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KRISLAI
Prašome!
Farmeriai ir prezidentas. 
Ekonominė beprotystė. 
Tuoj planas, tuoj išeitis. 
Jei nesusitarimas, tai kas? 
Moralinis sugedimas.

Rašo A. Bimba

Nebematome ir labai pasi
gendame iš visos eilės koio-
ni.ju korespondencijų. Bosto
nas. Lawrence, Newark. Eliza
beth. Pittsburgh, — užtenka 

įtik *ta keletą suminėti. K
Draugai, kodėl nutilote?
Laikraščiui lankia žinią— 

korespondenciją. Tik jūs ga
lite jas suteikti.

Vasarą gal buvo galinta pa
siteisinti karščiais. Dabar ne
beliko jokio pasiteisinimo ne
patiekti pranešimu.

Mūsą šalies prezidentas pa
sinio jo farmeriams “užkalbėt, 
dantį.’’ Laukit ir tylėkit. Pre
zidentas jūsų nepamiršo. J iš
galvoja ir planuoja. Kitais 
metais jis sušauks Kongresą 
i)- jam patieks daugiau kaip 
dešimt maižiešišku prisakymą 
fermerius išganyti nuo ban
kroto .’

Bot, kaip atrodo, farmeriai 
nežada laukti ir tylėti. \Vis- 

,ošino viename republikoniš- 
Avme ditsrikte rinkimu rozul- 
t|!ai užšaldė republikonu gal

vose visas “blusas.“
Republikonai išrinko demo

kratą! Yra ko susirūpinti ir iš
sigąsti. 

* * $
Prezidentas Missouri valsti

jos jauniems farmeriams pa
sakė ilgą ir liūdną prakalbą.

Kame visu galu suirimo 
priežastis ?

Prezidentas davė trumpą ir 
drūtą atsakymą: Perdaug vis
ko priauginama!

štai ir turime dar viena ryš
kiausi kapitalistinės ekonomi
nės beprotystės pavyzdi.

Milijonams žmonių miestuo
se trūksta maisto, maistas per- 
brangus, negalima ii įpirkti, o 
farmeriai bankrutuoja, kad 
perdaug visko priaugino!

* * *
O va jums stebuklas: visoje 

savo prakalboje prezidentas 
nepaminėjo komunistų, raudo
nųjų, bolševikų ir kitokių “ra
ganų.”

. * * *
A’isa Triesto teritorija turi 

paeiti- po Jungtinių Tautų 
globa. Jos žmonės turi susida 
ryti valdžią. Gubernatorium; 
galima paskirti žmogų iš mi
trai iškos valstybės.

Štai planas, štai išeitis.
Jj Tautų Sąjungoje pasiū

lė socialistiniai kraštai.
Jį atmetė mūsų šalies dele

gacija. Nepatinka jis nei Ju
goslavijai, nei Italijai.

Triestas tuo būdu pasilieka 
didžiausiu taikai pavojumi. 

* * *
ienas klerikališkas rašeiva 

gieda: “Su dabartiniu Sovie
tų Sąjungos režimu joks susi
tarimas negalimas.“

Jeigu ne susitarimas, lai 
kas? Karas!?

Pakvaišę ir paklydę žmo
nės apie tai negalvoja. Neima 
jokios atsakomybės už savo 
rodžius, f

Susitarimas gi galimas ir 
reikalingas. Tiktai susitarimas 
ir sugyvenimas užtikrins tai
ką ir prašalins karo pavojų. 

* * *
Kai laikraštis atvirai ir vie- 

(Tąsa 3-mc pusi.)

ŠI Al; R. KORĖJA SUTINKA
i TARTIS SU AMERIKA 
i APIE POLIT. SUEIGĄ 

liet reikalauja svarstyti ir 
neutralių šalių dalyvavimų

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika ir Šiaurinė 
Korėja sutiko tartis su 
A m e r i kos atstovais Pan- 
mundžome, nuginkluota m e 
Korėjos ruožte, ateinanti 
pirmadienį, — spręsti, kada 
ir kur turės įvykti politinė 
valstybių konferencija tai
kai daryti Korėjoje.

Kinija ir šiaurinė Korėja, 
tačiau, pasilaiko teisę tuose 
pasitarimuose reikalauti, 
kad būtų paplatinta politi
ne konferencija, įtraukiant 
i ją ir penkis neutralius 
kraštus— Sovietų Sąjungą, 
Indiją., Pakistaną, Indone
ziją ii' Burma.

Amerika laikosi Jungti
niu Tautų seimo nutarimo, 
kuris sako: Politinėje kon
ferencijoje dalyvaus tiktai 
Amerika su savo talkinin
kais. kariavusiais Korėjoje, 
ir šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika bei Kinija. 
Jeigu, tačiau, šiaurinė Ko
rėja ar Kinija norės, tai 
galės pasikviesti konferen- 
cijon Sovietų Sąjungą.

Rumunija dalina valdinę 
žemę valstiečiams

Bucharest. Rumunija. — 
Rumunų liaudies valdžia 
padalino, milijoną -akrų val
dinės žemės pavieniams ma
žažemiams ūkininkams bei 
mažiesiems kolektyviniams 
ūkiams.

Tito grūmoja vyt ir italu 
policiją iš Triesto

Belgrad. — Jugoslavijos 
spauda grasina, kad jugo
slavų armija įsiveržtų į Tri
esto žemės ruožtą A, jeigu 
Italija atsiųstų ten bent sa
vo policiją.

Jugoslavijos Tito valdžia 
pirmiau grūmojo įsiveržt į 
tą ruožtą, jeigu anglai-ame- 
rikonai iš ten pasitrauktų, 
o Italija atsiųstų savo ka
riuomenę į ruožtą A. '

Perlu Uosto nenaudėlis£ \

lekia Amerikon dėl biznio

Tokio, Japonija. — Biz
nio reikalais išlėkė Ame
rikon K. Nomura, buvęs 
Japonijos amba s a d o r i u s 
Washingtone tuo laiku, kai 
japonai iš pasalų užpuolė 
amerikonus Perlų Uoste. 
Nomura tada apgaudinėjo 
Ameriką, būk japonai ne- 
pradėsią karo prieš ją.

Washington. — Apie 25,- 
000 civilinių valdžios- tar
nautojų išsisuko nuo mokė
jimo iki $20,000,000 taksų.

(Bet jeigu politinė konfe
rencija sėkmingai iš pra
džios eitų, tai pati konfe
rencija galėtų toliau nu
spręsti, ar priimt Indiją bei 
kitus neutralius kraštus i 
konferenciją, kaip teigia 
Amerikos politikieriai.)

Vietnamo liaudininkai 
atakuoja francūzus

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzai ketino sunaikinti “ap
supamus” pajūryje Vietna
mo komunistus - liaudinin
kus. Bet dabar jau patys 
praneša, kad liaudiiinkai 
juos atakuoja ir atsilaiko 
Raudonosios upės žiotyse, 
tiktai už i9 mylių nuoi Ha- 
’°oi didmiesčio.

Žuvo 23 meksikiečiai, 
skridę Į tarptautinio 
tvenkinio iškilmę

Falcon Dam, Tex. — Į 
Meksikos ir Jungtinių Vals
tijų prezidentų iškilmę dėl 
užbaigto Rio Grande upės 
tvenkinio lėkė 14 meksikie
čiu šokikiu, šokiku bei ak- 
torių kaipo pasmagintoji! 
ir keli įžymūs Meksikos ko
respondentai.

Lėktuvas sudužo, užmu
šant juos ir kitus jame bu
vusius žmones, viso- 23.

Roma. — Tūkstančiai de
monstravo ' prieš Sovietų, 
Amerikos ir Anglijos am
basadas, reikalaudami pri
jungt Italijai Triesto žemę.

Atimta pilietybė. 
tik už skaitymą

Chicago. — Federalis tei
sėjas M. L. Igoe atėmė ame
rikinę pilietybę iš vokiečio 
ateivio Ant. Tuteur’o todėl, 
kad Tuteur skaitė Sovietų 
ambasados Bulletiną ir ko
munistinį New Masses žur
nalą, bet, prašydamas pilie
tinių popierių, nepasakė, 
jog skaito komunistinius 
laikraščius.

Tuteur, 38 metu amžiaus, 
yra odų darbininkas.

Nuskendo karinis lėktuvas;
dingo 9 lakūnai

Reykjavik, Islandija.—Jū
ron nukrito karinis Ameri
kos žvalgybos lėktuvas. Din
go ar žuvo visi 9 jo lakū
nai.

Washington. — Valdžia 
ketina šiemet paleist 115,- 
000 savo tarnautojų. '

Lenkai ir čekai protestuoja, 
kad indusai nesutvarko 
“nenorinčių” grįžt belaisvių

Panmundžom, Korėja. — 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
delegatai neutralėje komi
sijoje reikalavo, kad Indi
jos kariuomenė priverstų 
1,000 belaisvių, šiaurinių 
korėjiečių, klausytis, kuo
met Šiaurinės Korėjos at
stovai ateis aiškinti, kodėl 
visi belaisviai turėtų grįžt 
namo.

Šveicarijos ir Švedijos de
legatai nesutiko, kad “atsi
sakantieji” grįžt belaisviai 
būtų varu verčiami klausy
tis aiškintojų. Tad ir in- 
dusų komanda pareiškė, jog 
nebandys jėga priversti be

Kam valdžia bergždžiai laiko 
sandeliuose daugybę kviečių?

Berlin. — Keli Vakarines 
Vokietijos biznieriai užpir
ko daug kviečių iš Sovietų 
Sąjungos. Už kviečius vo
kiečiai apmokės fabriki
niais dirbiniais bei įran
kiais.

Amerikiniai koresponden
tai klausia, kodėl Jungtinės 
Valstijos neparduoda kvie
čių Vakarinei Vokietijai?

Washington. — Scripps - 
Howard laikraščiai peikia 
Eisenhowerio valdžia, kad 
jinai be reikalo sendina sa
vo sandėliuose daugybe iš 
farmerių supirktų kviečių.

Yra įstatymas, kuris lei
džia parduoti kitiems kraš
tams bent 250 milijonų do
lerių vertės perviršių kvie
čių, nors ir nupigintomis 
kainomis, bet Amerikos

Eisenhoweris ir 
Meksikos prezidentas 
“pašventino” tvenkinį

Falcon Dam, Tex.—Pre
zidentas Eisenhoweris sy
kiu su Meksikos preziden
tu Adolfu R. Cortin.es pir
madieni pašventė didžiulį 
Rio Grande upės tvenkinį 
Falcon Dam.

Tvenkinio varoma, elek
trinė gamykla darys elek
trą Jungtinėms Valstijoms 
ir Meksikai.

