasi Haywoodo šalininkai/ pa
starasis turėsiąs daugumą balsų ir tuo būdu galėsiąs 
“suvalyti” Reutherį.

Matysime!.

Vieni sako, kad mūsų ka
reiviai nežino, už ką ka
riauja, tai ir nesiseka. Ta
čiau jūsų Dėdė Vincas ma
no, kad jeigu jie žinotų, už 

' ką ten kariauja, tai nežinia, 
kas būtų.

Pamatinė karo nesiseki; 
mo priežastis, vyručiai, glū
di tame, kad Korėjoj tokio 
padgro,<ką jūs vadinate, ka 
ru, visai nėra. Taip sako 
mūsų prezidentas Truma
nas, kaip kirviu į kaladę 
įkirsta, ir dacol! Ten eina 
tik policinė akcija. O po
licinė akęija su karu, nors 
iš esmės, nedaug kuom ski
riasi, bet po garbingos per- 

. galės obalsiu, karas atver
čia patį kazyrų tūzą ant 
karvedžio st?-lo.

Su Korėjos policine akci
ja įsivėlę, nei tas gaidelis 
į pakulas, turime kaip nors 
išsinarplioti.

Gi dabar, išsprogdinus 
pragarišką bombą, ne tik 
ant širdies pasidarė leng
viau, bet pakilo ir kariškas 
ūpas — iš policinės akcijos 
šokti į trečią pasaulinį ka
rą!

guls, ot, šiaip sau, mužikiš
kai, jie nusimauna kelnes, ir 
pasideda paliai lovą. Ryte 
atsikėlę randa kelnes nu
mestas kur nors patvoryje, 
bet kišeniai ištuštinti.

Vyrams yra dar ir kito
kių malonybių. Užeina į 
gėryklas. čia tuoj aus susi- 
bičiuliuoja su maloniomis 
panelėmis. Jos meilios, lipš
nios, malonios, kaip angelė
liai, su viskuo sutinka. Ūžia 
per’ visą naktelę, paskui vy
riškis vedasi pas save nak
vynėn. Kuomet ryte nm 
bunda, tai kambaryje ne
randa nei panelės., kurią bu
vo atsivedęs, nei pinigų, nei 
kitokių brangenybių, ku
rias su savimi turėjo, ir 
netgi nepajunta, kaip nuo 
jo piršto žiedą, $1,500 ver
tės, numauna. Bet jeigu 
panelė pas -save vedasi, tai 
jau nusiveda tokion viete- 
lėn, iš kurios išsinešdina 
be kelnių ir žipono, o 
garyčioms — juodus 
nius suteikia.

Tuo tarpu policija 
siems nuskriaustiems
reiškia savo gilią užuojau
tą, viešai, per'spaudą pra
neša jų n.uotikius, visus 
pergyventus malonu mus, 
padarytas jiems skriaudas 
ir skausmus. Už praneši
mus nereikalauja nei atly
ginimo, c?

Ar ir dabar sakysite, kad 
Floridą nereikia girti? Juk 
čia turistai priimami iš
skėstomis rankomis, spau
džiami prie karštų širdžių, 
visokeriopai aptarnaujami, 
paliuosuojami nuo nereika
lingo bagažo, kurį jie čia at
velka, suteikiama jiems mei
lumų ir malonumų ! Tai ko
kių paralių jiems dar dau
giau reikia? Ar nori, kad 
už kojų paėmę ir į vandenį 
panardytų? Juk tą jau pa
tys gali atlikti.

Dar vienas turistams pa
togumas. Jeigu turistas ar 
turiste ir kriminaliai nusi
kalsta, tai kąlėjiman nepa- 
tupdo, užsimoka piniginę 
bausme, tik ne mažiau šim- v 7

tinės, ir gali keliauti savais 
keliais.

Lapkričio 13 d. atsidarė 
šunelių lenktynės. Tą pa
čią dieną ir kelniniai “pro
fesoriai” atidarė savo se
zoną. Spauda jau pranešė, 
kad tą pačią dieną.keli tu
ristai rado savo kelnes pa
tvoryje išmestas. O kelmi
niai “profesoriai” laimėję 
keletą šimtų dolerių.

Per pereitą sezoną tik 
Miami ir apylinkėje į ar
klių lenktynių iždus suplau
kė virš 300 milijonų dole
rių. Kiek šuneliai gavo — 
neteko patirti, bet, veikiau
siai, ne mažiau už arklelius.

Reikia priminti, kad į čia 
atvažiuoja ir kita rūšis tu
ristų. Bet į tuos turistus 
nekreipia domės nei kelni
niai “profesoriai,” nei, šir
džių “ramintojos,” nei dole
riniai “magikai.” Ši turis
tų rūšis įlenda į tokius 
“viešbučius,” kaip lietu
viams žinomi Mockaus ir 
kitų. Jie pasikaitina sau
le, pasivolioja smiltyse ir 
vėl. traukia atgal. Į jų ki- 
šenius nekreipia atydos, 
nes neišpumpę.

Taigi dabar patys spręs
kite, ar neverta Floridą 
girti? Manau, kad verta.

švenčioniškis

Henry Willard (balandžio 
10 1835-lapkričio 12, 1900).

Gimęs Bavarijoje Willard 
pasižymėjo šiame krašte kaip 
puikus žurnalistas ir geležin
kelių tobulinto j as. I šį kraštą 
atkeliavo 18 metų, jis netru
kus apvaldė kalbą ir metėsi į 
žurnalizmą.

Pradžioje jis rašė amerikie
čių vokiečių spaudoje, deta
lizuodamas 
ginčą 4*858 
čiais metais jis užmezgė ry
šius su Cincinnati Inquirer, o 
po to netrukus su visa eile 
kitų laikraščių, kuriems jis 
raportavo prezidentinių rinki
mų kampaniją. Civilinio karo 
metu, kaip karo koresponden
tas, Willard nepaprastai pa

garsėjo. Po karo jis pasidarė 
milžiniškus turtus su “Paci
fic Northwest” geležinkeliu 
ir kurį laiką buvo vienas 
svarbiausiu šioje srityje. Vė
liau jis parėmė Thomas Ai
va’ Edison įsteigti Edison Ge
neral Electric Company. Ta
čiau ir visu šiuo laiku jis ak
tyviai bendradarbiavo žurna
listikoje. 1881 metais jis me
tėsi ir šioje srityje į biznį, 
perimdamas New York Ev»- 
ning Post akcijų daugumu.

Willard buvo, vedęs pil
kam Lloyd Garrisono, žymaus 
abolicionisto 
Karą 
terį.

Lincoln-DougUts 
metais. Sekaw-

prieš Civilini
lyderio, vienintelę duk-

Conimon Council.

Karą pradėjus, kas bus, 
kas nebus, bet grįžti iš ka, 
ro, kad ir jį prakišus, vis
gi bus ne tokia didelė gė
da,, kaip grįžti pralaimėjus 
iš policinės akcijos.

