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KRISLAI
Pagrista baimė.
Tiesos žodis.
Ar laimės blofu?
Ir čia doleris laimėjo.
Neprasnauskime.
Gerai klojasi.

Rašo A. Bimba

Clexelaiule eina CIO metinė 
konvencija. Labai ilgą rapor
tą konvencijai pateikė prezi
dentas Walter Reuther.

Tame raporte Reuther u- 
rei^ke baimės, kad republiko- 
na^ mus visus už nosies veda 
Į ekonominę krizę, kurią jis 
vadina “atslūgimu.'*

Baimė tvirtai pagrista. Jau 
ir iŠ korespondenci i ii galima 
pastebėti industriniuose cen
truose ekonomini “atslūgimą.“ 
Kai kur jau tūkstančiais dar
bininkai išmetami iš dirbtuvių 
i gatves.

•

Daug tiesos turi Reuther ir 
tada, kada jis sako, kad prie 
naujojo prezidento mūsų val
džia pavirto “didžiojo bi.zrio
pagclbine talkininke.“ Taip ir 
yra. Prezidentas į visas svar
biausias vietas pasistatė di
džiųjų korporacijų ir Irusiu

Dar gerai, kad mes jau tu 
’’’.nedideles darbo unijas. Ki-

Liip būtu velniava. K<-J kas 
<t#nbwsis kapitalas, kad i) 

li/rėdamas Eisenhowerio kabi
nete visas strategines vietas, 
nedrįsta visu frontu pulti dar
bininku algas ir laimėtas dar
bo sąlygas.

Ar žinote, kokiu blofu, 
publikonai ruošiasi 195 1 me
tais laimėti kongresinius t tu
kimus ?
, Ogi “komunizmo pavoju
mi.“ Taip esą nusitarę repui, 
likonu partijos lyderiai. De
mokrates jie plieksią šituo 
blofu: Demokratai “talkauja 
raudoniesiams,“ demokratai 
“globoja Sovietu šnipus.“, ii 
tai yra “mirtinas pavojus A- 
merikai.“

“Gelbėkite* Ameriką. I>al- 
shodami1 už republikonus !’*

X štai jums republikoną šūkis.
Bet ar Amerikos žmonės 

kibs ant tos meškerės?
Gali visko būti.
Paskutiniai rinkimai bero<E 

įrodė, kad komunizmo pavo
jaus blofu nebegalima daugio 
rįiai žmonių akis užmuilyti.

__ • _  •
Philippinuose rinkimus lai

mėjo amerikiečiu remiamas 
kandidatas Magsaysay. Da
bartinis prezidentas Quirinc 
išspirtas laukan.

• Dolerio galybė .nesvietiška. 
Kaip tik Magsaysay gavo pa
laiminimą mūsų Baltųjų Rū
mų ir Šilčiausią parėmimą ko 
inercinės spaudos, pono Quiri-* 
no politinė karjera pasibaigė.

Kas gi galėtų atsilaikyti 
prieš dolerio galybę tokioje 
šalyje, kur medžiojimas rau
donųjų skaitoma svarbiausiu 
politiniu užsiėmimu?

•
Nereikėtų nė vienam pi as 

nausti šio sekmadienio paren
gimo Kultūros Centre. Nau
dinga pasijuokti. O mūsų ar
tistai žada gerai visus pajuo- 

; -^įpinti.
Jie perstatys komediją ir 

prides dar kitokių “šposų.“
Kai vienas parengimas ge

rai pavyksta, kitiems geriau 
sekasi.

Gerai pavykęs dienraščio

Višinskis sako, amerikinis 
planas “nukerta gaivą” 
pasiūlymui nusiginkluoti

LAISVES VAJUS
!.(. Tautos perša privačiai tartis 
apie atomų jėgos kontrolę

Eisenhoweris žada greit 
ir visiškai “apvalyti 

j valdžią nuo komunistų”
\Het republikonų vadai sako, 
[apsivalymas - 1954 m. klausimas

United Nations, N. Y. — 
Politinis Jungtiniu Tautu 

l seimo komitetas 54 balsais 
1 prieš 0 užgyre anglų-ameri- 
! kinų sumanymą, kad Ketu- 
i ri Didieji privačiai tartus) 
■ apie atominės jėgos kontro- 
j liavimą pasaulyje ir apie 
! ginklavimosi mažinimą. Tie 
keturi yra Amerika, Sovie
tų Sąjunga, Anglija ir Fran- 
ci ja.

Nuo balsavimo susilaikė 
j delegatai Sovietų Sąjungos 
Ukrainos, B a Įtarusi j os_, 
ir Čechoslovakijos.

Sovietu delegatas Andrius!

Mossadegho teisėjai 
gauną grūmojimu

Teheran, Iran. — Kara
liškojo generolų teisino va
dai prieš buvusįjį premje
rą Mossadegh ą pasakoja, 
kad “raudonieji” grūmoja 
juost nužudyti.

Mossadeghas kaltinamas, 
kad mojosj išvyti Irano ka
ralių Riza PahlevĮ kaip an- 
glų-amerikonų pastumdėlį.

Mitchell taipgi žada 
taisyt Tafto įstatymą

Cleveland. —, Jungtiniu 
Valstijų Darbo sek’retorius 
I. P. Mitchell sakė, jog Ei
senhowerio valdžia ir jis 
pats stengsis, kad liūtų pa
taisytas Tafto - Haytley’o 
Įstatymas .

Jis, kalbėdamas CIO uni
jų suvažiavime, tačiau, pei
kė tuos unijistus, kurie rei
kalai! ia visai panaikinti ši 
s t re iklaūžišk ą j st a ty m ą.

Mitchellis teigė, kad jo 
valdžios planuojami patai
symai “teisingai tarnaus ir 
darbininkams, ii* samdyti- 
jams, ir pačiam šalies sau
gumui.”

Heng Kong. — Karinis 
Čiang Kai-šeko tautininku 
laivas iš Formozos salos vėl 
sulaikė ii’ iškrėtė anglų pre
kinį laivą Inchuva arti Ki
nijos.

Laisvės koncertas visiems pa
kėlė ūpą net keliais laipsniais.

•
Kalbėjausi su naujuoju LLD 

sekretoriumi Jonu Grybu. Jis 
sako, kad LLD gynimosi rei
kalams finansinės paramos 
susilaukiamą iš visų vietų. 
Daugybė kuopų jau atsiliepė 
i Centro paraginimą. Tam tik
slui jau suaukota keliolika 
šimtų dolerių.

Taip ir reikia. Ginti Litera
tūros Draugijos teisę gyvuoti 
ir skleisti apšviotą, reiškia gin
ti visų Amerikos žmonių de
mokratines teises ir civilines 
laiscves.

Višinskis, tačiau, pareiškė, 
jog šiuo sumanymu Ameri- 

I ka “nukerta galvą sovieti- 
j iriam pasiūlymui” — užgin- 
■ ti atominių bei hydrogeni- 
nių bombų vartojimą ir tuo 
pačiu žygiu įsteigti tarp- 

į tautinę ’atomų jėgos kon- 
trelę įvairiose šalyse.

Amerikinis blokas perša 
uždrausti tokių bombų ga- 

i minimą bei vartojimą šioje 
| šalyje tiktai po to, kai bus 
visiškai sukontroliuota ato
minė pramonė Sovietų Są
jungoje.

Pietų Korėja grasina 
šaudyt japonų laivus

Seoul, Korėja. — Dieti
nės Korėjos laivyno vadas 
Rak Ok Kyu grasino pa
trankų sviediniais 'šaudyti 
Japonijos sargybos' laivu- 
kus, apsirodančius arčiau, 
kaip už 60. mylių nuo Ko
rėjos krantų. Nes ginkluo
ti Japonijos laivukai bandė 
gelbėti japonų žvejų laivus, 
kuriuos Pietinė Korėja gro
bė tame jūrų ruožte.

Pietų Korėjos tautininkų 
valdžia laiko “locnais savo 
vandenimis” jūras per 60 
mylių nuo jos žemės.

Guatemala atima iš 
jankių plotus žemės

Guatemala, Centralinėš 
Amerikos respublika, atė
mė 200,000 akrų žemės iš 
United Fruit kompanijos. 
Žada padalinti žemę beže
miams ir mažažemiams

Jungtinių Valstijų kapi
talistai vartojo tą žemę vai
siams auginti.

Guatemalos valdžia to
liau ketina užgrobti ir liku
sius 243 tūkstančius akrų 
vaisinės žemės, priklausan
čios jankių kompanijai.

Guatemala kaltina kom
paniją už vergiška vietinių 
darbininkų išnaudojimą ii* 
už sukimą priklausančių 
Guatemalos valdžiai taksų.

Grasina užgrobt Sovietu 
Long Island namą už taksus

Nassau apskrities valdžia 
ruošiasi užgrobt ir už tak
sus parduot didžiulį sovieti
nį namą Glen Cove, Long 
Islande. Sako, namas kal
tas $2,3i96 taksų.

Tą namą naudoja Sovietų 
delegatai Jungtinėms Tau
toms ,todėl pagal Jungtinių 
Tautų taisykles nepripažįs
ta tokių taksų.

Nairias buvo Sovietų pirk
tas už $120,000.

Gavimui naujų skaitytoj i>
KONTESTANTU STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

Punktai
M. Svinkuniene, Waterbury, Conn. .......... 1.916
Philadelphia, Pa.....................   1,252
Brooklvno vajininkai ...............   . . L218
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ...........:. 914
L. PrūSeika, Chicago, II!......................................... 920
Elizabeth, N. J., vajininkai ................  884
Rochester, N. Y., vajininkai ........................... 781
Hartfordo vajininkai ..................................  768
Geo. Shiinaitis, Brockton, Mass.............................598
LLD Moterų Klubas, Binghamton, N. Y. 578

(Tąsa 2-raino puslApy.il

Beeis E. Klaslon, Great Neck. N. Y. 5n I
Baltimore'. M(l.. Vajininkai 37G
L. Tilvick, Easton, Pa. 3;>2
New Britain, į Conn., Vajininkai 320
Chester. Pa.. Vajininkai * 320
V. Pa<lgalska$, Mexico. Me. . 3OO
Pal ersoniel is ............. 292
S. Penkauskas. Lowrehee. Mass...........  288
S. Kuzmickas. Shenandoah. Pa....................... 288
A. Navickas, Haverhill. Mass.   2-18
Los Angeles. Calif., Vajininkai . 221
Bridgeport. Cbnn., Vajininkai ........ 221
V. Ramanauskas. Minersville, Pa. 203
J. Blažonis. Lowell, Mass. 192
V. Kvetkus. Cambridge. Muss. ....................... 192
P. Šlekaitis, Scranton. Pa. 180
J. Kazin-:-, Pittsburgh, Pa. 180
v'. Smalstienė. Detroit, Mich. 100
A. Kubilskis, Coal Center, Pa. 100
J. A.. RocĮiosler. N. Y.................. 152
J. Did'jun,. New Haven, Conn. . 128
A. Gudzin. Scotia, N. Y. ........... 128
LLD 77 kp.. Cliffside, N. J.......................... 128
,T. Urbonas. Pittsburgh, Pn. 120
C. K. Urban, Hudson. Mass.   90
S. Rauduve, Pittston, Pa..................... 01
J. Masteika, Dorchester, Mass. ...... 01
Newark, N. J., Vajininkai........................    50
J. Krasauskas. Norwood. Mass. ..................................... 32
A. Jocis, Bridgeport, Conn. . ............... 32
Bayonne, N. J.. Vajinink.ni . ................ 32

Nixon gailisi, kad 
1946 m. buvo nutarta 
nuginkluoti Japoniją

Tokio, Japonija. — Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tas Richard Nixon apgai
lestavo, kad Amerika su sa
vo talkininkais po Japoni
jos sumušimo 1946 metais 
nutarė nuginkluoti Japoni
ją. Tai buvo “mūsų klai
da,” sakė Nixonas, kalbėda
mas susirinkime aukštųjų 
Japonijos valdininkų, fabri
kantu ii* bankininku.

Užtat dabar Nixonas ra
gino Japoniją kuo smar
kiausiai ginkluotis prieš 
komunizmą, žadėdamas .Ja
ponijai ginklų bei pinigų.

Ekvadoro policija puolė 
laikraščio užtarėjus

Quito, Ekvador. — šio 
krašto valdžia suspendavo 
EI Comercio laikraštį už, 
tai, kad jis atsisakė spau
dini valdžios pareiškimą. 
Tas pareiškimas s m e r k ė 
prieštaraujančius valdžiai 
laikraščius.

Taigi žmonės pereitą tre
čiadieni sukėlė demonstra
cijas, protestuodami prieš 
EI Comercio suspendavimą. 
Raita ir pėsčia policija buo
žėmis ir ašarinėmis dujų 
bombomis blaškė demon
strantus, apgulusius prezi
dento palocių.

Amerika pernai pirko iš 
užsienių 4 su puse procen
tais daugiau, negu 11952 m.

i Raganęaudžiai surand? I'M*
daugiau komunistų 

i buvusioje valdžioje
■

Washington. — Republi- 
kono Wm. F. Jenner’io va-! 
dovaujamas, tyrinėja n ti s j 
Senato komitetas, sakė su-! 
radęs parodymų, kad John 
W. Snyder, buvęs šalies iž-; 
do sekretorius demokratu

I valdžioje, laikė Haroldą! 
i Glasseri savo padėjėju dar | 
ir po to, kai šnipė Eliza-! 
both Bentley ir slaptosios j 
FBI policijos agentai įtarė, l 
kad Glasseris esąs “Sovietų : 
<ni pas.”.

Senatį’riai tyri n ė to j ai i 
kvies ir Snyderi, kad pa-; 
aiškintų, kodėl jis nepavarč 
Glasserio tuojau, kai tik! 
FBI davė raportą apie jį.

Žymėtina, kad republiko- 
nai, apšaukdami “Sovietų 
Agentais” tūlus buvusius
demokratų valdininkus, vi- t--------
sai nieko nepasako, kokiais! Berlin. Anglai - ame- 
veiksmais tariamieji agen-! rikoi'»ai atidaro laisvą kelin
tai būtų “tarnavę Sovie-1 v imą vakariniams vokie
tėms.” . ' ' ; čiams i rytinę Demokratinę

____________ __ į Vokiečių Respubliką.
Amerikos radijas aplekiąs j įį Aį
visą žemės rutulį ■ rika išranda visokias pro-

Į gas siųsti vis daugiau savo
Washington. — Karinio • 

Amerikos laivyno valdyba i 
paskelbė, kad išvystė jau j 
tokį radijo duotuvą, kuris; 
aplekia visą žemės kamuolį,! 
pasiekdamas net tolinriau-; 
sius jo užkampius.