Tvenkinio pastatymas lė- 
šavo 47 milijonus dolerių. 
Jungtinės Valstijos davė 
58 su puse procentus lėšų, 
o Meksika — 41 su puse 
procento. Tiek proporcio- 
naliai viena ir kita šalis 
Vartos tvenkinio vandenį 
elektrai gaminti ir laukams 
bei daržams drėkinti.

ANGLAI DŽIAUGIASI 
NUŽUDĘ DAR 119 
MAU MAU NEGRŲ

Nairobi, Kenya. — Anglai 
su džiaugsmu skelbia, jog 
per savaitę nužudė dar 119 
Mau Mau negrų, vadinamų 
teroristų, kovojančių prieš 
baltuosius ponus.

laisvius ateiti ir pasiklausy
ti aiškinimų apie reikalą 
namo grižti. 4 . 4

Dėl to užprotestavo Len
kijos ii- Čekoslovakijos de
legatai ir pasitraukė iš neu
tralūs komisijos susirinki
mo. Jie reikalavo vykdyti 
pirmesni komisijos nutari
mą — priversti belaisvius 
k 1 a u syti s aiškini mų.

Komisija tokiems belais
viams globoti susideda iš 
penkių neutralių šalių at
stovų — Indijos, Lenkijos, 
Šveicarijos, Čekoslovakijos 
ir Švedijos.

valdžia vis neprisirengia tą 
įstatymą panaudoti.

Neseniai Brazilija norė
jo pirkti 500 tūkstančių to
nų kviečiu iš Jungtinių 
Valstijų valdžios sandėlių 
Už tai siūlėsi apmokėti sa
vo mineralais, reikalingais 
civiliniams bei kariniams 
dirbiniams.

Bet Brazilijai nepavyko 
susiderėti su Jungtinėmis 
Valstijomis. Ji todėl pirko 
rusiškus kviečius iš Suomi
jos, kuri gauna apsčiai to
kių kviečių . Mat, Sovietų 
Sąjungą kviečiais apmoka 
už daugeli perkamų jš Suo
mijos medžiagų bei dirbi
niu.

Tuo tarpu milijonai buše
lių kviečių lieka gesti val
diniuose Amerikos sandė
liuose.

Rhee apsigautų, jei 
pats mėgintų užimt 
Šiaurinę Korėją

New York.—Atvykęs ge
nerolas Clark, buvęs vy
riausias amerikonų koman- 
dierius Tolimuose Rytuose, 
sakė:

Syngmanas Rhee, Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas, nieko nepadarytų, 
jeigu pats vienas panaujin
tų karą prieš Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus ir kinus.

Rhee kartotinai grasino 
pats maršuoti ir užimti 
Šiaurinę Korėją, jeigu bu
simoji taikos konferencija 
neprijungti! ją prie Pieti
nės Korėjos.

Italu ir Tito amerikiniai 
tankai vieni prieš kitus

Gorizia, Italija* — Itali
ja siunčia savo armijos di
vizijas su amerikiniais tan
kais prie rubežiaus su Ju
goslavija.

Jugoslavijos valdžia tel
kia savo pulkus, ginkluotus 
amerikiniais tankais ir mo
torinėmis patrankomis, pa- 
liai rubežių su Italija.

AMERIKA SUSTABDYS 
IZRAELIUI PARAMA, JEI
JISAI KREIPS JORDANĄ
Izraelis, kreipdamas Jordanu 
savo pusėn, laužo paliaubas

Washington. — Jungtinės 
Valstijos vėl perspėjo Izra
elį—sustabdyti darbus, ku
riais izraeliečiai stengiasi 

i nukreipti Jordano upę į sa- 
j vo pusę. O jeigu Izraelis 
i dar vykdys tuos darbus, tai 
Amerika sulaikys piniginę

Jankiai Įtaisė vaikus 
100,000 vokietukių

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos kariuomenė įtai
sė kūdikius bent šimtui 
tūkstančiu- vokietukių. Va
karinės Vokietijos teismai 
todėl reikalaus atlyginti.

Vienas amerikonų pulki
ninkas, vedęs ir dvieju vai
kų tėvas, jau buvo privers
tas sumokėti $4,000 už “ap
gavimą” vokieti! kės.

Amerika siūlo toki Jordano 
tvenkinį, kad tarnautų ir 
arabam ir Izraeliui

United Nations, N. Y. — 
Amerika perša taip už
tvenkti Jordano upės van
denį, kad juom galėtų drė
kinti savo laukus ir Izrae
lis ir gretimieji arabų krašr 
tai, Syrija ir Jordanas. Be 
to, tvenkinio vandens jėga 
taip pat galėtų šiek tiek 
elektros p a g a m i n ti vie
niems ir kitiems.

Jungtinės Valstijos pini
giniai padėtų išvystyti tokį 
Jordano projektą. Bet prie
šinasi Izraelio pasimojimui 
nukreipti Jordano vandenį 
į savo pusę.

Sausra tebevargina 
daugumą valstijų

Washington.— Nepapras
tai ilga sausra kamuoja ry
tines ir vakarines valstijas. 
Viso tiktai aštuoniose vals
tijose buvo gana lietaus per 
kelias paskutines savaites. 
Valdžios oi’o biuras, tačiau, 
ramina, kad po 30 dienų gal 
prasidės lietūs.

Tuo tarpu daugeliui mies
tų pritrūksta vandens.
Farmeriai šaukiasi pagal
bos badaujantiem galvijam

Vakarinėse valstijose sau
sra taip nusvilino gany
klas, kad badauja tūkstan
čiai mėsinių bei pieninių 
galvijų.

Farmeriai savo susirinki
muose kritikuoja valdžią, 
kad ji atidėlioja verktinai 
reikalingą jiems paramą. 
Galvijų augintojai ypač šau
kia ! — Negaišuojant duo
kite mums šieno !

Mėsos trustas išnaudoja 
tų farmerių nelaimę. Su- 

paramą Izraeliui, sako vals
tybės departmentas.

Amerika protestuoja, kad
Izraelis, bandydamas nu
kreipti Jordaną savo pusėn, 
laužo Jungtinių Tautų pa
darytą paliaubų sutartį, ku
ri sustabdė buvusįjį karą 
tarp Izraelio ir arabiškų 
kraštų.

Izraeliečiai kasa Jorda
nui nauja vagą nuginkluo
tame paliaubiniame ruožte 
tarp Izraelio ir Syrijos. Jie 
planuoja paskui užtvenkti 
nukreiptąjį Jordaną ir var
toti tvenkinio vandenį, kad 
suktų elektros gamyklos 
ratus. Ta vandeni izraelie
čiai naudotų ir savo lau
kams drėkinti.

Skriauda Sy rijai
Bet tuomet Syrija, ara

biškas Izraelio kaimynas, 
netektų Jordano vandens, 
kuriuo syri jiečiai drėkina 
savo laukus. Tada 12,000 
akrų tu laukų taptų nudžio
vintomis dykumomis. Bet 
Izraelis neklausė. Paskui 
Jungtinės Valstijos reikala
vo sulaikyti tuos darbus, 
bet Izraelis dar sparčiau 
varė juos pirmyn.
Amerikos parama Izraeliui

Pernai Jungtinės Valsti
jos davė Izraeliui 65 mili
jonus dolerių. Šiemet duo
tų jam dar kelias dešimtis 
mili jonų dolerių iš 225 mi
lijonų dolerių fondo, kurį 
Kongresas paskyrė Viduri
niams Rytams, jeigu Izrae
lis klausytų įsakymo — ne
kreipti Jordaną į savo pu
sę.

Tuo tarpu Izraelis parda
vinėja amerikiečiams savo 
paskolos bonus. Planavo 
jiems parduoti bonų už 500 
milijonų doleriu ii- jau par
davė apie trečdalį.

Wagneris gauna daugumą 
šiaudinių balsų N. Yorke

New Yorko Daily News 
reporteriai apklausinėje 2,- 
000 piliečių New Yorke, 
Brooklyne ir kitose did
miesčio dalyse, už ką jie 
balsuos ateinančiuose ma
joro rinkimuose.

Už demokratų kandidatą 
Robertą Wagneri per die
ną buvo paduota 46 bando
mųjų “šiaudinių” balsų; už 
republikonu Riegelmana 22 
procentai su puse, už esa
mąjį majorą Impellitterį 
14 proc. su puse.

ORĄS. — Giedra ir vis 
šilta.

pirkinėją išalkusius mėsi
nius jaučius po $5 už šimtą 
svarų. O miestiečiams var
totojams vis aukštyn kelia 
mėsos kainas.

Cortin.es
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DALGIAU NUTEISIMŲ
ILGAI BESITĘSUSI šešių darbininkų veikėjų byla, 

Seattle, Wash., baigėsi neseniai. Visi buvo kaltinami pa
gal Smitho minties kontroles Įstatymų. Penki buvo su
rasti kaltais, o vienas—išteisintas.

“Kaltiesiems” teisėjas William Lindberg paskyrė 
bausmę praėjusį savaitgalį. Visi penki,—Henry Huff, 
Mrs. Barbara Hartle, John Daschbach, Terry Petturs ir 
Paul Bowen, — nuteisti penkeriems metams įkalinimo. 
Vadinasi, nuteisti tiek, kiek leidžia įstatymas. Be to. 
pinigine bausme nubausti: Henry P. Huff $5,000, o kiti 
keturi—po $1,000.

Šeštasis, Kaily I.arsen, kuris gynėsi save tuo pa
grindu, kad iis komunistų partiją paliko 1946 metais, 
tapo išteisintas.

Septintasis teisiamasis William. Pennock numirė 
teismo metu ir tuo jam pavyko išsisukti nuo žiaurios 
bausmės už tai, kad jis gyvas būdamas, “neleistinai gal
vojo.”

Taigi dar penki asmenys tapo nuteisti einant Smi
tho įstatymu. Jie. žinoma, apeliuos į aukštesnį teismą. 
Visam tam reikės lėšų, reikės pasiaukojimo iš tų, kurie 
kovoja už Amerikos žmonių laisvę.

Nuteistieji yra kalėjime, nes jiems paskirtos aukš
tos belos. Dedama pastangų juos išlaisvinti.

Niekas šiandien nėra laisvas nuo Smitho įstatymo. 
Jis toks “platus,” kad bent kurią diena, einant juo, gali 
pakliūti i kalėjimą bile kuris amerikietis,—amerikietis, 
žinoma, blaiviau galvojantis.

Laikas jau, labai laikas dėti pastangų tam įstatymui 
atšaukti.

KUR TIE $309,000?
RYŠIUM su berniuko Greenlease pavogimu ir bru- 

tališku nužudymu dabar iškyla naujas skandalas: kur 
pinigai, kuriuos milijonierius berniuko tėvas davė vaikva- 
giams kad jie grąžintų jiems sūnų?

Pasirodo, jog pas vaikvagius-žmogžudžius,—Carl A. 
Hali ir B. B. Heady,—terasta tik $293,000. Tai kur kiti 
virš $300,000?