Dėde Vincais

Anglija ragina greičiau 
ginkluot vakartį Vokietiją

London. —Anglijos val
džia ragino Franci ją ir ki
tus Atlanto karinio sąryšio 
kraštus negaišuojant susi
tarti, kad greitai būtų re
krutuota 
vakarinės 
ja.

Anglija, 
karus, pasakoja, kad ryti
nėj Vokietijoj “jau naujo
viškai apginkluota 100,000 
vokiečių armija, pagal So
vietų oficierių patvarky
mus.”

ir apginkluota 
Vokietijos armi-

baugindama va-

Jeruzalū. — Arabai jler 
dvi valandas kovėsi su įj'' 
dais, kurie, sakbma, įsiver
žę į arabiškąją Jeruzalės 
dąlį.

’ .... . .......................... .. ............—------ , ............ ........... . r .
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Worcester, Mass.
Puikiai pavyko spektaklis

Lapkričio 30 d. LLD 11 kp. 
ir 155 kp. rengtas spektaklis 
puikiai pavyko. Newyorkie- 
čiai, vodovybėje Juškos, da
vė gražią, juokingą progra
mą, sulošė komediją “Trys 
Mylimos“, du dialogu ir porą 
eilių. Ant pabaigos, kaip ir 
užsigardžiuoti, buvo duota 
duetas, atliktas Onos Minei- 
kiutės su Jonu Grybu, eks- 
norwoodiečiu. Sudainavo labai 
gražiai, sutartinai porą dai
nelių.

Publikos buvo pilnutėlė 
Lietuvių svetainė, buvo daug 
svečių iš kitų miestų. Oras pa
sitaikė geras.

Pasibaigus programai, dau
gumas susitikę su pažįstamais 
sveikinosi ir šnekučiavosi, o 
vietinės moterys stengėsi sta
lus prirengti vakarienei ir da
vė gerų užkandžių, ir valgė 
kas tik norėjo. D. J.

Aukštos agrikultūros vaisiai
ŽAGARĖ. — Gerą der

lių užauginome mes šiais 
metais. 900 hektarų plote 
mūsų kolūkis vidutiniškai' 
iš kiekvieno hektaro priku
lia po 120 - 132 pūdus grū
dų. Pirmoji laukininkystės 
brigada, kuriai vadovauja 
Jonas Norgiląs., gavo po 
150 - 168 pūdus žieminių 
kviečių iš hektaro 75 hek
tarų plote. Puikius grūdus 
surinko ir trečioji brigada, 
kuriai vadovauja Pranas 
Ramašauskas. Alekso Vit
kevičiaus 4-j e brigadoje ne
paprastai gerai išaugo cu
kriniai . runkeliai. Specialis
tų nuomone, čia bus nukas
ta ne mažiau kaip 400 cent
neriu iš kiekvieno hektaro, v

Gausų žemės, ūkio kultū
rų derlių mūsų Žagarės ra
jono “Pergales” kolūkis nu

ima ne pirmi metai. 1950 
metais, kuomet aš dirbau 
laukininkystės brigados 
brigadininku, už gausaus 
žieminių rugių .ir kviečių 
derliaus, gavimą TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Įsaku man bu
vo suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas.

Buržuazinėje Lietuvoje 
skurdo ir budžių jungo už
guiti darbo valstiečiai gau
davo menkus derlius.' Kol
ūkinė santvarka padarė 
mūsų žemę derlingą. Ji da
vė mums aukštą agronomi
jos kultūrą, pirmarūšę ta
rybinę žemės ūkio techni
ką. “Pergalės” žemės ūkio 
artelės laukuose įvedamos 
žalieninės sėjomainos, pla
čiai naudojamos sudėtingos 
žemės, ūkio mašinos, agro
technikos priemonių kom-

UŽBURTOJI SIELA
Parašė ROMAIN ROLLAND —10-24-52

j (Tąsa)
Tada kilpos susiveržė. Iš gretimo sa

lono ponia ir panelė Briso slapta sekė ne
vaisingą pasikalbėjimą. Jos kartais pa
sirodydavo pereinančios saloną, šypsoda
mosi ir draugiškos, bet nesustodavo. Abu 
jaunuoliai tęsdavo savo ilgus pašneke
sius.

Vieną vakarą, kai jiedu nerūpestingai 
vartė albumą, kuris buvo tik dingstis su
artėti galvoms, ir pusbalsiu keitėsi savo 
mintimis, stojo tyla; staiga Aneta paju
to pavojų. Ji norėjo atsistoti; bet Rože 
ranka jau apjuosė jos liemenį; aistrios 
jaunuolio lūpos siekė jos pravertų lūpų. 
Ji pamėgino gintis. Bet kaip gintis pa
čiai prieš save! Jos lūpos grąžino pabu
čiavimą, norėdamos iš jo ištrūkti. Vis 
dėlto ji išsilaisvino, kai kitame salono 
gale pasigirdo sujaudintas ponios Briso 

’ balsas, trimituojąs:
— O! mano brangioji dukra!..
Ji šaukė:
— Adele!.. Pone Briso!..
Aneta, apstulbusi, bematant pasijuto 

apsupta Briso šeimos, spinduliuojančios, 
sušvelnėjusios. Ponia Briso ją bučiavo, 
šluostydama nosine akis, ir kartojo:

— Mylėkite jį labai!
Panelė Briso sakė:
—• Mano sesute!
Ir ponas Briso vis pašaipiškai:
— Pagaliau!.. Jūs tai patvirtinote 

antspaudu!..
Tuo metu Rože, klūpėdamas priešais 

Anetą, bučiavo jos rankas ir prašė ją 
baimingu ir truputį susigėdusiu žvilgs- 

. niu,‘kuris atsiprašinėjo ir maldavo:
■4 — Nesakykite ne!

d Aneta, suakmenėjusi, leidosi bučiuo
dama; mylimų akių maldavimas pabaigė 
ją supančioti. Ji dar dėjo paskutines 
pastangas pasipriešinti:

(“Bet juk aš nieko nepasakiau!...”)
Bet ji pamatė Rože akimis- slenkantį 

tokį nuoširdų skausmą, kurio ji nebe
galėjo atlaikyti: ji prisivertė nusišyp
soti; Rože veidas nušvito laime, jos taip 
pat suspinduliavo tuo džiaugsmu, kurį 
ji teikė. Ji suspaudė jo galvą tarp ran
kų. Rože atsikėlė, šūkaudamas iš

1 . džiaugsmo. Laiminančiose gimdytojų 
akyse jiedu pasikeitė sužadėtuvių pasi
bučiavimu.

♦
Atsidūrusi viena namie, Aneta pasi

jautė sugniuždyta. Ji nebepriklausė sau. 
Ji buvo save atidavusi... Atidavusi! 
Atidavusi savo gyvenimą! Jos širdį su
spaudė gili baimė.

