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KRISLAI
Puiku, draugai!
Valio, artistai!
Palaiminti prakeiktieji.
Kai pradės griūti, 
Saužudystė.
Sveika filosofija.

Rašo A. Bimba

Mudu su drg. Mizara paba
rėme Connecticut' draugus, 
kad jie šiemet Hartforde ne
besu rengė spaudos pikniko.
j Eįabar rašo draugai '/.<•- 

flbak jai:r
‘’Tad, kai matote, ir rengia

me spalio 18 d. bankietą-va- 
karienę. Dabar prašome mes 
ir jūsų pagalbos. Prašomo, 
kad, rašydami krislus, prisi
mintumėte apie tą mūsų pa
rengimą.

“Kitas bankietas bus pabai
goje lapkričio mėnesio. Apie 
tą dar yra laiko.”

Puiktr, draugučiai, labai 
puiku! Gerai, kad rengiate. 
Darbuokitės jūs ant vietos ir 
visoje apylinkėje, o mes ju
mis paremsime.

Lai šis spalio 18 d. bankie- 
tas-vakarienė bus šimtu pro
centu okey!

Nusiimkime kepures ir pas
veikinkime operos dainininkę 
TMen Traubel.

Ji sukilo prieš “kietakak
čiu’’ iš Metropolitan Opera 
House.

Operos bosas Mr. Bing no
rėjo uždrausti jai dainuoti 
klubuose popui iariškas kom
pozicijas Girdi, muzika Ger- 
shwino, Berlino ir kitų nėra 
jokia muzika.

Tik klasikinė muzika, muzi
ka Wagnerio, Beethoveno ir 
Verdi yra tikra muzika. Ope
ros artistui dainuoti populia- 
riškas meliodijas populiariš- 
kose vietose esanti negarbė 
operai!

Gerai, kad Miss Traubel pa
sipriešino šitam binginiam 
nonsensui. Gerai, kad ir kiti 
operos artistai pasisakytu už 
liaudišką, populiarišką muzi
ką.

Klasikinė muzika yra savo 
vietoje. Ji reikalinga. Bet rei
kia ir liaudiškos, kasdienės, 
populiariškos muzikos.

Dvidešimties metų mil dari
nė sutartis į %su fašistine Ispa
nija a s

Mfetebo visa Amerika. Nu
stebo visas padorusis pasaulis.

Labai blogai, be galo blo
gai, — dejuoja net ir The N. 
Y. Times.

Pentagono militanniai išro- 
kavimai, girdi, supliekė Ame
rikos žmonių moralinius pojū
čius.

Bet esama ir “pateisinimo.”’ 
Times gieda: Suraminimą ran
dame tame, kad prie šitos su
tarties padarymo prisidėjo a- 
biejų partijų vadovybės.

Trumanas pradėjo, Eisen- 
howeris užbaigė!

Tai bent argumentas, tai 
bent suraminimas!

Neišpasakytai blogas daly
kas tokią sutartį padaryti su 
fašistiniu Franco režimu. Bet 
dar baisiau, kad nuo dabar, 
Mravedimui tos sutarties gyve- 
njflhan. mū?ui ginklais ir dole
riais šitas fašistinis režimas 
bus palaikomas ant Ispanijos 
liaudies sprando.

Tegu tik Ispanijos žmonės 
pasijudins prieš fašistinius

(Tąsa 3-me pusi.)

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas šal
tai atsiliepė į naująjį Sovie
tų Sąjungos pasiūlymą, bū
tent:

Surengti dvi konferenci
jas dėl santaikos vykdymo 
pasaulyje.

Viena konferencija būtų 
Keturių Didžiųjų — Ame
rikos, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Frakcijos. Tu
rėtų svarstyti klausimą 
apie Vakarinės ir Rytinės 
Vokietijos sujungimą Į vie
ną demokratinę, nekarinę 
vokiečių valstybę ir apie 
taiką su jąja.

Kita konferencija turėtų 
būti Penkių Didžiųjų, pa
kviečiant jon ir Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Šiuo pasiūlymu Sovietai 
atsakė į pirmesni Amerikos

Valdžia žada daugiau 
ateivių deportuoti

Washington. — Republi- 
konų valdžia šiemet depor
tavo iš Amerikos jau 42 va
di n a m u s “subversyvius” 
(arba priešvaldiškus) sve- 
turgimius ir 53& krimina
listus, d a u g i a u šia italus 
gengsterius.

Generalis prokuroras Her
bertas Brownell pranešė, 
jog užvedė bylas teismuose, 
reikalaudamas atimti pilie
tinius Amerikos popierius 
iš 15 “negeistinų” ateivių, 
taip kad galima 'būtų juos 
deportuoti. Pabrėžė, kad 
reikią apsivalyti nuo įsipi- 
lietinusių komunistų.

Impellitteri kandidatuoja 
Į New Yorko majorus

Esamasis New Yorko ma
joras Impelitteri, atsilikėlis 
demokratas, paskelbė, kad 
vėl kandidatuoja į majorus 
nuo vadinamos Experience 
Partijos.

Republikonai džiaugiasi, 
kad Impellitterio kandida
tūra gal padės jiems laimė
ti majorinius rinkimus.

Pažangiųjų dem o k r a t ų 
kandidatas į majorus yra 
Robertas Wagner.

Impellitteris iš pradžios 
abejojo, ar kandidatuoti. 
Bet šimtai dykaduonių jo 
valdininkų paspaudė, kad 
kandidatuotų. Tie valdinin
kai buvo Impellitterio įsta
tyti į pinigingus “džiabus” 
be jokių kvotimų nei reika
lingo žinojimo. Jeigu kas 
kitas būtų išrinktas, tai jie 
taptų iššluoti laukan.

Amerika abejoja apie 
Sovietų siūlomas Keturių 
bei Penkių konferencijas
Priešinasi ypač siūlymui tartis 
su Kinijos Liaudies Respublika

sumanymą laikyti Keturių 
Didžiųjų konferenciją Švei
carijoj, pradedant nuo spa
lio 15 d. Amerika sakė, ši 
konferencija turėtų spręsti 
du klausimus — apie taikos 
sutartį su Austrija ir apie 
Vokietijos suvienijimą.

Washington© valdovai nu
žiūri, kad sovietinis pasiū
lymas esąs “neščyras ir iš
sisukinėjantis.” Jie ypač 
stoja prieš bet kokias de
rybas su Kinijos komunis
tais.

Gen. Clark reikalauja 
j vis laikyti jankius 
Korėjoj ir Japonijoj
Tokio, Japonija. — Gene

rolas Mark Clark, vyriau
sias Jungtinių Valstijų ko- 

| mandierius Tolimies i e m s 
Rytams, atsisveikino savo 
kariuomenę. Jis už keleto 
dienų pasitrauks iš koman
dos. Jo vietą užims gene
rolas John Hull.

Atsisveikindamas gen. 
gen. Clark sakė:

Nors paliaubos Korėjoje 
pasirašytos, vis tiek Ame
rika turės laikyti stiprias 
karines savo jėgas Korėjo
je ir Japonijoje prieš ko
munizmą.

Mirė vakari] Berlyno 
majoras Reuter

Berlin. — Antradienį ne
tikėtai krito ir mirė nuo 
širdies sustojimo Ernst 
Reuter, socialdemok ratas 
vakarinio Berlyno majoras, 
64 metų amžiaus.

Jis buvo karštas šaltojo 
amerikonų karo rėmėjas 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
komunistus Rytinėje Vo
kietijoje, kuri yra Sovieti
nėje žinyboje.

Seniau Reuteris buvo ko
munistas, net vokiečių Ko
munistų Partijos ' sekreto
rius; paskui persimetė į so
cialdemokratų stovyklą.

APSIVEDĖ RAGANGAU-
dis McCarthy

Washington. — Ragan- 
gaudis republikonas sena
torius Joe McCarthy apsi
vedė katalikų bažnyčioje 
su buvusiąja savo sekreto
re Jean Kerr’aite. Jinai, 
pataikaudama jam, persi
krikštijo iš protestantų į 
katalikus.

Kerraitė, būdama val
džios samdoma sekretore 
McCarthy’ui, padėjo jam

Irano generolai jau kviečia 
anglus atgal i naftos pramonę

Teheran, Iran. — Naujo
ji Irano premjero gen. Za- 
hedio valdžia prašo iš Ame
rikos daugiau pinigų, kad 
galėtų atgaivint naftos- 
aliejaus pramonę. Sykiu 
kviečia iš užsienio inžinie
rius (visųpirm anglus), kad 
padėtų sutvarkyti bei pa
taisyti naftos fabrikus. Va
dinasi, karališkųjų genero
lų valdžia jau daro žings
nius, kad anglai būtų su
grąžinti į Irano naftos pra
mone.

Buvusioji premjero Mos
sadegh o valdžia 1951 metų 
gegužėje atėmė iš anglų ir

SOVIETŲ VALDŽIA ĮSAKĖ
GINKLINIAMS FABRIKAMS
TRAKTORIUS STATYTI

Maskva. — Sovietu minis
trų taryba ir Komunistų 
Partija įsakė taip pertvar
kyti ginklų fabrikus, kad 
1954 metais pastatytų ir 5,- 
000 traktorių, o 1955 m. — 
10,000 traktorių. Tai bus 
priediniaį traktoriai, apart 
tų, kuriuos gamina pati ma
šinų pramonė.

Sovietų vyriausybė tikisi, 
jog k o 1 e k t y v iniai ūkiai, 
gaudami daugiau trakto
rių, reikalingų žemei dirb
ti, užaugins daugiau bul-

Mokslininkai smerkia 
garsinamus miltelius 
bei košes dantims

Cleveland, Ohio.—Atsida
rė Amerikos Dentistų Są
jungos suvažiavimas. Jo 
paskirti šeši dentistikos 
mokslininkai iš įvairių uni
versitetų davė pranešimą 
apie apgavingus skelbimus 
per radiją bei spaudą, būk 
tam tikrų kompanijų danti
nė košė bei milteliai dan
tims valyti sulaiką dantis 
nuo gedimo. Tie įžymūs 
dentistikos profesoriai už- 
reiškė, kad jokie milteliai 
nei košė nesaugo dantų nuo 
gedimo.

Dentistikos specialistai 
jau seniai atmetė neva gy
dančiąją dantinių miltelių 
ar košių veikmę. Dantų va
lymas šepetuku su vande
niu ir druska bei muilu ly
giai tarnauja, kaip ir bet 
kokios fabrikuotos košės ar 
milteliai. Svarbu tiktai pats 
valymas.

parašyti knygelę, kuri la
bai išgyrė bankrutuojančią 
Lustrom “gatavų namų” 
gaminimo kompaniją. Už 
tai McCarthy gavo $10,000.

Paskui kompanija nuban- 
krutavo, pražudydama mi
lijonus dolerių valdžios duo
tų jai paskolų.

i suvalstybino naftos šalti- 
; nius ir jos apdirbimo fabri- 
! kus.