Milijonierius Greenlease vaikvagiams sumokėjo 
$600,000. Vadinasi, kitą dalį pinigų kas nors turėjo pa
siimti.

Dabar FBI agentai “nužiūri,” kad nerandamą dali 
pinigų gal bus pasiėmusi policija, kuri vaikvagį-žmog- 
žudi areštavo.

Jeigu viso šito skandalo “siūlo galas” bus surastas 
policijoje, tai kils naujas skandalas.

TARYBŲ SĄJUNGOS-FRANCuZIJOS 
PREKYBINIS SUSITARIMAS

TIK ŠIOMIS DIENOMIS paaiškėjo, kad tarp Ta
rybų Sąjungos ir Francūzijos prekyba pagyvėjo,—pre
kyba pagal naują tarp tų dviejų šalių prekybinę sutartį.

NeW York Times korespondentas praneša iš Pary
žiaus, kad toji sutartis, kuri baigsis 1954 m. liepos mė
nesį, yra didesnė negu tūli žmonės ligi šiol galvojo.

Einant ja, Prancūzija iki sekamų metų liepos mėne
sio pristatys Tarybų Sąjungai 100,000 tonų apdirbto me
talo, 3,000 tonų švino, 200 mechaniškų kranų, 800,000 
metrų įvairių audinių, šešis prekybinius laivus po 5,000 
tonų įtalpos ir kitokių dirbinių.

Tarybų Sąjunga iki to laiko Ęrancūzijai pristatys: 
400,000 tonų neapdirbto aliejaus, 200,000 kietosios an
glies, 6,000 tonų asbestos, 75,000 tonų medžio, 65,000 to
nus kornų, taipgi 960,000,000 frankų vertės brangiųjų 
kailių, kaviaro, kenuotos žuvies ir tt.

Taigi, nežiūrint visokių iš Washingtono daromų 
spaudimų, kad Vakarai su Rytais neprekiautų, jie pre
kiauja. Ir tai nepatiks Amerikos kietakakčiams, kurie 
mano socialistinį pasaulį suboikotuoti.

Tas pats korespondentas rašo, kad Francūzijos fi
nansų ministras nutarė praplėsti prekybą ir su Kinijos 
Liaudies Respublika, ir su liaudies demokratinėmis res
publikomis.

Ką i tai pasakys Washingtonas, liekasi palaukti ir 
partiatyti.

‘tasiteisTnimas”
PRIE KOKIO IDIOTIZMO tūli mūsų šalies politi- 

kieriai eina, rodo kad ir šis’ faktas.
Štai, gubernatorius Dewey pareikalavo, kad pasi

trauktų iš vietos jo neoficialus padėjėjas. New Yorko 
valstijos senato pirmininkas Arthur H. Wicks. Dewey 
reikalavo jį iš tos vietos pasitraukti dėl to, kad jis pa
laikė ryšius su kriminalistu Fay, sėdinčiu Sing Sing 
kalėjime.

Praėjusį sekmadienį Arthur H. Wicks per televiziją 
teisinosi, kodėl iis palaikė su Fay ryšius. Tarp kitko, 
jo argumentas buvo tokis: jeigu mūsų šalis palaiko 
diplomatinius ryšius su Tarybų Sąjunga ir Jugoslavija, 
tai jis turįs teisę palaikyti ryšius su tais, kurie nuteisti 
kalėjiman, <u raketieriais, kriminalistais!...

Tvirtėja ryšiai 
tarp čechoslovakijos 
ir Rytų Vokietijos

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos telegramų agentūra 
praneša apie ekonominių 
ir kultūrinių ryšių stiprėji
mą tar]) Čekoslovakijos ir 
Vokietijos Demokr a t i n ė s 
Respublikos ir nurodo, kad 
1953 metais prekių mainai 
tarp Čekoslovakijos ir VDR 
padidės 25 procentais paly
ginti su 1952 metais.

Vokietijos De m o k ra ti nė 
Respublika tiekia Čekoslo
vakijai mašinų įrengimus, 
chemijos pramonės dirbi
nius, mineralines trąšas, 
medikamentus, optikos dir
binius.

Čekoslovakija eksportuo
ja į Vokietijos Demokrati
nę Respubliką koksą, rudą
ją anglį, įvairias žaliavas, 
daugiausia keramikos pra
monei, mašinų įrengimus, 
pusfabrikačius, lengvosios 
ir maisto pramonės dirbi
nius, o taip pat žemės ūkio 
produktus.

1953 metais pasirašyto il
galaikio kultūrinio susitari-į 
mo pagrindu stiprėja Če
koslovakijos kultūriniai ry
šiai su VDR.

Šiuo metu Čekoslovakijo
je vieši Laisvųjų Vokietijos 
profsąjungų susivienijimo Į 
dainų jr šokių ansamblis. 
Ansamblio koncertai turi 
didelį pasisekimą Čekoslo
vakijos darbo žmonių tar
pe.

Čekoslovakijoje dideliais 
tiražais leidžiamos vokiečių 
klasikų ir dabartinių vokie
čių rašytojų knygos. Čeko
slovakijos teatruose dažnai 
statomos vokiečių autorių 
pjesės. Ekranuose su pa
sisekimu demonstruo j a m i 
Vokietijos Respublikoje pa- 
-tatvti filmai, v

Lenkijoje įsisavintas 
naujas garvežio tipas

VARŠUVA. — Poznanės 
mašinų, gamyklos kolekty
vas pradėjo gaminti naujus 
tėvyninės konstrukcijos 
garvežius “TN-51.” Toks 
garvežys gali vesti 200 to
nų sunkesnį geležinkelio są
statą, negu senų jų tipų gar
vežiai. Naujajame garve
žyje yra specialus prietai
sas mechaniniam; anglies 
padavimui, o taip pat me
chaniniai ugnies reguliato
riai kūrykloje. Palyginti su 
kitais lenkiškų garvežių ti
pais, naujasis garvežys su
naudos anglies 10 procentų 
mažiau.

Churchillas gavo Nobelio 
iovaną už literatūrą

Stockholm, Švedija.—No
belio' fondas suteikė Wins- 
tonui Churchillui, Anglijos 
premjerui, $33.840 dovaną 
už literatūrą. (Iš sykio bu
vo neteisingai pranešta, kad 
Churchillas apdovanotas už 
taiką.)

Churchillas vra na rašęsV 4 L

penkis tomus atsiminimų 
apie Antrąjį pasaulini karą 
ir porą tuzinų kitu knygų. 
Savo raštais jis uždirbo mi
lijonus dolerių, daugiau ne
gu kuris kitas anglų rašy
tojas.

Pirmiau tokia dovana ga
vo du kiti Anglijos rašyto
jai, Rudyard Kipling ir 
George Bernard Shaw.

Churchillas pripažįsta, 
kad jiedu buvo geresni už 
jį rašytojai. Sako: “Man 
labiau patikdavo Kiplingo 
mintys, negu Shaw’o, bet 
Kiplinghs prastai į mane 
žiūrėdavo kaip rašytoją, o 
Shaw labai girdavo mano 
rašymus.”

MOTERŲ KAMPELIS
........I-1 M ------—— v-

Smith aktas ardo šeimas ir 
kankina kūdikius

Širdį veriančių padėčių 
sužinome išgirdus praneši
mus apie Smith aktu per
sekiojamųjų asmenų šei
mas. Dėl to paties darosi 
ir gėda, kad mes tokias bai
sybes daleidžiame Ameri
koje, mūsų šalyje, kurią 
norime pasauliui rodyti de
mokratizmo pavyzdžiu. '

Štai vienas iš tu mūsų 
šalies valdovų vykdomų 
“demok r a t i z m o ’ ’ pavyz
džių, kai]) jį aprašo darbi
ninkų laikraštyje vieno per
sekiojamųjų ž m o n a Mrs. 
Mrs. Sylvia Brandt iš New
ark, N. J. Ji rašo:

“Mano v y r ą Juozą 
Brandt FBI areštavo ei
nant i darba. Ji sulaikė va
dovaudamiesi Smith aktu 
(minties kontrolės aktu). 
Jis laikomas kalėjime rei
kalaujant už jį užstatu pa
sibaisėtinos sumos, $50,000.

“Areštas buvo pribloš
kiančiu smūgiu visai mūsų 
šeimai, kuri susideda iš ma
no dviejų dukterų, 1.1. ir 1 
metų, taipgi manęs.

“Mano vyras niekuo ne
prasikalto. Mano vyro gy
venimo istorija yra istorija 
kovos pagerinti ekonominį 
liaudies būvį, už lygias tei
ses visiems žmonėms — ne
grams ir baltiesiems — ir 
prieš fašizmą ir už pasau
linę taiką.

“Kada Franco fašistai 
grasino nuversti legališkai 
įkurtą valdžią Ispanijoje, 
mano vyras , stojo kovon 
pagelbėti lojalistų valdžiai. 
Jisai tarnavo AbraomoLin- 
kolno Brigadoje virš dve
jų metų.

“Laike Antrojo Pasauli
nio Karo mano vyras ka
riavo Special Service Force 
būryje, žinomame kaip 
‘Black Devils.’ Tai savano
rių vienetas, veikiantis spe- 
cialėse paskirtyse pirmes
nėse pozicijose. Kariauda
mas tame vienete jis gavo 
Norvegijos valdžios pažy
mį už jo nuoveikį išlaisvini
me Norvegijos. Nuo pabai
gos Antrojo Pasaulinio Ka
ro jis pašventė savo pastan
gas įsteigimui pasaulinės 
taikos.

Leon Jouhaux, francūzą 
darbo organizacijos Force 
Ouvriere viršininkas, atvyko 
i New Yorka kaip narys tos 
valstybės delegacijos Jungti
nėse Tautdse. Pasitikimas čia 
buvo ne koks — pataikė pa
jūriečių; streiko metu, tad tu
rėjo pats išsinešti net savo ba
gažą.

“Mūsų šeima didžiuojasi 
mano vyro rekordu. Aš gi
liai jaučiu, kad šis puolimas 
ant mūsų šeimos stato rim
tą pavojų visoms šeimoms, 
kurios stengiasi pasaulį pa
daryti pasauliu taikos ir 
laisvės mums ir mūsų šei
moms, kurios stengiasi pa
saulį padaryti pasauliu tai
kos ir laisvės mums ir mū
sų vaikams. Dėl to aš ragi
nu visus žmones siųsti pro
testus Attorney General 
Brownell, Washington, D. 
C., protestuoti fantastišką 
penkių dešimtų tūkstančių 
dolerių kauciją, uždėtą ma
no vyrui.”

Minėtoji Brandt’ų šeimai 
daromoji skriauda nėra pir
moji, nėra vienintelė. Ran
dasi net jaunų motinų, ku
rios yra areštuotos ir at
skirtos nuo vaikų dėl neiš
galimų gauti didelių kau
cijų.