Ji dar didino siaurumą ryšių, kuriuos 
ką tik prisiėmė. Ji nebuvo iš tų moder
nių merginų, kurios maloniai juokauja 
su savo sužadėtiniu skyrybų mintimi. 
Ji ne dėl to davė viena ranka, kad galė
tų antrąja atimti. Ji jau nebepriklausė 

jjįtfsau pačiai. Ji priklausė Briso. Ir štai4 
Ir ga jai Briso pasirodė priešai. Visa, ką 

fc. ‘ jos akys buvo šiomis paskutinėmis sa
vaitėmis mačiusios, atsistojo prieš ją 
išryškintais bruožais: visi jų priartėji
mo veiksmai, norint ją apsupti, jų są
mokslas prieš jos laisvę, galutinė kome

dija, netikėtai išplėšusi jos sutikimą... 
(Rože, ar ir pats Rože nebuvo jų ben
drininkas?..) Ir ji pasišiaušė lyg apsup
tas žvėris, kuris mato ratą mažėjant, 
jaučiasi pražuvęs.ir, panarinęs galvą, 
rengiasi pulti varovus, norėdamas pra
siskinti kelią arba atsikeršydamas mir
ti. Pirmą kartą visa, kas jai nepatiko 
Briso šeimoje, bet apie, ką ji stengdavo
si negalvoti, pasirodė jai padidinta, 
šlykštu, nepakenčiama... Net ir Rože!.. 
Niekad ji negalės gyventi užmūryta ši- 
tanhe žmoguje, šioje šeimoje, šioje bi
čiulystėje reikalų, kurie jai nebuvo savi 
ir niekad netaps savais. Ji nusprendė 
nutraukti...

Nutraukti. Bet ar ji, kartą jau pa
sižadėjusi, begalėjo tai padaryti? Ar 
Rože tai leistų?.. Jis būtinai turėtų 
leisti! Jis negalėtų jai trukdyti... Pati 
mintis, kad jis galėtų pasipriešinti, Artė
tai kėlė neapykantą. Tą valandėlę ji 
visai nesiskaitė su jo skausmu; ji nebū
tų dvejojusi sutrinti jam širdį, kad ga
lėtų atsiimti savo laisvę... Paskui ji 
vėl pamatė jo maldaujančias akis. Ji 
sumišo... Nesvarbu! Egoizmas gyve
nimo, į kurį kėsinamasi, savisaugos in
stinktas buvo stipresnis už viską, sti
presnis ųž meilę, stipresnis už pasigailė
jimą! Jai reikėjo gelbėtis. Ir vargas 
tam, kurte jai pastotų kelią!..

Visą naktį vartydamasi savo lovoje 
nuo vieno šdno ant kito, ryjama karš
čiuojančios nemigos, ji iš anksto išgy
veno sceną, kuri turės įvykti su Rože. 
Ji sakė, ji mėgino visus žodžius, kuriuos 
ji ir kuriuos-jis pasakys. Ji bandė jį 
įtikinti, ji ginčijosi, ji įsikarščiavo, ji 
gailėjo ir niekino jį.—Auštant ji pasi
juto išsisėmusi, bet apsisprendusi.' Ji 
nueis pas Rože... Arba ne! ji jam pa
rašys; taip ji laisviau galės išdėstyti iki 
galo visa, ką norėjo pasakyti. Ji išar-x 
dys. Norėdama išvengti, kad Briso šei
ma vėl Rože 'neateitų į pagalbą, ji nusi
statė pasprukti iš Paryžiaus, keletui 
dienų išvykti į kokį nors apylinkės vieš
butį. Atsikėlusi ji parašė laišką, kurio 
turinį buvo šimtą- kartų perskaičiusi sa
vo galvoje; paskui ji skubiai ėmė ruoš
tis išvažiavimui. ' ’ •.

Ji jau buvo beveik pasiruošusi, kai ją 
užklupo Rože. Ji nebuvo pagalvojusi 
apsaugoti savo duris, nesitikėdama taip 
ankstyvo jo atvykimo. Savo įsimylėju
siame nekantrume jis įėjo, pralenkda- 

■ mas apie jį pranešantį tarną. Jis atne
šė gėlių. Jis nebesutalpino laimės ir dė
kingumo. Ir jis buvo toks švelnus, toks 
jaunas, toks viliojus, jog Aneta, jį ma
tydama, nebepajėgė kalbėti. Visi jos 
gražūs sprendimai buvo' pamiršti, pir
mas pažvelgimas jos širdį vėl atsiėmė. 
Nuostabia meilės klasta ji surado tiek 
pat pagrindų vedyboms, kiek prieš va
landėlę buvo jų turėjusi prieš jas.. Ji 
mėgino kovoti; bet džiaugsmas juokėsi 
jos įdubusiose nuo nakties rūpesčių aky- 

, se. Ji žiūrėjo į Rože, geriantį ją ap
svaigusiu žvilgsniu, ir pati sau kalbėjo:

—Betgi aš buvau nutarusi. ..
aš gi privalau nutarti... Ką gi aš bu
vau nutarusi?..

(Bus daugiau) ' ... %

pleksas.
Lauko darbai kolūkyje iš 

esmės yra mechanizuoti. 
Žagarės MTS traktorinė 
brigada atlieka pas mus gi
lų arimą plūgais su prieš- 
plūgiais, dirvos akėjimą ir 
kultivavimą, ražienų sku
timą ir tt. Grūdinių kul
tūrų bei linų sėja atlieka
ma eiliniu, kryžminiu ir 
siauraeiliu būdu. Visas pa
sėlių plotas yra aprūpintas 
rūšine sėkla.

■Kdlūkio žemė gerai trę
šiama. Mes kasame dur
pes ir jomis tręšiame dir
vą. Šiais metais, • pavyz
džiui, mes išvežėme į lau
kus tūkstantį tonų durpių, 
daug mėšlo. Kolūkis turi 
Savą agronomą. Jam va
dovaujant, laukininkai su
lig reikalo tręšia dirvą zu
periu, kalio druska, seli- 
tra, vietinėmis trąšomis, 
atlieka papildomą pasėlių 
patręšimą. Kovojama su 
piktžolėmis ir žemės ūkio 
augalų kenkėjais. x

Didelį užmojį .įgavo me-1 
Iteracijos darbai, kurie yra 
viena svarbiausių priemo
nių mūsų laukų derlingu
mui pakelti. Su valstybės 
pagalba kolūkis visiška to 
žodžio prasme pertvarko 
gamtą. Šiaulių melioraci
jos mašinų stotis nusausi
no kolūkyje 180 hektarų 
pelkėtų žemių. 1952 -1953 
metais bus nusausinta dar 
daugiau žemės.

Kolūkyje dirba melioraci
jos m'ašinų stoties ekskava
torius ir grioviakasė. Jie 
nuveikė tokį darbą, kuriam 
būtų prireikę šimtų, tūks
tančių žmonių. Ekskava
torius, kurį vairuoja me- 
chaniza torius Julius La- 
niauskas., iškasė penkis ki
lometrus magistralinio nu- 

1 vedamojo kanalo, kuris pa
gal savo dydį yra lygus ne
dideliam giliam upeliui.