ORAS.—šiltoka ir dalinai 
apsiniaukę.

Washington. — Prezidem j 
tas Eisenhoweris trečiadie- ; 
nį, atsiliepdamas į korės- j 
pondentų klausimus, sakė, I 
jog tikisi taip greitai ir! 
baigtinai apvalyti valdžią i 
'uo komunistų, kad kon- i 

grosimuose 1954 metų rin-. 
kiniuose tatai bus jau praei- į 
ties istorijos dalykas.

(Bet Republikonu Barti-, 
jos pirmininkas Leonard 
W. Hali pereitą sekmadic-: 
ni tvirtino, jog valldžios | 
ipvalymas nuo komunistų , 

bus svarbiausias rinkiminis

Maskvos spauda peiki? 
naują suomių valdžią

Maskva.—Sovietiniai laik 
raščiai kritikuoja Suomijos 
seimą, kuris paskyrė nau
juoju premjeru Tuomioją, 
Suomijos Banko pirminin
ką. Sako, Tuomiojas ir jo 
mi’ristru kabinetas atsto
vauja reakcingiausius suo
mių sluoksnius ir tramdo 
derybas dėl prekybos sutar
ties su Sovietų Sąjunga.

Buvęs Suomijos premje-! 
ras Kekkonen taip pat kai-: 
tina naująją valdžią už 
p i ■ i e š i n g u m ą Sovietams.

Japonų kunigai meldės' 
už bakterijų “dūšias”

Tokio, Japonija. — šinto ! 
religijos kunigai atlaikė pa-( 
maldas už “dūšias visų bak- i 
terijų,” kurias žmonės su- j 
naikino, kovodami prieš Į 
jas, kaip ligų perus.

Šinto religija tiki, kad 
“dūšias” turi pelės, gyva
tės, klemsai, kiaulės ir vi
si kiti gyviai. Todėl kasmet 
meldžiasi už jas.

Šinto buvo valdiška japo
nų religija iki po Antrojo 
pasaulinio karo.

Amerikonai bruką šnipus
i Rytinę Vokietiją

šnipų, teroristų ir sabota- 
žuotoju i Rvtu Vokietija, j

* ' *• *~ ** *•

TRIESTE ĮKALINTI 34 . 
ITALAI FAŠISTAI ;

Trieste. — Karinė anglų-; 
amerikonų valdyba čia ika-i 
lino 34 italų fašistus, kaip 
k r u vi n ų j ų riaušių vadus 
prieš Ameriką, Angliją ir 
Jugoslaviją.

1954 metų klausimas. Kiti 
republikonų vadai taip pat 
žada kaltint tuose rinki
muose demokratus už “ko
munistų globojimą Roose- 
velto ir Trumam) valdžio
se.’’ Sako, tai bus vyriau
sia republikonų kazyre 
prieš demokratus.)

Korespondentai užklausė 
prezidentą, kaip jis žiūri i 
Trumano pareiškimą, ką d 
“Eisenhowerio valdžia jau 
visiškai apsikabino makats 
tizmą.”

Prezidentas įsižeidęs at- 
sakė, jog nesuprantąs, ką 

i tikrai reiškia makartizmas.
(Trumanas per radiją-te- 

j lęviziją pareiškė, kad “ma- 
i kartizmas jau į žodynus 

Įeis,*’ kaip ragangaudiškas 
l'crsekiojimas skirtingų po- 

j litinių nuomonių.)
(Anglijos, Francijos ir 

Vakarinės Vokietijos laik
raščiai kėlė klausimą: Ar 
Eisenhoweris, ar McCarthy 

- vra vyriausias Ame r i k o s
valdovas?)

Prez. Eisenhoweris taip 
pat sakė, jog dar ir 1954 
metais valdžia, tu r būt, dar 
negalės gaunamais taksais 
padengti savo išlaidas (nors 
prezidentiniame r i n k i mų 
vajuje Eisenhoweris žadėjo 
taip sutvarkyti dalykus, kad 
išlaidos negalėtų viršyti 
valdžios pajamas).

Senoji laivakroviu 
unija giria Ryaną

Philadelphia. — Senosios 
ILA laivakroviu unijos su
važiavimas karštai užgyre 
buvusiojos “amžinojo” jos 
pirmi’rinko Joe Ryano pa
tarnavimus unijai.

Ryanas sakė, jog dabar 
iau pasitraukia iš pirminin- 
k y stos dėl unijos gerovės. 
Tad suvažiavimas paskyrė 
jam po 810,000 kasmetinės 
pensijos ir suteikė Ryanui 
vardą “garbingai atsitarna
vusio unijos prezidento.”

Jis per 25 metus preziden
tavo ’unijai be rinkimu .

Grand džiūrė New Yorke 
neseniai apkaltino Rvaną 
už 815,000 pinigu nusukima 
iš unijos iždo. Valdiniai ty
rinėjimai taip nat surado, 
kad Ryanas bičiuliavo su 
raketieriais - genesteriais, 
veikiančiais tarp laivakro
viu.

Suvažiavimas išrinko Wm. 
V. Bradley, nauiu unijos 
pirmininku su 820,000 al
gos per metus.

N. Yorko majoras surado 
Floridoj ligą

Miami, Florida. — New 
Yorko majoras Impellitteris 
čia susirgo plaučių uždegi
mu, nors sveikas atvyko 
pasilsėti ir sustiprėti.

puslApy.il
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DAUG KALBĖJO, NIEKO NEPASAKĖ
TŲSDAMI SAVO TIRADĄ prieš buvusįjį šalies. 

prezidentą Trunianą ir jo administraciją, republikonai 
praėjusį antradieni išstatė du savo šulus: justicijos de- 
partmento sekretorių Brownell ir FBI direktorių J. Ed
gar Hoover. Abudu puolė Trumaną dėl Harry Dextei 

, ,White. Abiejų kalbos, sakytos prie semitinio Jenner
’ komiteto, buvo transliuojamos per radiją ir rodomos pei i 

televiziją.
Bet ką gi jiedu iš tikrųjų naujo pasakė? Ar nors j 

vienas jų įrodė, kad Harry Dexter White yra buvęs ru- : 
sų šnipas? Vyriausias “Įrodymas,” kurį pateikė Hoover,' 
buvo tas: kad Bentley jam sakiusi, būk White esąs “So- j 
vietų šnipas.”

Trumanas tai žinojo, bet nei Trumanas, nei FBI. 
nei grand džiūrė, tyrinėjusi tą dalyką, nesurado jokių 
apčiuopiamų įrodymų, kad White buvo šnipas.

Bet republikonų vadovams tai nerūpi. Jiems rūpi 
plėsti pragaištingą makartizmo politiką, tai jie ir mo- 
jasi tai daryti. O toji politika: kas buvo Naujosios Da
lybos pritarėjas, tą reikia apskelbti neištikimu, tą reikia 
apskelbti šnipu bei kitokiu blogu žmogumi. O kurie pre
zidento Roosevelto artimus šalininkus globojo, tai ir tuos 
reikia dabar kryžiavoti!

Bet mes netikime, kad tai galėtų patenkinti žmo
nes. Mes netikime', kad šituo arkliuku jodami, republi
konai ką nors sau gero laimės!

HARRY WHITE PRINCIPAI
JDOMU ŠIUO metu prisiminti tai, ką kadaise 

Harry Dexter White sakė apie savo nusistatymą, apie 
savo pažiūras, principus.

1918 metu rugpjūčio 13 d. White pats nuvyko pas 
kongresini ne-amerikinių veiksmų komitetą, kad atmušti 
tuos gandus, kurie apie jį buvo paskleisti. Tarp kitko 
ten tasai žmogus šitaip pasakė:

‘ “My creed is the American creed. I believe in free- '■ 
:lom of religion, freedom of speech, freedom of thought, 
freedom of the press, freedom of criticism and freedom 
of movement... i

“I believe in the right and duty of every citizen to 
work for, to expect-and to obtain an increasing measure 
of political, economic and emotional security for all. I 
am opposed to discrimination in any form...

“I believe in the freedom of choice of one’s repre
sentatives in government, untrammeled by machine 
guns ,secret police or a police state. I am opposed to ar
bitrary and unwarranted use of power or authority ; 
from whatever source or against any individual or group.

“1 believe in a government of law, not of men. where I 
law is above any man, and not any man above law.

“1 consider these principles sacred. I regard them 
as the basic fabric of our American way of life, and I 
believe in them as living realities, not as words on paper. '

. I
“That is my creed. Those are the principles I have I 

worked for. Together those are the principles that I I 
have been prepared at any time to defend with my life ' 
if needed be.”

> Praėjus trims dienoms nuo padaryto šito pareiški- I 
mo Harry Dexter White mirė. O šiandien makartistai jį 
kelia iš kapo ir puola ne tik White, o ir tuos, kurie su 
juo bendradarbiavo, kurie juo pasitikėjo; žiauriai puola 
buvusįjį šalies prezidentą.

Kas Ką Rs
KIEK JIE IŠVEŽĖ 

PINIGŲ?
L .Prūseika Vilnyje rašo:
“Vyskupas V. Padolskis 

išvažiavo Romon. Apie tai 
praneša kuniginiai laikraš
čiai. Bet nei vienas jų ne
prasitaria, kiek pinigu jisai 
išsivežė šv. Kazimiero kole
gijai-

“Kitas misijonierius iš
važiavo Argentinon. Kiek 
dolerių jisai išsivežė? Tre
čias misijonierius čia kolek- 
tuoja dolerius gelbėt dūšias 
Drug v a j aus 1 i e t u v i ų.

“6 Baltimore) prelatas 
Mendelis, šv. Alfonso para
pijos klebonas, sugalvojo 
naują planą gelbėti dūšias. 
Jis ‘ ir jo avys n u pirk o 
North Carolmos vyskupijai 
bažnyčią ant ratu, arba au- 
tomobilį-koplyčią. Ši baž
nyčia ant ratų klajos po vi
są vyskupiją. Už ją prela
to Mendelio pa ra pi jonai su
mokėjo $15,000. Ar mano
te, kad biznis neapsimo
kės?”

Taip, vyskupai, prelatai ir 
kunigai renka iš parapijo
nų pinigus ne tik sau, o ii' 
kitiems, pinigų turintie
siems. Parapijonai duoda 
pinigų ir visokioms grigai- 
tinėms - šimutinėms tary
boms ir vlikams ir kitiems 
paibeliams.

Pažangiajai mūsų visuo
menei taipgi tenka kai ka
da duoti, bet kam duoti? 
Savo spaudai palaikyti, per
sekiojamiems ž m on ė m s, 
darbininkų judėjimo veikė
jams padėti. Tačiau mūsų 
visuomenė nei trečdalio tiek 
neišaukoja, kiek naranijo- 
",ai.

NUOMONĖ TŪLAIS 
KLAUSIMAIS

Lietuvos žinių agentūra
Elta paduoda tokią žinią iš

STALINAS MAUZOLIEJUJE
TUOJAU PO STALINO mirties, Tarybų Sąjungos 

vyriausybė nutarė išbalzamuoti jo kūną ir paguldyti gre
ta Lenino, į Raudonojoje Aikštėje stovintį mauzoliejų.

Lapkričio 17 dieną Mauzoliejus buvo atidarytas pu
blikai. Spaudos korespondentai, aplankę mauzoliejų, ra
šo, jog Stalinas atrodo, kaip gyvas.

Leninas, miręs 1924 metais, taipgi atrodo, kaip gy
vas. Tai parodo, kaip, su mokslo pagalba, galima išlai
kyti žmonių kūnus “kaip gyvus.” Galimas dalykas, jog 
tokią paslaptį kol kas težino tik tarybiniai mokslininkai.

Per tą laiką, kai Leninas buvo paguldytas į mau
zoliejų, iį aplankė milijonai žmonių. Kasdien ir kasdien 
atdaromis valandomis žmonių eilės stovėjo prie mau
zoliejaus ir vienas paskui kitą ėjo vidun pamatyti mi
rusi vadovą.

Be abejojimo, nauji milijonai tarybiniu piliečių eis 
• aplankyti abudu savo mirusius vadovus, Leniną ir jo 
.bendradarbį, jo darbų tęsėją Staliną. Apsilankę, jie gau
na didesnio įkvėpimo kūrybiniam darbui .
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išo ir Sako
Nacijų Organizacijoje po
žiūriui, kad Kinijos Liau
dies Respublikai turi būti 
suteikta vieta ir balsas Su
vienytųjų Nacijų Organiza
cijoje?

“2. Užsienio reikalu minis
tras Undenas š. m. rugsėjo 
25 d. SNO Generalinės 
Asemblėjos sesijoje pareiš
kė, kad ‘viltys pasiekti tvir
tą taiką priklauso nuo tos 
tarptautinės politikos, ku
rią vykdo valstybės ir, ypač, 
didžiosios valstybės, o ne 
nuo puikių SNO Įstatų tai
syklių formulavimų.’ Ar 
jūs pritariate šiai nuomo
nei ?

“Į pirmąjį klausimą 80.7 
procento visų apklaustų
jų atsakė teigiamai ir 10.7 
procento atsakė ‘nežinau.’

“Į antrąjį klausimą tei
giamai atsakė 82.1 procento 
apklaustųjų, 1.8 procento 
atsakė neigiamai, 13.6 pro
cento atsakė ‘nežinau’ ir 2.- 
5 procento nedavė jokio at
sakymo.”

Štai tipiškas rašinėlis Vil
niaus “Tiesoje”:

“Vilniaus Valstybinio uni
versiteto ben d r a b u t y j e 
(Čiurlionio gt. N r. 1) bufe
tas darbo valandomis daž
nai būna Uždarytas. Užkan
džių pasirinkimas čia yra 
labai menkas. Bufeto vedė
ja Gražulienė maža rūpina
si savo darbu, — rašė re
dakcijai bendrabutyje gy
venančių studentų grupė.

“Redakcija apie tai pra
nešė Vilniaus miesto valgy
klų trestui. Trestas atsa
ko, kad drg. Gražulienė už 
darbo drausmės laužymą ii 
prekybą žemos k o k y bes 
produktais pašalinta iš bu
feto vedėjos pareigų. Val
gyklos direktoriui drg. Ba
niuliui duotas nurodymas 
užtikrinti, kad čia nuolat 
būtų platus užkandžių pasi
rinkimas.” *

KRITIKA GELBSTI
Lietuvos spauda pilna kri

tikos ir savikritikos. Kriti
kuojami apsileidėliai, darbo 
neatlikėjai, kaip jis turėtų 
būti atliktas. Dažnai žmo
nės, nepasitenkinę tuo ar 
kitu kurio nors pareigūno 
elgesiu, siunčia 1 a i š k u s 
“Tiesos” redakcijai, o pa
staroji tuojau daro atitin
kamus ž y g i u s, kad nusi- 
skundėjų žodis būtų ištirtas 
ir, jei teisingas, — paten- 
kintas.