Juo ilgiau mūsų liaudis 
tylės, tuo daugiau bus vyk
doma areštu ir uždedama 
tokių nelegališkai didelių 
kaucijų. Tais įkalinimais 
ardo šeimas ir kankina vai
kus atėmimu nuo jų duon- 
pelnių ir globėjų.

Kalifornijoje nuo rug- 
piūčio 27-tos kalinamas 
n e w y o r k i etis Sid Stein, 
taipgi dėl nesvietiškai aukš
tos kaucijos, $36,000. Jo 
žmona Sophie buvo ten nu
skridusi. Nežiūrint, kad to
kią aukštą kauciją ji žino 
esant priešiška mūsų šalies 
Konstitucijai, ji stengėsi 
vyrą išgelbėti iš kalėjimo.

Per tris savaites Mrs 
Stein vaikščiojo pas gimi
nes ir draugus bandydama 
gauti kauciją, bet tik per 
didelį varga gavo pažadų 
$13,000. Niekas tarp dar
bininkų ir darbo profesio
nalų tokių gatavų pinigų 
neturi.

Po tų visų pastangų Mrs. 
Stein pareiškė, kad net ne
nuteisto jos vyro padėjimas 
po tokia kaucija reiškia ka
linimą neteisingai. Jinai 
prieš tokį neįstatymišką jo 
laikymą kalėjime kovos.

Prieš neteisingus areštus 
ir įkalinimus, ypačiai prieš 
tas nesvietiškai aukštas 
(mūsų šalies įstatymais 
draudžiamas uždėti) kauci
jas turėtu kovoti kiekvie
nas padorus žmogus, kož- 
nas teisingas pilietis. Tais 
neteisingais areštais ir įka
linimais nekaltu žmonių da
ro nieku neatlyginamą šei
moms skriauda. Jais ardo
ma šeimos. Alkinami, kan
kinami jaunameči'ai vaikai 
ir maži kūdikiai. Daroma 
Amerikai baisi negarbė vi
so pasaulio akyse.

Tas Smitho aktas ir viso
kį makartistiški persekioji
mai, tai piktas vėžys, kuris 
galima bus prašalinti, mūsų 
šalies demokratinį kūną 
nuo jo išgelbėti tiktai vei
kliomis demokratiją mylin
čiųjų žmonių bendromis pa
stangomis. A-a.

GYVA PAŠARVOTA
Meridan, Miss.—Veliones 

Carr Hunter’ienės šeima 
per teisimi reikalauja $150,- 
000 atlyginimo iš grabo- 
riaus, kad jis ją dar gy
vą nubalžamavo ir pašar
vojo.

Liverpool, Anglija. — De
ga prekinis Amerikos lai
vas J. Lykes. Jo jūreiviai 
išgelbėti.

Ar gausime tų gražučių 
dovanų moterų parodai?

Pernai buvusios daugelio 
tautų moterų surengtoje 
rankdarbių ir kitų dovanų 
ekspozicijoje atsimename, 
su kokiu džiaugsmu ir pasi
didžiavimu mes pradėjome 
tą parodą.

Mūsų, lietuvių, stotele ne
turėjo turtingų importuotų 
dovanų, kaip turėjo tūlos 
moterys, kurių susisiekimas 
su gimtuoju kraštu nebuvo 
šaltojo karo užgniaužtas. 
Jeigu nė mūsų amerikietės 
lietuvės, mūsų stotelė būtų 
buvusi biedna. Bet mes ne
buvome biednos, nes mūsų 
stotelė mirgėjo mūsų mo
terų daniškaisiais siuvi
niais, mezginiais ir kito
kiais išdirbiniais . O greta 
gražmenų, buvo turtingas 
rnkinėlis taip pat labai gra
žių, bet sykiu ir praktiškų 
dovanų.

Geroka dalimi mūsų turto 
buvo metalinės ir kitokios 
puošmenėlės mums pačioms 
ir namams. Kada buvo pa
prašyta tų gražmeninių do
vanėlių, tūla draugė sakė: 
“Jeigu jos nusibodo man, 
tai ir kitos nepirks, nene
šios.” Bet pasirodė kitaip. 
Kai išdėjome parodoje jos 
tas “atsibodusias” jai graž- 
menėles, kitoms jos buvo 
gal seniai pageidaujamos, 
bet neišgalėtos nusipirkti 
naujos, aukštomis kaino
mis. Tuos aukselius taipgi 
iki vienam išleidome.

Tarpe praktiškų, veik vi
suose namuose vartojamų 
buvo namie siūti arba ir 
pirktiniai žiurstukai, raiš
teliai, šalikai, pirštinės, ko
jinės, rankšluosčiai, stal
tiesės, puodkeliai, audinio 
gabalai, ridikiuliai, medi
niai ir kitokį šaukštai, taip
gi stalui ir virtuvei įran
kiai. Dar buvo lėlių ir kit
ko tinkamo vaikams.

Tūlų tautų stotelės pasi
žymėjo tautiniais užkan
džiais. Mes skanėsių turė
jome mažai. O tas taip pat 
teikia įvairumo ir vykdo
mam, darbui paramos. No-

I——,

Kambariu spalva ir 
šviesa veikia akis
Amerikos Optometristų 

Sąjungos prezidentas Dr. 
James F. Wahl kartą yra 
pasakęs, kad mokyklose 
tamsios kambarių ir rakan
dų maliavos, dar prisidėjus 
nepakankamoms šviesoms, 
sudaro vaikams ir jauni
mui regėjimin.es proble
mas.

Daktaras tokios išvados 
priėjo po to, kai mokiniu 
regėjimo tyrimas rodė, kad 
aštuntosios klasės moki- 
mojoje. Tas, sako jis. pa
rodo, kad, sąlygos moky
klose yra to priežastimi.

Regėjimui apsaugoti sie
nos turėtų būti šviesiai, bet 
ne rėžiančiomis spalvomis 
ir ne žibančiai maliavotos. 
Šviesos reikia pakankamai 
ir vienodai sklindančios po 
kambarį, bet nešvitinančios 
tiesiog į akis. Kur tas vis
kas įrengta tinkamai, tose 
mokyklose mokinių regėji
mas neblogėja, sako dakta
ras.

Tas primena, kai]) svarbu 
tėvams prižiūrėti, kad mo
kyklos būtų geros, nežalo
tų vaikų fizinės ir protinės 
sveikatos. O tai gali pada
ryti stodami j tėvų-moky- 
tojų organizacijas ir ben
drai veikdami su savo kai
mynais. N. V. 
2 pusi.--Laisvė (Liberty)-Trečiad., Spalio-October 21, 1953

rėtųsi, kad valgomųjų Ado- f 
vanų šiemet turėtume dau
giau ir kad dar gražiau pa
sirodytame su visomis ki
tomis dovanomis. Šiemeti
nėje parodoje dalyavus dar 
daugiau tautų, bus kam pa
sirodyti.

Primintina, jog iki paro
dos liko jau vos trejetas sa
vaičių — Įvyks lapkričio 
(Nov.) 14 ir 15 dienomis, 
New Yorko miesto centre, 
Jugoslavų salėje. S-n.

ŠEIMININKĖMS
Mišrus mėsos sykiu su 

daržovėmis valgis
Šis patiekalas bus pana

šus į kiniečių chop suey ar
ba į airišką stew, tačiau ne 
visai toks. Kiekis taikomas 
grupei, 10 ar daugiau por
cijų.

trečdelis puoduko riebalų 
svaras smulkiais ket^r- 'S. 

tainiukais supiaustytos 
liesos kiaulienos

apie pora svarų smulkiai 
supiaustytos vištienos

1 sukapotas svogūnas 
pora nuluptų ir sukapotų 

pomidorų (tomatoes) 
svaras ryžiu
4į puoduko skysčio, ku

riamo virė višta
pusė svaro šviežių žirnių 
prieskoniui k a p o t ų pe- 

truškų, druskos, pipirų. 
Taipgi ypatingo šiam vira
lui kvapo ir skonio priduo
da čepronėliai (saffran) ir 
česnakas (kas jį mėgsta).

Įkaitink puode riebalus. 
Sudėk mėsas ir pakepink • ’ 
iki aprus. Dadėk svogūną r 
pomidorus (ir sukapotą čes
nako skiltelę) ir dar pakai- / 
tink penketą minučių. Su
dėk ryžius ir pašutink 1 
minutę. Supilk skystį, žir
nius, prieskonius. Smarkiai 
pavirink porą minučių, pri
suk liepsną, uždenk ir pa
šutink apie penkiolika mi
nučių, v

Mėgstantiems parūkštinti 
valgį, paduok griežinėliais 
supiaustytos citrinos. Ci
trinos deda ir vien tik lėkš
tei pagražinti. N. G.
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NORWOOD, MASS.
L. L. D. 9 kuopos susirinki

me. laikytame spalio 4-tą, šių 
'metų, pirmas klausimas ant 
dienok \ ark io buvo svarstytas 
Laisvas vajus. Kaip praėju
siais, taip ir šiais metais, ge- 
neraliu vajininku apsiėmė J. 
Krasauskas, ir darbuojasi. 
Jam pagelbės visi kiti kuopos 
nariai.

Taigi, Laisvės skaitytojai, 
kurių prenumeratos pasibaigė 
arba nepoilgo baigsis, nelau
kite kolei kas tuo reikalu atsi
lankys pas jus i stabą, Bet pa
tys matykite Krasauską ir pa- 
simokėkite. Pereitais metais 
Norwood, apylinkėje Laisvės 
vajus pavyko 100%. Būtų la
bai smagu, kad ir šiemet pa
vyktų taip. Suprantama, jeigu 
visi darbuosimės, tai ir pasek
mės bus geros.

Minimame kuopos susirin
kime buvo pakeltas klausimas, 
kad surengti koki parengimą 
Laisvės naudai. Iškilus tam 
klausimui, buvo pranešta, kad 
Wore esterio Aido Choras su
tinka duoti koncertą Norwoo- 

jšio rudenio sezonu. Taig. 
ir 4>uvo nutarta rengti tok; 
koncertą Laisvės naudai sek
madienį, 6-tą dieną gruodžio. 
Su worcesterieciais jau susi
tarta ir jie pasižadėjo išpil
dyti programą.

Kadangi Aido Choras yra 
skaitomas geriausiu šioje a 
pylinkėje ir kadangi jie yra 
pasibrėžę duoti tik du tokius 
koncertus, tai yra vieną Wor- {

(Tąsa)
Sargas vežėjas tik dėjosi miręs, 
7?am tik gudriai jis ir buvo pasviręs: 
' Davė progos pabėgėt jis tiem trim,— 
I, Tad su revolveriu šovė drim-drim!... 
Paskerstas sargas jaunutis dar buvo,— 
Dvidešimt penki jam metai — pražuvo, 

Be niekur nieko, visai nekaltai... 
Apmaudą juto visi už tatai!

