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KRISLAI
PhiladeJphi joje.
Garbingas kunigas.
Daugiau pasiutėliu.
Po “Damaklo kardu.”
Pradeda atvėsti.

Rašo A. BIMBA

Pastebėjau, kad lapkričio 
20 dieni} Phihidelphijoje pa- 
zan$* iečiai rengia balių su 
koncertine programa. Getą, 
jie daro. Parengimu reikia. 
Parengimai palaiko pažangos 
judėjimą.

Girdėjau, kad i ši parengi
mą pas filadelfiečius pribus 
svečiu iš visur, net iš Brook- 
lyno. Pačioje Philadelphijo
je susipratusiu lietuviu daug. 
Jie dalyvaus paremti tuos 
kurie darbuojasi.

Kunigas Andrea Caggero 
dar palyginti jaunas vyras, tik 
38 metu. Jis pateko kataliku 
bažnyčios hierarchijos nema
lonėn. Jis manė, kad kuni
gystę galima suderinti su žmo
niškumu. Todėl jis kovojo už 
taiką. I’ž tai jis tapo išmes
tas iš kunigystės.

Dabar jis laimėjo Stalininę 
Taikos Dovaną. Buvo kvie
čiamas pribūti Maskvon dova
ną pasiimti, bet pasipriešino 
Italijos valdžia, neduodama 
jam leidimo apleisti Italiją.

’^ai toks likimas garbingo 
kunigo, atsisakiusio klausyti 
savo viešpačiu. Bažnyčia j j 
Iškeikė, bet taikos mylėtojai 
ji pagerbė.

Nemanykite, jog tiktai so
cialdemokratas Kaminskas ir 
jo kolegos patapo pasiutu
siais naujo karo kurstytojais. 
Worcesteryje gyvena sutvėri
mas vardu Petro Bloznelio.

Bloznelis nenusileidžia Ka
minskui. Jis rašo kunigų 
Drauge:

“Pavergtos tautos mato iš
silaisvinimą tik kare, nes jos 
manančios, jog tik karu gali
mą komunizmą sunaikinti. 
Todėl jų optimizmas — ka
ras, o pesimizmas — prie jų 
dabartinės padėties taika.“ *

Ne tautos taip mano, bet to- 
ke pasiutėliai kaip Bloznelis 
ir Kaminskas.

Dirva skundžiasi, kad nuo 
gruodžo 1 d. visi VU Ko tar
nautojai atleidžiami iš darbo. 
“V®, jų tarpe ir naujai iš
rinktos neva Tautos Valdybos 
nariai, šiuo metu yra po ‘Da
maklo kardu! Jei kas išdrįs 
nors ir mintimi ‘nusidėti,’ 
gruodžio 1 dieną gali tikėtis 
‘sudiev’.“

liaketierai pešasi. Kai Kru
pavičiui nepavyko Washing
tone laimėti raktus į Lietuvos 
aukso fondą, VLIKe gimė pa
nika ir krizė.

Jau pradeda atvėsti ir ke
leiviniai karo šalininkai. Juos 
išgąsdinęs bostoni.škio “Chris
tian Science Monitor“ kores
pondentas, kuris sako, kad 
“artinasi mėnuo ir diena, o 
ne metai, kada Sovietų Są
jungos oro ir atominių ginklų 
Pajėga susilygins su Ameri
ka/’

-{) kai ta diena ateis, bus 
“k^put.“ Keleivio štabas gi 
nedori išlėkti į padanges.

Bet kaip su socialistų su
važiavimo priimta rezoliuci
ja, kurioje naujas karas svei
kinamas? Keleivis yra LSS 
organas. Nejaugi, bijodamas

Nehru jau atvyko į Pekingą
Unijos sako:

Kerstenas turi 
būti iššluotas

Milwaukee. — Visas dar
bo unijų judėjimas vienin
gai stoja prieš Kongreso 
narį Kersteną, republikonų 
ir artimą McCarthy ben
dradarbį. Darbo Politine 
Lyga, kuri apima AFL ir 
CIO unijas, pačio CIO PAC 
ir kitos organizaciojs smer
kia Kersteną kaip darbo 
žmonių reikalų priešą. Uni
jos vieningai remia demo
kratų kandidatą Henry M. 
Reuss.

(Kongreso narys Kerste
nas šiais metais vadovavo 
komisijai, kuri tyrinėjo 
kaip Lietuva, Latvija ir Es
tija buvo prijungtos prie 
Tarybų Sąjungos. Kerste
nas išnešė nuosprendį, kad 
tai buvo “agresija,” ir to
dėl buvo plačiai garbina
mas kai kuriuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose.)

Wisconsino spauda sako, 
kad Reuss gali nugalėti 
Kersteną ir užimti jo vietą 
Kongrese.