Kolkūkyje dingsta pelkės. 
Jos paverčiamos trąšiomis 
pievomis ir g a n y k 1 o mis, 
derlingais laukais. • Nebe
matyti ir didžiulių riedu
lių, kurie trukdydavo žem
dirbiams dirbti ir amžius 
gulėjo valstiečių laukuose. 
Anksčiau mes neįstendavo- 
me net pajudinti juos iš 
vietos. Kolūkyje galingas 
traktorius “Stalinec - 80” 
nuvalė nuo įdirbamų skly
pų 700 kubinių metrų ak
menų.

Mūsų “Pergalės” kolūkis 
klesti. Jis turtingas. Ne
mokamai, amžinai naudotis 
jis gavo 2,300 hektarų že
mės. Gausios yra jd visuo- 
mepinių gyvulių kaimenės: 
galvijų, kiaulių, avių. Kol
ūkio garaže — penkios, au
tomašinos, tame tarpe “Po-

Pasiskaičiau ir nustebau
I _________

Paimu į rankas SLA orga
ną Tėvynė (lapkričio 28 d.). 
Randu atskaitą “Trečio Ber- 
tainio.“ Sakau, nors viena 
akimi pasižiūrėsiu į ilgas 
skaitmenų špaltas. žiūriu, 
skaitau ir nenoriu tikėti.

Štai “nelaimingas’’ (Susi
vienijimui) liepos mėnuo. Pa
ragrafas “Seimo, Pildomosios 
Tarybos ir Komisijų Reika
lai.“ Tie “reikalai“ Susivieni
jimui tik per tą vieną trumpą 
mėnesį kaštavo $7,970 07. Pu
sėtina krūva dolerių! manau 
sau vienas.

.Skaitau vardus ir pavardes, 
kam ta graži suma buvo iš
mokėta. Pusėtina grupė “pat
riotų... Daugiausia teko SLA 
sekretoriui M. J. Vinikui, ku
ris Susivienijime dirba už nuo
latinę ir reguliarišką pusėti
nai riebią algą. Jam išmokė
ta $2,260.60. Tik per vieną 
liepos mėnesį, nepamirškite.

Kur ir kaip jis tokią krūvą 
pinigų išleido,' nepasakyta, 

jięparodyta. Tik plika suma 
įraduota.

Sekantis daugiausia per lie
pos mėnesį laimėjęs buvo 
SLA prezidentas (dabai1 jau 
eks-prezidentas) W. F. Lau
kaitis. Jam,išmokėta $2,171.- 
20. Taip pat nė “mūr“ apie 
tai, kaip jis tiek išleido.

Kiti, mažesnės šiškos, ma
žiau tegavo. Pittstonictis J. 
Maceina gavo $492, mūsų se
nas kolega S. E. Vitaitis 
$597.25, P. P. Daugis, iš Pitts- 
burgho $197.60, J. R. Verba- 
lis, iš Wilkes-Barre, $345.20. 
čikagiečiams, net trims, irgi 
pusėtinai teko: Grigaitis pa
siėmė $384.04, K. P. Gugis— 
$230, Vaidyla—$184.00. Ir 
dar keletas kitų gavo.

Kad kartais nepamanytu-

bieda.” Turime mes 3 mo
torus, 2 loko,mobilius, 2 su
dėtingas kuliamąsias, grū
dų valymo ir1 kitokių maši
nų, vaismedžių sodą, bity
ną, pagalbinių įmonių. Sta
tome šiluminę elektrinę, 
karvidę, kurioje tilps 200 
karvių, grūdų saugyklą.

Mūsų kolūkiečiai gyvena 
pasiturinčiai ir kultūrinkai. 
Pereitais, metais kiekviena 
šeima už darbadienius gavo 
vidutiniškai po 150-180 pū
dų grūdų, daug cukraus, 
kftų produktų ir pinigų. 
Kolūkiečių vaikai , mokosi 
mokyklose. Tobulina savo 
žinias ir suaugusieji. Dau
gelis iš-mūsų jau baigė an
truosius mokslo metus tri
mečiuose agrotechnikos 
kursuose.

Dabar kolūkis baigia va
lyti grūdines kultūras, vyk
do linų rovimą^ žiemkenčių 
sėją, pašarų ruošimą.

K. Vaitiekūnas

mėto, jog bent jau dalis tų 
žmonių juk dvasia šventa ne
galėjo liepos mėnesį gyventi, 
todėl iš SLA iždo gavo tas 
didelės sumas, priminsiu, jog 
to paties liepos mėnesio ki
tam paragrafe, pavadintame 
“Algos“, vėl randu jų vardus 
ii’ pavardes. M. J. Vinikas 
pasiėmė algos $400, Vitaitis 
—$260, Dargis—$200, Macei
na—$200.
Nelaboji konversija ir 
“brain work”

Man akin įkrito ir toje pa
čioje Tėvynėje telpąs “SLA 
Kontrolės Komisijos Rapor
tas.“ Iš jo sužinome, kad Su
sivienijimo nepalieka ramybė
je dar ir ta nelaboji konver
sija. Ji buvo prisiminta ir 47- 
tam seime. Komisija, tarp 
kitko, raportuoja:

“Nors, konversija, kaip visi 
žinome, jau senai baigta, ta
čiau jos atgarsiai dar ir da
bar kartojasi. Pavyzdžiui, 
pereitame Seime, Prezidentas 
ir Sekretorius prašė atlygini
mo sumoje $'11,000 už jų 
specialį darbą surištą su kon
versija. Seimas neturėdamas 
po ranka faktų, negalėjo ga
lutino nuosprendžio išnešti. 
Prašome suprasti gerbiamie
ji, kad čia yra kalbama apie 
taip vadinamą protinį darbą, 
kuris jiems prisėjo atlikti są
ryšy su konversija, tai yra 
galvojimas ir išgalvojimas 
kaip butų galima su kodi- 
cįžiausia organizacijai nauda 
konversiją pravesti. Anglai, 
tokį darbą vadina “Brain 
Work“i

“Kontrolės Komisija jaučia, 
kad šiame Seime šis reikalas 
vėl bus keliamas. Todėl mes 
surinkome faktus ir Jūsų in
formacijai juos priduodamo. 
Mes suradome, kad Preziden
tui Laukaičiui buvo išmokėta 
$796.35, o Sekretoriui Vini

ckui $603.34, arba kartu $1,- 
399.69.

“'Kalbėkime'- truputį toliau 
apie konversiją. Rekordai pa
rodo, kad į šį taip vadinamą 
Konversijos Fondą buvo įdė
tos sekančios sumos: 1945 
metais $10,000, 1946 metais 
$40,000, 1947 metais $20,000, 
1948 metais $10,000 ir 1949 
metais $10,000. Viso $90,- 
000.“

Pusėtina . suma. “Brain 
work” pasirodo be galo iškaš- 
tingas “sutvėrimas.”

Brains

Bet

Ponai ant žiemos išvažiuoja į šiltus kraštus.