STOCKHOLMO ŽMONIŲ

Švedijos:
“Stockholmo taikos gyni

mo komitetas perdavė pa
skelbti' spaudoje komunika
tą, kuriame pranešama, 
k a d k o m i te to i n i c i a t y v a 
vienoje Stockholmo rinki
minėje apylinkėje buvo su
rengta gyventojų apklausa 
dėl pažiūros į Suvienytųjų 
Nacijų Organizaciją. Bu
vo pateikti 2 klausimai:

“1. Ar jūs pritariate Šve
dijos atstovybės Suvienytų

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų seimas 
d a u g u m a balsų nutarė 
svarstyt Amerikos skundą, 
kad Šiaurinė Korėja “kan
kinus belaisvius.”

San Francisco. — Califor- 
nijos Universiteto moksli
ninkai surado neapsakoma: 
smulkius kūdiki"io paraly
žiaus perus.

Roma. — Italijos premje
ras Pella bandė pateisinti 
savo fašistus, kurie pereitą 
savaitę kėlė kruvinas riau
šes Trieste.

Maskva. — Sovietų \*v 
riausybė per radiją nupeikė 
du Maskvos fabrikus už 
blogų audeklų gaminimą, 

; va jūs
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė didelį 
pluoštą atnaujinimų ir aukų. Ji tvirtai laikosi pirmoj 
vietoj.

Brooklynas gražiai šį sykį pasirodė. Po vieną naują 
; prenumeratą pridavė: P. Buknys, R. Mizara ir A. Ve
lička. Taipgi priduota aukų ir atnaujinimų. J. Grybas 
p r i d a v ė a t n a u j i n i m ų.

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais ir 
aukomis: Elizabeth, N. J.; Rochester, N. Y.; LLD Mo
terų Klubas (J. K. Navalinskienė), Binghamton, N. Y.; 
Baltimorės vajininkai; L. Tilwick, Easton, Pa.; S. Pen- 
kauskas, Lawrence, Mass.; S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.

Naujai įstojo: J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.; V. Smals- 
tienė, Detroit, Mich.; A. Kubilskis, Coal Center, Pa.; J. 
Masteika, So. Boston, Mass.

Kur didesnieji miestai, kaip Newarkas, Lawrence, 
So. Boston ir kiti? Žinoma, vienas vajininkas negali
tuose miestuose dirbti, reikia talkininkų. Jie visuomet 
daug aukščiau stovėdavo vajaus lentelėje.

Aukų šį sykį gauta sekamai:

Buvęs prezidentas Truma
nas tapo pašauktas neameri- 
kinių veiksniu komiteto. Rei
kalavo, kad jis prisiektu dėl 
republikonų įtarimo buvusiam 
valdininkui Harry Dexter 
White. Niekad pirmiau visoje 
Amerikos istorijoje joki ko- 
mit. nešauktojo buvusių pre
zidentų eiti komitetam^ išpa
žintis. Dėl Trumano pašauki
mo visoje Šalyje kilo pasipik
tinimas. Kilo ir dėl to, kad ir 
naujo užkabinę jamas White, 
kuris buvo išteisintas ir kuris 
dabar yra mięes, negali savęs 
apyinti. ’ , v

Nuo So. Bostono, draugų, $42.
Senas draugas Shenandoahrietis, $10.
Po $5: L. Vinckėvičius, Stoughton, Mass.; Anna Ar- 

laus, Newark, N. J.; Antanas ir Ona Zurnis, Brooklyn, 
N. Y.; P. Kunz, Brooklyn, N. Y.; W. Ruginis, Waterbu
ry, Conn.

Draugai, New Kensington, Pa., $3.
P. ir K. Juozapaičiai, Binghamton, N. Y., $2.15.
Po $2: V. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn.; P. 

Grinius, Johnson City, N. Y.; J. Slavickas, Shenandoah, 
Pa.; J. Zaleckas, Naugatuck, Conn.; J. Ynamaitis, Uni
on City, Conn.; V. Maurukas, Shenandoah, Pa.; A. Ra- 
koža, Waterbury, Conn.; P. Turinskas, Bristol, Conn.; 
S. Dainiunas, Forestville, Conn.; Ch. Lusas, Waterbury, 
Conn.; A. Kavaliūnas, Dorchester, Mass.; Ida Ablazienė, 
Waterbury, Conn.; D. Tamelis, Brooklyn, N. Y.; Tere
se Eimutis, Great Neck, N. Y.; K. Shimkus, Maspeth, N. 
Y.; Geo. Schlaves, Brooklyn, N. Y.; Al. Kuprevičius, 
Hamtramck, Mich.; H. Lyben, Detroit, Mich.; Ig. Liu
žinas, Johnson City, N. Y.; A. Plioraitis, Brooklyn, N. 
Y.; J. Supetris, Lawrence, Mass.; Walter Bogush, 
Bloomfield, Conn.; J. Žvingila, Tarriffville, Conn.; P. 
Petronis, Maspeth, N. Y.; T. Laucius, Brooklyn, N. Y.; 
Joe Pošką, Solon, Ohio, ir J. Thomas, Hillside, N. J.

Ųo $1: Lena Gross, Lawrence, Mass.; M. ir N. Si
monaičiai, Binghamton, N. Y.; S. Brusokas, Brooklyn, 
N. Y.; V. Zavišius, Verdun, Que., Canada; J. Čeponis, 
Ville LaSalle, Que., Canada; J. Kuktaras, Toronto, Ca
nada; J. Pelekauskas, Montreal, Canada,' ir M. Zuikis, 
St. Clair, Pa.

Iš Pittsburgh, Pa.—Po $7: K„ Kairys ir Jos. Kance- 
vičius. Steve Petrikis, $5. J. Muragienė, $2. Po $1: A. 
Gjeclvilą ir Stanley Orda.

fš Baltimore, Md. Progresyviu Moterų Klubas,

McCarthy -■ sekamas
PREZIDENTAS?

Wisconsino valstijos sos
tinėje Madison išeidinėjąs 
laikraštis “Capital Times” 
jau pranašauja, kad Joe 
McCarthy kandidatuos pre
zidentui sekamuose prezi
dentiniuose rinkimuose.

Reikia pasakyti tai, jog 
šis laikraštis daugiausia 
dirbo McCarthy išrinkti se-1 

I "atorium. Dabar jis jau i 
ruošia dirvą dėl McCarthy j 
prezidento vietai.

Minimas laikraštis toliau ' 
rašo, jog sekamais rinki- j 
mais Eisenhoweris nekan
didatuosiąs, o kito įtakingo 
republikono kol kas nesi
randa. Tad esanti gera pro
ga McCarthy kandidatūrai 
laimėti republikonų kon
vencijoje.

Bet jeigu minimoje kon-| 
vencijoje tūli republikonų j 
šulai pastotų McCarthy ke
lią, tai jis esąs nusiteikęs 
susidaryti “trečiąją parti
ją,” kurios vardu galėtų 
kandidatuoti prezidentui.

Net užsieniuose jaučia
ma, kad E i s e n h o w e r i o 
žvaigždė smarkiai gęsta, o 
McCarthy smarkiai mušasi 
republikonų vado v y b ė s 
priešakiu.

Londono “Daily Mirror” 
rimtai pastebi, jog Eisen
howeris gali nueiti Hardin- 

; go ir Coolidge’aus keliais— 
i greiton užmarštin.
i Jau nėra jokios abejones, 
i kad McCarthy trokšta pre

zidentinio sosto. Neveltui 
jis prakaituoja savęs išgar
sinimui spaudoje, radijo’ iv 
televizijos p r o g r a m o s e. 
Pradėjęs inkviziciją komu
nistams, progre šyviams, 
dabar jau siekiasi demokra
tų vadus surasti prasižen
gusiais, subversyviais ir 
dar kitokiais. Tais pačiais 
sumetimais jis išdrįso net 
patį buvusį prezidentą Tru
maną pasodinti inkvizito- 
riškon kėdė", nors jis šiame 
pasimojime smarkiai nusi
svilino savo nagus.

Už kiek laiko pamatysi
me, kad McCarthy ima na- 
gan ir tūlus republikonus, 
nes jis ton linkmėn ir eina.

Neseniai gavęs Vatikano 
palaiminimą ir padrąsini
mą, McCarthy dabar tik ir 
svajoja, kaip greit jis ap
sigyvens Baltajame Name. 
Didžiulės paramos jis tiki
si iš katalikiškos hierarchi
jos, monopolistinių trustų, 
karštųjų naujojo karo šoji- 
ninku ir kitu reakciniu ele
mentų, kurie ir šiuo metu jį 
remia.

Tačiau, labai abejotina 
jam laimėti rinkimus. At
rodo, kad visos šios jo in
kvizicijos ir visi isteriniai 
riksmai plačioje publikoje 
negauna pritarimo. Ame
rikinė publika yra linkusi 
išlaikyti demokratines tra
dicijas, kurias McCarthy ir 
kiti panašūs bando jas am
žinai sunaikinti.

Gri-kis.

!$10. Po $2: V. ir E. Stankevičiai, J. Ančiukaitis, Helen 
Cwon ir J. Stanys. O. Deltuviene, $1.

Iš Easton, Pa. — L. Tilwick, SIC. To $2: W. Leng
vinas ir S. Rinkimas (Bethlehem). i •

Iš Rochester, N. Y.—Po $2: W. Cher"ey, E. UseyaA
i Frank Kurkulis ir P. Čereška.
' Iš Coal Center, Pa. — P. Walkins, $3. A. šūkis, $2.
; Kubilskis, $1. A. Mukulskis, 40c.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn............................  $346.33
Worcester, Mass............................................... 314.50
Brooklyn, N. Y..................................................  135.75
San Francisco, Cnlif........................................ 91.00
So. Boston, Mass.........................       81.00
Philadelphia, Pa....................................... 75.50
Waterbury, Conn..........................  74.00
Harrison, N. J................................................... 73.00
Cleveland, Ohio .................................................  62.60
Lawrence, Mass............ ...................................... 59.00
Rochester, N. Y..................................................... 57.00
Chicago, III.......................................................... 51.00
Pittsburgh, Pa..................................................... 38.00
Baltimore, Md..................................................... 36.50
Binghamton, N. Y. .. .*................................. 31.15
Grand Rapids, Mich.......... . ...................................32.00
Chester, Pa.......................   27.00
Stamford, Conn................................................... 27.00
Elizabeth, N. J................ . ................................. 21.00
Great Neck, N. Y......................... •....................... 20.00
Newark, N. J. ............................. 19.00
Scranton, Pa...................................  18.00 s
Easton, Pa. .:.....................     18.00 ■'
Shenandoah, Pa................................................... 17.00
Brockton, Mass...................  14.00
Bridgewater. Mass...................................... ...  .. 10.00
Detroit, Mich. .. ...........................................  8.00
Coal Center, Pa...................................  6.40
Bridgeport, Conn................................................. 6.00
Cambridge, Mass.............................................  6.00
Los Angeles, Calif..............................................  6.00
Haverhill, Mass.................................................  6.00
Paterson, N. J................. ...................................... 6.00
Norwood, Mass..................................................... 5.00
New Haven, Conn........................................... 4.00
Plymouth, Pa........................................................ 1.00
Wilkes-Barre, Pa................................................. 4.00
Minersville, Pa. . •....................................................4.00
Cliffside, N.J.................................................   4.00
Lewiston, Me........................................................ 2.00
Hudson, Mass........................................................ 2.00
Lowell, Mass.......................................................... 2.00

Tai tiek šį sykį. Yra svarbu, kad kiekvienas pavie
nis skaitytojas bandytų gauti nors po vieną naują skai
tytoją laike vajaus. Artinasi šventės, užrašykite kaipo 
dovaną savo pažįstamiems, arba kokiam nors, kuris dėl 
senatvės negali dirbti ir neišgali pats užsirašyti.

Širdingai ačiū visiems, kurie parėmėt finansiškai, ir 
taipgi vajininkams už gražų pasidarbavimą.

Laisvės Administracija



VADINAMIEJI “NA IŪRALTAI VALGIAI” IS
Daugelis girdėjome apie' duonos valgytojai susirgo, 

natūralistus. Taip vadinasi I Valdiniai gydytojai išty- 
žmonės, kurie sakosi varto- ! rė tą duoną ir surado, kad 
ją tiktai “natūralius,” arba j miltuose buvo užsilikę per 
“gamtinius” valgius. ; daug skalsų. Tai dėl jų

Natūralistų yra skirtim ) žmonės susirgo ir mirė.
gų. Vieni valgo dikčiai vai- ; Taboka — dailus natūra- 
sių bei daržovių, bet stipri- ‘ 
naši ir parinktine mėsa, 
kiaušiniais, žuvim bei pie
niniais maisto produktais.

Kiti juos už tai vadina 
“falšyvais natūra listais.” 
Sako, tikrieji natūralistai 
minta tik vaisiais, riešu
tais ir šakninėmis bei lapi
nėmis daržovėmis. Tai yra 
vegetarai. O juos kai kurie 
lietuviai praminė “žolinin-

i kai#.”
•« 'Tūli natūralistai atmeta 

bet kokį valgių virimą ar 
kepimą. Jų apaštalas andai 
buvo kalifornietis Estes.

Šių žodžių rašytojas gir
dėjo jį aiškinant, kad ža
lias maistas — tai sveika
tos šaltinis ir gydykla viso
kioms ligoms. Estes sakė:

“Namie pas mane nėra 
jokio pečiaus valgiams vir
ti ar kepti. Valgau tiktai 
žalias bulves, burokus, mir
kytus kviečius bei kitus 
grūdus, įvairius vaisius bei 
daržoves visai natūraliame 
pavidale — tiesiog iš gam
tos. Taip mintant, man už-' 
tenka trijų ar keturių va
landų miego per dieną-nak
tį. -Bet jaučiuosi taip svei

ks ir energingas, jog kas- 
dien galiu sakyti prakalbas.

W gūžinėdamas iš miesto į 
miestą.”

Tiesa, Estes veidas buvo 
rožavai raudonas, bet plau
kai iau visi balti, kaip snie
gas.