Protestuoja preš Bary 
žiaurųjį persekiojimą

Denver. — Colorado Ko
mitetas už Civiles Teises 
protestuoja prieš žiaurų 
Arthur Bary persekiojimą. 
Bary, politinis kalinys ir 
Smitho akto auka, buvo 
įkalintas rugpiūčio 1, ir nuo 
to laiko buvo du kartu pa
talpintas į vienutę. 

I

Komitetas nurodo, kad 
Bary persekiojimas ypa
tingai žiaurus, nes jis ser
ga plaučių liga ir jam būti 
drėgnoje šaltoje vienutėje 
pavojinga.

Hong Kongas. — Buvęs 
American Express viršinin
kas Šanchajuje William I. 
Orcher, kurį Kinija buvo 
įkalinusi, paleistas. Ketu- 
rius metus jis gyveno po 
Kinijos Liaudies valdžia 
1 a u k d a mas leidimo išva
žiuoti.

Washingtonas. — Nau
jas Pietų Afrikos ambasa
dorius Dr. John Edward 
Holloway įteikė savo kre
dencialus prezidentui Ei- 
senhoweriui.

Rangoonas, Burma. —- 
Traukiniui susidūrus su 
sunkvežimiu prie Pegu, 11 
asmenų užmušta.

Oslo. — Norvegijos par
lamentas pasisakė už Va
karinės Vokietijos įtrauki
mą į NATO.

atominės bombos, Keleivis iš
sižadės savo partijos nutarimų 
ir principą?

Lauksime pasiaiškinimo.

Indijos-Kinijos draugystė taikus laidas, sako sveikindami kinai
Pekingas.—Indijos prem

jeras Nehru atvyko į Ki
nijos sostinę. Jį sutiko aukš
čiausi šalies vadai. Nehru 
tarsis su Mao Tse-tungu ir 
Čou En-laju.

Kantonas, Kinija. — In
dijos premjeras Nehru at
vyko čia ir buvo sutiktas 
iškilmingai ir entuziastiš
kai. Orlaivių stotis buvo iš
puošta Indijos ir Kinijos 
vėliavomis ir šūkiais “Svei
kas atvykęs Indijos prem
jeras!” “Tegyvuoja Indi
jos-Kinijos draugiškumas— 
Azijos ir pasaulinės taikos 
laidas!” “Tegyvuoja Indi
jos - Kinijos amžina drau- 
gystė!”

Pats Kantono miestas bu
vo išpuoštas garbės vartais, 
žaliumynais ir vėliavomis. 
Atskridusį iš Vietnamo 
Nehru orlaivį apspito mo
kyklų mokinės su gėlių bu
kietais. Nehru atrodė kiek 
pavargęs iš ilgokos kelio
nės, bet sujaudintas ir pa
tenkintas.

Iš Kantono Nehru nuvy
ko į Hankow, kur buvo pa
našiai sutiktas. Ten jis 
apsistojo pernakvoti ir pa-
silsėti. Šiandien, antradie-

Ankara. — Irako prem
jeras Nuri Al Said, kuris 
lankosi dabar čia, sakė, kad 
Turkija ir Irakas turi daug 
ko bendro: jos abi musul
moniškos ir “anti-komunis- 
tinės” šalys ir turi glau
džiau bendradarbiauti.

Socialistų partija laimėjo 
Vienos miesto savivaldybę

Viena. — Galutini Vienos 
savivaldybes rinkimų rezul
tatai rodo, kad socialdemo
kratai aplaikė žymų laimė
jimą. Jie gavo 102 vietas 
savivaldy boję, tuo tarpu, 
kai 1949-tais metais turėjo 
tik 87. Krikščionių demo
kratų taip vadinama Liau
dies Partija (Volkspartei) 

i gavo i96 vietas. Anksčiau 
ji turėjo 94.

Komunistai, kurie anks
čiau turėjo 10 vietų, dabar 
gavo 9.

Kraštutiniai dešinė parti
ja, “Nepriklausomųjų Ly
ga,” į kurią įeina ir neo- 
naciniai elementai, gavo tik 
7 vietas, nors anksčiau tu
rėjo 17.

Socialdemokratai, kurie 
tradiciniai stipriausia Vie
nos partija, tokiu būdu da
bar valdys miestą.

Roma. — čia pribuvo Ja
ponijos premjeras Yošida. 
Atvykęs pasitarti su Itali
jos premjeru Schelba biznio 
reikalais.

Londonas. — Liverpoolio 
uosto darbininkai sustrei
kavo. 27,000 Londono uos-
to krovikų ir kitokių dar
bininkų jau seniau strei- 

' kuoja.

Nehru, Ho išleido 
bendrą pareiškimą

nį, jis turėjo pribūti sosti
nėje Pekinge.