Irano karalius Riza Pah- 
: levi su savo bičiuliais an
glais - amerikonais mojosi 
sugrąžinti anglams tą pra
monę. Mossadeghas, galų 
gale, todėl išvijo karalių. 
Tuomet susibūrė karališ
kieji generolai ir pereito 
mėnesio viduryje nuvertė 
Mossadegho valdžią. Jisai 
suimtas ir dabar tardomas 
kaip “išdavikas.” Kara
liaus ministrai žada Mossa
degh ą pakarti.

vių, grūdų ir daržovių.
Sykiu valdžia prižada 

specialiai atlyginti kolekty
viniams ūkininkams, kurie 
užaugins daugiau derliaus, 
negu planas nustato. To
kiems bus atleista, ir praei
ties skola, už nepristatymą 
valdžiai tam tikro kiekio 
produktų kaip mokesčių .

Neseniai pirmiau valdžia 
užtikrino tokias ir kitas 
lengvatas už gyvulių priau
ginimą daugiau, negu pla
nas reikalauja.

Amerika ir Pietinė 
Korėja pasirašys 
sutartį New Yorke

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų atsto
vas ir Amerikos valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles šį ketvirtadienį pa
sirašys New Yorke tarpsa- 
vinio apsigynimo sutartį.

Sutartis duoda Amerikai 
teisę laikyti savo kariuo
menę Pietinėje Korėjoje, o 
Amerika pasižada padėti 
Pietinės Korėjos tautinin
kams apsiginti, jeigu juos 
kas užpultų.

Pietų Korėjos preziden
tas Syngmanas Rhee išrei
kalavo, kad Amerika pada
rytų tokią sutartį pirma, 
negu jis laikinai pripažins 
paliaubas, padarytas tarp 
Amerikos generolų ir Šiau
rinės Korėjos komunistų.

NURYTI ŠIRŠĘ—TAI 
NELABAI SVEIKA

Genoa, Italija. — Rosa 
Ponta, valgydama vynuo
ges, sykiu prarijo ir širšę. 
O širšė taip įgylė jai ger
klę, kad Ponta pavojingai 
susirgo ir gydoma ligoninė
je.

Kalkutta, Indija. — Lai- 
vukui apsivožus, Ganges 
upėje nuskendo 20 žmonių.

Neutrale komisija leidžia 
asmeniškai perkalbinėti 
belaisvius, kad jie grįžtų
Atmeta amerikonų reikalavimų 
kalbėti tik į grupes belaisvių

Panmundžom, Korėja. — 
Neutralių šalių komisija 
trečiadieni išleido sekan
čius patvarkymus, kaip rei
kia perkalbinėti nenorin
čius grįžti belaisvius, kad 
jie sutiktų namo grįžti:

Visi tokie belaisviai turi 
būtinai dalyvauti, kuomet 
jų šalies atstovai dėstys, 

į kodėl jie privalo grįžti.
Aiškintojams leidžiama 

kalbėti ir i kiekvieną belais
vi atskirai, i ‘

Pasakojama, kad rusai 
“kopijuoją” Amerikos 
helikopter lėktuvus

Washington. — Amerikos 
karininkai pasakoja, kad 
Sovietų Rusija statosi di
delius lėktuvus helikopte
rius, kuriuos sovietiniai in
žinieriai nusikopijavę nuo 
karinių Amerikos helikop
terių, galinčių ngišti po 12 
žmonių.

O šiuos helikopterius 
Amerikai suplanavo Igor 
Sikorski, rusas inžinierius, 
buvęs Rusijos lakūnų ofi- 
cierius Pirmajame pasauli
niame kare prieš vokečius. 
Taip šie amerikiniai heli
kopteriai ir vadinami “Si
korsky S55.”

Vietnamiečiai atakuoja 
francūzy tvirtoves

Hanoi, Indo-Kin.—Vietna
mo liaudininkai - komunis
tai pradeda atakuoti ce
mentines francūzų tvirto
ves aplink Hanoi didmiestį.

Susitelkė keturios liaudi
ninkų pėstininkų divizijos 
ir viena artilerijos divizija, 
ginkluota naujomis patran
komis bei minosvaidžiais.

Prancūzai spėja, kad liau
dininkai netrukus pradės 
visuotiną ofensyvą prieš 
juos.

(Francijos valdžia pereitą 
savaitę siūlė Vietnamo liau
dininkams derybas dėl pa
liaubų. Liaudininku vadai 
atsiliepdami pareiškė, jog 
kovos, iki visiškai nušluos 
francūzus.)

Prancūzai, naudodami 
būrius amerikinių lėktuvų, 
nuolat bombarduoja ir ap
šaudo liaudininkų kariuo
menę, mėgindami išblaškyt 
jos pasiruošimus didžiajam 
ofensyvui.

ORAS.— Vėsiau, giedra 
ir vejas.

Uždrausta daryti bent 
kokius trukdymus aiškinto
jams.

Užginta bauginti arba už
puldinėti jau sutinkančius 
grįžti belaisvius.
Amerikonai sako, tai 
komunistų laimėjimas

Amerikos generolai ren
giasi protestuoti prieš to
kius neutralūs komisijos 
patvarkymus; sako, komi
sija nutarė taip, kaip Šiau
rinės Korėjos komunistai 
norėjo.
Amerikonų reikalavimai

Amerikonų komanda i*ei- 
kalavo, kad:

Turėtų būti užginta aiš
kintojams asmeniškai kal
bėtis su kiekvienu belais
viu..

Aiškintojai galėtų dėstyti 
dalykus iš savo pusės tiktai 
belaisvių grupėms nuo 25 
iki 35 kiekvienoje grupėje.

Belaisviai gali neiti ir ne
klausyti tokių aiškinimų.
Trukdymų planas

Amerikos karininkai bu
vo sugalvoję ir planus, kaip 
trukdyti aiškintojams. Sa
ko, belaisviai turėtų dai
nuoti, garsiai juokauti, ko- 
zyruoti bei žaisti, kuomet 
jiems aiškinama, kad jie 
turėtų grįžt į savo tėvynes.
Komisijos sudėtis

Neutralių šalių komisija 
atsisakantiems grįžti be
laisviams globoti susideda 
iš penkių valstybių atstovų 
—Indijos, Švedijos, Šveica
rijos, Lenkijos ir Čekoslo
vakijos.

Savo paskelbtose taisy
klėse dėl aiškinimų belais
viams komisija sako:

Jeigu aiškintojas turėtų 
kalbėti tiktai belaisvių gru
pėms, tad kai kurie belais
viai galėtų grūmoti norin
tiems grįžti arba užpuldi
nėti juos. Tokie grasini
mai galėtų sulaikyti tūlus 
belaisvius nuo pasisakymo 
už grįžimą. O kai leidžia
ma aiškintojams kalbėti su 
pavieniais, tai belaisvis ga
li be baimės pasirinkti, ar 
grįžt ar ne.

Belaisviams, tačiau, pri
pažįstama teisė neduoti at
sakymų į aiškintojų stato
mus klausimus.

Washington. — Gynybos 
sekretorius Wilson ramino 
amerikiečius — “per daug 
nenusigąst Sovietų.”

Pietinėje Korėjoje užklup
ta šaika žulikų, kurie spaus
dino ir skleidė f ai šyvu s 
amerikinius pinigus.
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SUTARTIS SU FRANKO
PRAĖJUSI SAVAITGALI E isenhowerio vyriausy

bė pasirašė ypatingą sutartį su Ispanijos fašistiniu dik
tatorium Franko.

Einant šia sutartimi, Ispanijos valdžia leis Ame
rikai Įsteigti ir palaikyti Ispanijoje keturis militarinius 
aerodromus, taipgi ji leis Amerikai naudotis dviem di
deliais savo uostais.

Kitais žodžiais, Amerika gauna Ispanijoje bazes 
“apsigynimui nuo komunizmo.”

Grąžom Washingtonas pažadėjo Ispanijai duoti 
$226,000,000. Iš tos sumos $141,000,000 generalisimo 
Franko turėsiąs ginkluoti savo armiją.

Bet tai tik nradžia.
■A

Ispanija turi šiandien apie 20 divizijų armiją, — 
prastai ginkluotą, mažai muštruotą armiją. Norint ją 
apginkluoti “kaip reikia." tų 141 milijono dolerių toli 
gražu neužteks. Reikės daugiau ir daugiau amerikinių 
dolerių Franko kišenėn pilti ir vis bus “ginklavimuisi 
nuo komunizmo pavojaus.”

SUNKU ĮPIRŠTI 
LAIKRAŠTĮ

Kanadiškėje “N. Lietuvo
je” tūlas L. Kančauskas ra
šo, laišką iš Buenos Aires, 
Argentinos. Tarp kitko ja
me randame tokį posakį:

“Koks sunkus lietuviškos 
spaudos kelias į lietuviškas 
pastoges, yra visiems gerai 
žinoma, todėl jos platinto
jai bei leidėjai turi sukaup
ti visas jėgas, kol knygą 
ar laikraštį įperša vienam- 
kitam lietuviui. Argenti
noje šis sunkumas yra toks 
didelis, kad sunku bus įti
kinti kitų kraštų lietu
vius.”

Šį dalyką turėtų gerai įsi
dėmėti tie, kurie skelbia, 
būk žmonės nemėgstą ko
munistinės spaudos. Kan
čauskas čia kalba ne apie 
komunistinę spaudą, o apie 
anti-komunistinę. Mūsų ži
niomis, Argentinoje komu
nistinę spaudą žmonės gau
dyte gaudo, tik jai ten sun
ku pasirodyti, sunku gy
vuoti. Na, o anti-komunis- 
tinės spaudos, kuri yra lais
va, žmonės neskaito.

Ispanijos geležinkeliai apleisti, menki, geresnių ke
lių ji neturi, — jei Washingtonas norės, kad Franko ar
mija judėtų, tai visa tai teks taisyti, gerinti Amerikos 
doleriais, sukrautais amerikiečių taksų pavydale.

Įsteigimas keturių militarinių aerodromų, palaiky
mas ten mūsų karių (kurių, sakoma, reikėsią apie 10,- 
000) ir technikų taipgi lėšuos šimtus milijonų dolerių.

Ir visa tai daroma “apsigynimui nuo komunizmo 
pavojaus.”

Tiek dėl tų įvairių skaitmenų.

DAUG SVARBIAU mūsų krašto žmonėms yra kitas 
dalykas. Su kuo, būtent, mūsų vyriausybė padarė su
tartį? Ką ji priima i “demokratijų stovyklą,” į “lais
vojo pasaulio” gynėjų šeimą?

Visųpirmiausiaį turime žinoti, kas pastatė Franko 
Ispanijon diktatorium? Jį pastatė Hitleris ir Mussolinis, 
o jiems padėjo “demokratai,” kurie demokratijos bijojosi 
ir bijosi.

Po ilgo civilinio karo, nugalėjus Ispanijos liaudį, 
Hitleris ir Mussolinis paliko Franką tęn viešpatauti. Ir 
jis tebeviešpatauja nei kiek neprasčiau už pačius Hitle
rį ir Mussolini.

Šiandien Ispanijos kalėjimai ir koncentracijos sto
vyklos perpildyti politinių kalinių: komunistų, socialis
tų, nepartyvių antifašistų. Daug budelis Franko jų iš
žudė, bet nuolat vis nauji ir nauji šimtai anti-fašistų ki
šama Į kalėjimus.