Gretos sargi] tat į šermenis vyko. 
Na, o kalėjime rimta ir nyku,—

Gailestį juto tada kaliniai:
Sargas aps’eidavo vis taip švelniai.

Žmoniškas buvęs iš tikro jaunuolis. 
Vargas jo žmoną, vaikus du užpuolė...

Rinkliavą darė tuojau kaliniai, 
Pasiuntė gražų vainiką šauniai.

Jie vis dažnai šitą dramą minėjo, 
Na ir negyrė jie to užmušėjo.

Kits, ką vairavo — tai buvo šuva: 
Jį būt’ nudėjęs—būt’ buvęs galva...

Kaip raudonplaukis dabar—tasai 
Redas?

Karcery sėdi, be abejo ėdąs...
Ką dabar teismas tam Redui priteis? 
Kur ir kokiais nuvažiuos jis keliais?

Namas ijumirėlių svečią dar vieną— 
Niauriai priims tą lemtingąją dieną...
1 Tai ir tragedija griaudžiai baisi,— 
w Stebisi jąja aptilę visi.

42.
Buvo kalėjime dar sumizgimo,
Bet visa tai tuoj netrukus nurimo.

Gaisro sirenos sužvigo ūmai:
Dega kalėjimas? “mūsų namai”?

Staiga sujudo, sukluso, sužiuro,—
Šaukia ir rėkia ir klausia, sus’būrę...

Kaukia vežimai gaisriniai lauke!
Alasas toks, kad neduoda šnekėt!...

Aišku — sargai gavo tikrą tuoj žinią,—
Visą tą sąjūdį greit apmalšino:

Gaisras kalėjime, tik n-e “namie”, 
Bet skersai gatvės, sienojų kieme.

Buvo lentų tenai didelės krūvos,
Sudegė truputis — truputis žuvo...

Greit užgesyti, užlieti gaisrai,—
Vėl tarpe mūrų “ramu ir gerai.”

Šiaip jiisa kas čia sau šliaužia vienodai,-
Tas vienodumas daug kam nusibodo,

B-et, antra vertus, tai ko gi norėt?
Bent tik tu gyvas šiam “mūrų dvare.”

Gyvas ir sveikas—svarbiausia už viską: 
Sąvoką šitą visi pripažįsta,—

I PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
-— ------- ;—i——  —■=- Kalėjimo vaizdai. Poema - v-—— — 

Čalis vis pareigas eina bėgiko,—
Jis apsukrus, jo vargai neapniko:

Sąskaitos jo, matot, eina gerai, 
Tai jam geri ir visi padarai.

Jam pinigėlių namiškiai pristato,— 
Prie to paties vis jie sukasi rato.

Čalis pavasarį fermon važiuos, — 
Taip užrašyta valdybos raštuos.

Bilis —tas dručkis—prie tolimo stalo
Kavą paduoda, jis lyg kiek pabalo,

Vistik jis didelis, drūtas, svarus, 
Leidžia jis posviriai “laikus gerus”,..
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Edis kol kas tebėra vis be darbo,— 
Darbas, teisybė, kai jam, netaip 

svarbu,— 
Jis, mat, prie pinigo linkęs žmogus, 
Jis sau ramus ir valyvas, smagus. ’

*
Džionis tikrai pažangiai nusiteikęs, 
Skaito ir rašo, ir eina jam laikas —

Proto naudon: vis be nuobodžio, greit, 
. Jis susigaudo taikiai ir vikriai.
Darbas jam raštinėj vėl pažadėtas, 
Kai atsiras atitinkamos vietos:

Raštinių darbą pagauti sunku, 
Būdavo šiaip ir kitokiu laiku.

Prašė valdybą sau darbū knygyne: 
Knygos jį pakelia, traukia, vadina,—

Bibliotekoj kad darbą surast, 
Tai jis turėtų dienas bent geras...

Knygų srity jis vis pažangą daro, 
Jis prasilavino skonį ir sv’arą:

Ko nesugavo mokyklos laikais, 
Knygos jam duos ir mokyklą pakeis.

(Bus daugiau)

21, 1953 vtražykit Lalnvę Buvo UraujfuL

Apie Social Security
Klausimas: Aš jau gau

nu social security pensiją. 
Dabar man yra pasiūlytas 
darbas vietos ligoninėje, 
kuri nuo sausio mėnesio 
jau paeina po social secur
ity. Jeigu paimčiau tą dar
bą, ar aš vis tebegaučiau 
savo pensijos čekį?

Atsakymas: Jeigu uždirb
si virš $75 per mėnesį ta
me darbe, tais mėnesiais 
negali imti pensijos čekio, 
skaitytųsi neteisėta imti.'

cesteryje, o kitą Norwoode, 
šiuo sezonu, todėl yra prašo
ma Norwoodo apylinkės (ma
žesnių bei didesnių kolonijų) 
o rga n i z a c i j os, p as i ž y m ūkite 
savo kalendoriuje gruodžio 
6-tą. Prašome nieko nerengti 
savo mieste tą dieną, o daly
vauti Norwoodo Dalyvavimo 
svarba yra dėl dviejų priežas
čių: Pirma, kad minimas kon
certas yra rengiamas spaudos 
naudai ir antra.— kad tokia- 
koncertas bus tik Norwoodo 
ir Wore esteryje.

Taigi, atsiminkite visi, kad 
6-tą dieną gruodžio bus 3-čias. 
iš eilės didelis šioje apylinkė
je parengimas Laisvės naudai

Tas pats

Detroit, Mich.
8,000 vaikų be drapanų —ne
gali lankyti mokyklų

Detroito mokyklų taryba 
pradėjus vajų rinkimui dra
panų ir čeverykų skelbia, 
kad 8,060 vaikų neturi aprė- 
dalų ir apav^, kad galėtų lan
kyti mokyklas. Pernai buvo 
surinkta 33,037 daiktai dėl 
7.000 skardingų vaikų, šiemet 
skurdas padidėjo.

Detroite drabužis ir čeve- 
1rukai reikalingi nuo 5 iki 18 
| metų amžiaus mokiniams. Va- 
| lunteers of America išvalo ir 
sutaiso tuos atliekamus daly-

Kiek kada leidžia sumokę laikai, 
Bando laikytis gyvai ir sveikai.

Laikas sau plaukia vienodai ir lygiai, 
' Tik nevienodi žmonelių tie žygiai,— 

Jie nevienodi tarp sienų tvirtų, 
Kur vargo pelės stidena kartu.

Dieną dienon vis naujų jų atvaro
Į šitą gūdų, apniukusį dvarą...

Varo, uždaro — ir išbrauktas tu — 
Iš tų draugovių, kur žengti spartu.

Kaipgi gyvuoja tas mūs’ ketvertukas, 
Ką supažindė likimas padūkęs — 

Dvylikto narvo penktajam sparne? 
Ar susitinka kartu jie ar ne?

Džionis, ir Edis, ir B i lis, ir Čalis?
Kiek tas režimas standus visagalis — 

Leidžia kada bent užklysti akia,— 
Jie susitinka vaizduote lakia.

Philadelphia, Pa. ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Stebuklai ir čia atsitiko”

Šis didmiestis pritinka vi
sokioms navatnybėms, Jis 
ir vadinasi “Broliškos Mei
les Miestu.” čia veikia se
niausi mėlynieji įstatymai, 
draudžianti sekmadieniais 
visokį veikimą, apart baž
nyčių. Čia plačiausiai įsi
galėjęs gemblerizmas, geng- 
sterizmas. O šventųjų ste
buklu pasitaiko tik retkar
čiais., Ir tų nepalyginsi su 

.mūsų tėvynės stebuklais: 
Šilą va, Alvitu, ar Čęstacha- 
wa, ar Vilniaus Aušros 
Vartais...

Keli metai atgal čia ste
buklingasis Jėzus pasirodė 
gatviukėj ant lempos stul
po. Po to kitoje vietoje 
šventoji T e r e s s a naktį 
vaikščiojo pusnuogė bažny
tiniame skiepe. Sutraukė 
kiek maldininkų ir į porą 
savaičių viskas tapo pa
miršta. Bet dabar tai di
dokas stebuklas įvykęs ir 
jau patogesnėje vietoje, tai 
vra Fairmount parko pa
kraštyje, netoli 52nd St. ii 
Parkside Ave. Apie vidurį 
rugsėjo mėnesio vakare, su
temus, kokie ten vaikai be
sitrankydami, aplink krū
mokšnius pamatę šviesą, 
kurioje buvusi “nekaltoji- 
panelė švenčiausia” ir pra
kalbėjusi — “melskitės.” To 
ir užteko, kad pradėtų

spiestis desėtkai, šimtai, o 
paskiausiu laiku ir tūkstan
čiai mariučių pamatyti “ne
kaltąją panelę.” Vietiniai 
laikraščiai ir televizija pa
garsina teigiamai tą “ste
buklingą” vietelę, tai su ma
šinomis atvyksta žingeiduo- 
liu iš tolimiausiu vietų. V v

Kaip gi tas viskas atro
do? Parkside Avenė yra 
platoka gatvė. Vienoje pu
sėje yra namų ir dirbtuvė
lių, o kitoje — parko kraš
tas ir šaligatvis, apsodintas 
karpomais medukais, bet jų 
niekas nekarpo, tai suaugę 
nemažu krūmokšniu. Ten 
mažai kas bevaikšto arba 
važiuoja vakare. Vakarais 
vėlesniu laiku sustoja ne
mažai mašinų ir tik su “ne
kaltomis panelėmis.” Parko 
pusėje dažnai randasi iki 
vėlumos “klajoklių” vaikų 
ir mergaičių.

Stebuklingasis krūmokš
nis randasi už keliolikos pė
dų nuo šaligatvio, ir tos pat 
veislės, karpomas (edge 
wood) karklas. Jis turėjo 
arti tuziną stiebų, šluotko
čio storio, ir keliolikos pė
dų aukščio. Dabar jis jau 
aplaužytas, apipjaustytas, 
tik ne parko prižiūrėtojų, o 
stebuklo gaudytojų. Kiek
viena šakutė apkabinta ro
žančiais, kurių jau būtų ke
li tūkstančiai, šventosios 
panelės paveikslėlių, Jėzuso 
mūkelių didelė daugybė pri
dėliota, prisagstyta. Ant 
žemės daugybė visokiausių 
blėkinių, stiklinių puodukų 
su vašku ar lajum ir visi 
deginami. Nosinaičių, kito
kių drabužėlių, pora batų
kulniukų, na, ir keletas laz
dų (krutehes) sudėta vis 
tame panelės kelme.

Visa tai ten kabo-stovi jau 
kelinta savaitė, tik kasdien 
daugėja. Bet kitos rūšies 
dovanos panelei nelaikomos 
ilgai. Tai amerikanski pi
nigai, sidabriniai ir popieri
niai. Kai tik pripildomas 
stiklinis uzbonas, taip ir 
persiunčiamas, sakoma; Į 
“katedrą.”