’ Nuodingieji natūraliai

Taboka — dailus natūra
lus'augalas, bet niekas jos 
nevalgo vieton kopūstala- 
pių. Jeigu išsunktum iš ta
bokos lapo tiktai vieną lašą 
gryno nikotino ir prarytum 
tą lašą, tai jau būtų “am
žiną atsilsį.” Antra vertus, 
iš tabokos galima chemi
niais būdais ištraukti rei
kalingąjį niaciną, vieną B 
rūšies vitaminu .
SOKRATO MIRTIS NUO 
NATŪRALU) AUGALO
Garsiausias senovinės 

Graikijos filosofas Sokra
tas mirė nuo visai natūralio 
hemlock augalo syvų 399 
metais pirm krikščioniško
sios gadynės. Jisai mokino 
negarbinti Zeuso, Marso 
bei kitų stovylų kaip dievų. 
Sostinės Athemi teismas to
dėl surado, kad Sokratas, 
skelbdamas b e d i e v y b ę . 
“tvirkdino 
tai nusmerkė Sokratą mir- į 
ti, bet leido pasirinkti, kai].’! 
jis turėtų būti nužudytas I 
ar nusižudyti.

Sokratas pasirinko to ati-

jaunimą

žmogui

iu ėdžia- 
bū simam

ir mirė.
Argi gamta viską 

taiko?
Gamta sukrauna 

krakmolą bei kitas 
gas kaip maistą
naujam bulvės augalui, o ne į 
žmogaus pilvui.

Gamta gamina karvės 
pieną veršiukui penėti, o ne 
žmonėms maitinti. Ir kas

Kūnas’ atsilaiko prieš nuo
dingąsias tų valgių daleles, 
kurias gamta natūraliai 
įterpė. Reikalingi kūnui,

ta ir nustelbia nuodingą
sias daleles, kad žmogus at-

NATŪRALIAI GAMTOS 
“PRIEŠTARAVIMAI”

Galima būtų paminėti dar 
kelis natūralius gamtos 
prieštaravimus.

Avižose, kviečiuose bei 
kituose grūduose yra fyti-

v i du rius nuo 
esamos maiste

kia sveikatai.

sunaudojimo

yra nuodingos avi d in o me-

mę labai svarbaus vitamino 
biotino. Bet pavirinus kiau-

minazo medžiagos, 
naikina vieną iš pačių 
blausiu vitaminu BĮ.

t 4

klemsuose.

\ u r i

Ar tai reikštų, kad turė
tume nustoti valgę grūdi
nius maisto produktus, dar
žoves, žuvį bei kitus natū
ralius valgius tiktai todėl, 
kad juose randama nuodin
gos dalelės? Anaiptol.

Gamta išvystė augalus, 
daržoves ir gyvulius kaip 
sava įmingąs esybes iš viso
kių cheminių m e d ž i a g ų . 
Gamta sudarė juos, neatsi
žvelgdama, kas būtu žmo
gui naudinga ar žalinga.

Taigi žmonija per šimtus 
tūkstančių metų išbandė 
visokus augalus bei gyvius 
kai]) maistą. Darė klaidų. 
Nuo tūlų gamtos produktų 
sirgo bei mirė, iki surado 
ir pasirinko valgiui tam ti
krus produktus, kurie soti
na ir sveikatą palaiko.

Tik paskutiniais' laikais 
mokslas išnagrinėjo Įvairių 
maisto produktų sudėtines

dalėlės tūluose paprastuose 
natūraliuose valgiuose. Bet 
žmogaus kūnas jau taip ap
sipratęs su tomis žalingo-

ba su jomis.
Ko1 reikia labiausiai veng

ti, tai bizniškai sukoneveik- 
tų maisto produktų ir gėra
lu, užtaisytu visokiausiais <7 €

k e 11 k s m i n g'; i i s chemikalais.
N. M.

KRONŠTADTAS — PA
SAULINE TVIRTOVĖ, 

PASTATYTA 250 
METŲ ATGAL

Dirbo ir patsai caras
Rusijos caras Petras Pir

masis, arba Didysis, buvo 
didelis, galingas vyras. Jis 
per kelis metus dirbo kaip 
paprastas darbininkas už
sienyje ir namie, kad išmo
kus statyti laivus, pasiga
minti naujos rūšięs kanuo- 
les, įrengti galingas tvirtu
mas. Petras buvo didelis 
naujo įnešėjas į Rusijos gy
venimą. Jis suprato, kad 
tokia milžiniška šalis, kaip 
Rusija, be gerų prieplaukų 
išėjimui į plačias jūras ne
galės daryti tinkamo pro
greso. Jis pirmiausiai pa
ruošė Rusijos jėgas ir atka
riavo Azovo prieplauką, 
Azovo Jūroj, bet tuojau įsi
tikino, kad Azovo Jūra dar 
tik “langas” į pasaulį, kad 
iš jos reikia plaukti į Juo
dąsias Jūras, o iš pastarųjų 
i Marmoro ir Viduržemio 
Jūras. Gi ten viešpatavo 
turkai.

Tada Petras pasuko savo 
jėgas atsiimti rusų terito
rijas nuo švedų, paliai Bal
tijos Jūras. Bet tais laikais

ŠIRDIES LIGA IR NATORALIS GYDYMAS
Daktarai medicinos žirn

vra normalia žmogaus pal

mas.

ISTORIJOS
Rašo D. M. šoloniskas

Švedija buvo galinga. Ru- > 
sijai prisiėjo kariauti prie: 1 
Švediją daug metų, kol šve- į 
du galia buvo pakirsta mū-į 
šyje prie Poltavos.

Kada Petras atkariavo 
Nevos upės pakraščius, tai i 
tuojau pradėjo statyti mies
tą su prieplaukomis, Sankt 
Peterburgą. Miestas buvo: 
statomas ant daugelio sa- i 
lų, žemumoje, prie Kinijos j 
Užlajos. Švedai, iš savo pu
sės, dėjo visas pastangas, 
kad miestą sugriauti, kad 
rusus atstumti nuo Kinijos 
Užlajos.

Tvirtuma ant smėlio
Petras ruošė savo laivyno 

atrėmimui švedų laivyno, i 
bet tuo pat kartu pradėjo ! 
statyti įsitvirtinimus ir pa-i

ir ant Roti: 
nasitrauke.

i imte

švedams

armiją,

šlotą ir paimtų . Bet ir 
ju žvgis bu\a> atmuštas.

siuntė daugiau kari) laivų, 
kurie vežė ir sausžemio ar
ini ja iškėlimui ant Kotlino

a trėmė švedų

armijos 
švedų

čiame 
Paskui 
linkui 
yra 20

Kotlino sal 
mylių i vak;

Statoma K ronštadto 
tvirtuma

nio Leningrado). Tiriant 
Kotlino salos apylinkę, .jis 
surado kiek į pietus nuo jos 
seklumą, per kurią ritosi

reivis. Jis nusprendė pa
statyti ant tos seklumos 
tvirtuma, kuria būtu sunku 
paimti armijai ir kuri pa
stotų priešo karo laivams

otru

gesnei tvirtumai. Ant jos 
pietrytinio galo buvo pa
statyta prieplauka, o greti
mai—galinga tvirtuma, ku-

aismet buvo gorina-

Aišku, jog natūralistai 
dažnai perdeda, kalbėdami 
apie gamtinę mitybą.

Imkime tam keletą pavyz
džių iš tikrai natūralių - 
gamtinių dalykų.

Durnaropės (arba durna- 
dagiai) yra natūralis auga
las. Jo grūdeliai vartoja
mi kaip vaistas nervams 
suraminti. Bet žinau vieną 
asmenį, kuris per daug pa-1 
ėmė tų grūdelių, ir atsidūrė 
ligoninėje.

Užėdę durnaropių žoly
no, gyvuliai kvailioja. Jo 
užvalgę žmonės klejoja, 
yjpač miegodomi.
4,V"isi esame girdėję apie 
musmires. Kas metai tam 
tikras skaičius žmonių 
miršta nuo šungrybių, ku
riuos gamta (natūra) augi
na lygiai, kaip ir geruosius 
grybus.

Atsimenate, kad rugių 
varpose Lietuvoje augdavo 
ir savotiški juodi nykštu
kai, vadinami skalsomis 
(moksliniai ergot). Jų tik 
žievė juoda, o minkštimas 
baltas ir saldus. Kartais ir 
piemenys krimsdavo skal
sus. Nežinojo, kad jei per 
daug to gardėsio užvalgy
tų, tai mirtų.

Moterys ir “užsiimančios 
su bernais” merginos, ta
čiau žinojo vieną dalyką: 
Skalsos taip sujudina gim- 
tuvę (uterus), kad gali iš- 

J^simesti kūdikio užmazgas. 
Taigi “reikale” ir rydavo 
skalsas.

pernai viename Franci- 
jos miestelyje mirė keli 
žmonės, pirkę duoną iš tos 
pačios kepyklos. Kiti tos

išvystė gyvulius tam, kad 
žmonės juos skerstų ir vai- 
gy tų ?

ganą

Nejaugi tad reikėtų iš
pjauti inkstus, kaip “pavo
jingus” kūno organus?

(-holesterolio randasi Įvai
riuose valgiuose, o daugiau
sia mėsoje ir kiaušiniuose. 
Bet geriant daugiau van
dens, tatai padeda pašalin
ti tą netikusią medžiagą

Mėsoje ir augaliniuose 
maisto produktuose, tarp 
kitko, yra visai natūralių 
proteinų. Bet žmogaus kū
nas negali tiesiogiai imti 
ir vartoti tuos gatavus 
gamtinius proteinus. Žmo
gaus viduriai turi pirma 
suskaldyti juos į 20 ar dau
giau amino-rūkščių. Tuo
met kraujas skirtingai su- 
iungia tas rūkštis, perdirb
damas jas į naujus, žmogui 
tinkamus proteinus. Tik 
tada jie gali tarnauti kaip 
augintojai bei tai s y t o j a i 
žmogaus raumenų, nervų, 
smegenų bei kitų kūno da
liu, c.

Nuodai daržovėse
Vienos rūšies pupose yra 

nuodingos amino - rakšties 
3-4-dihydroxiphenyl.. . Jei
gu žmogus per daug tų pu
pų valgytų per ilgesnį lai
kotarpį, tai apsinuodytų. 
Toks apsinuodijimas vadi
namas favizmu.

Valgymas per daug žirnių 
iš Lathy rus veislės ardo 
žmogui nervus. Sėtiniuose 
(kriučkuose), kopūstuose, 
brokoliuose yra nuodo, ku
rį mokslininkai vadina 1,5- 
vinyl - 2 - thiooxazolidone, 
Spiničiuose yra nuodingos 
oksalinės rakšties.
PATYRIMAI NURODĖ, 
KĄ GALIMA VALGYTI

Ar todėl reikėtų liautis 
valgius žirnius, pupas bei 
daržoves? Visai ne! Juk 
žmonija per tūkstančius 
metų patyrė, jog tai nau
dingi maisto produktai.

pasijausite, jog kas nors 
netaip gerai; jaučiasi •sun-

pagyventi lengvesniu mais
tu, kaip nurodo ir papras

Persivalgymas yra vie-

mų prieš viską; apsunkina 
vidurių dirbimą, inkstų ir

viršinkstines, posmegenmes 
ir koklines liaukas - glahd- 
sus. Ir tada, brolau, pa-
junti per aukštą kraujo 
spaudimą.

Na, matote, ko susilau
kiama per savo 'neatsargu
mo. O reikia žinoti, per
sivalgymai pasikartoja per 
gyvenimą ne šimtais, bet 
tūkstančiais sykių.

Ant galo, žmogus nieko 
kito nekaltina, “tik vot ta 
mano širdis nedrūta, ir ga
na.”

Reikia turėti savyje pasi
tikinčią jėgą ir drąsą.

Kada žmogus pradedi 
jaustis nuliūdęs, sergąs, tai 
verste verčia ieškoti išei
ties, o jeigu būsi iš anksto 
žinojimu apsiginklavęs,' tai 
pajėgsi apsiginti nuo nela
bosios ligos.

Pereitą vasarą medicinos 
daktarų suvažiavime New 
Yorke buvo kalbama, kaip 
galima būtų sumažinti cho
lesterolio kaupimąsi kūne, 
ypač ant kraujagyslių iš 
vidaus, kad žmogus išveng
tų gyslų > sukietėjimo. O 
vienas atsirado i,r toks, kad 
pasakė, jog inkstai gamina

Dr. King taip pat medi
juos daktaras, bet Jis pa-

hnkęs gydyti naturopatijos 
(gamtiniais) būdais, ir štai 
ką jis surado, darydamas 
tyrimus savo laboratorijoj,

—Geriausia nugalėti cho-

taminą C . O geriausias šio 
vitamino šaltinis yra citri
niai vaisiai, kaip kad Grin
džiai demonai ir kt.

Patartina citrinių vaisių 
sultis gerti, sumaišant su 
vandeniu,, o ypač pakilus iš 
ryto pirm pusryčių.

Taip darant, vanduo su 
citrinėmis sultimis, vaikš
čiojant po kūno sąnarius, 
plauna ir liuosuoja užsisto
vėjusias pavojingas rūkštis 
ir cholesterolį; neleidžia 
toms medžiagoms susisto- 
vėti, iki jos darys skausmą 
ar niežulį.

Čia paduosiu ir skaitlines.
1949 metais šioje šalyje 

buvo virš 321,000 asmenų 
sergančių širdies ligomis, o 
1950 metais virš 400,000. 
Dabar gi apskaičiuojama

cholesterolį, turėtų pakelti 
balsus ir pareikalauti iš 
Washington© žemdirbystės 
department©, kad sustab
dytų komercinį maisto dar
kymą visokiais nuodingais 
priemaišais, kurie aršiau
siai gadina žmonių sveika
tą. Tad matytume, kaip 
viskas pakryptų į gerąją 
puse — ligos sumažėtų, o 
ypač paprasti žmonės gau
tų lengviau atsikvėpti.

Bet jeigu taip būtų pa
daryta, tai užtruktų profe
sijai karvutė. O jau mums 
žinoma, jog šioje šalyje vi
sos profesijos maskatuoja 
ant dolerio; taip sakant, 
viskas už nieką prieš dolerį 
brangų. Matote, kokiais 
laikais gyvename.

Bet skaitant gerą knygą 
arba teisingą žurnalą apie 
sveikatą, žmogus jau ne- 
taip greitai būna pagauna
mas ant dolerinės meške
rės.

Kitą sykį apie tai bus 
daugiau. K. Depsas.

jos pusės link 
terburgo.

1703 metais

gilumą, 
kranto,

(; !

Tuo kartu ant

ir darbininku sta- 
Miestui

tuma 
mas, 
tom i.

Kronštadto tvirtuma pa
virto į neįveikiama milži
ną, ne vien ant Kotlino sa- 

bet ir ant daugelio ap-

ties

nai sergančių širdinėmis li
gomis. Matote, kaip per 
trumpą laiką baisiai pakilo 
tokių ligų skaitlinė ir vis 
dar kyla.

Dabar statykime sau klau
simą: Kas čia do paralius, 
kad ne mažėja, bet vis dau
gėja sirgimai širdies ligo
mis, džiova, vėžiu ir kitomis 
pasibaisėtinomis ligomis? .