Ispanijos liaudis prislėgta vaitoja, vaitodama ji, ta
čiau, kovoja, ryždamasi išsilaisvinti ,ryždamasi pasiekti 
tuos obalsius, kuriuos respublika buvo iškėlusi 1|936 me
tais, — obalsius, dėl kurių žuvo daugybė žmonių nuo 
hitleriniu ir mussolininiu kulku bei bombų.

Ir štai, akiregyje to, Washingtonas paduoda Ispa
nijos liaudies priešui ranką ir daug maž šitaip sako: 
sudarykime bendrą frontą “laisvajam pasauliui” gelbėti, 
ginkluokime ir jungkimės kovai už “demokratijos išlai
kymą.”

Kc/ks skaudus antausis tapo užduotas tiems, kurie 
kovoja prieš fašizmą, už liaudies teises ir laisvę!

TAI NE KRIKŠČIONIŠKA
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
“Spauda pranešė, kad 

P r e s b i t erijonų bažnyčios 
galvos išleido atsišaukimą į 
presbiterijomis, kad jie ne
dalyvautų taikos referen
dume, kurį veda Kanados 
Taikos Kongresas. Girdi, 
tai ’komunistu darbas. Su 
tais balotais jie norį tiktai 
susirinkti adresus.

“Tai labai žemas tos baž
nyčios lyderių darbas. Vie
na, taikos judėjimas yra ne 
vien komunistų reikalas, 
taipgi ne jų vienų vysto
mas. Kita, referendumas 
vedamas ne tam, kad su
rinkti adresus. Adresai yra 
rinkėjų sąrašuose, kurių 
pilna visų partijų raštinėse. 
Referendumo tikslas sukel
ti spaudimą į didžiąsias jė
gas, kad jos spręstų savo 
nesusipratimus per dery
bas, o ne per karą.

“Matomai, tie atbulkalnie- 
riai norėtų, kad pasaulis 
užsidegtų naujo karo ugni
mi, kad jie pirmieji pasi
skubino išstoti prieš refe
rendumą, kurį nutarė pra
vesti toikie žmonės, kaip D r. 
Endicott, pastorius Nie- 
m.oeller ir tt.”

KĄ Į TAI PASAKYS Francūžijos, Anglijos,’ Italijos 
ir kitų Europos šalių žmonės, liekasi -palaukti ir pama
tyti.

Stockholmo laikraštis “Dagens Nyheter” andai išsi
tarė, jog Eisenhowerio valdžia, sudarydama šią sutartį 
su Franko /‘dabar parėmė atvirą fašistinį režimą; šis 
paktas tikrai paskleis platų nepasitenkinimą visoje Va
karų Europoje.”

Bet šiuo paktu džiaugiasi Berlyno naujųjų nacių 
laikraštis “Der Tag.” O Tarybų Sąjungos kariuomenės 
organas “Raudonoji žvaigždė” primena, jog šis paktas 
“yra aiškiai militarinū agresyvė sutartis.”

Bet Maskvos radio skelbia: “Ispanijos patrijotai 
niekad b.eprileis. kad ši sutartis su Franko būtų reali
zuota Ispanijos žmonių krauju...”

Abrahomo- Lincolno Brigados veteranai, kariavę 
prieš Franką, taipgi yra panašios nuomonės. Jų vado
vas, Milton Wolff, sako: “Ispanijos liaudis nerems Fran-' 
ko bei kurios kitos sutarties, pagal kurią būtų pradėtas 
atominis agresyvis karas prieis Tarybų Sąjungą arba 
jos talkininkus.”

Mr. Wblff primena, kad Ispanijos liaudis dar nepa
miršo to, jog sunkiausioje jos valandoje, kada ji gynė 
respubliką, jai nuoširdžiom talkon stojo tik viena šaHs, 
būtent Tarybų Sąjunga.

Tenka kiekvienam įsisąmoninti tuo faktu: palaiky
mas amerikinių militarinių bazių Ispanijoje neprisidės 
prie mūsų krašto saugumo, o tik gali pagreitint užsi
liepsnojimą naujo pasaulinio karo.

Kaip neimsime, šis paktas nedaro mūsų kraštui nei 
strateginės naudos, neigi garbės.

FRANCŪZAI
RAGINAMI BUDĖTI

Francūžijos taikos šali
ninkų nuolatinė komisija, 
po Vakarų Vokietijos par
lamento rinkimų, išleido į 
tautą atsišaukimą, kuriame 
tarp kitko skaitome:

“Šiandien nė vienas pran
cūzas negali nematyti sun
kių padarinių, kuriuos su
kėlė nacionaliniu interesu 
užmiršimo politika Vokieti
jos klausimu, politika, ku
rią Prancūzijos taikos šali
ninkų judėjimas ne kartą 
yra demaskavęs. Kancle
rio Adenauerio pareiškimai 
ir Amerikos vyriausybės 
pritarimas jiems nepalieka 
daugiau jokios abejonės 
dėl to, kad Vakarų Vokieti
ja stoja į militarizmo kelią 
ir ,kad Europą norima pa
jungti Voiketijos viešpata
vimui. ..

“Europos gynybinė ben
drija negali užtikrinti Pran. 

cūzijos saugumiO',— sakoma 
toliau atsišaukime. At
virkščiai, ji padarys Pran
cūziją papildoma jėga, ku
ri turės tarnauti šiam skur
do ir karo įrankiui. Kai 
Prancūzijos vyriausybė rei
kalauja ratifikuoti Bonos 
ir Paryžiaus sutartis, ji sie
kia, kad prancūzų tauta pa
ti sutiktų pažeminimą ir 
taptų revanšo trokštančių 
vokiškųjų militaristų ben
drininku.

“Prancūzų tauta negali 
sutikti su tokia politika. 
Nacionalinės taikos tarybos 
nuolatinė komisija yra įsi- 
kinusi, kad prancūzų tauta 
neleis jos vykdyti. Tauta 
veiks sutinkamai su jos na
cionaliniais interesais. Be 
Prancūzijos sutikimo Ame
rikos vyriausybė negalės 
apginkluoti Voki etijos... 
Prancūzų tauta gali ir tu
ri sukliudyti ratifikuoti Bo
nos ir Paryžiaus sutartis. 
Ji gali ir turi neleisti jas 
įgyvendinti!”

MIRTINAS PAVOJUS 
FRANCŪZIJAI

Angliškame žurnale 
“News,” išeinančiame Mas
kvoje, rašo straipsnį Ilija 
Erenburgas. Jis žymi, kad 
atgaivinimas Wehrmachto, 
hitlerinės armijos Vakarų 
Vokietijoje, yra mirtinas 
pavojus Francūzijai.

Rašytojas prisimena 1914 
metus, jis tuomet gyveno 
Paryžiuje, kai francūzai 
turėjo aukotis karui prieš 
kaizerinę armiją; jis prisi
mena 1940 metus, kai hit
lerinė armija okupavo Pa
ryžių. Ir jis sako: šiandien 
kyla toks pats Francūzijai 
pavojus, bet autorius spėja, 
kad francūzai laiku susi
pras ir tam pavojui kelią 
užkirs.

Atominiai anglų bandymai 
bus slepiami nuo Amerikos

Sydney, Australija.—Kitą 
mėnesį Anglija darys nau
jus. atominių savo ginklų 
bandymus pietinėse Au
stralijos dykumose.

Įžymusis atominis anglų 
mokslininkas William Pen
ny sakė:

—Kadangi Amerika nero
do mums atominių savo at
radimų, mes taipgi neleisi
me amerikonam stebėti šių 
bandymų ir nepranešime 
Amerikai apie naujus savo 
patyrimus.

Glen Ridge, N. J.—Mirė 
104 metų negrė Phoebe P. 
Jones’ienė.

Jesse DeLocker, kurį 
prezidentas paskyrė Ame
rikos ambasadoriumi Libe
rijoje. Pirmiau jis buvo 
Cincinnati miesto tarybos 
veikiančiuoju .pirmininku. 
Jis prisiekia ištikimai rūpin
tis Amerikos interesais toje 
tolimoj Afrikos negrų šalyj.

Teisėjo Medina politinis 
veidas

Ir vėl visas pasaulis iš
girdo apie nėwyorkiškį tei
sėją Mediną. Jis išmetė iš 
teismo valdžios bylą prieš 
Amerikos bankines firmas. 
Tai sena ir didelė byla. Val
džia skundė firmas, kad jos 
laužo anti-trustinį įstaty
mą, kad jos turi sudariu
sios monopoliją kontroliuo
ti Šerų rinką ir tt. Pa
imtos nagan buvo pačios 
stambiausios Wall Stryto 
kompanijos. Viso net sep
tyniolika. Štai jos:

Harris, Hall & Co.; Mor
gan Stanley & Co.; Kuhn, 
Loeb & Co.; Eastman, Dil
lon & Co.; Kidder, Peabo
dy & Co.; Goldman, Sachs 
& Co.; Lehman Brothers; 
Smith, Barney & Co.; 
Glore, Forgan & Co.; 
White, Weld & Co.; Drexel 
& Co.; The First Boston 
Corporation; Dillon, Read 
& Co., Inc.; Blyth & Co., 
Inc.; Harriman Ripley & 
Co., Inc.; the Stone & 
Webster Securities Corpor
ation and the Union Secur
ities Corporation.

Teisėjas Medina valdžios 
bylą turėjo ant rankų per

Gyvenimo aktualijos
Rašo Jurgis Pipiras

Aną vakarą, neturėdamas 
ką veikti, sugalvojau ap
lankyti savo kaimyną, Man- 
drapypkio dėdę. Sakau, kaip 
jis verčiasi.

Dėdę radau namuose. Bet, 
vos pasisveikinus, paaiškė
jo, kad jo siela nerami. 
Bandžiau užvesti kalbą apie 
tai, kaip dabar gera, kai 
šiluma pasišalino, bet nieko 
neišėjo, nes pasirodė, kad 
dėdė susirūpinęs, jog gali 
būti žiema šalta ir reiks 
pirkti daug anglies. Klau
siau, ar įdomu buvo Kana
dos Nacionalėj Parodoj, 
bet ir tas nepadėjo suras
ti siūlo galą mūsų pokal
biui. Ant galo klausiu, ar 
buvo jis lietuvių kermošiu
je Hamiltone. Tas, mano 
manymu, turėjo būti įdomi 
tema, bet jis tik su ranka 
numojo. Tada nutilau ii’ 
pradėjau galvoti, kad reiks 
eiti namo. Dėdė visai ne 
tas. Tuo1 tarpu jis vienas 
nusišypsojo ir atsigręžė į 
mane lyg norėdamas klaus
ti ko. Bet tuo tarpu įėjo jo 
žmona.

“Labas, ponia,” sakau aš. 
“Kaip sveikatėlė?”

“Ačiū, laikaus dar... Bet 
tas mano senis, tikrai bai
gia nykti.”

“Man atrodo, kad jis nei 
kiek nesumenkėjęs, nežiū
rint to, kad tie karščiai ga
lėjo sutarpinti žmones/’ už
stojau dėdę.