Daugiausia ten sėdi mo
terėlės. Jos vis kalba ro
žančius ir gieda “Marija, 
Marija.” Jos jau žino, kuo
met ir kitą dieną pasirody
sianti “nekaltoji” panelė, 
tik nepilnai žino*, ką jinai pa
sakys, ko reikalaus. Na, o 
didieji dangaus atstovai iš 
tos katedros žada atvykti ir 
mišeles atlaikyti prie to 
aplaužyto krūmokšnio. Par
ko sargai (policistai) sergs
ti atydžiai, kad netikėliai 
nerinktų pinigų ar nesity
čiotų iš stebuklo laukian
čių.

. Tokie tai prajovai vyksta 
pas mus. Tas biednas žmo
gelis kur jis neis, kur ne
žengs, nors ant kalno pliko, 
kitą syk. stebuklas ir ten 
atsitiko...

Šventąją panelę daugiau
sia globoja katalikų tikybos 
skleidėjai. Turčiai šiai ti
kybai šiltai pritaria, . bet 
prie šio “stebuklo” jie ne
silanko. Matyt, jie nieko iš 
jos nenori gauti...

D. Masonas

Lietuvos Mokslų Akademijos 
prezidiumo išplėstinis posėdis

VILNIUS. — Rugsėjo 23 d. 
įvyko Lietuvos Mokslų akade
mijos priezidiumo išplėstinis 
posėdis, skirtas apsvarstyti 
pirmaeilėms priemonėms tiria
mojo mokslo darbo srityje, 
ryšium su TSKP CK rugsėjo 
mėnesio plenumo nutarimu 
“Dėl priemonių TSRS žemes 
ūkiui toliau išvystyti.’’ Prane
šimą padarė Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidentas J. 
Matulis. Jis pabrėžė milžiniš
ką CK plenumo nutarimo rei
sinę tolesniam žemės ūkio iš
vystymui ir nušvietė didelius 
ii' atsakingus uždavinius, iš
keltus tiriamosioms mokslo į- 
staigoms ir mokslinams dar
buotojams.

Po pranešimo išsivystė dis
kusijos. Dėl tiriamojo moksle 
darbo pertvarkymo ir jo pa
gerinimo CK plenumo nutari
mo šviesoje pasisakė Mokslų

Ernest C. Ramsay, auka 
buvusios, 1936-37 metais pas
kubusios Point Lobos sufrė- 
muotos bylos, šiomis dienomis 
išleidžiamas iš kalėjimo. Išei
damas Į Aukščiausio Teismo 
teisėjus Kalifornijos gub. Wa
rren nusprendė ji išleisti. Pat
sai Warrenas buvo prokuroru, 
kai Ramsey ir du kiti Marine 
Firemen, Oilers, Watertenders 
ir Wipers unijos vadai buvo 
pasiųsti j kalėjimą, einant su- 
frėmuotais kaltinimais žmog
žudystėje.

Lewiston-Auburn, Me.
Klaida

čia neperdaug lietuviui ran
dasi ir tie mažėja. Štai J. Va
siliauskas bandė pasišildyti 
arbatą ant gezo ii- užsnūdo, 
čainike vanduo užvirė, užliejus 
gezą ir taip ugnis užgeso. Ta
da gezas pasklydo stuboje ii 
užtroškino miegantį virėją. 
Mat, jo žmonos nebuvo namie. 
Ji svečiavosi pas vaikus.

Vasiliauskas ,pal i ko • liūdesy
je žmoną, du sūnus, gyvenan
čius Conn, valstijoje, ir dukte
rį, kuri, gyvena Washingtone, 
Visi yra vedę.

Yra sakoma: daryti klaidą 
gyvenime yra blogas dalykas. 
Taip ir Juozas padare klaidą, 
neprižiūrėdamas virtuves ii 
dėl to turėjo apleisti (pirma 
laiko) šį margą pasaulį.

Velionis palaidotas su baž
nytinėmis aepcigomis.

Štai, medžioju palei mišką. 
Matyt dvi stirnos kaštavoja 
kopūstus. Dabar nevalia šau
ti. Tai Laisvės skaitytojos Se- 
lemonienės didelių gūžių ko
pūstai palšai žaliuoja. Tai ge
ri žieminiai produktai. Mat. 
rūginti kopūstai — geras val
gis.

Ląi.šv, skaitytojos Liaudans- 
kienės vienas arbūzas svėrė 
25 svarus. Vėl kita Laisvės 
skaitytoja Nauj’okienė gavo 
dvi bulves, sveriančias 5 sva
rus. Tai Lovutes augintos.

Kazys Steponaitis pridavė 
10 dol., 8 dol. dėl Laisvės pre
numeratos atnaujinimo h‘ du 
dol. Laisvės ępaudos fonddn.

Medžioklis

Bet iki $75 per menesį yra 
teisėta užsidirbti be atsisa
kymo nuo, pensijos čekio. 

akademijos prizidiumo nariai, 
institutų direktoriai, sektorių 
vadovai bei moksliniai ben
dradarbiai.

Lietuvos Mokslų akademi
jos prezidiumas priėmė nuta
rimą, kuriame numatomos 
priemonės mokslo tiriamajam 
darbui pagerinti.

Šiuvimo’trikotažo gaminių 
apžiūra

Vilniuje, Ryšių darbuotojų 
profsąjungos respublikinio ko
miteto klube įvyko siuvimo- 
trikotažo gaminių rudens-žie
mos sezonui apžiūra. Naujų 
rūšių produkcijos pavyzdžius 
į parodą pristatė Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir kituose 
miestuose esančios artelės, čia 
buvo išstatyta daugiau kaip 
šimto pavadinimų siuvimo-tri- 
kotažo gaminių, skirtų vartoti 
rudens-žiemos sezone. Tai vy
riški ir moteriški viršutiniai 
rūbai, baltiniai ir t. t.

L. Rosa

Parama kolūkių sodininkystei 
ir daržininkystei

PASVALYS. — Su dideliu 
entuziazmu rajono žemės ūkio 
specialistai pareiškia norą da
lyvauti kolūkinėje gamyboje. 
Agronomas Kvedaravičiūtė 
paprašė paskirti ją daržinin
kystės ir sodininkystės dar
bams.

Pareiškimus su prašymu pa
skirti darbui kolūkiuose pada
vė šeši agronomai ir astuoni 
zootechnikai.

P.Stravinskas

Sodininkystės paroda

KAUNAS. —So d i n i n k ystės- 
daržininkystės technikume a- 
tidaryta sodininkystės paroda. 
Joje išstatyta daugiau kaip 
130 veislių mūsų respublikoje 
auginamų vaisių. Skyriais su
grupuotos mičiurininės veis
lės: vasarinės, rudeninės ir 
žieminės. Atskirai pateikta 
medžiaga, kuri vaizduoja Mi- 

čiurino veiklą ir jo metodus.
Parodoje gausu plakatų, 

brėžinių, diagramų, kurios pa
rodo ‘respublikos šalies sodi
ninkystės pasiekimus ir toles
ni jos augimą.

Paroda lankoma miesto gy
ventojų ir gretimų rajonui kol
ūkiečių.

P. Gegeckas

Rekonstruota įmonė .

ŠIAULIAI. — šiomis dieno
mis vėl pradėjo darbą rekon
struotas “Rūtos“ konditerijos 
fabrikas. Jame įręngtos nau
jos karamelės piaustymo ma
šinos, kurių kiekviena per pa
mainą gali pagaminti iki 400 
kilogramų saldainių, šį darbą 
iki šiol atlikdavo 16 darbinin
kų. Vien tik per pirmąją pa
imtiną buvo išleista 3,600 kg 
saldainių.

Baigiama montuoti saldai
nių glazuravimo mašina. Ji 
per pamainą duos tiek pro
dukcijos, kurią dabar gamina 
20 žmonių.

žymiai išplėtus patalpas, 
aprūpinus įmonę naujais įren
gimais ir mechanizavus visus 
daug darbo reikalaujančius 
procesus, fabriko pajėgumas 
išaugs daugiau kaip du kar
tus.

Kiekviename kolūkyje — ag- 
rozootechnikos kursai

VJLIJAMPOLŪ. — šiomis 
dienomis įvykusiame žemės 
ūkio specialistų pasitarime ap
tartas trijų metų agrozootech- 
nikos kursų organizavimo 
klausimas.

Agrozootechnikos bei zoo
technikos kursai veiks kiek
viename kolūkyje. Iš viso ra
jone mokysis apie 500- kolū
kiečių. Kursuose dėstys rajo
no žemės.ūkio ir paruošų sky
riaus bei MTS specialistai, že
mes ūkio ir Veterinarijos aka
demijų dėstytojai.

Puškino vardo ir Salomėjos 
Nėries vardo kolūkiuose kur
su klausytojai praktikuos šal-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
HORSE MAN. Experienced only; 

riding, grooming, general stable 
work for Riding Academy. Apply 
617 Rector St., Roxborough. 
_________________(205-211) 

Baltimore, Md.
HELP WANTED MALE

OYSTER SHUCKER 
MILLER BROS. 

The Place to Eat 
Nationally Famous. 
119 W. Fayette St.

•(205-207)

PRANEŠIMAS
CLEVELAND. OHIO

L.L.D. 22-ros kuopos parengimas 
su vakariene už $1.00 įvyks spalio- 
October 24 d. (šeštadieni), pradžia 
6 vai. vakare. L.D.S. kliubo svetai
nėje.

Taipgi bus maskaradu ii’ muzika. 
Pasirėdžiusieji gražiausia ir pras
čiausia gaus dovanu. O šeiminin
kės žada pagaminti skanią vakarie
nę. Bus ir bufetas norintiems įsi
gerti. Visus kviečiame atsilankyti.

Kvieslys. 
(206-207)

I MATTHEW A. !
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ 5
I DIREKTORIUS }
» +HCH* < 
; 426 Lafayette St. J 
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
> «

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) • 

ša i teisina ir užgiria tiltų
sprogdinimą ir žmonių masi
ni nuodijimą, tai blogiau ne
begali būti. Kaip tik tokiu lai* 
kraščiu pasirodė pranciškonų 
Darbininkas.

Tokio laikraščio redaktorių 
moralinis Ivgi.s lyginasi nuliui. 
Pas juos žmoniškumo nė ma
žiausio krislelio nebėra likę.

* * *
Aš kalbu apie tai, kaip 

Brooklyno Darbininkas svei
kino Lietuvos “partizanus,” 
kad jie per Nemuną tiltą kelis 
sykius išsprogdino ir kitokių 
baisaus sabotažo žygių prida
rė, ir vienoje puotoje visus 
dalyvius apnuodijo. Apnuody
tų tarpe, suprantama, buvo 
daug mažų vaikų.