Ogi daktarų suvažiavi
mai ,vieton diskusuoti apie

MILžINIšKA SAULES 
ENERGIJA

Kiekvieną saulėtą dieną 
tiek saulinės energijos 
(karščio, šviesos) nukrinta 
ant kiekvieno šešiolikos 
ketvirtainių mylių sklypo 
Arizonos valstijos dykumo
je, kad saulės energija nuo 
vieno tokio sklypo galėtų 
suteikti visą reikalingą va
rančiąja jėgą fabrikams ii' 
šviesą žmonėms ištisoje ša
lyje, kaip apskaičiavo dr. 
George R. Harrison, Mas
sachusetts Techno 1 o g i j o s 
Instituto profesorius.

Dabar gi 85 procentai 
saulinės energijos veltui su- 
sieikvoja.

Prof. Harrison tikisi, jog 
mokslas ilgainiui suras, 
kaip pažaboti daugumą 
saulės energijos, kad tar
nautų kasdieniams žmonių 
reikalams.

kareiviu 
tė miesto namus, 
dieną ir naktį grūmojo prie
šo puolimas, ypatingai iš 
jūrų pusės.

Laivas sustojo prie mini
mos seklumos. Petras pat
sai paruošė planą, pagal ku
ri turėjo būti pastatyta 
tiesiai ant “vandens” tvir
tuma. Sugrįžus jam į saus- j 
žemį, pagal tą planą, buvo j 
pagamintos iš storų ąžuoli
niu rąstu (sienojų) didelės 
dėžės . Kada ledas padengė 
Kinijos Užlają, tai šimtai 
arklių nutempė kiekvieną 
tokią dėžę. Dėžės buvo pa
statytos ant ledo virš tos 
seklumos. Prikrovė dėžes I 
didelų akmenų, ir jos nusi
leido, sudarydamos tvirtu
mai pamatus. Iki pavasa
rio ant tų dėžių jau buvo 
pastatyta trijų aukštų tvir
tuma. pro kurios angas ky
šojo 30 galingų kanuolių.

1704 metais, gegužės 9 d., 
carui dalyvaujant buvo pa
minėtas tvirtumos atidary
mas ir iai suteiktas Kron- 
šlot vardas. Petras čia pa
sakė kalbą, pareikšdamas, 
kad “nuo dabar Sankt Pe
terburgo gyventojai galės 
ramiai naktį miegoti,” nes 
tvirtuma juos apsaugos.

Naujas švedų puolimas
Švedų neilgai reikėjo lauk

ti, nes jie sužinojo, kad pa
statyta tvirtuma, ir pasiun
tė savo karo laivyną su
griauti ją. Liepos mėnesį 
švedų karo laivynas pasiro
dė iš jūros. Mūšis prasidė- i 
jo. Rusai iš Kronšloto ka-; 
puolių padegė kelis švedų! žj

Kronštadtu tai]), kad per 
250 metu jokis priešo lai-

Laike Antrojo pasaulinio 
karo Hitleris metė šimtus 
lėktuvų bomb a r d a v i m u i 
Kronštadto ir ten 
čio tarybinio karo

stovin-
1 ai vyno, 

tikslo nepasie- 
dtas savo par-

vra karinio

vra kultūrinis 
Dabartiniu laiku 

miestas turi apie 50.000gy
ventojų.
knygynai ir kitokį centrai.

Ten yra muziejai,

Pajūriais įrengta patogūs 
parkai. Tarybiniai jūrei
viai ten nuolatos jaučiasi 
surišti su kultūrišku pa
sauliu.

Kadangi nuo Kronštadto 
iki Leningrado Kinijos Už
laja yra negili, tai prakas
tas jos pagilinimas-kanalas, 
kuriuo gali ir dideli jūriniai 
laivai pasiekti Leningradą. 
Dar Petro laikais Kron
štadto reikale buvo paga
mintas medalis, ant kurio 
lotiniškai užrašyta: “Fini-

Mariu
reiškia, kad Kronštadto 
tvirtuma apsaugo Benin- /
gradą iš jūrų pusės.

viršininkas Japonijos sosti
nėje1 Tokio, ragindamas au
tomobilistus mažiau triūby-

—Man atrodo, jeigu au
tomobilistai mažiau triūbi- 
ia, tuomi nepadidina suva- 
inejimų skaičių gatvėse.
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Cleveland, Oliio
Nei vienas iš jūsų nesate pa
pildę jokios kriminalystės

Jaunas advokatas, vetera
nas Antrojo pasaulinio karo 
oro pajėgų, katalikų tikybos. 
William W. Cavanaugh pasi
ėmė ginti Friedą ir David 
Katz, kurit'du tapo suareštuo
ti ir įkalinti su kitais G spalio 
6 d., ir kaltinami sulyg Smith 
aktu esant komunistais. Frie
da jau išleista ;š kalėjimo po 
$10,000 užstato. O kadang. 
kitos tokios didelės sumos ne
buvo galima sukelti, tai David 
dar tebesėdi kalėjime. Frieda 
Katz yra Ohio Bill of -Right 
organizacijos, kuri gina areš
tuotus, sekretorė.

A d v. Cavanaugh esąs stu
dijavęs visų primaelių komu
nistų teismo eigą ir turėję:! 
progos apklausinėti visus 13 
pastaruoju laiku areštuotus 
Ohio žmones. Jis sakosi esą.'i 
įsitikinęs, kad m* vienas iš ją 
nėra papildęs jokios krimina 
lystės. Todėl adv. Cavanaugh, 
gindamas tuodu žmones, nori | 
išbandyti, ar federalė valdžia \ 
turi galią įkalinti žmones u/ j 
mąstymą ir išreiškimą savi 
minčių ir savo idėjų žodžiu, 
per spaudą, ir už lankymas; 
susirinkimuose.

Adv. Cavanaugh principą- 
liąi gins tik Friedą ir David j 
Katz, bet pradiniuose kalinių 
reikaluose atstovaus visus ka
linius išreikalavimiri sumažin
tų kaucijų, kad visi išėję į lais
vę galėtų, turėtų progą su
kelti pinigų pasisamdymu; 
advokatų ir prisirengimui prie 
teismo. Adv. Cavanaugh ma
no, kad Katzu teismas galės 
užsitęsti apie metus laiko ir 
kad juodu mokės jam sul\g 
savo išgalės.

Kaip žinome, kad is v»so 
yra suareštuota 13 Ohio žmo
nių, bet tik viena Frieda yra 
paleista po kaucijos
o kiti tebesėdi kalėjime už 
tai, kad lederalio distriklt 
teisėjas McNamee iš karto rei
kalavo už visus areštuotus 
kaucijos $1 10,000. Bet žmonių 
didelis spaudimas privertė tei
sėją sumažinti kaucija- iki

KONCERTAS wgrcesterKBNCrRTAS
Rengia Aido Choras, Vadovaujamas Jono Dirvelių

Pagerbimui Kompozitoriaus MIKO PETRAUSKO, proga 80 metų sukakties 
nuo jo gimimo

Įvyks Sekmadienį, Lapkričio-Nov, 22 d.
LIETUVIŲ SALEJF5)7

WORCESTER, MASS.29 ENDICOTT ST.

kas kaipo solistai ir kartu su visu Aido Choru

Visus nuoširdžiai užkviečiame

ALDONA WALLEN 
sopranus, iš Brocktono

AS I’ETRAIJSKAS 
Kompozitorius

.JONAS DIEVULIS 
Aido Choro dirigentus

Prašome nesi vėl i n I i
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$100,000. Bet iš kur darbo 
žmonėms ir tokia suma būtu 
galima sukelti ? Už kuriuos 
darbininkai nori užstatyti sa
vo namelius, iš tų reikalauja 
apie trečdali daugiau.

Todėl Ohio Bill of Rights 
organizacija atsišaukia i vi
sus geros valios žmones su i 

1 prašymu paskolų į kaucijų 
Į fondą. Prašyme sakoma, kad 
I atsirastų 500 skolintojų po 
1 $200, tai. sudarytų reikalau- 
iama suma. $100,000. Iki šiol 
jau yra sukelta paskolomis li
aukomis, kad būtų galima už
statyti kaucijas dar už G, net 
‘as nedaroma, iki nebus isrei-

I kalauta numažintos kam įjos

senule, r paaukodami
- ko 11 u d a n i i i ka m 1111 T
nes tie, i ą dabai' sek i
me, veikė už taika, uz i ..-..i ; 
gojimą civiliu teisių ir abelnai 
už visų Amerikos žmonių ge
rovę.

ir sukelta reikalinga, suma.
k a 1 būtu galima užstatyti ■
kaucijas už visus. Y ra tokiu !
užjaučiančiii žmonių, kurie )
pasiskolinę skolina į kauciją
fondą. Vita senyva, .silpm
regojimo. š; ipos darbininke.
-•lizino j'iHi, 1 <ad abudu levai
suareštuoti ir įkalinti, pake-
k ant \ ieną dukrelę inimi;.-
paaukavo i ; savo m.•■/.;; .ar u;
pu SI oo. Ta i t >i1 \ (i i •' r< i' r- j 1
Prol,\st o į»ri< Smili) ? v i
-i turelu pa -ekl i 'a ■ .

Rep.

Jau ir buvęs pi ozidcnt u H.
Trumanas nebeiškentė ne

pasakęs, kad bauginimu ko
munizmu akstiną tik keli, su
kėlimui isterijos visoje- šaly
je. Tie 13 suraeštuotų Ohio 
žmonių ir yra aukomis los iš
pūstos isterijos.

Petras: Linksma su ju
mis susitikti. Maniau, kad 
jūs esate mirę.

Mikas: 
nei ?

Kodėl taip pama-

Petras: Vakar 
let kelis gražiai 

atsiliepiant.

“Methanic on duly”
Daug gazolino stočių pa

sisamdė koki nedakepusi 
auto mušimi taisytoją, neva 
mechanika, kuris pardavė-4 f J

ja gazoliną ir “taiso” suge
dusias auto mašinas. Prie 
stoties pastatyta iškaba ir 
didelėmis raidėmis užrašy
ta “Mechanic on Duty.”

Prieš porą metų keturio- 
j se stotyse ir keturi tokie 
j mechanikai mano Packarc' 
i mašiną, beveik naują, iki 
I tiek nutaisė, kad ant galo ji 
'tikra “sit-down” streiką

girdėjau 
apie jus

' cU nacė, dabartinė Graikijos Karaliaus Paul pati,
■ : u d m.u- trankosi no Jungtines Valstijas. a visut

< • n didžia;’, lomis iškilomis priimama. Paveiksle ji
4 . ė a- savo broliais. Nacių propagandos valdininkas Jo- 

■ ,<.cph Goebbels ta paveiksią plačiai naudojo verbavimui jau- 
! .omo i naciu e iles.

Miami, Fla.
paskelbė, ir nei krust. Ir 
kokių jie zbitku pridarė, vi
sokias geriausias dalis pa
keičiant neva naujomis, 
kožnas atliulant mokestį 
maždaug nuo 1.0 iki 20 do
leriu. Auto mašina iki tiek 
sugadino, kad i darbą prisi
ėjo porą kartų bu su va
žiuot. Ir atsirado žmogus, 
kuris paaiškino: “Brolau, 
neprasidėk su tais nedake- 
pusiais meistrais, bet vežk 
mašiną į tą Įmonę - firmą, 
kur pirkai, — tik jie gali 
gerai pataisyt.”

wr«
Vargais - nu-negalais

krausčiau mašina i l’ack- I * *
Į ard taisymo garadžių, pri- 
i duodant jiems visas bilas. 
ikas. ką daro, kaip žaloio ne- 
I kaltu mašina. Atsakė: “Tai 
kam tu su jais prasidėjai ?” 
Už dienos parsivežiau pui
kiai sutaisytą-sutūnytą ma
šiną, ir ji eina, “kaip svies
tu tepta,” jau antri metai. 
Ir tas viskas man lėšavo 
tiktai $18.

Patarčiau atvažiavusiems 
iš šiaurės svečiams su au
to mašinomis neprasidėt su 

i tokiais “Mechanic on Duty” 
meistrais.

Bus piliečius Sliekus lan
kėsi Jurgis Brazus su žmo
na iš Akron, Ohio. Ta pro
ga abi šeimos apsilankė ir 
ras mus Miami Springs. 
S u s t p a ž i 11, o m e, pasikalbėjo
me Įvairiais klausimais. Pi
lietis Brazas plammia, kaip 
jutu galima apsigyventi 
saulėtojoj Floridoj.

Lapkričio 9 dienos vaka
ri; netikėtai mus užklupę 
svečiai iš Bhiladelphi jos. 

| Ed. Vasikonis su žmona Vi
ki, musų artimi giminės. Su 
jais kartu buvo ir Buy Užu- 
meckis su. žmona Helena. 
Užumeckio tėvas buvo lai
do tuviiį direktorius tais se
nais laikais. Jis buvo ma
no glaudus p a ž į s t a m a. s . 
Kiek pasivaišinus paaiškė
jo, kad jie čia lankosi, apart 
atostogų, ir bizniškais rei
kalais Miami Beach’iuje. Pi
liečiai Vasikoniai ta proga 
skris oro keliais aplankyt. 
ir Cubos sostinę Havana.1 
Orlaiviu kelionė iš čia i Ha
vana maždaug valanda i 
viena pusę.

V. J .Stankus

Įvairios Žinios
Tarybinių laivų draugystės 

vizitas į Lenkijos 
uostą Gdynę

GDYNE, spalio 15 d. — 
Šiandien į Lenkijos uostą 
Gdynę, Lenkijos vyriausy
bės pkviestas, atvyko pada
ryti oficialų draugystės 
vizitą tarybinių karinių lai
vų būrys, susidedantis iš 
kreiserio - flagmano ii* ke
turių eskadrinių minininkų. 
Draugystės vizitas į. Lenki- 

I jos Liaudies Respubliką pa
darytas ryšium su Lenki- 
jos-Tarybų Sąjungos drau
gystės stiprinimo mėnesiu 
ir l()-osiomis Lenkijos Liau
dies. armijos metinėmis.

Jūroje tarybinius- kari
nius laivus sutiko Lenkijos 
eskadrinis m i n i n i n k a s 
“Bliskavica.” Įplaukdamas į 
Gdynės uostą, tarybinis 
flngmaninis laivas davė na
cijų saliutą. Jam atsakė 
Lenkijos pakrantės, artile
rija. Flagmaninio laivo or
kestras atliko Lenkijos 
Liaudies Respublikos ir 'ka
rybų Sąjungos himnus.