“Iš lauko atrodo gerai, 
bet vidujiniai — nežinau ko 
jam trūksta.”

To* tik ir reikėjo. Dabar 
dėdė pašoko ir pradėjo 
skųstis:

“Visko trūksta!” atšovė 
jis. “Ar mes to tikėjomės? 
Ar tam mes vykome į Ka
nadą? Juk žmogus gali 
plaukų netekti belaukda
mas ...” Gera Krupavi- 
Čiams ir Lozoraičiams ir 
tokiems mūsų pinigais laks
tyti po pasaulį. Bet tu pa
bandyk gyventi, kaip mes, 
pakinkyti kur prie statybų 
ar kokių kitų purvinų dar- 

keletą metų. Dabar jis pa
tvarkė, kad valdžia neturi 
argumentų ir įrodymų 
prieš šituos bankininkus. 
Jos byla nepagrįsta. Byla 
turi eiti laukan! Bankinin
kai nekalti...

Visi nustebo. Kaip tai 
galėjo būti, kad valdžia už
vedė bylą, o teisėjas sau- 
vališkai bankininkus ištei
sino, netgi nelaukdamas 
teisminės procedūros? Vis
kas paremta vieno teisėjo 
nuožiūra ir supratimu. O 
Medinos supratimas eina su 
supratimu Wall Stryto fir
mų.

Susipratusiems žmonėms 
dabar aiškiau pasirodo, ko
dėl teisėjas Medina taip 
žiauriai pasielgė su vienuo
lika komunistu vadu ir ko
dėl jis taip terorizavo ad
vokatus, kurie tuos vadus 
jo teisme gynė. Pasirodo, 
kad jis atstovauja stambio
jo kapitalo interesus. Dar
bininkų vadai kalti ir turi 
eiti kalėjimam Bankinin
kai nekalti ir palikti 
laisvoms rankoms varyti 
savo nelegalų biznį pirmyn.

Štai teisėjas Medina!
Salietis

bu.”
“Matyti, jau tokia dievo 

valia,” ramina ponia.
“Kokia čia valia! Juk ir 

dievas sakė: Klebink ir bus 
atidaryta. O ką mes daro
me?”

Aš sakau, kad viskas da
loma, kas tiktai galima. 
Juk renkamos aukos baž
nyčioms statyti, Lietuvai 
vaduoti ir kitiems reika
lams.

“Bet pasakyk, kur jos 
dingsta?” tuojau užkirto 
dėdė.

“Pinigai ne ledas,” sakau 
aš, “jie nesutirps.”

“Sutirps-, ar ne, bet dau
giau jie iš manęs negaus 
nei cento!” išrėkė dėdė. 
“Jei jie nori gauti pinigų, 
tai jie pirma turės įrodyti, 
ar pas juos yra pasiryžimo 
už Lietuvą, ar ne.”

Tą pasakęs dėdė padarė 
tokią miną, lyg jis būtų įbe
dęs į žemę kastuvą ir pasi
rengęs ilgam pasikalbėji
mui.

“Ar dar maža mūsų vadai 
darbuojasi?” norėjo užsto
ti dėdienė. “Juk laksto pas 
vyriausybes, šaukia susi
rinkimus, priiminėja rezo
liucijas, rašo ilgus straips
nius ir tt. Ko tu iš jų no
ri?”

“Aš noriu tikros akci
jos!” užsikirto1 dėdė. “Taip, 
jie surengia parengimus, 
pabaliavoja, pasilinksmina 
—ir viskas. Didesni dar net 
orlaiviais palaksto. Ir ko
kia nauda iš to?”

“Tai ką jie turi daryti?” 
klausia dėdienė.

“O ką daro dukaborai Va
karų Kanadoje?”

“O viešpatie!” išsižioja 
ponia. “Nejaugi tu nori, 
kad mūsų ponai išsirengtų 
nuvažiavę į Ottawą, prie 
parlamento rūmų ? Arba 
prie baltųjų namų Vašing
tone?”

“O ką tas reiškia žmogui, 
jeigu jis tikrai nori ko nors 
pasiekti? Žiūrėk, visas pa
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saulis kalbėtų, jei Grigaitis, 
Šimutis, Krupavičius, Lozo
raitis, žalkauskas, Karde
lis, Šapokas ir kiti ankštie^ 
ji lyderiai suvažiavę ŽiVa-; 
šingtoną surengtų nSogų 
demonstraciją prie prezi
dento rūmų. Gal tuomet jie 
ten sukrustų mūsų dvare
lius vaduoti. O jei ne, gal 
duotų kokią vietą steigti 
Lietuvai kur Amerikoj ar 
Kanadoj.”

“Tiktai žmonės pasipik
tintų,” sako ponia.

“Tų senių kojos labai ne
gražios, pridėjau aš.

“Tada pasiųskime pulką 
jaunų mergaičių. Lai jos 
nusirengia ir neša vėliavą,” 
dėdė spyrėsi. “Kodėl duka
borai gali tai padaryti? Ar 
mes prastesni už juos?”

“Aš esu tikra, kad mūsų 
tarpe tokių neatsirastų,” 
patvirtino ponia.

“Taigi, o mes norime iš
vaduoti Lietuvą su savo 
dvarais!” pyko dėdė.

“Reikia ieškoti patoįejįr 
nių būdų,” siūlė poniarn

“Juk čia pats lengviau
sias. Nieko nekai n u o j a. 
Galėtume jiems išpirkti ir 
orlaivį. Tas tiek daug ne
kainuotų, kaip visoki baliai, 
pasikalbėjimai, apie ku
riuos mažai kas žino. Vi
suose laikraščiuose būtų pa
veikslai.”

“Aš esu tikras, kad ir 
Liaudies Balsas patalpin
tų,” pridėjau.

“Reiks šį planą iškelti re
zistentų susirinkime. Tik 
jie vieni dar turi kiek ko
vingo kraujo. Visos kitos 
partijos, kaip buvo pasaky
ta Čikagoj studentų suva
žiavime, yra supuvusios. Aš 
tą dabar pats matau.”

Mūsų dėdė būtų tikrai 
įsikarščiavęs, bet tuo metu 
užėjo ponios drauge ir mū
sų pašnekėsi suardė.

(Iš “L. B.”)
i

ĮVAIRIOSIOS
Statyba Kinijoje

PEKINAS. — 1953 metai 
—pirmieji šalies planingos 
ekonominės statybos metai. 
Laikraštis “ženminžibao” 
praneša, kad 130 svarbiau
siųjų kapitalinių statybos 
objektų tarpe yra 75 naujų 
gamyklų bei šachtų pasta
tymas ir esamų rekonstru- 
avimas, 10 naujų geležinke
lio linijų nutiesimas, dau
giau kaip 5,000 kilometrų 
ilgio plento nutiesimas. Hi
droelektrinės statybos sri
tyje tebedirbama Chuaichės 
bei Jundinchės, upėms pa
žaboti ir tolįįu vykdomi 
darbai prie 'Liaoc/r^s ir 
Chanšujaus upių. ' v

, Šiuo metu statomi meta
lurgijos, aviacijos, naftos, 
geologijos ir kiti institutai. 
Šiais metais bus atiduota 
eksploatuoti 27 milijonai 
kvadratinių metrų naujo 
gyvenamojo ploto.

KAIP FRANCI J A 
SUPRANTA AMERIKOS 
SUTARTĮ SU FRANKU

Paryžius.— Amerikos su
tartis su Ispanijos- fašizmu 
primena Francijos politi
kieriams ypač vieną nesma
gų dalyką, — kad Amerika 
nesitiki apginti Franciją 
.nuo Sovietų; todėl ameriko
nai įsitaisys Ispanijoj ka
rines stovyklas, kaip pasku
tinę Europoj atspirtį pfjfeš 
komunizmą.

New Yorko žydai daro 
vajų surinkti $16,000,000 
savo labdarybėms.



Scranton, Pa Hartford, Conn
LLD 39 kp. draugai, pasi

tari 
apauti Lietuvių 
DnJugiją kaipo apšvietos or-' 
ganizaciją. Matyt, kad randa
si skundikų, kurie kėsinasi šią 
organizaciją padaryti “sub- 
versyve,” nors ji neturi nieko 
bendro su politika. Todėl mū
sų kuopa aukauja jos apgyni
mui $20 iš iždo, o gal atsiras 
ir šiaip geros valios žmonių- 
draugų, kurie paaukaus dole
ri kitą tam taip svarbiam rei
kalui.

nusprendė, kad reikia
Literatūros

Mums besikalbant apie 
draugijos reikalus, viena mo
teris išsireiškė, kad jai labai 
gaila sveturgimių, kuriuos la
bai persekioja visokį makar- 
tistai ir tam panašūs istai. 
Kad grasina deportuoti į to
kias šalis, kurių jie nėra matę 
per kokias 40-tis metų arba 
dar ir daugiau. Ji sako: “Aš 
aukauju $3.50 jų apgynimui.” 
Kita mergina ją paseka, skiri4* 
tiek pat. Tada vienas vyras 
po vardu Pranas sako: “Jau 
tiįvite $7, tai aš dadėsiu dar 

ir turėsi visą $10.”
Abiejos aukos jau pasiųs

tos, kur reikia.
P. Šlekaitis

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

MADAM GRAY. Readings and Ad
visor. Helps on all problems. Speaks 
several languages. Guaranteed sa
tisfaction. 10 A. M. to 9 P. M.

MU. 5-5116. 421 N. Gay St.

Ka$ remia Lietuviu Literatū
ros Draugiją

68-ta kuopa pradėjo dar
buotis suteikti paramos apš
vietos draugijai, tai kuopos 
rėmėjai tuojau atsiliepė duos- 
niai. Nekurie draugai, sulyg 
išgalės, po dešimtį, po penkis, 
nekurie po mažiau, tuojau su
metė $42. Vėliau draugas iš 
New Britain dasidėjo su $10.

Dar vėliau, geros broliškos 
draugijos susirinkime, vienam 
nariui lankantis New Yorke 
prisiėjo nugirsti, kad dabarti
niu laiku mūsų šalies žmonių 
sveiką kūną ėda pabaisinis vė
žys. O kadangi mūsų Litera
tūros Draugija išleidžia gerų 
patariančių raštų, kaip nuo jo 
apsiginti, tai didžiuma narių 
tam darbui pritaria, mažai 
randasi priešingų. Paaukavo 
$35. Susirinkime dalyvaujan
tis narys, matydamas reikalą, 
atnešė ir padėjo ant stalo $3. 
Tai dabar iš Hartfordo pasi
daro viso $90.