Įvairios Žinios
Monarchistai be 
specialių teisių

Egyptas. — Egypto dikta
torius gen. Naguib panaikino 
karališką tarybą, kuri buvo 
įsteigta 1922 m. Ta taryba, 
apart kitko, turėdavo teismi
nę jurisdikciją ant visų mo- 
narchistų. Nuo dabar nusidė
ję monarchistai turės stoti 
prieš paprastą teismą.

Nubausti medžiotojai
Boonton, N. J. — Du vyrai 

turės pasimokėti $612 arba 
patupėti 270 dienų kalėjime 
už medžiojimą briedžių. Jie, 
mat, medžiojo uždraustu lai*, 
ku. Atsimins visą gyvenimą, 
kad ir žvėris šaudyti ne se
zonu yra nevalia.

Nubaustais yra Rowe, 27 
metų, ir Red nėr, 20 metų.

Neapsigina briedžių
Charleston, W. Va. — La

bai galimas daiktas, kad lau-' 
kiniai briedžiai uždarys Ką* 
nawha lėktuvų lauką. Nuo jų 
negalima apsiginti. Jie lenda 
prie lėktuvų ir sudaro pavojų; 
Viršininkai susirūpinę. Apve
dimas lauko aukšta dratine 
tvora, per kurią briedžiai ne
galėtų peršokti, kaštuotų 25,- 
000 dolerių. Gi pinigų tiek 
nesiranda. Kita išeitis: užda
ryti stotį ir palikti ją “brie
džiu valiai.“

Teroras belaukiant gen. 
Eisenhowerio

SEOUL, Pietinė Korėja.— 
Be jokios atodairos areštuo
jami žmonės ir kišami į kalė
jimus. Tiek daug suareštuota, 
jog nebesutelpa į kalėjimus. 
Fašistinė Rhee valdžia sakosi 
norinti gen. Eisenhoweriui už
tikrinti saugumą, kai jis pri* 
bus į Korėją. Areštuojami vi
si, kurie fašistinės valdžios 
akyse yra nužiūrimi.

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

............. i i ’..................  "inagrj

SVARBUS PRANEŠIMASI

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus SI.50, vietoje Š1.25. 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 
burnoji? ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

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

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

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

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

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

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

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

Adresuokite: M. .ŠVILPA, F. 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
 CHARLES J. ROMAN |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |
> o

4 X

Liūdesio'valandoj, kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- ji; 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir j;!

kainomis būsite patenkinti. I;l

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. i
Telefonas Poplar 4110 jj
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Liberty Auditorijoje
Užpereitą šeštadienį Liberty 

Auditorijoje nusirinkę Lietu
vių Namo Bendroves (Lietu
vių Kultūrinio Centro) šeri- 
ninkai pareiškė, jog jų Bend
rovė nepasiliks niekam sko
linga—jie rūpinsis, kad tos 
paskolos, kurias gerieji žmo
nes suteikė namo pirkimui ir 
pertaisymui, turės būt laips
niškai atmokėtos.

Kai buvo perskaityti keli 
laiškai tų, kurie reikalauja 
savų paskolų grąžinti, tai ke
li šėrininkai pasižadėjo pasko
linti ir tas paskolas atmokėti. 
Bet kartu jie prašė kitų sko
lintojų, jeigu jiems nebūtinai 
reikia pinigų, palaukti. Su 
laiku ir jiems bus atmokėta.

šėrininkai nusitarė sudaryti 
special) fondą paskoloms ma
žinti. J tą fondą eis visos Lie
tuvių Kultūriniam Centrui 
skiriamos aukos. Ant vietos 
jie pradžią padarė sukelda
mi tam fondui virš aštuonis 
šimtus dolerių.

Šėrininkai atsišaukia ir pra
šo visų Kultūrinio Centro rė
mėjų prisidėti su auka, kad 
sudaryti pakankamą fondą 
paskoloms mažinti.

• Kaip pora šėrininkų išsi
reiškė: “skola ne rona. — 
neužgis“. Mes užsitraukėme 
skolas, mes jas ir turime at
mokėti. šėrininkas.

Mirė elgeta su 
200,000 doleriu

Jamaicoje gyvenęs per 
daugelį metų Roger Stewart 
šiomis dienomis pasimirė šir
dies ataka.

Jis seniaus vertėsi kaip 
sporto dalykų pardavinėtojas, 
bet per daugelį pastarųjų 
metų nebedirbo ir skurdžiai 
gyveno nuomuodamas vieną 
prastą kambarį. Kas jį žinojo, 
skaitė jį elgeta.

Bet dabar pasirodė, kad jis 
paliko $200,000 pinigais ir 
apie $50,000 vertės auksinių 
dalykų. Ir visą turtą jis yra 
užrašęs St. John’s Universite
tui.

Kiek daugiau patyrus, suži
nota, kad jis buvo pirmiau ve
dęs turtingą žmoną, kuri ne
trukus po vedybų mirusi ir 
tokiu būdu jos turtas jam 
atitekęs. Savo testamente jis 
tvirtina neturįs jokių giminių, 
bet dabar keletas atsišaukė 
ir norėtų pasigrobti jo turtą.

Baigė tyrinėjimus
Valstijinė Kriminalybėms 

Tyrinėti Komisija nutraukė 
jau savo tyrinėjimus. Tačiau 
visuomenė, kuri tai stebėjo, 
skaito darbą neužbaigtu. Prie
žastis :

Komisija pajudino tikrai pa
viršių ir tiktai tuos, kurie jai 
ttrodė politiniai tolimi. Kiti 
paliko neliesti. Pavyzdžiui:

Visuomenė laukė pašauki
mo tardymui valstijos vyriau
siojo teismo teisėjo Irving M. 
Saypol, fed erai i o teisėjo Tho
mas F. Murphy., taipgi Jung
tinių Valstijų prokuroro My
les Lane. Jie visi tyrinėjimuo
se liudijusių asmenų buvo į- 
tarti ryšiuose SV raketieriais. 
Taipgi laukė, kad būtų tardo
mas raketierius Thomas Lu- 
chese (Three Finger Brown).

Komisija jų nešaukė. Ir net 
Luchese, nors buvo sakoma, 
kad labai stropiai saugojamas, 
tačiau kur nors patogiai “din-' 
go/* suteikdamas progą pa
geidaujamu laiku nutraukti 
tyrinėjimą.“ T-as.

MASINIS MITINGAS
Užprotestavlmui Walter-McCarran {statymo Ir itž Paiiuosavimą 

Septynių Iš Ellis Island
Ten randasi: Frank Borich, Paul Judltch, Sam Mllgrom, Michael 

Ntikk, Jack Schneider, Joseph Slminoff ir Harry Varis

, Antradienį, Gruodžio-Dec. 9-tą
WEBSTER HALL, 119 E. 11 th St., New York City 

(tarp 3rd ir 4th Aves.)
Pradžia 8-tą vai. vakare. — — Įžanga 50 centų

’ RENGIA ATEIVIŲ GYNIMO KOMITETAS
..................... ... t,...........■■■............. ■ / ■ ........................................................... ...
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NewYorto^ė02fe7lnlot
Gelbėkime dvi jaunas, 
nekaltas gyvybes

Artėja diena, kada mūsų 
valdovai ruošiasi elektros kė
dėje Sing Sing kalėjime sude
ginti Julių ir Ethel Rosenber- 

^gus (nužudymui paskirta 
sausio 12 d.). Jų gyvybės 
gelbėjimui praėjusį ketvirta
dienį įvyko masinis susirinki
mas Jamaicoj ant Merrik gat
vės nedidelėje salėje, žmonių 
p r i s i k i mšo p i I n u tė 1 e.