Po to tarybiniai laivai 
įplaukė į uosta ir sustojo 
prie pirso. Visas būrys 
tiksliai nustatyta valanda 
ir minutę užėmė vietas pa
gal dispoziciją. Laivai bu
vo pririšti per minimalų 
laiką.

Gdynės uoste tarybinių 
laivų būrį iškilmingai su
tiko lenku jūrininkai. Virš 
uosto plevėsuojančiame pla
čiame audekle rusų kalba 
įrašyta: “Dobro požalovt- 
ji!” (“Sveiki a t v y k ę ! ’ ’). 
Lenkijos laivuose ir pirsuo
se išrikiuoti Lenkijos kari-j 
nio jūrų laivyno karininkai' 

I ir jūrininkai.
Tuojau atvykus, tarybi-' 

niū laivu būrio vadas kontr- į 
admirolas G. S. Abašvili, j 
tarybinių karininkų lydi- j 

Imas, padarė vizitą Lenki
jos nacionalinės gynybos | 
ministro pavaduotojui ge-j 
nerolui pulkininkui S. Pc-1 1 j
plavski'uį ir Lenkijos kori
nio jurų laivyno vadovybei, i

Po to kontradmirolas 

TEATRAS-KOMEDIJA
WIiaw Mėgo Niekad"
IT) REŽISŪRA .KINO .IEŠKOS

V. Bl.MvlK.Xi.
Monikos T:iij1 kienes rol<‘j<

įvyks Sekmadienį

apkriči© 22 November, 1953

LIBERTY AUDITORIUM
1HLI2 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Gcrbiahia Lietuvių Visuomene! Kviečiame iš plačios apylinkės dalyvauti šiame 
parengime ir linksniai prakasti laiką. Brooklyniečiai yra puikiausiai prisirengę 
per dvi valandas prijuokinti publiką.

Pradžia 4 :39 d iena l ikielas $1.20
4.- •

-Maloniai kviečia rengėjai—L.D.S. 46-ta Kuopa/

j. omr.As
Kazio 'I'aiilkaus, dxarponio mlejr.

Abašvili padare vizitą 
Gdansko vaivadijos Rados 
narodovos . pirmininkui B. 
G e rage i.

Tarybinių jurininkų dele
gacija sudėjo vainikus ant 
kritusių kovoje už Lenkijos 
išvadavimą tarybinių kariu 
kapiį Gdynėje ir Gdanske, 
o taip pat vainiką ant žu
vusių lenkų karių kaplį.

Masinis mitingas
BERLYNAS. — Berlyno 

gyventojai su didžiu pakili
mu sutiko žinią apie Vii-1 
helmo Piko perrinkimą Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos prezidentu. Mark
so - Engelso aikštėje įvykę ■ 
mitingas, kuriame dalyvavo! 
apie 600 tūkstančiu visu 
Berlyno rajonų gyventojai. 
Susirinkusieji su dideliu pa-' 
kilimu sutiko tribūnoje pa
sirodžiusį VDR prezidentą 
Vilhelma Piką, vyriausybės 
narius su Oto Grotevoliu 
priešakyj’e. demokra tini ų 
partijų ir masinių organi
zacijų atstovus, diplomati
nio korpo narius.

Sveikinimo kalbas mitin
ge pasakė VVSP CK poli
tinio biuro narys ir Liau
dies rūmų pirmininko pa
vaduotojas Hermanas Ma
tomas, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos minis
tro pirmininko pavaduoto
jas ir Vokietijos krikščio
nių demokratų sąjungos 
pirmininkas Oto Nuške. 
Vokietijos liberalų demo
kratinės partijos atstovas 
stats - sekretorius Peteris 
Koncokas.

Baigiantis mitingui Vo-Į 
kietijos Demokratinės Res-1 
publikos prezidentas Vii- ■ 
hclmas Pikas kreipėsi į su-1 
trinkusiuosius trumpa kai-( 
bu, kurioje jis padėko jo už , 
’.-reikšta jam pasitikėjime; 
ir palinkėjo vokiečių tauta’’ 
tolesnių laimėjimu jos tei-; 
■angoje patriotinėje kovoje :

Rumunijos metalurgai ii 
mašinų gamintojai

BUKAREŠTAS. — Gere-' 
ja LTnmmijos metalurgu ir 

mašinų gamintojų gyveni
mo sąlygos. 1950-1952 me
tais jie gavo daugiau kaip 
2,600 butų. Šiemet jiems 
bus pastatytas dar 1 tūks
tantis patogių butų.

Prie metalurgijos ir ma
šinų gamybos Įmonių Įsteig
ta daugiau kaip 130 dispen- 
soriiį, ambulatorijų, medici
nos kabinetų, o pine kai ku
riu gamyklų veikia polikli
nikos ir naktinės sanatori
jos.

Metalurgai ir mašinų ga
mintojai praleidžia savo 
atostogas gydyklose ir po
ilsio namuose.

Prie 82 šios pramonės ša
kos gamyklų veikia darbi
ninkų klubai, kur regulia
riai skaitomos paskaitos ir 
pranešimai, demonstruoja
mi kino filmai, rengiami 
literatūriniai vakarai ir 
meninės saviveiklos vaka-

Ri n kinių i vietinius 
Kinijos Liaudies atstovų 
susirinkimus garbei

PEKINAS. — Rinkamu 
i vietinius valdžios orgajnu:• „ 
Kinijos Liaudies Respubli
koje vyksta didelio gamybi
nio pakilimo aplinkybėmis. 
Kaip praneša laikraštis 
“Gunženžibao,” Muk d c n o 
įmonėse rinkinių garbei pla
čiai išsi vystė g a m y b i n i s 
lenk tyn i avimas. Stambius 
laimėjimus lenktyni avim e 
pasiekė Mukdeno sunkiųjų 
mašinų gamyklos plieno ly
dytojai. Jie sutrumpino ly
dymo laiką nuo 7 vai. 10 
min. iki 5 vai. 47 min. Pir
ma laiko įvykdydamas pla
nų, sutinka rinkimus pneu
matinių įrankių gamyklos 
kolektyvas. Kai kurios bri
gados šioje gamykloje rug
sėjo mėnesio planą Įy^’kdč 
per dvi savaites. Po ' 
mas per pamainą įvJLk 
priešakinės kalnakasių 
godos Fušunio anglies kw 
■vykiose.

I )arbo lenkty n i a v i m a < 
rinkimų garbei tai)) pat iš
sivystė Šanchajaus, Tianczi- 
njo, Charbino, Sianio ir ki
tai miešti! įmonėse.

1

J. .ILDZKN’J AS 
Jono Kikilio rolėje.



6<*1' • «®» 9)9) V • "" I e-" 1Laisves šeimynėle dai 
labai didele

Dar pirmu kartu man tc- 
A'o dalyvauti “Laisvės” kon
certe, Liberty Auditorijoje, 
kuris atsibuvo lapkričio č 
d. Dienelė po dideliu au
dri!—vėjo, sniego ir lietaus 
— pasitaikė labai graži. 
Nors pusėtinai šaltoka, bet 
pakenčiama. Tai davė pro
gą visiems dienraščio patri
otams sueiti Į metiny iškil- 
mę-koncerta, pasiklausyti 
tų meno pažibų, publikos 
linksmintojų choru, solistų 
ii’ šokėjų grupių ir tuo pa
tim “Laisvuty” paremti.

Aš jau daug esu girdėjęs 
tokių kalbelių, išsitarimų: 
“Gal už kokiu 10-ties, 15- 
kos, 20-ties metu lietuvių z v *
liks labai mažai, jei taip 
mirs, kaip dabai- miršta; ( 
lietuviško laikraščio tai jau 
ir su žiburiu nerasi Ameri
koj.” Ir turiu prisipažint 
kad ir aš pats taip galvo
jau. Bet kada pamačiau 
“^aisyės” koncertą, tai ta 
šf/’o .nuomonę tuoj atkei- 
čiau, nes savo paties aki
mis pamačiau, kad “Lais
vės” šeimynėle dar labai 
labai didelė, — tokia didelė 
kad mūsų dienraščio atei
tis užtikrinta mažiausia 
dar 20-čiai metų!

Mes pasiekėm Auditoriją 
15 minučių iki U-tos. Salės 
dar buvo tuščios. Koncer
tas prasidės 3:30. Manau 
sau, tai dar yra laiko, bet 
vistiek jau šiek-tiek publi
kos iš vietinių turėtų būti. 
Deja, tik vienas drg. Bra
zauskas su pora savo pa- 
gelbininkių moterų sukaitę 
tebesitriūsia virtuvėje. Iš- 
igėreų. puodeli karštos ka- 

užsikandęs puikiu
y’Lą#, kurių skanumas 

somas, išėjau pasi
vaikščioti. pasidairyti no tą 
garsųjį Richmond H i 11 į. Su
grįžau tik no valandos. Ta: 
buvo jau pusė po pirmos: 
bet suvažiavę tik worceste- 
riečiai ir vietinių tik vie
nas “Laisvės” gaspadoriu: 
drg. Buknys sukinėjosi ii 
keletas kitu. Manau sau. 
koncertas nebus didelis, je: 
ir dabar dar publikos nesi
mato.

Apsimainęs žodžiu kitu, 
su pora draugų, kuriuos pa
žinojau, vėl išėjau į kitą šo
ną pasidairyti. O kai grį
žau, tai buvo jau netoli 3- 
čia valanda. O publikos vis
tiek dar labai skysta, šia»- 
ten stovi būreliais besikal
bėdami. Nueięs ant viršau.1 
nusipirkau bilietą ir žiūriu 
publikos da'- neužimta nč 
pusės salės; kitoj pusėj sa
lės dar tuščios kėdės. Ka- 
dazAgr mano šeima turėji 
dantuoti su choru, tai aš su. 
pora draugų pasirinkome 
vietelę pačiame viduryje 
salės, atsisėdome ir p< 
trumpo pasikalbėjimo pra
dėjau atidžiai dairytis, — 
žiūriu į tą dideli plotą ir 
galvoju: publikos dar ma
žai, toli neužimta nei pu
sė salės; na, argi mūsų gar
siajam Aido Chorui reikės 
dainuoti tik šitom tuščiom 
kedėm? Bet, laimei, taip; 
galvoti ilgai neteko. Kai tik 
atėjo netoli garsinto laiko, 
kada koncertas turi prasi
dėti, 3:30 vai., štai ir pu
blika — spontaniškai pra
dėjo veržtis vidun, ir salė 
bematant- prisipildė — viso
kio amžiaus ir lyties žmo
nių. c

J Pakeliu akis į viršų — ii 
balkonas pilnas, pilnutėlis. 
O! kaip lengva pasidarė ant 
širdies, kaip džiugu! Ii 
kaipgi žmogus nesidžiaugsi, 
kad tik prieš mažiau pus

valandį aplinkui buvo tuš
čios kėdės, o dabar. . . da
bar nesimato nei vienos tuš
čios. Žmoneliai tik šnabž
da — šnekučiuojasi, juo
kauja: visi linksmi, rodosi, 
daugiau nieko ir nereikia. 
Mūsų lietuvių publika dar 
vis biskutį atsilikus, nesu
eina ant garsinto laiko. Už 
tai ir koncertas turėjo pra
sidėti lygiai 4-toj valandoj.

Kas link programos pil
dytoji! talentų, tai ne ma
no biznis rašyti. Teparašo 
vietiniai draugai kritikai, 
kurie geriau nusimano apie 
dainą. Dirigentės Mildriu- 
tės Aidas - Sietynas kiek, 
skaitlingesnis, bet Worces- 
terio Aidas, diriguojamas 
Jono Dirvelių, buvo garses
nis. Anot tūlo vyruko: “Jū
sų Aidas griaudžia it 
griaustinis.” O kada išėjo 
mūsų duetas ir baigė, tai 
šalia manęs sėdintis drau
gas užklausė: “Iš kur. jie. 
kaip iii pavardės?” Sakau, 
tai mūsų duetas — Jonas 
Sabaliauskas ir Onutė Dir- 
velienė, šito dirigento žmo
nelė. Jis tuoj užsirašė kny
gutėj ir sako: “Kai tik par- 
vyksiu namo, tai papasako
siu savo šeimai ir kaimy
nams.”

Portorikiečių gruputė la
bai gražiai pasirodė, — vi
sos jaunos, gražios mergai
tės ir dar jaunesnis berniu
kas, — sutartinai pašoko; 
miela buvo žiūrėti.

Už tokį koncerto pasise- i 
kimą garbė priklauso jums, 
mieli draugai ir draugės, 
vietiniai. Jūsų tokiu skait
lingu atsilankymu mums iš 
toliau atvykusioms parodė1 I 
pavyzdi, kad tikrai mylite 
savo dienrašti, sueidami į 
jo metinę iškilmę, Taip ir 
turi būvi. Dėkui jums už 
tar labai!

Susninkų Jurgis

Worcester. Mass i
Mil'o Petrausko prisiminimu i 
ir r gerbimui koncertas

Sekmadienį, lapkričio -2-s;i 
bieluvią Svetainėje, 2'J Liuli 
oil St., Įvyks šaunus kor.cei- 
as. Jis rengiamas prisimini 

Miko Pelrausko gimimo <so m. 
uikakl i ir pagerbti jo dai bito- 
ę muzikoje. Rengia, Aidu 

"heras, vadovybė je Jono Dir
želio.

Muzikas Dirvelis sudėjo 
daug paslaugu sudarymu 
rrazios. tinkamos šiam k<m- 
ceri i i programos. J. I lineli: 
.•ra vienas tu amerikioem lie- 
uviu, kuris asmeniniai pazi 

.lojo Miką Petrauską aitimai 
m juomi dirbo, dainavo, ii 
koks gražus gyvenime supuo- 
.imas, kad Jonui DirveLui gar- 
>ingai lenk;; sudaryti progra
ma, vadovauti koncertui, ski
riamam pagerbimui kompozi- 
oriaus-muziko. kurio darbu: 
Jonas sekė būdamas dar jau- 
ml is.

Prašome, raginamo vieliniu: 
r iš apylinkių meno m.viuio 
ius rėmėjus dalyvauti aom-er 
'e. Sekantį sek mad ieiti, lap 
kričių 22-rą, visi keliai lai vė
la visus gerus žmones i WOr 
•esterio Lietuviu Svetaine, 2' 
Nndicott St. Koncertas prasi
dės 2:30 v. po pietų.

Apart paties choro, jo gru
pių, dueto Onos Dirvelicnė; 
r -Jono Sabaliausko, dalyvau: 
Naujosios Anglijos mylime 
lainininkė Aldona Wallen i 

M mitelio.
Iki pasimatymo!

Rengėjai

Ką planuojate rengti ši ru
denį? Laisvės spaustuve pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsii parengimams.