Tai reiškia gražią paramą 
mūsų apšvietos draugijai. Bet, 
draugai, nepamirškime, kad 
šiuo darbas dar neužsibaigia. 
68-ta kuopa nusistačiusi tą 
darbą varyti pirmyn. Taigi, 
kurie draugai matote reikalą 
paremti garbingą kultūros ir 
apšvietos draugiją, tai maty
kite kuopos valdybą, o ji pri
ims jūsų malonę. Atminkime, 
kad ši draugija, su gerašir
džių gydytojų pagalba, išleido 
kelias knygas, kurios suteikė 
mums patarimus apie sveikatą

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai, L. skaitytojai

Stanley Baronas jau su vir
šum 4 metai serga, gavo pa
ralyžių. Buvo kiek pasveikęs, 
po biskį vaikštinėjo. Praėjusį 
pavasarį jį užgavo trokas, 
sunkiai sužalojo kairiąją koją 
ir visą abelnai užgavo, atsira
do visokių problemų. Buvo 
per du sykius ligoninėje. Da
bar sunkiai serga. Randasi na
mie pas George Shimaitį, 160 
Melrose St., Brockton 14, 
Mass. Rašiau du laiškus Au
gustui Baronui, jo broliui, j 
San Francisco, Calif., bet at
sakymo nėra. Kasžin 
jis neatsiliepia?

kodėl

Rugpiūčio mėnesio pradžio
je buvo sunkiai susirgusi Jo- 
sephina Skirmontienė, buvusi 
brooklyniete-newyorkiete. Po
rą dienų turėjo pabūti ligo
ninėje. Dabar jau pasveikuisi, 
ilsisi namie, gerai atrodo. Gy
vena 251 Field St., Brockton, 
Mass.

Spalių (October) 4 d. bus 
dar vienas rudeninis piknikas, 
L. L. D. naudai. Įvyks Lietu
vių 
Kas 
bus

Tautiško Namo 
atsinaujins Laisvę, 
pafundyta.

G. Shimaitis

Parke.
tam

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

ir prailgino mūsų amžių. Tai 
mat, kodėl mes turime ją 
remti.

Draugijos Rėmėjas

PETRAS KRAPAS

UŽ TU SIENŲ MŪRŲ
Kalėjimo vaizdai. Poema

(Tąsa)
Karcerin vargšą tuojau įstamino...
Tai ir žinokis, o gaila vaikino:

i Būtų padaręs jis biznio gražaus,— 
Biznis ir laikas pro šalį prašaus...

Ką jūs sakysit!... Vikrių esti vyrų:
Maišas prakiuro, tai byra ir byra...

Gal tik savaitė praslinko tenai:
Vėl ten vagystė, nors budi tarnai.

Laukia mėsa iškepta ant keptuvo,—
Tai čia sargam vakarienei ji buvo.

Vyrai virtuvėj sukiojas keli,— 
Jų gi ranka ir mikli ir žvali.

Prieskoniai, sklindžiai, sriuba ir 
daržovės,—

Vis ant padėklų jie krovė ir krovė.
Rengia valgyklon sargam tą jau nešt-
Štai va padėklai — ir staiga tik šast...

Kas čia?... Vyručiai! Stebuklai! 
žiūrėkit!...

Laksto sumizgę vyrukai, tik rėkia:
Nėr gi mėsos!... Kurgi dingo mėsa?...
Triukšmas! subėgo virtuvė visa.

Čia darbininkai, sargai visu būriu, 
Dairosi,* ieško, čia žiūri, ten žiūri:
Ą Nėr čia virtuvėj... Nebėr jau mėsos...

Na, pakampiais dar ilgai jie dėbsos.
Tuoj, bra, sargai lag-lag-lag nulazgėjo,--
Sparną ketvirtą iškratė, išdėjo:

Nėr čia to kepsnio... nei kvapo nė kiek: 
Nors tu ir savo akim netikėk.

Blikstelia pagiežos, keršto žaibai —
Rūstūs, grėsmingi ir taiklūs labai!...

Matė šie žmonės gyvenimo dramų,— 
Stengiasi kelią surast čionai ramų.

Dramų vis viena įvyksta ir čia, 
Jei tik užsimezgė dramai pradžia.•

Esti kivirčių, kad ir muštynių,
Žodžių šaižių ir smulkučių peštynių:

Pereina tokios audrelės dažnai,
Pyktis iš lėto ataušta — žinai.

Kaip peštynes tik kur sargas pamato,
Centran abu tuoj — prie sienos pastato:

Valandą kitą pastovi abu,
Taip ir praeina be keršto baubų.

Kokios piktesnės įvykę muštynės—
Nepasibaigia prie sienos drausminės:

Karcerin smarkiai uždaro abu,— 
Laisvėn tokiem nebetaip jau skubu...

CHICAGOS ŽINIOS
Kur išeitis?

Carl Hirsch, angliško sa
vaitraščio “Worker” kores
pondentas, turėjo platų ir tu
riningą pasikalbėjimą įvairio
se vietose su International 
Harvester darbininkais ir ū- 
kio Padargų unijos pareigū
nais.

International Harvester į- 
monėse yra žymiai sumažintas 
darbas. Abelnai ūkio padar
gų industrijoje yra atleista 
per 18,000 darbininkų, liku
sieji tedirba keturias dienas 
savaitėje. Daugelis darbinin
kų jam statė ir sau klausimą, 
kodėl taip yra ūkio padargų 
industrijoje?

Pasaulinė rinka dėl trakto
rių ir kitokių ūkio mašinų toli 
gražu nėra nuo permirkytos, 
sakė jam padargų darbinin
kai.

Minėta programa buvo už- 
vardyta “FE-UE Fights for 
Jobs,” perstatė baisią padėtį 
ir daugėjančius atleiddinėji- 
mus ūkio padargų įmonėse. 
Bet nuo to laiko, priedui 1,000 
darbininkų dar atleista iš 
Harvester Tractor Works Chi- 
ragoje ir 900 daugiau West 
Pullman įmonėje.

Tai buvo Joe Habschmidt, 
prezidentas West Pullman lo- 
kalo, kuris pakilęs tame mi
tinge nurodė, jog Kinija gali 
suteikti didžiausia rinka dėl 
ūkio mašinų.

K,ą tas parodo? Parodo, 
kad skelbiamieji “komunistų” 
vadovaujama unija nesiekia 
revoliucijos, kaip priešai ja! 
primeta, bet siekia plėtimo 
prekybos ten, kur ne tik dar
bininkams, bet ir Internatio
nal Harvester ir kitoms būtų 
naudos.

Shifrin prasikaltimas esąs, 
kad jis nuo savo atvažiavimo 
į Jungtines Valstijas įstojęs į 
pašalpos organizaciją, IWO, 
ir joje ėjęs svarbias pareigas. 
O ta organizacija esanti ko
munistinio fronto organizaci
ja ir dabar pažymėta subver
sive.

Shifrin esąs gimęs Rusijoje 
ir atvykęs Į Jungtines Valsti
jas iš Anglijos 1923 metais. 
1946 m. pridavęs įsipilietini- 
dirbęs už perkalbėtoją Soviet- 
tų Sąjungos prekybos įstaigo
je New Yorke. Spalio mėnesį 
1946 m. pridavęs įsipilietini- 
niui peticiją Imigracijos de- 
partmentui. Pastaruosius 4 
metus su žmona užlaikė Food 
Super Market ant St. Clair

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

TILE MEN to install steel, plas
tic. ceramic wall tile. Steady work; 
car necessary. 2910 W. Diamond St.

(192-195)
AUTOMOBILE MECHANIC

Must be 1st class. Excellent work
ing conditions. High salary. Gua
ranteed Steady work. Apply in per
son. See Mr. Rodeman.

HARRY KROUSE INC.
667 N. Broad Street 

_____________________ - (191-194)
CANDY MAKER’S HELPER. Ex

perienced preferred. Opportunity for 
advancement. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
SHANE CANDY CO., 110 Market 
Street.

(188-194)

Nuodugniai sparną ketvirtą jie krėtė— 
Šitą virėjų gyvenimo vietą...

Nėr gi ir gan... Kaip nebūta mėsos...
Gaila visų—suirutės visos...

Džioniui šį įvykį persakė Samas —
Tarškiai, lyg kad įkvėpimo ten semias,—

Kažin? Ir jam gal kąsnelis ats’eis — 
Vis tais slaptingais mainybos keliais.

*

Na, tarp savęs kokie santykiai būna—
Tarp kalinių? Juk ten yr’ ir siaubūnų,—

Solidariai jie gyvena? gražiai?
Ar gal susikerta, tartum ožiai?

KaipJ i r visur, taip ir čia, visko esti:
Čia neapvėsi visko vienu žestu.

Vis čia žmonių giminė ta pati,—
Taip ji mišri, impulsinga, stati!..

Ko ko čia vyrai labai neapkenčia:
Šnipo bjauraus, išdavikiško dančio, —

Esti tačiau ir dalykų grėsmingų,
Kur akmenų ir net peilių nestinga:

Tenka ligoninėj gydyt žaizdas,—
Naikint skustuvą ir peilį, lazdas...

Dirbo kepykloj gal dvidešimt vyrų.
Ripas planavo pabėgti ir skyrė —

Rytą anksti, kai tiršta ūkana, 
Perlipt per sieną, nušokt ir gana...

Čia kepykla kieme žiovauja skyrium,— 
Siena ankšta tik nuo gatvės jus skiria.

Reikia pritykot, tiršti kai rūkai:
Sieną pasiekei ir taip pasprukai...

Ripas jau buvo gerai prisirengęs,— 
Kopėčias žino, pabėgti jau stengės:

Smuko nematant jis gr-eit pro duris— 
Ir pabėgimą kieme čia darys...

Paslėptas kopėčias greit jis surado, 
Neša jis tyliai prie sienos, be žado...

Staiga tik kas ten už rankos jį capt:
Ripas tik dingt, ir jam kopėčios lapt...

Veda atgal į kepyklą jį sargas, — 
Ripas apstulbęs, net veidas jam margas.

Taip jį nusivedė centran, ir jau —
Karcere Ripas — tenai bus saugiau... 

r m.
Vyrai kepykloj tik dairos nustebę...
Kas gi galėjo čia būt tas nelabas,

Tas išdavėjas? Kokia jam nauda?
Vis’ tai iškils, tik vėliau kai kada...

Ripo planus jie žinojo iš anksto,
Bet paslapties tos jie niekam nelanksto:

Kas čia galėjo liežuvį pakišt?
Prisilaižyt — nei tas piktas lokys?

(Bus daugiau)
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farmeriai šiandien Kini- 
pa j ė-

108

užsieniu 
smulk-

kad da-

— Yra šalys, kurios šaukti 
šaukiasi — prašo mašineriją 
parduoti, kurią mes išdirbam, 
— pareiškė veteranas fondrėa' 
liejikas.

Kuomet Amerikos farme- 
rys yra atstumtas, kaip pirki- 
kas dėl augančio farmų kri- 
zio,
joje sudaro milžinišką 
gingą kūną aktualių pirkėjų 
ūkio mašinerijos.

Prekyba su Kinija,' kartą 
nuėmus paikius politinius su
varžymus J. V. valdžios, ji 
gali suimti daugiau, negu mū
sų produkcija gali pagaminti 
įmonėse International Harves
ter, J. I. Case, Johū Deere, 
Allis-Chalmer, Oliver, Cater- 
pilar.

Tokia plati prekyba sulai
kytų 18,000 atleidinėjimą, kuj- 
ris pasiekė mūsų ūkio padar
gų industriją.

-- Atidarymas užsienio 
prekybos gali reikšti atleis
tiems darbininkams jų darbus 
atgal su pilna alga kas savai
tė, — pareiškė Matt Halas,19 
prezidentas UE lokalu 
McCormick Works.