Kiekvienas dalyvis pasira
šėme telegramą, kurioje pra
šomas prezidentas Trumanas 
pasigailėti dviejų nekaltų 
žmonių ir panaikinti prieš 
iuos mirties bausmę. Atrodo, 
jog tik toks kelias bepaliko 
jų gyvybę išgelbėti.

Susirinkimą be galo giliai 
sujaudino nepaprasta prakal
ba. kurią pasakė jaunutė, 
grakšti, inteligentiška mote
riškė. žmona Marthy Sobel, 
toje pačioje byloje nuteisto 
trims dešimtims metų kalėji
mam Mrsh Sobel yra motina 

; dviejų mažų vaikų. Rosenber- 
gai irgi turi du mažu vaiku — 

i vieną S metų, kitą 4. Nemą
sčiau nė vieno publikoje žmo- 
1 gaus, per kurio skruostus ne
būtų tekėję gailios ašaros, 
kai Mrs. Sobel pradėjo aiš
kinti, kaip begėdiškai Rosen- 
bei’gai ir jos vyras buvo *ni- 
frėmuoti ir nuteisti. Jis sakė, 
kad tik motina mažu vaikų ir 
tik žmona šitokio nežmoniško 
suokalbio aukos tegali tikrai 
ir pilnai suprasti ir atjausti 
visą dalyką.

Paskui kalbėjo įžymusis 
veikėjas ir Civil -Rights Con
gress sekretorius William Pa
terson.

Nemažai sudėta aukų- gel
bėjimui Rosenbergų . ir Sobe- 
lio.

Buvo pranešta, kad Jamai
coje ir visam Queens apskri
tyje yra susidaręs platus tink
las komitetų ( Rosenbergam 
gelbėti. J prezidentą kreipia
si ir pasigailėjimo prašo no 
tik paprasti žmonės, bet dau
gybė ir dvasininkų. J Wa
sh ingtoną bus pasiųsta iš vi
sos Amerikos delegacija pra
šyti pasigailėjimo Rosenber- 
gams. Raginamos organizaci
jos ir pavieniai žmonės siųsti 
laiškus bei telegramas prezi
dentui. Rep.

Naujas automobilių 
vairuotojams planas

Vyriausias magistratorius 
John M. Murtagh siūlo trafi- 
kui kontroliuoti naują planą. 
Jis pataria nuolatos peržiū
rėti automobilius, ar gerai 
jie veikia, tankiau’ egzami
nuoti vairuotojų akis, specia
liai egzaminuoti akis dėl 
nakties tamsos ir chemikaii- 
niu būdu tirti alkoholio nau
dotojus.

Tuomi jis mano sumažinti 
automobilių nelaimes.

....... ....................— M.......

Vagiliui nepavyko sudoroti 
$15,000 vertės brangenybių

Henry Schwartz suimtas su 
$15,000 vertės brangenybė
mis, kurios priklausė mirusio 
komedijanto Joe Penner žmo
nai. Padėtas po $1,500 kauci
jos laukia teismo. Jis sako 
radęs tą turtą savo automobi
lyje.

KRIAUČIŲ ATYDAI
Gruodžio 10 \d. bus lietu

vių kriaučių 54 skyriaus val
dybos rinkimai, unijos salėje, 
11-27 Arion PI. Prasidės 4 
vai. po pietų ir tęsis iki 9 vai. 
vakare.

Visi dalyvaukite rinkimuo
se. Padėkite kryžiuko ženklą 
ties sekamais kandidatais.

1. ) Lokalo pirm. Zaveckas,
pažymėki [-|~]

2. ) Lokalo kasierius Jurgis 
Kazakevičius, pažymėki f-|-]

4.) Lokalo tarybos sekret. 
Charles Kundrotas, paž. [-į-]

6.) Borddirektorius Petras 
Grabauskas, pažymėki [ Į ]

8.) Trade Ex-Board Mike

Kursto kivirčius 
tarp kriaučių

Bostono laikraštis “Kelei
vis“ No. 47 prašo Brooklyno 
siuvėjų kontraktorių asociaci
jos pirmininką A. Matulį pa
aiškinti, kaip tai galėjo atsi
tikti, kai asociacija “Kelei
viui“ davė $500, bet “Kelei
vis“ tų $500 negavo. Aš ma
nau, A. Matulis turės tai pa
aiškinti.

Man teko kalbėtis su Vienu 
kriaučių kontraktorių, kuris 
sakė, kad tų laikų delegatas 
Buivydas su skyriaus • pirrtii- 
ninku J. Glavecku, atėjo į 
kontraktorių susirinkimą ir 
prašė tos sumos. Matydanji 
tų laikų aplinkybes, mes da-' 
vėmė. Bet ir pavieniai turė
jome duoti. Tik aš nesupran
tu,- kaip “Keleivis“ pamiršo 
tą. Juk pats J. Buivydas 1947 
metais garsino “Keleivyje“ 
kai kuriuos aukojusius kont- 
raktorius. O kurie nedavė, 
kaip L. ir S., tai turėjo nu
kentėti.

Darbininkai gerai žino, kad 
tie kontraktoriai, kurie ėjo su 
Buivydu, keleriopai iš darbi
ninkų atsiėmė. Tuo laiku tie 
kontraktoriai už švarko pa
siuvimą gaudavo, kiek norė
davo, o kai darbininkai pa
klausdavo delegato, ar nega
lima būtų gauti centą dau
giau už švarko pasiuvimą, at
sakymą gaudavo, kad ir taip 
gauni daug, kitur tiek ne
gauna, dirbk ir tylėk.

Pradėjus 1945 m. J. Buivy
dui delegatauti, prasidėjo vi
sokiais būdais spaudimas do
lerių iš kriaučių. Suorganiza
vo šalę 54 skyriaus atskirą 
organizaciją. Prieš kiekvieną 
kriaučių susirinkimą atlaiky
davo savo organizacijos susi
rinkimą, kuriame išdirbdavo 
planus; kaip ir ką veikti, kad 
laimėjus kriaučių susirinkime.