CONGRESSMAN ORlPP

si i šZ

man yra gražiausia.

LOWELI
Kaip atrodo, bedarbe 
leidžia šaknis

/o sumažėję, 
bai ėjo nors 
darbininkai.

mus.

rodos,

skleidžiantis

industrija
inie-

kia ir batu iiems.
Bent šiuo tarpu, apsira 

laukuoseūmus

kamuolių, tankų ir 
'cariniu ratu, kuriu

mokrat u.

<aro siutimą:

darbo žinom.

garny

jei norite:

ribotam laikui.
Lawrence Mill krauna ir 

veža mašinas. Kur? Sako-'

Booth Mill apvelka ma-

ilsisi ramiai, —jos užtek
tinai prigamino magnatams 

‘.arto.
Merrimack Ma^ulactur' 

ing Co., šiuo laiku didžiau-

negali trūkti, tačiau ir 
čia darbas per pusę su
mažėjo ir dabar tik dalis

aas jokiu iiutiu nepauengm 
pragyvenimo reikmenų.

Žymiai sumažėjo darbai

žmonių skurdas didesnis. 
Na, ir kam tie Sovietai 
mums dar primena, kad da
lis Amerikos žmonių skur

Mass.
metu.

MASS
šiuo laiku dažnai sutinki 

žmones, nusiskundžia ličius: 
Tiek ir tiek mėnesiu.

■Tiek ir tiek 
taupų jau išėmiau. Ką

Su

Labai daug yra ir tokių, 
kurie nusiskundžia, jog 
gauti darbą kur kitur ro- 
kuojami jau per seni. Gi 
Įaukti iki galėsiu gauti se
natvės pensija, dar daug
metų. i\a, ir lamyKis, je

Džci E m K ei

Šypsenas
Saldainė lai ne sliekas
Teta : “-Juozuk, kodėl J r

matai, 

-h. illS 
-b>mi i 11

'■ tail) daryčiau.”
Sutaisė Kas Kilus

Lawrence. Mas
Mill li. Jm lures

Philadelphia, Pa
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K o n g it

Išleido naujus i 
riutiems namuose

nubaust

go. Su h US liegil 
’oho. -iis prase

pra.-

uepak lause.
nubėgo kiloti 
p:r au ki i. Kol 
žiavo, juoter?s

Ule K

; n 11

'(dorelio. iiueil-i- 
: a.J iiičn ir pasaky 
pasius .sluboi) ;i.lsL

HARTFORD, CONN.

O.NA | > IK A i* •

P R .X"
t i:cn, fa.

tini-jf . Tariau 
dienoje orį-

mą xaK.-iiieno ir 
surengimą kada 

'i po nauju metą. 
\p.‘ kr. Komi Idas.

l'HJEAnKLriHA, FA.
Sagių Balius

?c. 5 d., pradžia
Kuba Hali, 414

I AUTU MEGIJAKTCS. 1st class for 
1 DeSoto Plymouth Agency. Steady 
I work. Phone Hatboro 1677 alter 9 
Į A. M
I MeKOWN MOTOKS, Johnsville, Pa. 

(229-231)

(L rbiamic.ii! Kviečiame visus da- 
lyvauli šiame, taip vadinamame va
gią baliuje. Bus vertingą dovanėliu, 
kurias galėsite nemokamai įsigyti, 
iii niekas ius nepagaus imant. Su
gautam kainuos daikto verte.

Bus užkandžiu ir gėrimą, šauni 
niu/ika šokiams. Visus kviečiame ,

Kenkimo Komisija. | 
•23 I ) |

HELP WANTED—FEMALE

J lOUSEKEEPKK. Settled wom.in 
lor bus. couple w ith school age chil
dren. New suburban home. Other 
help. Sleep in own room and bath. 
(’on\. I ransporlat ion. 
tion. good home for 
KE. 9-3537— 10 to I. 
6:30 to 8:30.

Dosi- 
womnn. 
Iz 4331,

*■.'.’7-229)

lentas
N. J. — Stu- 
Saiinders, JA 

kad perplaukt 
ir nuskendo

NewYcrk.- V’v r.

Telegramų rašyto a 
jog ragangaudi ; M
nori taip išsigarsinti, kad 
galėtų kandidatuoti į pre
zidentus.

Oslo, Norvegija. — šiau
rinėje Norvegijoje slaptoji 
policija suėmė 5 norvegus, 
apšaukdama juos “sovieti-

New York. — Ragangau- 
dis sen. McCarthy šnekėjo, 
kad pernai buvo išvogti 
“slaptieji” Amerikos torpe
dų' planai iš Gen. Electric 
kompanijos.

MONTELLO, MASS
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Įvyks šeštadienį

La.nkricio 21 Noveinbei

v<

imt*

&

Liet., Taut. Namo Žemutinėje Salėje
North Main ir kampas Vine Sts., Montello, Mass.

Įėjimas $1.00

Montello Liuosybės Choro Trietas 
Ai PotoUS, Rože Stripinis ir Wm. Jodcik

KONCERTO PROGRAMĄ:
ir John Binney, solistai, vietiniai;
Wallants, accordionistai, Staughton;

Gera Orkestrą šokiams
JAS IbATARNAl JA.MA VALGIAIS IR GĖRIMAIS
Prašome vietinių ii’ iš apylinkės skaitlingai atsilankyti.-

Rengimo Komitetas.

NORWOOD, MASS.

LAISVĖS KONCERTAS
Jvyks Sekmadienį

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
ge Ave. Norwood, Mass.

Programą pildys pagarsėjęs Worcesterio Aido Choras 
ir paskiri choro nariai, vadovaujant Jonui Dirveliui

Taipgi programoje dalyvaus ir žymus akordionistas
RICHARD BARRIS

S'.s zavrjattlis kom 
rciipimas visoje upy 
•n i myli'itis žmogus

vienatinis taip žymus

Kviečia Remi ras Komitetas.



Lietu viii Namo

Negru protestai prieš 
bandymą atimti jiems 
atstovybę valdžioje

endroves
direktorių prašymas

Jau buvo spaudoj praneš-: 
ta. kad Lietuviu Namo Bend- ■

I

nebūtu galima dalyvauti,. tai 
tie lai išpildo jiems pasiustas

! Tūkstančiai IWO narių
Į

suėjo i protesto mitingą
International Workers Or- darbininku pašalpinę kiti at- 

i der nariai perpildo S(..NiHi<>- šlovingi ir geri kalbėtojai.

Brooklyno negrai ir demc- 
kratingoji baltųjų piliečių vi
suomenės dalis yra pasiryžę 
neleisti republikonams atimti 
nuo negrų atstovybę valdžio
je. Negrų delegacija, vado
vaujama advokato Chanea

roves šėrininkų matinis m.va
žiavimas Įvyksta šeštadieni, 
lapkričio 28. Liberty Audito
rijoje. Prasidės 1 v.

Tad Bendrovės direktoriai
nuoširdžiai prašo sūriniūkūs 
skaitlingai jame dalyvauti 
laiku susirinkti. Turime 
mažai svarbių klausimų 
tarti.

Bet jeigu kuriems šeriniu- 1 
kams dėl svarbių priežasčių 1

Rinkimai kainavo 
daug pinigu

Vienos liktai New Yorke 
apskrities republikonai mieste 
valdžios rinkimams išleido 
•$.‘»0.225. Tiek jie skelbia ofi
cialiame savo raporte. O kiek

I proxy’s, kaip nurodyta jiems 
p asi ų s t u ose laiškuose.

Kitas prašymas. tai daly- 
popiet. I vauti metiniame Bendroves

, bankiete, kuris Įvyks tuoj po 
j suvažiavimo, čia jau gali d<i- 

•> i lyvauti tiek . šėrininkai, tiek.
||e j pašaliečiai. jSavo dalyvavimi
:iP- i jūs galėsite žymiai paremti 

savo Lietuvių Kultūrini Cen
trą.

LNB valdyba.

\i sekmadieni visi 
turime po “deitą”

Bandykime Įvertinti visus. 
'.Cikite i tą, kuris kam atrodo 
svarbesniu ar patžnkamesniu. 
Bet būtinai eikite. Svarbiau
siais. masiniais. vra šie ve iks

las Arena praėjusio pirma- 
įdionio vakarą. Penki tūkstan- 
I šiai susirink/) protestuoti prieš 
reakcininkų , pasimojimą uu< 
ių atimti savišalpos ir a parau
dus organizaciją.

N<\\ A orko valstijos teis- 
j.mui yra nusprendę panaikint: 
I visas IW() kuopas. Nor; at- 
■ imti \ isą ti rtą ir pradilinti 
j visus narių išrinktus vir.dnm- 
; kus is los organizacijos (-('ni
ro. t '('litras randasi 80 I'dl'tli 

! A ve.. New o r ke I •
Pastangose apginti. 1 XX (j 

' gaumi ir uni jistų talkos. M i- 
[linge kalbėjo Puss Nixon 
I I 'nitod Klectiical. Iladio ir 
'Machine Workers darbuoto- X 

jas. Jo kalba buvo karštai 
sveikinama. Audringa ovacija 

i pasveikino ; jo pareiškimą, kad
visokių privilegijų jie gavo iš
spaudos, radio ir kitų pro
pagandos centrų, gal susida
rytų kelis syk tiek. Tačiau 
vis viena toje apskrityje rin
kimus prakišo.

Serffa
Staigiai susirgo Teofilius 

Kapočius. Nakčia iš sekma 
dieniu Į pirmadieni buvo nu
vežtas i Williamsburg Gene
ral Hospital, 757 Bushwiuk 
Ave.. Brooklyn. Daktarai su
rado. kad apendicito užsinuo- 
dijirnas ir tuojau operavo. Po 
operacijos ligonis jaučiasi ge
rai.

Ar jau rengiate ką Laisvės

m ai:
Pastatymas komedijos ‘'Ge

riau Vėliau. Negu Niekad. 
Vadovauja Jonas Juška Pra
džia 4 :3o. Vaidins I .iberly. 
Auditorijoje. Atlantic Avė. ir 
I 1 Olh St., Richmond 11 ill.

Masinis mitingas taikai, reti- I 
giamas kelių tautų. Iškaitanti 
ir lietuvius.

Mitingas taikai Įvyks jau | 
ŠĮ sekmadieni, lapkričio 22 Į 
dieną. Vieta: Golden Balroom, | 
53 West 66th St., New Yorke, i 
|žanga 75c. F^rogramoje Uk- į 
rainu Choras, geri kalbėtojai, i

Tikiėtai gaunami pas visus j 
jums žinomus darbuotojus tai- | 
kai. Matykite juos. Suteikiu ' 
kooperaciją tiems, kurie pa
švenčia savo vakarus ir lems

New York-fį) valstijos valdo
vams ir teisėjams IWO nepa
tinka dėl to.’ kad ji 1 (it),()()<.■ 
šeimų suteikė ‘‘teisingą, liue
są nuo suktybių, m' pelnui pa
laikomą a pd raudą.’’

N’ixonas sakę. kad laikau 
visam organizuojam darbiniu- 
kų judėjimui stoti Į apgyni
mą darbininku apdraudos or
ganizacijos nuo grobikiško di
džioj)) biznio. I'nijinis judė
jimas turėtų atsimokėti darbi- 
ninku pašalpinei taip pat 
kaip darbininku pašalpiuė rė
mė1 unijini judėjimą |>« į- viso 
savo gyvavimo 22 melus. Jh 
sake:

“Ju puolimo ant jūsų pi ie-- 
žastys yra los pačios, kokios 
yra jų puolimu; ant mūsų (ant

paramai?

M* į1'IIĮIIIIĮ|jl|iiiIiiį|Į'tlli1'[ IIi'i;IIIlįl ijjijiĮiį" 1 'g=

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

i MATTHEW A.:
• BUYUS ;
J (BUYAI’SKAS) J

» VArDOTUVIŲ t
J DIREKTORIUS ;
» f> <

J 426 Lafayette St. ;
Newark. 5. N. J. J 

J M Ark e t 2-5172 J 
» i

| darbe išsaugoti mums visiems j 
I i • 1, . ‘
I let i IX •

Komisija.

; IDS kuopą dėmesiui
I.DS kuopų išrinktų delega- | 

tų konferencija Įvyks ši sek
madieni, lapkr. 22 d., 10 vai. 
ryto. Vieta: 408 Court St. 
Elizabeth, N. J.

Iš New Yorko pervaža (fer
ry) išeina 8:45 ir 9 vai. ryt< ' 
nuo Liberty' ir Cortland Sts. j

a. k. . |
Liberty Auditorijoje i

Lapkričio 22 dieną, ŠĮ sek- i 
madienĮ Liberty Auditorijos, 
restauranas bus atdaras visą j 
dieną. 'Purės geru lietuviškų i 
valgių: namie dary tų dešrų. 1 
kopūstų ir kitko. Kviečiame ! 
i že-Hi. .i

iiiiji.i).”

čiopa prastai Įdemiią ir turi
ningą kalbą pasakė žymusis 
švietėjas Dr. VV. H. B. DuEois. 
Jis išdėstė1 Amerikos apdrau
dė istoriją. Sakė. kael ap- 
draudoš yra pirminėmis ir 
daugiausia aprėpiančiomis ka
pitalizmo monopedi jomis. Dė!

pasirodymas* st ipi’ieis darbi- 
ninkiskeis apelraudos, kuri yra. 
draugiška, m* grobikiška, ka- 
pitalsti s veda despei acijon. 
Bet pagrobti ta darbininką 
sudėtąt ir ateityje sudėsimą 
turtą be niekur nieke) būtą 
perdaug1 jau matomas apiplė- 
šin»as. Del to jie per savo 
Šnipiškes agentūras apšaukia 
darbininkąi organizacijas sjib- 
vers.yvėmis. Pe> to užsiuačia 
;;avo prokuratūras ir teisėjus.

Taip pat Įdomiai kalbėjo ir 
dsišaukė Į visuomenę apginti

Tarpe kitų., kalbėjo dvasiškis 
William I ioward Melish. Ru-

■ bin Saltzman, artistas Rock- 
well Kent. Pastarieji elu yra 
I WO vadai.

Dvasiškis M edish sukėlei 
klausytojuose} g'?re) ūpo gyni
mui save) organizacijos. Jisai 
prirnineė tai, kaip je) paties 
bažnyčios (Brook lyne) Moly 
Trinity) parapijonys pavyz
dingai kovoje) prie'š persekio- 
l’imą je> tėve) ir jo, taipgi 
prieš bandymus užgrobti baž
nyčią. Jie tąi kovą laimėjo.