Halas nurodę, kad, UE nese
niai laikytam mitinge su gal
vomis International Harvester 
reikale prekybos su 
buvę diskusuota iki 
nu.

— Jie mums sakė,
bar yra vedamas prekiavimas 
su 98 šalimis, įskaitant Indiją, 
Thailand, Argentiną ir pana
šias šalis, — sakė Halas, — 
bet ten rinkos esą beveik iš- 
nautotos.

— Bet šalis kaip Kinija, ku
ri vysto savo ūkio eknomiją 
naujais pamatais, suteikia di
delę rinką ūkio mašinoms.

— Slapyžodis Kinijos lau
kuose šiandien yra mechani
zacija. Per tris metus nuo 
1950, agrikultūrinė produkci
ja Kinijos pakilo 48.6% Bet 
Kinijos pirmas penkių metų 
planas numato didelius ir nau
jus pastūmėjimus per sekan
čius kelis metus.

Pamatas tiems dideliems 
pastūmejimams glūdi žemės 
reformoje, įvedime moderniš
kų metodų apdirbimui žemės, 
kooperatyvėje ir moksliškoje 
ūkio vedystėje, kaip ir visam 
progrese ekonomijos, suteikia 
pletimuisi naminės rinkos dėl 
ūkio dirbinių- padargų.

štai kodėl Kinijos farmerya* 
šiandien yra didelis kostume- 
ris dėl traktorių, kombainų, 
medvilnės ir kornų rinkimo 
mašinų, įtrešiamųjų, kultiva
torių ir įvairių mašinų, kurios 
šiandien užpildo sandėlius 
kompanijų ir pardavėjų Ame
rikoje. \

Atšaldymas Rytų-Vakarų 
prekybos, priegtam su J. V. 
ūkiui pagalba ir viešais visuo
meniškais darbais, yra prog
rama, kurią vysto su įnirtimu 
United Electrical unija, kad 
savo narius palaikius ūkio pa
dargų įmonėse.

ši programa buvo perstaty
ta per televiziją publikai kor
nų plote (“Corn Belt”) nese
niai, kai stotis MOC-TV Da
venport, Iowa, perstatė dalį 
UE Harvester Konferencijos 
Tarybos. ■

J. S-ras

Worcester, Mass.
Dar iš pikniko

Spaudos piknikas 20 d. rug
sėjo buvo gražus su labai 
daug gražių mūsų spaudos 
rėmėjų. Tai jau antras spau
dos piknikas Mass, valstijoje 

gerai pavyko, čia pri- 
didelis kreditas mūsų 
apielinkės progresy- 

spatidos rėmėjams 
kooperaciją mūsų

Shifrino areštas ir apkalti
nimas nustebino jo kaimynus, 
kurie jį pažįsta kaipo sunkiai 
dirbantį biznierių. Dabar jis 
paleistas po $2,000 kaucijos, 
turės reguliariai pasirodyti 
Imigracijos raštinėje ir jo ke
lione bus aprubežiuota Cle- 
velando ribose.

Rep.

FOUNDRY. Experienced. Floor 
and bench molders. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. Sec Mr. Thompson.
FLETCHER WORKS. 2nd & Glen- 
wood Ave., near Erie.

__________________(187-193)
MECHANIC. Exp. 5% day 
Liberal Company benefits.

work; pleasant working con- 
Apply in person. See Ser-

AUTO 
week. 
Steady 
ditions. 
vice Manager. INGRAM MOTORS.
1978 Federal Street, Camden, N. J. 
________________________ (190-193)

HELP WANTED FEMALE

Newark, N. J

OPERATORS. Exp. Double needle, 
as well as single needle and Bind
ing. Bindings on Union Special. Long 
term gov. contract. Apply in person. 
LAW - MAR MANUFACTURING 
CO.. 924 So. 3rd St., Camden, N.J.

(188-194)

už 
pa-

drau- 
pagel- 
mirus

visi
Aido
Dir-

mūsų
O. Dirvelie-

šiemet 
klauso 
plačios 
viškos 
gražią
rengimuose.

Dienelė buvo graži ir 
smagiai ją praleidome, 
choras, vadovaujant J. 
veliui, šauniai sudainavo 
tą liaudies dainelių. O 
šaunusis duetas,
nė ir Jonas Sabaliauskas, la
bai gražiai dainavo. Onutės 
ir Jono balsai gražiai liejasi, 
kas sudaro harmoningą, malo
nų akordą, rodos, visą dieną 
galėtum jų klausytis. ' Užtat 
svečiai nenorėjo paleisti jų ir 
choro nuo dainavimo, žinau, 
kad svečiai atvežė daug pik
nikui dovanų. Tas bus pas
kelbta Laisvėje po pikniko at
skaitos.

čion noriu visiems pasakti, 
kad girdėjau, jog Brooklyne 
randasi “Adomas ir Jieva” o- 
peretė. Sakau todėl, kad nuo 
to laiko, kaip jie išsimuilino iš 
rojaus, niekas apie juos negir
dėjo. Taigi, gal neužilgo ga
lėsime matyti 
Worcesteryje!

vėliau.

Padėka
Visiems giminėms ir 

gams, kurie kuo nors 
bėjo liūdesio valandoje
mūsų mylimam Edwardlui 
Skučui. Labai širdingai dėkuo- 
ju chorams Sietyno ir Aido už 
tokį nuoširdų atjautimą, už 
gėlių vainikus ir bendrai pa
gerbimą mano sūnaus Ed war- 
do.

Taip pat ačiū visiems už 
simpatijos atvirutes.

Labai širdingai ačiū tiems 
draugams, kurie viešai per 
spaudą laikraštyje Laisvėje 
išreiškė pagarbą Edwardui ir 
užuojautą mūsų suraminimui. 
Aš iškirpau iš Laisvės 
Edwardui pagarbos ir 
u žuo j autos strai psniu kus. 
labai gražus paminklas 
visų draugų. Laikysiu li
nai perskaitysiu, pakol 
būsiu.

Palieku su pagarba,
Motina Skučienė, 

sesuo ir broliai.

WOMAN, Settled. Cooking and 
downstairs. 3 Adults, 3 children. 
Must be thoroughly experienced and 
have excellent references. Must be 
fond of children. $40 week. 1 day a 
week and and every other Sunday 
after dinner at noon. Transportation 
excellent. Call Whitemarsh 8-1105 
between 7:30 P. M. to 9:30 P. M. 
only.
________________________ (187-193)

REAL ESTATE

rms. & bath can be

BENSALEM TUT.
Bucks County

Selection of homes. $4,500 & up. 
Conv. to churches, schools, stores & 
transp. P.S.
had with $1,000 dn. balance monthly. 
Business Opportunity. Hardware 
store, furniture store and other bus. 
opp. now aval., incl. 2 new stores 
and dwelling. Professional location 
avail. Choice bldgs, sites, inds. grnds. 
TYRON AGENCY, Andalusia, Pa. 
Cornwells 0732.

(190-196)

šiu

juos pas mus 
Apie tai prane-

M. L.

Cleveland, Ohio
rienė svarbiam tikslui'

LLD 15-tos Apskrities Ko
mitetas rengia vakarienę, nuo 
kurios visas pelnas eis apgy
nimui Amerikos lietuvių svar
bios apšvietos organizacijos, 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, kuri arti per 4 0 metų 
skleidžia apšvietą tarpe Ame
rikos lietuvių, ant kurios da
bartinė mūsų šalies adminis
tracija pasikėsino, mojasi pa
žymėti ją subversyve—grio
vike. O apšvieta yra būdavo- 
jimas, ne griovimas. Todėl visi 
apšvietos mylėtojai dalyvau
kime ir atsiveskime savo drau
gus, kad paremti šį žygi už 
išlaikymą apšvietos.

Vakarienė įvyks šeštadienio 
vakare, spalio 10 d., LDS sve
tainėje, 9305 St. Clair Ave. 
Apskrities Komitetas parinko 
tinkamiausius šios būsimos 
pramogos šeimininkais drau
gus ir drauges, kurie pilnai 
patenkins visus atsilankiusius 
į vakarienę bei abelnai į visą 
to vakaro pramogą. Po vaka
rienei bus šokiai prie geros 
muzikos, žaislai bei draugiški 
pasikalbėjimai. O įžanga tik 
$1. Šeimininkai prašo, kad vi
si įsigytam tikietus iš kalno.

Apskrities Komitetas 
širdžiai kviečia visus.

11U0-

isde-Allen Shifrin areštuotas 
portavimui

Sulyg vietinių laikraščių,

visus 
mums 

Tai 
nuo 

daž- 
gyva

(Tąsa iš trečio pusi.) 
chuligžflhanus Madride. Mūsų 
armija, mūsų lėktuvai, mūsų 
laivynas skubinsis jiems, fa
šistams, pagalbon.

Argi mes neturime patyri
mo su čiangu ir Rhee?

Kas bus, kai darbai suma
žės, kai “ekonominis atslūgi
mas” (ekonomine krize nie
kas nebenori vadinti) pradės 
mūsų amerikini gyvenimą

dvidešimt septynių 
dolerių vertės daiktų

Apie 
bilijonų 
pas žmones supirkta ant išmo
kėjimo.

O kai jie nebegalės, nebe
pajėgs mokėti instolmentus? 
Kai pradės dėl to firmos ban
krutuoti! Kas tada?

New Yorko uoste prasideda 
saužudinga tarpe laivakrovių 
kova. Jau turime dvi unijas. 
Ryan nesitraukia. Jis kovosiąs 
už išlaikymą senosios unijos 
vadelių. Jis vesiąs laivakro- 
vius į streiką.

Pradeda kurtis nauja unija. 
Ji jau turi Amerikos Darbo 
Federacijos čarterį.

Padėtis sunki ir pavojinga. 
Laivų kompanijos
Jos naudosis proga nukapoti 
darbininkams algas ir pasun
kinti darbo sąlygas.
site.

nesnaus.

Pamaty-

patiekia 
Jis sako, 

kad vandenilio bomba nėra 
pergalės bomba. Tai yra su
naikinimo bomba.

Tiktai sunaikinimo. Ji karo 
nelaimės nei vienai pusei.

Nejaugi mūsų krašto politi
nės galvos šitos sveikos ir 
paprastos filosofijos nesu
pranta ?

Bertrand Russell 
sveikos filosofijos.

Šypsenos
Kunigas bara savo buvu

sį parapijoną, kodėl jis ne
lanko bažnyčios, dėl to ga
li greitai ir amžinai pra
žūti.

Bet parapijonas atsako, 
kad jo draugas, kuris nuo
latos lankydavo bažnyčią ir 
daug jai aukodavo, jau yra 
miręs, o jis—gyvas ir svei
kas.

Tik moteris gali padaryti 
vyrą kalbančiu daugiausia 
apie save, o mąstančiu apie 
pirkimą jai naujos sukne
lės.

PRANEŠIMAI
WORCESTER. MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopa rengia pa
silinksminimo vakarą. Spalio-Oct. 2 
d., jvyks penktadienio vakarą, pra
džia 7:30 vai. vak.. Lietuviu salėjė, 
29 Endicott St. Prašome visus atsi
lankyti, nes tai bus pirmutinis ru
dens parengimas. Bus ir žaislų.