ŠYPSENOS
Matas: Kaip tavoji žmo

nele, kaip jos sveikatėlė?
Tamas: Mano Magdutė 

yra sveikiausia ir geriau
sia pasaulyje moteris. Ve
lyčiau, kad ir sekanti ma
no" žmona būtų ne prastes
nė.

Jurgis: Jeigu tu giriesi 
visiems turįs gerą žinojimą 
matematikos, tai pasakyk, 
kas būtų, jeigu tu turėtum 
vienoje kelinių kišenėje 
$136, kitoje—$631, trečioje 
—$42.
Spurgis: Tai būtų ne ma

no kelinės.

Du universiteto studen
tai, važiuodami į atostogas, 
visokiais klausimais kalbė
josi. Edis pasisiūlė aiškin
ti apie atominę bom’bą.

Wilis: Matai, šioje pie
voje ėįa tą pačią žolę ar
klys, avis ir karvė, bet jų 
išmatos yra skirtingos. Jei 
toks esi žinovas, tai pasa
kyk, kodėl jų išmatos skir
tingos.

Edis: Nežinau.
Wilis: Jeigu nieko neži

nai aj)ie išmatų skirtumą, 
tai ką tu gali žinoti apie 
atominę bombą?!
tą veršelių auginimą pagal į- 
žymaus zootechniko šteimano 
metodą. Jau pirmomis mokslo 
dienomis besimokantieji zoo
technikos kursuose kolūkiečiai 
praktiškai atliks bulvių silosa- 
vimą. gamins šieno miltus.
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Juokų vakaras
Labai smagu yra pranešti, 

kad L. D. S. 16-ta kuopa ren
gia juoku vakarą. Jame bus 
vaidinama komedija “Geriau 
Vėliau. Negu Niekad’’ ir'du 
diologai — “Komu Gydyto
jas” ir “Abiem Bloga.“

Komedijos ir dialogu vaidi
nimui yra surinkti geriausi ve
teranai juokdariai, kurie jau 
ii- praktikuojasi. Ir jau dabar, 
iš ją praktiku, atrodo, kad jie 
vaidindami juokins žiūrėtojus 
per dvi valandas laiko. Nes 
jau ir dabar, praktikose, ne
galima išsilaikyti nuo juoko. 
Ir, žinoma, nėra ko ir stebėtis. 
Juk štai kokie juokdariai 
praktikuojasi: K. Kriaučiū
nas. J. Judžentas, J. Grybas, 
J. Bašinskas. J. Klimas. J. 
Juška, V. Bunkienė, M. Juš
kienė ir J. Šimkienė.

Taigi, gerbiamieji lietuviai, 
visi pasižymėkite kalendoj iuo- 
se lapkričio 22-rą dieną, kad 
nepamirštumėte ateiti Į Liber
ty Auditoriją ir gardžiai pasi
juokti. O juokas, tai jau už
tikrintas. Nes dar iki šiol nie
kad neturėjome, kad tokie ge
ri juokdariai dalyvautu viena
me veikale arba vienoje pro-
gramoje.

Beje, mūsą vaidintojai gal 
apsiimtu pagastraliuoti ir po 
kitus miestus bei kolonijas, 
kol dar nėra sniego. Ir jie 
jau galėtu pradėti su 15 die
na lapkričio šią metu.

šiuo reikalu kreipkitės pas 
J. Grybą, Laisvės antrašu.

LDS 46-tos kuopos Komisija

Jaunieji demokratai 
remia Wagneri

Buvo apklausinėti 35,000 
Jaunąją Demokratą organiza
cijos nariu, ką jie pasirenka 
kandidatu i New Yorko ma
jorą. Harold R. Moskovit, or
ganizacijos viršininkas, sako, 
kad 93 procentai balotu sugrį
žo su užgynimu Wagnerio.

Jaunieji demokratai taipgi 
užgyrę ir kitus vyriausius 
Wagnerio sąrašo kandidatus 
— Abe Stark i City Council 
prezidentą ir Lawrence Ge- 
rosą Į iždininką.

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. 7-6238
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Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

/
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y. 
----------------- ■ ■ —---------------------------------------------------------------------------- j
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Čarnis ragina darbininkus 
ir demokratus vienytis

People’s Rights Party kan
didatas Į prokurorą George 
Blake Charney kalbėjo per 
radio praėjusi penktadieni. 
Jis ragino visas darbininku, 
demokratu ir progresyviu spė
kas vienytis nedaleidimui ma- 
kartizmo jėgoms užvaldyti 
miestą.

Čarnis Įspėja, kad Impelli
tterio laimėjimas reikštu vi
suotiną makartizmo Įsigalėji
mai New York mieste. Reikštu

Apiplėštasis bėgo 
gatve be kelnių

Policistai stotyje tarėsi, kas 
daryti su tūlu asmeniu, kuris 
dienos laike matytas bėgio
jant po gatves be kelnių. Kuo 
jis būtą? Kaip su juo apsiei
ti? Jie net pašoko, kai tas 
tariamasis šiokiu ir tokiu Įbė- 
go stotim 

Bekelnis pasisakė esąs Paul 
Taylor, bilų kolektorius. Jis 
koridoriuje buvęs suimtas tri-
ją vyru, atėmę laikrodėli, pi-, 
nigais $150 ir daugumą jo 
drabužiu, palikdami tiktai su 
apatinėmis kelnėmis. Važiuo
ti pagalbos ieškoti neturėjęs 
pinigu. Nusprendęs, kad pra
šymo pavežti auto ar taksiku 
taipgi niekas nepaklausytu 
jam esant tokioje padėtyje, 
tad ir leidęsis bėgti policijos 
stotim

New Yorko valstijos valdi
niu Įstaigą tarnautoją organi
zacija savo konvencijoje nu
tarė reikalauti tarnautojams 
algos priedo. Organizacija 
skelbia, kad iš apie 80,006 
tarnautoją, 58,000 yra jos 
nariais.

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 

naują, padidintą kėlimą Pero 
ir sales taksu. Reikštu dar di
desni spaudimą darbo uniją.

“Orga nizuoti darbininkai." 
sakė čarnis, “pirmiausieji 
privalo suglausti savo eiles už 
vieną kandidatą ir irz kovin
gą programą užtikrinimu: nu
galėjimo Impellitterio ir jo re- 
publikoniško prieteliaus Ha
rold Riegelmano. Makartiz- 
mui nėra vietos mūsą mies
te. . . ”

Laikraštis prašo 
stiprinti paramą

Angliškas darbininku dien
raštis Daily Worker paskiau
siomis dienomis nusiskundžia, 
kad parama sulėtėjo ir kad to 
laikraščio gyvybė vėl atsidu
ria pavojuje. Iki lapkričio 1- 
mos turinčiam pasibaigti $60,- 
000 fondo vajui šiomis dieno
mis dar trūko $34,000 su virš.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Katrinos Petrikienes 
Pagerbimui Pietūs

V-

Taj bus pagerbimas

Katrinos Petrikienės 
sukaktim 60 metu jos am
žiaus ir daugelio metu visuo

meninės veiklos.
Dalyvaukime visi toje gražio
je sueigoje ir pagerbkime 
savo žymią visuomenininkę.

KATRINA PETRIKIENft

mH M

Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų am
žiaus sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 

taja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių 25 October 
LIBERTY AUDITORIUM

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

Pietai $3.00 asmeniui. Būkite laiko.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio 8 November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. po pietų

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje^, 
Visi iš anksto rengkites į šį koncertą.

' *
_ BŪTINAIJTURITE jį pamatyti ir

' IŠGIRSTI

Makartiečiai šaukiami 
remti Impellitteri

Westbrook Pegler, Heai’sto 
spaudos kolumnistas, atsišau
kė i visos šalies makartiečius, 
kad jie siustą pinigus išrinki
mui Impellitterio. Jisai sakė, 
jog Impellitteriui parama turi 
būti “panaši tai, kokia buvo 
senatoriui Joe McCarthy, kai 
jis kandidatavo praėjusią va
sarą.”

McCarčiui pinigus siuntė 
visokiausi darbininką priešai. 
Jis išgalėjo pirkti brangiau
sias radio ir televizijos pro
gramas, didžiausius spaudoje 
pasiskelbimus savęs ir aploji- 
mus kitą kandidatą. McCar
thy už tai šiandieną milijo
nieriams atsimoka persekioji
mu darbininku vadą, taikos 
šalininku ir visu naujadalybi- 
n ink u. .

Metropolitan Opera House 
ateinant] rudeni pirmu kartu 
būsianti panaudota paprastam 
teatrui perstatyti. Tuo pir
muoju bus A “Midsumer 
Night’s Dream.“

Laisves koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

Armija sako: nebuvo 
jokios šnipystės 
Monmouth Frte

Spalio 17-tą armijos virši
ninkai pareiškė Amerikos vi
suomenės žiniai, jog nėra nė 
krislelio parodymo, kuris pa
tvirtintą tai, ką Joe McCarthy 
bliovė per spaudą ir radiją 
apie “radar šnipus.” Joks do
kumentas nėra dingęs ar ne
vietoje padėtas, sako armijos 
oficialas.

McCarthy ir fašizmo Ame
rikoje pageidaujančioji spau
da šaukė, būk Monmouth For
te, N. J., atrasta “baisios iš
davystės.” O viskas, ko Mc
Carthy atradęs, tai kad ten 
dirbo ar dirba tūlas asmuo, 
kuris kadaise buvo toje pačio
je mokykloje, kurioje mokėsi 
dabar nužudytasis Rosenber- 
gas.

Proga daug svarbaus 
pasimokyti ir paremti 
demokratijai darbą

Tokia proga yra organiza
ciją atstovams ir šiaip Įdo
maujantiems ši šeštadienį, 
spalio 24-tą, Civiliniu Teisią 
Kongreso šaukiamoje konfe
rencijoje. Vieta: Jugoslavą 
Salė, 405 W. 41st St., New 
Yorke. Pradžia 10:30. Atski
ru grupių susirinkimai prasi
dės 1 vai.

Kad ten bus ko pasimokyti, 
jau aišku pažvelgus Į atskiru 
grupią (panels) vadu ir kal
bėtoją sąrašą:

Pasaulinės taikos temai pir
mininkaus Dr. Edward Bars
ky, kalbėtojas Thomas Ri
chardson.

Apšvietos, meno ir profesi
ją — pirmininkaus dvasiškis 
William Howard Melish, kal
bėtoja Mrs. Rose Russell, Mo
kytoju Unijos istatimdavystei 
atstovė.

Civilniu teisiu — pirminin
kaus George B. Murphy J r., 
kalbėtojas Abner Green, A- 
merikino Sveturgimiams Ginti 
K o n i i toto se k ret or i u s.