Kad patraukti prie savęs 
katalikų srovės vadus, su
rengdavo pagerbimui vakarie
nę neva atsižymėjusiems uni
jos veikėjams. Tikietus su pa-; 
raginimo laiškais atsiųsdavo 
unijos nariams. į namus. Jie 
parašyti būdavo taip, kad at
rodytų, būk unijos skyrius 
jas rengia. Kas drįsdavo ti
kietus grąžinti atgal, delega
tas, atėjęs į dirbtuvę, tam 
pasakydavo: dirbi ir valgai 
duoną iš kriaučių amato, o 
remti nenori. Vakarienėse 
tik užkąsti galėdavo. Už tai 
pelnas būdavo geras. Savo or
ganizacijos nariams praneš
davo, kad iš pelno reikią pp< 
šimtinę pasiųsti laikraščiams 
“Keleiviui“ ir “Amerikai“, 
kad jie būtų palankūs, niekas 
prieš juos negalėtų parašyti.

Kuriam nariui buvo reika
las ateiti pas delegatą J. B,, 
turęjo pirmą nusipirkti “Ke
leivio“ kalendorių, o paskui 
galėjai kalbėti apie reikalą. 
Daugelis darbininkų yra nusi- 
skundę, kad tais laikais dele-
gatas Buivydas su skyriaus Ugnis sunaikind visą namo 
pirmininku J. Glavecku atva-1 vidų ir patį savininką.

Nazveckas, pažymėki
10. ) Trade Board Charles 

Thomas, pažymėki [-j-]
11. ) Tai pačiai vietai Theo

doras Yegella, pažymėki
13. ) Joint Bord Juozas Per 

tersonas, pažymėki I-]-]
14. ) Tai pačiai įstaigai Sta

sys Jackus, pažymėki ,[-]-]
17. ) “Lokalo tarybon Kazys

čerka, pažymėki [-|-J
18. ) Lokalo tarybon Jurgis 

Vaškevičius, pažymėki [-Į-]
Šie visi minėti kandidatai 

yra norintieji pas lietuvius 
kriaučius turėti vienybę lokale 
ir susirinkimuose. Mūsų visų 
yra pareiga juos išrinkti val
dybom- J. S.

žiuodavo pas tolesnius kriau
čius į namus ir sakydavo: 
Juozai ar Jonai, dabar gerai 
dirbi ir turi pinigų, pasko
link šimtinę ant “Keleivio” 
namo, o jau $50 tai nėra ir 
kalbos. Mes norime, kad “Ke
leivis“ įsigytų sau pastogę.

Kiek jie yra išspaudę iš 
kriaučių ir kontraktorių, tai 
tik Buivydas žino. Bet dabar 
paaiškėjo, kad ne viską “Ke
leivis“ yra gavęs, kas buvo 
sukelta jo vardu. A. Matulis 
“Vienybės“ 43 numeryje ra
šo, kad kriaučių kontraktorių 
asociacija davė $500, o' “Ke
leivis“ skundžiasi, kad jis ne
gavęs.

i
K r i au č i ams darbi n i ų k ams 

nėra svarbu,“Keleivis“ gavo 
ar ne gavo. Svarbu, kad 
spausdavo ir išspausdavo, kaip 
išmanydami.

New Yorke išeina keturi 
lietuviški laikraščiai. Nei vie
nas jų nesirūpina taip apie 
kriaučių 54-to skyriaus finan
sus ir ką kriaučiai išrenka į 
savo unijos pildančiąja tary
bą, kaip Bostono “Keleivis,“ 
o ypač kada artinasi ,Unijos 
valdybos rinkimai. Tada “Ke
leivyje“ per kelis numerius 
po kelias špaltas telpa purvi-' 
nų šmeižtų prieš skyriaus 
valdybą. A. Jankauskas 1951 
metais ištisai per 12 “Kelei
vio“ numerių šmeižė ir purvi
no kriaučių neprigulmingo 
klubo valdybą, kam klubas 
nutarė duoti savo nariams ne
darbo pašalpą. 1 V

Visiems gerai žinoma, jei
gu 54-to skyriaus valdyba 
veiktų negerai prieš uniją ar 
prieš darbininkus, ar eikvotų 
neteisėtai turtą, tai yra aukš
tesnė unijos įstaiga, Joint 
Boardas, kuris prižiūri visą 
veikimą ir visi nariai turi tei
sę 'jam paduoti skundą.

“Keleivis“ tam pačiam nu
meryje sako: “rašėme ir ra
šysime“. Tų rašymų yra tiks
las kaip nors paveikti, kad 
patektų vėl į valdybą J. Bui
vydas ir jo pasekėjai ir vėl 
grįžtų spaudimas iš kriaučių 
“Keleiviui’ dolerių.

Man norėtųsi ' paklausti 
“Keleivį“, ką* jis pasakytų 
kriaučiams, jęi jie pradėtų 

‘kištis į “Keleivio“ adminis
tracijos reikalus arba sakytų, 
kad tas ir tas “Keleivio“ dar
bininkas negeras ir kriaučiai 
kitą rekomenduotų ?

Senas Petras Kriaučius.

Berūkydamas padegė . namą 
ir pats sudegė

Harry B. Smith, 71 metų 
amžiaus, rastas sudegęs savo 
name, 10 Woodland, Blue 
Point.*

Policija mano, kad jis be
rūkydamas užmigo ir užside
gė, taip ir baigė Savo gyveni
mą didžiausiose kančiose. 
Buvo didelis rūkorius.

Mitingas areštuotus 4 
sveturgimius ginti

/ •

Amerikinis Sveturgimius 
Ginti Komitetas skelbia, kad 
antradienį, gruodžio 9, Webs
ter Hali, 119 Ei 11 St., New 
Yorke, įvyksta masinis mi
tingas areštuotus ir deporta
vimui skiriamus sveturgimius, 
ginti. Pradžia 8 vai. vakare.

šiuo metu septyni areštuo
tieji yra laikomi kalėjimuose 
be kaucijos. Reikalaujama 
tuos paleisti po kaucija. \

Penkiolika žymių amerikie
čių pasirašė rezoliuciją reika
laujančią be kaucijos laiko
mus paleisti po kaucija.

Svarbu visiems šiame mitin
ge dalyvauti. Sveturgimis.

Fabrikantas apgavęs 
70 mėty našlę

Mrs. Janet Phillips, 70 me
tų našlė, patraukė teisman 
žaislų išdirbėją Leonard 
Wells, 40 metų amžiaus. Ji 
reikalauja iš jo grąžinti 
$141,000.

Ji pasakoja tėismui, kad 
jis iš jos tiek pinigų išgavęs 
žadėdamas su savo žmona 
persiskirti ir su ja apsivesti.

Bet jis savo pažado neiš- 
pildęs. O ji taip į Wells įsi
mylėjusi, jog dėl to visą savo 
turtą jam pavedusi.

Įsteigia teismą 
alkoholikams

* Vyriausias magistratas John 
M. Murtagh praneša, kad 
yra įsteigiamas specialis be
namiams vyrams teismas, ku
riame bus teisiami benamiai 
alkoholikai arba nusigėrę val
katos.

Teismas atsidarys ketvirta
dienį, gruodžio 11, kaip 2 vai. 
po pietų, šis teismas veiks 
antradienių ' ir ketvirtadienių 
popiečiais Rikers salėję.

Murtagh teigia, kad šis 
teismas skirs sunkias bausmes 
nusigėrusiems valkatoms. Tai 
paliesią keletą tūkstančių vy
rų. Bet nieko nesakoma, kas 
bus daroma su tokiomis pat 
moterimis.