A. W.
HARRISON, N. J.

L.L.D. 136 kuopos susirinkimas 
jvyks pirmą sekmadieni po pietų, 
spalio-Oct. 4 d., toje pačioje vietoje, 
visi nariai malonėkite atsilankyti. 
Dar kai kurie nariai neatsiėmė šių 
metu knygos. Ateikite ir atsiimkite.

Kviečia Valdyba.
MONTELLO, MASS.

Rudeninis piknikas. Rengia L.L.D. 
6-ta kuopa, jvyks sekmadieni, spalio 
(Oct.) 4 d., Liet. Taut. Namo Par
ke. Winter St. ir Keswick Rd. Bus 
geru valgiu ir gėrimu. O svarbiau- 
ia tai pakvėpuosite šviežiu oru, pri
sirengsite savo sveikatą atsilaiky
mui prieš žiemos šalčius. Pelnas yra 
skiriamas svarbiems darbininku rei
kalams. Tad prašome visus dalyvau
ti. Ypač kviečiame iš apielinkės at
silankyti. Kurie atsinaujinsite ’ ar 
naujai užsirašysite Laisve, tiem. G. 
Shimaitis duos “ant sveikatos.”

Rengimo Komisija.

MATTHEW A 
BUTUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

9 426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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Mirė P. Paškaiiskas

Petras Raškauskas mirė 
rugsėjo 29-tą. Pašarvotas Sha- 
lins-šalinsko Funeral Home, 
84-02 Jamaica Ave.. \\ ood- 
haven, N. Y. Vieta prie pat 
Forest Parkway stoties ant 
BMT Jamaica linijos. Laido
tuvės įvyks penktadienio rytą, 
spaliu 2 d.

Liko liūdesyje žmona Elz
bieta ir sūnūs Robertas ir Jo
nas. Jiems reiškiame iižou.jau
tą.

Paškauskai pastaraisiais ka
teriais metais gyvena 104-44 
Lefferts Ave.. Richmond Hill, 
N. Y. Seniau yra gyvenę Wil- 
liamsburge.

Velionis Raškauskas jau tū
las laikas nesijautė stiprus, 
nedirbo, tačiau nebuvo ir vi
suotinu ligoniu. Antradieni 
pasijuto blogiau. Sūnus jį nu
vežė pas daktarą Savicką. 
Daktaro kabinete ji ištiko šir
dies smūgis ir ten pat mirė.

Šauniai baliavosim
Tas linksniavimas — pikni

kas pastogėje—Įvyks jau šio 
šeštadiennio popieti ir vaka
rą, spaliu 3-čią, Liberty Au
ditorijoje. Stalai bus užtiesti, 
durys atdaros, viskas paruoš
ta nuo 1 valandos dieną. Ka
dangi sekama diena via ne
dirbama, sekmadienis, tad ti
kimasi, kad už baigt u vės Įvyks 
kada nors apie pusiaunakti. 
Rengia Lietuviu Namo Bend
rovė. Kviečia visus.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 va!., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
-0

PETRAS KAPISKAS

. 'VINCAS SOD ATTIS 
Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Tėvai areštuoti už 
reikalavimą savo 
vaikams apsaugos

Praėjusį šeštadienį vėl apie 
šimtas tėvu ir motinu nuėjo j 
City Hali reikalauti savo vai- 

j kams apsaugojimo nuo vaiku 
paralyžiaus vaisto gamma glo- 
bulino. Valdininkai, apsistatę 
policija, tėvu delegacijos i City 
Hali neleido. Desperatiški tėvai 
bandė prasiveržti per policijos 
kordoną. Trys tapo areštuoti.

Demonstracija šeštadienį bu
vo tęsinis penktadienį pradėto 
veiksmo. Masinė delegacija iš 
Brook lyno, Bronsvillės ir East 
New Yorko srities buvo nuvy
kę į City Hali. Negavę pagal
bos, virš 20 asmenų buvo pasi
likę per naktį Sveikatos De
partment patalpose, 125 
Worth St. Gi šeštadienį prie 
jų prisidėti norėjo ten buvu
sieji penktadienį ir naujai pri- 
sidedantieji tą rytą. Jie atva
žiavo dviemis čarteriuotais bo
sais.

Tėvai ėmėsi šio žygio no 
šiaip sau sumislinę. Alan Bor- 
dow, 861 Ashford St., buvo su
sirgęs tą savaitę pirmadienį. 
Gi Leonard Zavodnick, 804 
Ashford St., susirgo tą penkta
dienį, kai tos apylinkės tėvai 
pirmu kartu nuvyko į City Hali 
prašyti gamma globų lino vi
siems tos apylinkės vaikams. 
Visi vaikai vienokiu ar kitokiu 
būdu galėjo turėti kontaktą su 
susirgusiais vaikais ar su tomis 
sąlygomis, kuriose tie susirgu
sioj i užsikrėtė. Visi tėvai de
monstravo apsaugoti savo vai
kus nuo mirties ar sužalojimo 
visam amžiui.

Tompsono byla bus 
teisme spaliu 13-tą

Teisėjas Irving Kaufman 
Įsakė, kad Robert Thompso- 
nas turės stoti teisman spaliu 
13-tą.

Thompsonas, karo prieš fa
šizmą didvyris, bus teisiamas 
kaip Amerikos politinis pa
bėgėlis už tai kad jis, tapęs 
nuteistas ragangaudišku min
čiai kontroliuoti Smith Aktu, 
n ė,i o į kalėjimą, prasišalino.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Marcantonijus ragino 
republikonus parodyti 
savo programą

Buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio rugsėjo 25-tą bu
vo atvykęs į Queens, sake 
prakalbą Rego Bark darbie- 
čiams ir jų prieteliams. Marc
antonijus yra American Laboy 
Party organizacijos šioje vals
tijoje pirmininkas.

Marcantonio kritikavo re- 
publikom.! kandidatą į ma
jorą Harold Riegelmaną, ku
ris pirmiau buvo užsipuolęs 
ant darbiečiii partijos. Marc
antonio sakė:

‘‘Riegelmanas, kaip ir visi 
kiti aukštesnio fėro ir aukštes
niu rendu siūlytojai, norėtu, 
kad žmpnės užmirštu jo par
tijos rekordą tais klausimais. 
Dėl to užsiima pravardžiavi
mu... Republikonii partija 
vra ta partija, kuri uždėjo 
Transit Authority ir 15 cen
tu ‘fėrą. Ponas Riegelman 
negali iš to išsirangyti.

“Kuomet Wagneris ir Hal- 
Jey neužsipuolu ant Riegel- 
mano, nes jų pačiu partijos 
yra lygiai kaltos, ALP kovojo 
ir ateityje kovos prieš kėlimą 
foro ir prieš rendu kėlėjus.

“Tas išaiškina, dėl ko Mr. 
Riegelman dabar rėkia ‘ko
munizmas.’

“Iš .jo nieko daugiau negali 
tikėtis. Jis yra tiek reakcin
gas, .jog jis galvoja, kad net 
prezidentas McKinley buvo 
socialistu.”

PIKNIKAS
AUDITORIJOJ
Rengia Lietuvių Namo Bendrove

Šeštadienį. Spalių-October 3
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

šis piknikas bus tok i s kaip ir Parke. Visi būsite ap

rūpinti stalais, sėdynėmis ir kitais dalykais. Bus gali
ma turėti organizuotas savo grupes ir atsinešti savo 
maistą ir kitokius skanumynus. Dabar laikas pradėti 

organizuoti savo grupę ir tuojaus užsisakyti stalą.

Dėl platesnių informacijų skambinkite

Lietuvių Namo Bendroves Gaspadoriui—Walter 
Brazauskui: Tel. Virginia 9-4678.

Pikniko pradžia 1 vai. dieną
x Įžanga $1.00 (įskaitant taksus)

B us gera orkestrą.— Rengėjai turės skanaus 
maisto visiems.

Katrinos Petrikienes
Pagerbimui Pietūs

• • • •
Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų su
kakties proga. Skaitlingai dalyvaukime taja pro
ga rengiamame pokilyje sekmadienio popietyje

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Bus dainų programa, kurią duos merginų Melo
dijos Kvartetas, o Moterų Klubo geriausios gas- 
padinės pagamins puikiausius pietus. Tad kiek
vienas iš anksto pasirūpinkite būti šiame pokilyje..--  -- J

AFL ir Ryanas veikia 
už galią pajūryje

Pirmadienį, dviemis dieno
mis pirm išsibaigimo senojo 
laivakrovių kontrakto su kom
panijomis, Ryano leitenantai 
desperatiškai lakstė po įstai
gas, kad tos prispirtų firmas 
pasirašyti su jais kontraktą. 
Pasirašyti kontraktą bile są
lygomis, bile kontraktą, kad 
tiktai AFL nepaimtų uost-e 
unijos galią į savo rankas.

Tuo pat sykiu nariai AFL 
Seafarers International Uni
jos, kuri pasilieka AFL eilė
se, važinėjo sunkvežimiais ir 
būriais sustodinėjo ties prie
plaukomis. Jie skleidė lape
lius, šaukiančius laivakrovius 
pasilikti AFL eilėse ir apva
lyti uniją nuo raketierių gau
jos. Tokius pat obalsius skel
bė pačių eilinių laivakrovių 
išleistas laikraštukas Dockers 
News. Kai kur .pasirodė ant 
stulpų ir ant gatvės pagrindo 
išrašyti ar įmaliavoti šūkiai už 
pasilikimą su AFL, už demo
kratinę uniją ir už gerą kon
traktą. Šukiai sakė: “No con
tract, no work!”

Reikalauja tyrinėti 
politikieriaus Šerą

Long Island gyventojai įta
rė, kad kas nors negerai su 
ką tik uždaryto Y o n k e r s 
Raceway savininke organiza
cija — Yonkers Trotting As
sociation — ir jos Šerais.

Nassau apskrities darbie- 
čiai (A.LP) pasiuntė guber
natoriui Dewey reikalavimą 
ištirti tų Šerų savininkus, tar
pe kurių vyriausiais yra re- 
publikonų ir demokratų poli
tikieriai, sako pareiškimas. 
Tarpe vyriausių Šerų savinin
kų yra numatytas Nassau po
litikierius republikonas Rus
sel! Sprague.

Nassau darbiečiai kritikavo 
gubernatoriaus užmojį tyrinė
ti unijų fondus. Tas užmojis 
esąs tikslu nukreipti dėmesį 
nuo Sprague, Herman Bedell 
ir kitų politikierių.

Samdinys padegęs 
krautuvę

Pirmą savo darbo dieną 
Hecht’s departmentinėj krau
tuvėj’, New Yorke, didelis 
ūgiu, bet dar jaunas metais 
ir jaunesnis protu, 16 metų 
vyrukas Stewart Salzman pa
degęs krautuvę. Gaisras pa
daręs apie pusę milijono dol. 
nuostolių. Tyrinėjime vyru
kas prisipažinęs padegęs 
krautuvę tikslu pasirodyti 
didvyriu ir pasigarsinti.