Priimtomis rezoliucijomis 
susirinkusieji pareiškė pro
testą prieš užgrobimą 1W0. 
Sako, je)g tai būtą “krimina- 
lybei prieš apdraudę police.; 
savininkus ir prieš Ameriką.” 
'kaipgi reikalauja, kad N. Y, 
Valstijinis Apdraudę Depart- 
mentas tuojau “parodytų na
riams iš nauje) apdrausti siū
lomą savo planą.’’

IVVO likvidatoriai ramina 
narius- nuo protestų. Jie pa
sakoja. būk nariai galėsią iš 
naujo apsidrausti, 'tačiau na
riams te> plane) dar nėra pa
rode, slepia.

Fraternalistas.

Darbininkų laikraštis 
dar neužbaigė kvotos

Angliškas darbininkų dien
raštis atsišaukė i skaitytojus 
ir priedelius. Prašė) smarkiau 
padirbėti, daugiau prisispaus
ti aukomis. Sako, kael aukų 
gavimas Į fonela šiomis die
nomis sumažėję) ir laikraščiui 
vra pavojus dėl stokos pini
gų. i

Laikraštis buvo pasiskyrė.'! 
iki gruodžio mėnesio sukelti 
SGO.OOO. Jau yra sukėlęs virs 
15 tūkstančius, bet dar turi j 

sukelti virš 14 tūkstančių. 0 i 
tie paskutiniai ve;k visuomet I 
i)ūna sunkiausi.

Keller, buvę, nuvykusi j Alba
ny protestuoti prieš tą užmo
ti-

Kaip jie gali atimti nuei 
negrų atstovybę.

Republikonų lyderis Crewe, 
su savo politikieriais nuspren
dė panaikinti Brooklyne> 17-jį 
assemblie) distriktą. Te> d išt
rėkto ribose esamą sritĮ tai]) 
perdalinti po kitus distriktus, 
kael tuose d ištrėktuose belik
tų negrų balsuotoji! tiktai 10 
procentų. Tada jie negalėtu 
išrinkti savo atstove) Į Valsti
jos Seimeli.

Dabartiniame Valstijos Sei
melyje negrai jau turi atsto
vą. Juonį i yra Bertram Ba
ker. Jis yra vienintelis neg
ras atstovas iš Brooklyno. Re
publikonų politikierių pasinio- 
jinias ir tą vieną atimti su
kėlė pasipiktinimą ne vien tik
tai negiliose. Tokiu nedemo
kratiniu žygiu pasipiktino ir 
kiekvienas doras baltasis pi
lietis. Daugėja protestai.

'Fa sritis, beje, paskiausio
se miesto rinkiniuose išrinko 
negrą Flagg teisėju.

Nežiūi’int, kurios partijos ti- 
kietu negras būna išrinktas, 
jis stengiasi nors kiek patar
nauti savo žmonėms. O ka
dangi milžiniška dauguma ne
grų yra sunkaus darbo žmo
nės, biedni žmonės, tad pa
galba jiems sykiu yra pagal
ba i)1 visiems darbo žmonėms. 
Ponams politikieriams tas ne
patinka ir dėl to suskubo per
dalinti distriktus savaip.

Akmuo sužeidė asmenį 
traukinyje

Kumščio didumo akmuo smo
gė Į langą ateinančiam\į mies
tą traukiniui ties 100 St., New 
Yorke. Tapo sužeistas keleY 
vis Jack H. Willis iš River- 
«ide, Conn.

NEW YORK ♦
REAL ESTATE

ATDARI APŽIURRJIMUI 
šeštad. ir Sekmad. iki 5 P. M. 
26 Orange Ave., Port Richmond. 

TUOJAU UŽIMAMI
Nauji 1 šeimai namai, kartu su 

garadžiais. cemento pamatais, pilnas 
skiepas. Pirmos lubos koridorius su 
drabužiam šėpomis. Didelis gyvena
masis kambarys, combination din
ette ir virtuvė, daug modernišku šė- 
pukių. Antros lubos 3 miegrūmiai, 4 
drabužiam ir 1 baltiniam šėpos; cen- 
tvalinė lobe, tiled maudyne iv lašai. 
Žalvariniai vamzdžiai (plumbing). 
Šiltu vandeniu šildymas, aliejinis 
pečius. Perma-stone frontas. Cemen
tuota gatvė, šalygatviai. sewer, mie
sto vanduo, gesas. 5 minučių važia
vimas nuo Port Richmond krautuvių 
centro. Kaina $17,500. •

ELOI LeBLANC 
Būdavot o ja s 
GI. 2-8122

(229-231 )
FLUSHING

Pilnai atskirtas. 1 šeimos medinis1 
namas. 6 rūmu, 2 ištaisyti attic rū
mai. pilnas skiepas. 2 karam gara- 
džius, IV2 maudynių. Gražiai apda
rytas kiemas 100x1000 plotas. Leng
vai pertaisoma dviem šeimom. Arti 
mokyklų, krautuvių ir transportaci- 
jos. Kreipkitės tik pirkėjai.

Šaukite:
Fix. 8-8584

(229-2.32)
1380 MERRY AVE.— BRONX

Tikras mūrinis, pilnai atskirtas, 2 
šeimom namas. Tik 3 metų senumo 
Pastatytas ant 1’i pilnų lotų. Gera 
sekcija, arti mokyklų, krautuvių ii 
transportacijos. Tikras pirkinys už 
labai prieinamą kainą. Šaukite sa
vininką:

UN. 8-8890
(229-235)

BARBER SHOP

• Virginia 9-6J25

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D. ’
MODERNINES MASINOS VIDIJJTNII.I TJGU TYRIMUI

Montrose Liquor Storesne.
FAVORED BRANDS OF 

WINES, LIQUORS AND CORDIALS

Didelis pasirinkimas Įvairių

Sidney Lazarus 
* » 

Savininkas. — L-5251 

□ o
PRISTATO Į' NAMUS 

Tel. EVergreen 4-8842

♦ /

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.
(prie Broadway)

Siūlo legalizuoti 
lošimą bingo

B)*onx kaunsilmanas Cun
ningham vėl pasiūlė Miesto 
Tarybai legalizuoti lošimą bin- 
go. Jis sako, kad tuo būdu 
newyorkieciu pinigai pasilik
tų New Yorke. Kad dabar iš
eina i Conn, ir New Jersey. 
kuV tie lošimai legalūs.

Esamasis uždraudimas prak
tikoje neliečia visų. Nereikė
tų man dirbti, jeigu aš turė
čiau tiek dolerių, kiek kartų 
girdėjau traukiniuose būrius 
moterų kalbant apie laimėji
mus bingo žaismių tame pa
čiame New Yorke. Kadangi 
uždraudimas atima galimybę 
lošimu naudotis visiems, o 
leidžia kitiems, tad būtų tei
singiau, kad lošimas būtų le
galizuotas. Tada galėtų tuo 
naudotis visi, ne vien tiktai 
politikierių pari n litiniai.

Tas.

Ieško mokykloje 
nesamos bombos

i

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas 

30fi UNION AVENUE 
Brooklyn. N. Y. 

Gerai Patyręs Barberls

FEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visok' vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai Žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptu Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-0231

'j

2 3; 6 R P. M.
By Appointment 

Except Thurs. 8/ Holidays
87-20 «5tli Street

WOODHAVEN, I„ L, N. Y. •

SODAITI5VINCAS
Užlaiko Puikiai

PETRAS KAP1CKAS
Įrengia

BAR & GRILL

r~—------------------------ ----- :----------------------------------------

Glenn’s Restaurant & Barh
MUZIKA PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

Armonistas Stasys Bagdzinskas
VIENA JAUKIAUSIU VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai.
LIETUVIS CHARLES GLENN, Savininkas

219 Second Ave. (Greta 14-os gatvės) New York City
Telephone: G R. 3-9865

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOM KAINOMA

Būriai policijos praėjusį 
antradienį buvo sugužėję prie 
Abraham Lincoln High Schoo. 
ii1 Į ją. Iškrėtė visus kampe
lius ir apylinkes. Sakoma, ieš
koję bombos.

Dėl tos kratos tarp studen
tų yra dvejopa nuomonė. Vie
ni mano, kad policija ieškoji 
rasti ką nors, kuo galėtų ap
kaltinti studentų vadovybę už 
pirmadieni ten Įvykusią de
monstraciją. O kiti mano, kad 
kas nors mėgstantis sąjūdį 
pasaukė policiją tikslu pašpo- 
šauti.

Mokiniai pirmadienį ten i- 
vykdė masinę demonstraciją. 
Jie protestavo prieš blogą ir 
prastai paduotą maistą mo
kyklos kafeterijoje. Taipg. 
protestavo prieš uždraudimą 
pertraukoje pietum išeiti iš 
mokyklos.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

‘AUKLE
NAMU DARBININKf; 
ABELNAI VALYMAS

Pagelbėjimas pyie vaikų, guolis 
nuosavame kambaryje. Graži aplin
ka $25 j savaite.

Mrs. Kaufman — BU. 4-.3401
NAMŲ DARBININKf:

Patyrusi. Mylinti vaikus. $40 i sa
vaite. prisideda atskiras kambarys 
ir valgis. Visi įrengimai elektriniai. 
Linksma namų atmosfera. Su paliu
dijimais.

Telefoniiokite: Roslyn 3-6769
 (228-2.30)

BEAUTICIAN
Patyrusi pilnai mokanti. 5 die

nų savaitė. .37 valandos. $50. Nuo
lat. Kreipkitės:

PATSY’S BEAUTY SALON
Glen Head Plaza

Glen Cove
'Pet. Glen Cove 4-2429 

_______________________ ((227-231) 
SLAUGE

PRACTICAI__ LICENSED
3 11 P. M. Šiftas

Gali gyventi vietoje ar kitur. Duo
dama valgis, gera alga. 
EVANGELICAL HOME

1420 Bushwick Ave., Brooklyn
(225-229)

MOTINAI PAGELBININKE 
Mokanti Angliškai

Puikūs namai, privatinis rūmas, 
radio - - priimsime dipuke. , T(uri 
būti labai mylinti vaikus. $1AO I ne
neši. Pakeičiama ketvirtadieniais. 
Sekmadieniais nedirbama, šaukite:

CL. 8-1705
(225-131)

ABELNAI NAMŲ RUOŠĖJA
Priimsime ir neseniai atvykusią, 

mokanti biskj angliškai ir mylinti 
vaikus. Nuosavas kambarys, vonia 
ir radio. $100 j mėnesi.

Dienom ES. 2-5268
Po 6 v. v. SH. 3-7262 

________________________ (228-230)
HELP WANTED MALE

MECHANIKAS
(Šiek-tiek kalbantis angliškai)

Visokiam mašinšapės darbui. Su 
mažiausia 5 metų patyrimu prie 
floor ir bench assembly darbo. Nuo
lat.

Telefonuokite: SP. 7-8361 
________________________ (229-232) 

DAUGMENIŠKAI KEPYKLAI
APVALYTOJAS

Tuojau reikalingas jauni^ vev 
vyras. 5 dienų savaitė (3 V.ią 
12:30), už $1.24 j valandą. 4iVlai. 
dų savaitė.. \

Tel. FLushlng 8-7894 x .
(228-2ŽU)

STALIORIAI, ABELNAI
Pilnai mokantis darbininkas prie 

medžio, iš vidaus ir lauko įrengi
mas. ,

YUENGER,
206-12 Jamaica Av<\, Tel. HO. 4-4028
_______________________ (227-229)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GARAGE & GAS STATION
2 pumpos. Pilnai įrengiąs. 8 melų 

l.y«as, geras biznis apskritus motus. 
Daromas geras pragyvenimas. Sa
vininkas parduoda tik už $1.800 — 
atsitraukia poilsiui. Tuojau matyki
te savininką.

Ill Rockaway Beach Blvd.
Rockaway Park. Tel. BE. 5-8963 

________________________ (228-234) 
\ALYMUI—-KRIAUCI-AVIMUI

Kampinė krautuvė. Bruzganti apy
linkė. Pilnai ir moderniškai įtaisyta. 
Savininkas parduoda su nuostoliu; 
Kaina prieinama. Išvažiuoja iš ša
lies. Ideališka vieta kriaučiui. Gali
ma pasidaryt tinkamą pragyvenimą.

PR. 8-9181
________■__________(227-231)

FOR~RENT

IŠSINUOMOJA KRAUTUVU
Abelnai 1,000 pėdų. Tinkančio^ del 

visokių rūšių lengvų pramonių. Iš- 
randavojame visas ar dalimis. Pra
einama randa. Pamatykite.

1679 Southern Blvd., Bronx 
(174th St. Stotis) Tel. CY. 4-0251 

(229-231)

Brooklyn, N. Y

PASISKAITYKITE MENU

Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

Veal Cutlet ...................... $1.25 Pilemeni.i Slbirsky ....... 65
Borsch —• Ukrainian ...... 25 Blinchlki ........................... .... 65
Chicken Noodle Soup .... ... 20 Liver Steak — Veal .... ... 1.25
Consomme ............ ... 20 Liver Steak — Lamb ... ...... 75
Cutlet po Russky ..... ...... .... 60 Broiled Lamb chops .... .... 1.25
Stuifed Cabbage ......... ... 65 Broiled Pork chops .... ... 1.25
Fllav po Turkestansky . ... 75 Shashlik Uzbesky ........ ... 1.50
Vareniki with cheese & Shashlik Caucasian ..... .... 1.50

Sour Cream ................ ... 65 Broiled Steak ................ .... 2.50

ALL HOME MADE DESSERTS — 15c
Kompot Jello Pudding Pies Sponge Cake

Banana Cream Cake Apple Pie
TEA, COFFEĘ, MILK — 10c.

Svečiai
Trečiadienį, po pietų Lais

vės raštinėje lankėsi Stanley 
Adomaitis, gerai žinomas 
brook ly n ietis biznierius.

Kadangi diena buvo labai 
graži, tai jis nutarė su savo 
pažįstama Mary Rice pava
žinėti, aplankyti savo gerus 

,draugus. Ta proga ir nepra
važiavo pro mūsų dienraščio 
Įstaigą. Užėjęs į raštinę, pa
simatė su visais laisviečiais, ir 
išeidamas paliko dienraščio 
fondui $5.

Per daugelį metų Stanley 
Adomaitis užlaiko restauran- 
tą, kuriame galima gauti deg
tinės, vynų ir likerių, po 891

91 HANSON PL.
L. I. RR- -ant pirmų lubų forni- 

šiuotas apartmentas. privatinė mau
dynė. visi įrengimai, anglinis pečius, 
suaugusiom, su paliudijimais. Prie 
visų subways.

Telefonuokite: NI. 5-1658
ST. 8-8184

(229-2.30)

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

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

Choro Prezid. Z 
___________________________f >

Grand St. Brooklyno. Brook- 
lyniečiai, aplankykite lietuvį 
Stanley Adomaitį. L.
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