Kaltinamas išžaginęs 
8 mėty mergaitę

Queens.County teismas ap
kaltino 34 metų amžiaus Mil
lar! Fizer, kuris išprievartavo 
8 metų mergaitę, įsiviliojęs 
ją į savo kambarį, Rockaway 
Beach.

Per kiek laiko jis buvo 
Kings Park State ligoninėje 
kaip protinis ligonis. Vėliau 
buvo paleistas iš ligoninės 
kaip pilnai pasveikęs.

97 draiveriai $10,074 
bausmėmis pasimokėjo

Vyriausias miesto magistra
tas Murtagh per vieną dieną 
uždėjo 97 prasižengusiems 
automobilių vairuotojams di
deles bausmes—viso $10,- 
074. Keli draiveriai dar pa
siųsti ir kalėjimam Vienas 
gavo 90 dienų kalėti.
, Trafiko bausmėmis mano

ma per metus laiko sukolek- 
tuoti iki miliono dolerių. Mur
tagh grasina t prasižengusius 
bausti sunkiomis bausmėmis, 
ypač tuos, kurie nepaiso pra
sižengimų. Tūli turi net po 
keliolika prasižengimų.

Laisvės Banketas blis sau- 
sio-Jan. 25 d.* Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Nuteistas sūnaus 
užmušėjas

Bronx o gyventojas Miguel 
Roland buvo teismo pasiųstas 
nuo 5 iki 10 metų kalėjimai! 
už užmušimą savo vaiko.

Tragedija įvykusi sekamai: 
kuomet jis su savo buvusia 
žmona susipešė, tai jo 11 me
tų sūnus, užstodamas savo 
motiną, draskęs tėvą ir šau
kęs, “kodėl tu nenumiršti“.

Supykęs tėvas pasigrobė 
peilį ir savo sūnų ant vietos 
paskerdė.

Anglies dujos 
vaiką užtroškino

3 metų vaikas Alec Rad- 
chinko rastas negyvas sena
me apartmente, 651 E. Fifth 
St., New Yorke. Abu tėvai 
taipgi gulėjo be sąmonės.

Policija mano, kad anglies 
gazai juos paveikė.

« ------------- «...---- -------- /------------

Nusižudė vyras dėl 
žmonos mirties

Brooklynietis Benjamin Ep
stein ' sekmadienį nušoko nuo 
savo namo stogo ir užsimušė.

Jis tai padarė liūdėdamas 
dėl netikėtos savo žmonos 
mirties.

Siūlo uždaryti 
miesto radiją

Kontrolierius Lazarus Jo
seph siūlo uždaryti miesto 
valdomą radijo stotį WNYC 
ir Trafiko Departmentą, kad 
tuomi sumažinti miesto finan
sinį deficitą.

Piliečių komitetai tokiam 
siūlymui1 pasipriešino, šis 
klausimas bus ateityje svars
tomas miesto taryboje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

Iš to kyla net karo pavojus. 
* štai kur. iškyla didžiausias 
kovos už taiką reikalas. Tei
singi tie, kurie sako, kad tą 
baimę reikia pašalinti, ir kad 
viąi kraštai ir visos santvarkos 
gali sutilpti ir sugyventi tam 
pačiam pasaulyje.

Bet tas nepatinka naujo ka
ro kurstytojams. Tokius pa- 
gatavas ir pats Kirk ant pir
mosios sausos šakos pakarti.

—o—
New Yorke atlaikė suvažįa- 

vima National Association of- 
Manufacturers. Tai fabrikan
tų susivienijimas. Galingiau
sia organizacija. visam pasau
lyje. Faktinai, ji valdo Ameri
ką. Suvažiavę fabrikantai ap
sidžiaugė, kad su išrinkimu 
generolo prezidentu jie pilnai 
laimėjo visoje politikoje.

Pavojus žmonėms ir jų 
teisėms. Fabrikantai ruošiasi 
ofensyvui prieš darbo žmonių 
teises.

Laisvės vajus, gavimui nau
jų skaitytojų baigsis su 31 d. 
gruodžio, 1952 m. O su pir
ma diena sausio, 1953 m. Lai
svės prenumerata bus pakelta 
vienu doleriu.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS 
t

* * Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pual.—Laitvi (Liberty)-Antradien., Gruodžio-Dec. 9, 1952

SKELBKITfcS LAISV6JĖ
Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Philadelphia, Pa.
Hėlp Wanted—Female

BOOKKEEPER. 18 to 15. Assist 
Io check agents payments. Insurance , 
office. 5 day week. 36’4 hour.l 
Good opportunity. Apply in perso). V 
RIŲELITY & CASUALTY CO. 
N. Y., 426 Public Ledger Bldg, or 
phone: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan.

s (240-243)

STENOGRAPHER. Attractive po
sition in Insurance office. Good ap- 
portunity; nice environment. Apply 
in person. FIDELITY & CASUAL
TY CO. of N. Y., 426 Public Ledger 
Bldg. Or phone MA. 7-7600. Ask 
for Miss Sagan.

(240-243)

HELP WANTED—MALE
H. & H. AVIATION

Now has immediate openings for 
TOOL MAKERS: TOOL MAKERS 
APPRENTICE, MACHINISTS, 
LATHE OPERATORS. We offer 
High rates, good working condi
tions; paid holidays and vacation 
and long program. Apply or phone:

MR. WALTER HAJDUK 
Emerson 5-7088

314 Parker Ave.— Woodlynne.
(239-241)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y. ’

L.L.D. 185 kuopos metinis susi! 
rinkimas įvyks trečiadienį, grucy^Bo 
10 d., pradžia 7:30 vai. vak., 110-iP^ 
Atlantic Avė. į

Nariai malonėkite atsilankyti į $ 
susirinkimą, nes bus naujai perren- 
kimas valdybos 1953 metam, ir yra 
kitų reikalų aptarimui.

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.

L.lTjt. 5 kuopos mėnesinis ir kar
tu šiais metais paskutinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, Gruodžio-De- 
cember 10 d., pradžia 8 v. vakare, 
po antrašu 1150 N. 4th St.

Visi nariai būtinai dalj^vaukite 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų atlikti. Be skaitlin
go jūsų atsilankymo nebus galima 

: tie reikalai atlikti. Taipgi turėsite 
naują valdybą išrinkti 1953 metam. 
Prašome išanksto pagalvoti ir įteik
ti susirinkimui gerų sumanymų dėl 
L.D.S. 5-tos kuopos. Tad būkite su
sirinkime visi.

P. Walantiene, prot. rašt.
. (237-240) y

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street j
I BROOKLYN, N. Y. ?

Tel. EVergreen 7-6868
I VALANDOS:
> 9—12 ryte; 1—8 vakare į
> Penktadieniais uždaryta

i"'...A

TONY’S j
UP-TO-DATE 1

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbentai

PEIST LA\/

DRUGS, Ine.
405 So. 4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283
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