Vyrukas į save atkreipė dė
mesį perdaug uoliu šokinėji-

1 m u gaisrą gesinti.,

Mokytojai kovos prieš 
Feinberg jstatyma

Gale praėjusios savaitės 700 
mokytojų buvo susirinkę į savo 
susirinkimą unijų centre, New 
Yorke. Nežiūrint visų reakci
ninkų bauginimų mokytojams 
ir pavojų netekti darbo pamy
lėtoje profesijoje, mokytojai 
pasisakė ir toliau kovoti prieš 
Feinberg įstatymą.

Tas įstatymas New Yorko 
Valstijos Seimelio buvo priim
tas prieš apie ketvertą metų 
tikslu persekioti mokytojus. 
Dėl to jau yra nukentėję virš 
šimtas iš geriausių mokytojų.

Mitingas smerkė mokyklų 
valdininką Janseną už “masinę 
čystką ir pogromišką” puolimą 
ant mokytojų ir mokyklų. Pa
reiškė, kad tuo skandališkai 
skriaudžiama mokyklos ir mo
kiniai. Mokslo pradžioje mo
kyklų viršenybė pasijunta sto- 
kuojanti 200 mokytojų. Tai 
nauja skriauda greta to nuosto
lio, kuris padaroma mokiniams 
ir mokykloms pastatymu moky
tojais bile ko vietoje patyrusių 
ir gabių mokytojų.

Mokytojų teisinas 
atidėtas

Miestinio Švietimo Depart
ment vykdysimas mokytojų 
teismas, buvęs žadėtas vykdyt 
rugsėjo 28-tą, tapo nukeltas j 
spalių 26-tą.

Mokyklų valdininkas Jansen 
kaltina mokytojus nepaklus
nume už tai, kad jie atsisakė 
atlikti jam išpažintį apie sa
vo politines pažiūras ir drau
gijas bei draugus.

SERGA
Juozas žemaitis, gyvenantis 

50 Hudson Ave., Central 
Brooklyne, dabar randasi 
Cumberland ligoninėje, Au
burn PL, netoli nuo Lexing
ton elevated linijos Navy St. 
stoties, Central Brooklyne. 
Lankymo valandos trečiadie
niais ir sekmadieniais nuo 2 
iki 4. Apie jį praneša jo prie- 
telius Karolis Benderis.

Eva Andrušaitis randasi 
Unity ligoninėje, 1545 St. 
John’s Place, Brooklyne. Li
goninė randasi netoli Utica 
Ave. stoties ant IRT New Lots 
elevated linijos. Lankyti ga
lima kas dieną nuo 2 po pietų 
iki 7 vakaro. Ji būna Ward 
E, vienais laiptais aukštyn.

Andrušaitienė buvo operuo
ta rugsėjo 25-tą, dėl akmenų 
tulžiapūslėje (gall stones). 
Apie jos ligą pranešė Marijo
na Misevičienė.

Linkime draugams greitai 
pasveikti.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS
Singer mašinom. Darbas prie sports
wear. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
ANDY TOGS SPORTSWEAR 

181 Grandview Ave., 
Mariners Harbor, S. I.

Tel. GI. 2-8430
(193-195)

COTTAGE MOTHER
Asistantė (35 iki 50 metu), neve

dusi, baigusi High School. Patyrusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio. maža protestantų ištai
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių—amžiaus 6—12. Alga $35, pri
dedant užlaikymą, šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9—5) 

(192-198)
OPERATORĖS

Patyrusi prie geresnių hbusecoats. 
Siuvimui viso drabužio. Tinkamos 
merginos gali užsidirbti puikiausias 
algas.

Kreipkitės:
5 W. Slst St. (101h Floor), N. Y. C.

(191-195)
HAIRDRESSER 

PERMANENT WAVE
Darymui plaukų tinting. Patyrusi 

— pilnai mokanti. Dėl ketvirtadie
nių. penktadienių ir šeštadienių. Ge
ra mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
NEIL & LEON HAIRSTYLIST 
99 New Lots Ave., Brooklyn

Tel. DI. 2-9298
(191-198)

HELP WANTED MALE
CARPENTERS

Geri Vyrai
Ilgas žiemos Darbas 
Split Level Homes 
ARTHUR SCOTT

Tel. FReeport 9-0288 
________________________ (193-196)

REIKALINGAS PATYRĘS
ART LOCKSMITH

Ir Pagelbininkas 
ART IN METAL CO.

13-15 Frost St., Brooklyn
Tel. EV. 7-6150

_________________(191-193)
MALE and FEMALE
REIKALINGI NAMŲ

RUOŠOS DARBININKKAI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virėjų-Kambanų Tvarkytojų 
Stalų Aptamautojų-Abelnai

Namų Ruošos Darbininkų 
Slaugių—Governankų

• 
PUIKUS DARBAI RANDASI DEL

Butler—Daržininku
Chauffeurs—Abelnai Vyrams 

Namuose
• 

POROS
Labai Reikalingos Visokiam 

Darbui Namuose
Mes Aptarnaujame Puikiausius 

Klijentus
Kreipkitės Ištisą Savaitę 

UNITED EMPLOYMENT AGENCY 
7 East 59th St., N. Y. C.

"business
OPPORTUNITIES

MAISTO KRAUTUVĖ
Ideališka vieta

1941 Amsterdam Ave. — Pilnai 
įrengta — įsteigta prieš 35 metus.

Tel. WA. 6-4145

(190-194)

SKALBKYLA
20 Bendix Mašinų

2 Džiovinimui — 1 Drėgninimui
West Bronx — $225 Jeigos.

TR. 2-2964
(193-195)

Komisija tarsis su 
transportininkais

Majoras Impel litter i pasky
rė specialę komisiją derėtis 
su" transportininkų unija. Iš 
karto majoro Transit Autho
rity žadėjo visai nesiskaityti 
su tuo, ką unijos viršininkas 
Quill sako. Matomai, pajuto, 
kad unijistai stovi už jo pe
čių. O kad tas autoritetas 
pat pradžioje savo amžiaus 
nesiliktų be autoriteto, ginčus 
vykdys specialė komisija.

Laisvės įstaigoje galite 
gauti medaus.

REIKALAVIMAI "
Reikalingas vyras dirbti kaipo pa- 

gelbininku Superintendentui.
Svarbu, kad mokėtų pataisymo 

darbus. Alga bus $150 į mėnesį, 
priskaitant kambarį gyventi su vi
sais įtaisymais. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis pas K. Sun- 
gailą, 1510 Ocean Parkway, Brook
lyn, N. Y.

(193-194)

FINGERW A VER—MANICURIST
Patyrusi pilna operatorė, ^ilnai.j 

laikui. Nuolatinis darbas. pri
sideda komisas. Kreipkitės/

OSCAR’S BEAUTY SHOP
1054 — 6th Ave., N. Y. C.

(187-193)

SLAUGĖS—REGISTRUOTOS

Generalėms pareigoms. Taipgi OR 
scrub nurse. 8 valandos. 5 dienų sa
vaitė. Privatinė ligoninė. Šaukite:

TE. 8-8200
(187-193)

HAIRDRESSER—PERM’WAVER
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo- • 

latinis darbas, 5 dienos, gera alga 
prisideda komisas. Linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

IRVING’S BEAUTY SHOP 
736 Allerton Ave., Bronx 

Tel. OL. 5-9890
________________________ (188-194)

REIKALINGOS ARTISTĖS
Piešimui gėlines dekoracijas ant 

metalinių indų.
BATES ART CREATORS 

116 2nd Ave., (prie 10th St.) 
Brooklyn, N. Y.

(188-194)
SHAMPOOER & MANICURIST
Plaukų taisymo nereikalinga.

5 dienos, valandos 9—6 P. M. kJerlS
mokestis. Kreipkitės: .JT '

TOWN & COUNTRY ' 
HAIRDRESSERS

439 Madison Ave., N. Y. C.
Tel. PL. 8-2775

( (190-196)
BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienų 
savaitė, gera mokestis. 

Kreipkitės: 
ILA HAIRDRESSERS 

25 E. 77th St., N. Y. C.
(190-194)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ
Paprastas valgių gaminimas, gy

venimas vietoje, Daktaro namuose, 
atskiras kambarys ir maudynė. Su
augę. mokyklos vaikai, gera alga. 
Telefonuokite: New ‘Rochelle 6-8267 
______________________ (191-193) 

KARĖLIŲ VĖRĖJA — PATYRUSI
Gera mezgėja, abelnai taisymui 

nuolat, 40 valandų savaitė, gera m& ** 
kestis. Šaukite del pasimatymo: 
AMERICAN BEAD & NOVELTY 

CO
BA. 7-2897 /'

71 Nassau St., N. Y.C.
(192-193)

FINGERWA VER—MANICURIST
Patyrusi visame darbe. Nuolati

nis darbas. 5 dienos. Uždara pirma- 
dienais. Gera alga. Kreipkitės: 

NORTHOLD
3657 Broadway (arti 151 st St.) 

N. Y. C.
_______________________ (192-194) 

REIKALINGA COUNTER GIRL 
Patyrusi. Turi kalbėti angliškai. 

Nuolatinis darbas, 5 ¥2 dienos, gera 
mokestis. Kreipkitės: 
LEVITT & ZALKIN 

201 E. 23rd St., N. Y. C.
______________________ (192-196) 
AR JOS NORITE GERO DARBO 

Mes turime vietas dėl: 
Countergirls — Stalų patarnauto

joms — Virėjoms — namų ruošos 
darbininkėms, governankoms, slau
gėms, ofisų darbininkėms, kambarių 
tvarkytojoms ir prie virtuvės dar
bams. Taipgi turime vietų prie vi- 
šokių rūšių fabriko darbų.

Namų aptarnautoju — Virėja, rei
kalinga į užmiestį. Rūmas ir valgis. 
Kreipkitės visą savaite: 

GOLD AGENCY
80 Warren St., N. Y. C., Rm. 410 A 
___________________ l (192-194) 

CROCHET BE/ADERS ,
Patyrusios ant Frames. Aukščiau

sia kaina mokama. Kreipkitės ištisą 
savaite. 

SUNSET BLVD. EMBROIDERY 
110 W. 40th St., N. Y.C., Rm. 207 
_______________ (192-193) 

LABORATORY 
ir 

TISSUE 
TECHNIKĖS

The Staten Island Hospital 
GI. 7-6000 

Ext. 90 
________________________ (193-195) 

MOTERYS
Su kiek nors patyrimo 

Dratų dėjimui ir Lydinimui 
Nuolatini darbai 

Kreipkitės: 
ELDICO OF N. Y.

44-81 Douglaston Parkway 
Douglas ton

________________________ (193-195)
DŽIULĖRIŲ 

RANKOM TAPYTOJOS 
Pilnam ar daliai laiko 

Kreipkitės:
BAROQUE ART PRODUCTS \ 

926 Broadway, Brooklyn r 
Tel. HY. 7-4460 

____________________ (193-197) 
Ką jūsų kolonija surengs

užtikrinimui Laisvei gyvuoti
1954 metais?

4 pu si.-Laisvė (Liberty)—Ke t virt ad., Spalio - Oct. 1, 1953