Valdine ištaiga palaikė 
AFL teisingesne 
pajūriečių byloje

Nacionalė Darbo Santykiu 
Taryba pašaukė “karaliaus” 
Ryano valdomą 1LA pasiaiš
kinti dėl buvusio užpuolimo 
ant AFL pajūriečiu, ėjusiu 
i darbą prieplaukose.

Skundą prieš 1LA padavė 
buvusio ILA, o dabar Įstoju
sio AFL lokalo 895-to viršinin
kas John J. Dwyer. Dwyeris 
pats savo lokalą sumobiliza
vo išeiti iš raketieriu kontro
liuojamos ILA.

Kerstenas irgi prašęs 
raketieriui laisvės

Wisconsino republikonas 
kongresmanas Charles J. Ker
sten, aršus darbininkų ėdi
kas, irgi prašęs gub. Dewey, 
kad jis išleistų iš kalėjimo ra- 
ketierių- Joe Fay kol neatbu- 
vuis kalėjimo pabaudos. Fay 
buvo nuteistas už prievarta 
išgavinėjimą pinigų iš kon- 
traktoriu už sulaikymą darbi
ninkų nuo streiko.

Kersten yra žinomas kaip 
vienas iš tu, kurie padėjo Į- 
vesti priešdarbininkišką Taft- 
Hartley Įstatymą. O jĮ Įvedus, 
jisai važinėjo po industrinius 
centrus padėti kompanijoms 
išravėti iš industrijos tikruo
sius, kovingus unijų vadus ra- 
gandaudiškais tardymais ir 
persekiojimais.

Susirinkimas
, BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, spalio (Oct) 22-rą dieną, 
Lietuvių Am. Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avė. Pradžia 7:30. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Valdyba.

(206-207)

NEW YORK
HELP WANTED MALE

CAMERA—REPAIR
VYRAI

Vien tik Patyrę
Pilnam ar daliai laiko

SI M S CAMERA
407 East 96th St., Brooklyn

(205-207)
TEXTIuTdES IGNE R

* Patyrę designers ant printed cot- 
lons. pageidaujama tų, kurie dirbę 
nepriklausomai studio ar cotton ar
ba rayon converter. Nuolatinis dar
bas. gera alga.

M. LOWENSTEIN & SONS 
STUDIO

51h fl., 43 Leonard St., N. Y. C.
____________ ( 205-211)

siuvėjai

Koutų Siuvėjai 
Primieravimo Darbai

Dailus darbas. Puikiausios sąlygos 
VAN SICKLE DURANT

681 5th Ave.. N. Y. C.
<205-207)

REIKALINGAS VYRAS
Visokiam Darbui 

Confectionery Krautuvėje 
11-7 valandom. Antradieniais 

uždara.
Nuolatinis darbas, gera mokestis. 

Kreipkitės asmeniškai.
HOLSTEN & HALL 

6822 — 5th Ave., Brooklyn 
(206-209)

VYRAS MOKYTIS
Mašinšapės amatui.

Patyrimas Nereikalingas.
Nuolatinis darbas, periodiniai algos 

pakėlimai.
Amžiaus limitas 40 metų.

Saukite: 8 P. M. iki 9 P. M.
Tel. LA. 7-2356

(206-207)
SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

MECHANIKAS
Turi būti patyręs sustatymui viso

kių rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industrijinių siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)
DIE MAKERS

Ne Apsigynimo Darbas.
Gera mokestis, viršlaikiai, nuolat, 

puikios sąlygos.
ANCHOR MFG. CORP.

31 Denton Ave., 
New Hyda Park, L. I. 

Kreipkitės 9 A. M. — 5. P. M.
(206-212)

PORTERIAI
Patyrimas Nereikalingos 

Tvariems Šiftams
Nereikia sunkiai kelti. Nuolat. 40 

valandų savaitė Tuojau duodami1 
darbininkam ir jų šeimom nuolaidas. 
Ligoninės priežiūrą ir kitas pašal
pas.

Kreipkitės kasdien: 9:30—4 P. M.

Fulton & Bridge Sts., Brooklyn 
(visom subvėni).

(206-208)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

GAS STATION
35,0Č0 galionų— pilnai įrengtas. 

21 metams lysas. Neša puikiausias 
įeigas. Gera bruzdi sekcija. Tikra 
bizniui proga už prieinamą kainą. 
Reikalinga .$15,000. Šaukite savinin
ką :

DI. 2-9524 ar HY. 5-3336
(204-210)

PARSIDUODA GAS STATION — 
L. I. C.

25,000 galionų, 16 metų lysas. Re
pair shop, auto laundry, body & fen
der shop. 2 lifts, wheel aligning rū
mas, 10 karų garadžius. Neša geras 
įeigas. Puikiausia biznio vieta. Par
duoda su nuostoliu už .$18,000 arba 
už .$12,000 pinigais. Pardavimo prie
žastis liga. Šaukite savininką:

RA. 8-9713, klauskite Steve
(204-210)

PARSIDUODA LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Neša geras įeigas, 

žema randa-lysas. Geras biznis tirš
tai apgyventoje vietoje — arti dirb
tuvių. Parduodamas su nuostoliu iŠ 
priežasties ligos. Šaukite ar maty
kite savininką.

234 McKibben St., Brooklyn 
Tel. HY. 7-9864, pirm 6 P. M.

Ar EV. 6-4334, po G P. M.
(202-208)

MIRE
Eva Radzevičiene, 67 m. 

amžiaus. Gyveno po 53-36 
—72nd St., Maspeth, L. I. 
Mirė spalių 19 d. namuose.

Kūnas pašarvotas Mat
thew P. Ballas kopyčioje, 
660 Grand Street, Brookly- 
oe. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, spalio 22 d., ry
te, Kalvarijos kapinėse. Ve
lionė paliko nuliūdime vy
rą Juozą ir tolimesnių gi
miniu.

Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi Bieliausko Įstaigos 
direktorius Albert Baltom

Coney Island srityje buvęs 
pavogtas sunkvežimis atras
tas, bet jau be čeverykų — be 
moteriškų čeverykų, kurių ve
žimų buvę $10,000 sumai.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

CROCHET BEADERs 
Ir 

RHINESTONE GIRL!*
Ant suknelių. Nuolat. Gera »mol<es- 
t is. Kreipkitės Miss Laura:

E. M. EMBROIDERY
101 W. 37th St. N. Y. C.

Tel. OX. 5-1965
(pent house)

(203-209)

TEXTILE DESIGNER
Patyrusios designers ani printed 

cottons, pageidaujama tų, kurios dir
bę nepriklausomai studio ar cot ion 
arba rayon converter. Nuolatinis 
darbas, gara alga.

Kreipkitės su Portfeliu.
M. LOWENSTEIN & SONS 

STUDIO
5th fl., 43 Leonard St.. N. Y. C. 

__________________________ (205-211)
MERROW OPERATORES — 

PATYRUSIOS
Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 

Linksmos darbo sąlygos.
K reipkitės:

RINGEL & SON KNITTING MILL
475 Onderdonk Axe., Brooklyn 

_____________________________ <205-207)
BONNAZ OPERATORES

Patyrusios ar pradinės. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos. kreip- 
k i t ės:

A. & F. NOVELTY CO.
2855 W. 16th St.. Brooklyn

Tel. CO. 6-4576 
_____________ ______________(20^-211^

REIKALINGOS
BAKERY SALESGIRLS

Patyrusios. Nuolat, gera mokėsi is.
Kreipkitės po 2 P. M.

WEBER’S BAKE SHOP
52 West Fordham Rd., Bronx 

__________________________ (205-207)

DIETITIAN PATYRUSI —
DIET VIRTUVĖJE

Reikalingas Mokslo Laipsnis.
Kreipkitės Personnel 9 12

I-TOWER FIFTH AVE.HOSPITAL
1 E. 105th St., N. Y. C.

(205-211)

DRESSMAKERS
Pripralusios prie gorų suknelių. 

Nuolatinis darbos. Gera mokestis. 
Linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

MARIA SANDI STUDIOS
24 E. 55th St., N. Y. C.

< 205-21 1 '■

JAUNA MOTERIŠKĖ
Dirbti ant kojinės preso ir kaip|fi 

rinkėja prie stalo. Nuotaiki atmos
fera. Priimsime ir pradines.

Arti visų Subvių. 
MR. MICOL 
C A. 6-337G

 <205-207)
FIN G ERV A VER—M AN ICU R 1ST

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

Kreipkitės:
CHARLES YOUR HAIRDRESSER 
3920 Broadway (arti 164 St.) N.Y.C. 
____________________________ 1206-212) 

.REIKALINGA HAIRDRESSER 
Patyrusi, pilnai mokanti. Taipgi 

reikia geros pradinės. 5 dienos, 40 
valandų, nuolat. Uždara pirmadie
niais. gera mokestis. Kreipkitės:

CORTELYOU BEAUTY SALON 
1404 Cortelyou Rd., Brooklyn 

Tel. BU. 2-8857
' (206-212)

IINGERWAVER
Pilnai mokanti operatorės. Vien 

tik patyrusi. Pilnam laikui, gera mo
kestis. Uždara pirmadieniais.

Kreipkitės:
JOHN & NORA BEAUTY SALON 

7523 — 5th Ave.. Brooklyn 
___________________ (206-210)

HAIRDRESSF^i —
PILNAI MOKANTI (

Pilnam ar daliai laiko, kaip p? Jti- 
rinks. Gera alga. Kreipkitės:

PAUL’S BEAUTY SHOP 
103 East 17th 3t., N.Y.C. 

(arti 4th Ave.) 
Tel. GR. 5-9692

(207-209)
MANIKURISTE

Nuolat 3 ar 4 dienas j savaitę 
?11.00 j dieną. Kreipkitės: 

BERNARD’S HAIRDRESSERS 
102-05 Queens Blvd.,

Forest Hills, L. I. 
IL. 9-1418 

_________________________  (207-209)
REAL ESTATE

ULSTER CO., N. Y.
NEWBURGH. N. Y.— 9 mailės 

north. 8 kambariai. Youngstown vir
tuvė. 4 miegamieji. 2 maudynės, visi 
moderniniai patogumai, naujai per
taisyta. pilnai išfornišiuota. Su nuo
stoliu $18,000. Mažas jmokėjimas. 
3Yž akrai žemės nešančios jeigas iŠ 
obuolių sodo. Garadžius.

Šaukite N. Y. EL. 5-2951 
ar rašykite

Conner, 163 E. 46th St.. N.Y.C.
(206-208)

FLATBUSH—BROOKLYN AVE.
Atskiras mūrinis 2 šeimom namas. 

6 rūmų moderninis apart, tuščias. 
Ištaisytas skiepas su ekstra išeina
mąja. Aliejus, 2 karam garadžius. 
Daug kitų priedų.Arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Tirštai 
apgyventa. $19,000 (vieniik pirkėjai 
kreipkitės) Šaukite savininką pama
tymui kad įvertinti.

BU. 2-4606 *
(204-208)