Viso dėmesio centras
Kinijos spauda, radijas 

laiko Nehru . apsilankymą 
viešo dėmesio centru. Visi 
Kinijos laikraščiai plačiai 
rašo apie jo apsilankymą ir 
pažymi, kad ši geros valios 
misija, ši manifestacija už 
taiką, yra didelis smūgis 
tiems, kurie planuoja ap
supti Kiniją, ją izoliuoti 
nuo likusio pasaulio ir ban
dyti ją pasmaugti.

(Formozos radijas pasi
piktinusiai skelbia, kad 
Nehru yra “Azijos išdavi
kas.” Washingtone viešin
tis Pakistano premjeras Ali 
pareiškė, kadi “neutraliz- 
mas ruošia di?vą komunis
tinei agresijai}” Nors Ali 
neminėjo Nehiti vardo arba 
Indijos, aiškiai supranta
ma, kad jo pareiškimas tai
komas prieš indus. Pakis
tano premjeras taip plana
vo savo kelionę, kad jis bū-' 
tų Washingtone tuo tarpu,

Demokratai privestų 
mus prie “socializmo”

Buffalo, N. Y. — Taip 
griežtai čionai tvirtino se
natorius įves, republikonų 
kandidatas i N. Y. valsti
jos gubernatorius. Jis kal
bėjo spalio 16 d. Jis sako, 
kad demokratai jau buvo 
pradėję šalį vesti į socializ
mą. Republikonai sulaikę. 
Dabar vėl demokratai nori 
laimėti rinkimus ir atnau
jinti žygį linkui socializmo. 
Gi socializmas vedąs į ko
munizmą. Todėl, supranta
ma, kurie bijo arba nenori 
socializmo ir komunizmo, 
turi balsuoti už jį ir visus 
republikonus.

Irane sušaudyta 
dešimt komunistu

Teheranas. — Irano val
džia skelbia, kad dešimt ko
munistų, devyni .jų karinin
kai ir vienas civilis, buvo 
sušaudyti. Juos mirti nu
teisė karinis teismas už 
“konspiraciją prieš val
džia.”

Kaip praneša spauda, nu
teistieji jau stovėdami prieš 
šaudytojus su užrištomis 
akimis šaukė “Tegyvuoja 
laisvas Iranas!” ir ‘‘Tegy
vuoja taika!”

Guatemalos Miestas. — 
Naujoji Guatemalos dikta
tūrinė valdžia paskelbė, kad 
kelia valdiškus mokesčius. 
Mokesčiai keliami ypatin
gai biednesnėms klasėms.

ORAS.—Vešu, apsiniaukę. 

kai Nehru Pekinge. Tuo 
būdu jis norėjo, sako stebė
tojai, pabrėžti, koks geres
nis Amerikos talkininkas 
yra Pakistanas).

Bendras pareiškiams
Prieš tai, kaip Nehru ap

leido Vietnamo sostinę Ha
noi, jis ir Vietnamo prezi
dentas Ho Či Minh sutiko 
Indijos premjerą Nehru šį 
vakarą ir jie tarėsi bendros 
svarbos reikalais. Jie abu 
suinteresuoti, kad gyveni
me būtų pravesti Ženevos 
sutarties dėsniai, kurie lie
čia Indokiniją, ir preziden
tas Ho Či Minh užtikrino 
premjerą, kad jis davė ir 
duos savo pilną koopėravi- 
mą tarptautinei komisijai 
sutarties pravedimui.

Pareiškime taipgi sako
ma, kad Ho Či Minh užti
krino Nehru apie Vietna
mo norą gyventi nepriklau
somai, draugiškuose santy
kiuose su kitomis Indokini- 
jos valstybėmis (Laosu ir 
Kambodija), o Nehru iš sa
vo pusės išreiškė mintį, kad 
Indija turi stiprinti ir ge
rinti savo ryšius su Viet
namu, Laosu ir Kambodija.

Tokyo. — Japonų laikraš
tis “Mainichi” sako, kad 
Amerikos karo reikalų se
kretorius Wilsonas,’ kuris 
atsiprašė už darbininkų už
gauliojimą, dabar turėtų 
atsiprašyti ir šunų, kurių 
garbę jis įžeidė...

Melavusis republikonų 
kandidatas pasitraukė

Salt Lake City. — Utah 
republikonas Kongreso na
rys Douglas R. Stringfel
low, kuris iš naujo kandi
datavo i tą vietą, savo kan
didatūrą ištraukė. Tą jis 
padarė po to, kaip spaudo
je kilo tokie reikalavimai.

Praeitą savaitę Stringfel
low turėjo viešai prisipa- 

į žinti, kad daug melų pri
kepė pasakodamas apie sa
vo didelį karžygiškumą 
praeitame kare. Jis save 
perstatė OSS (karo lauko 
žvalgybos) didvyriu, kuris 
parašiutavo užu priešo li
nijų ir atliko kitus heroiš- 
kus žygius. Bet iškelta,, 
kad jis nieko panašaus ne
darė.

Šio republikonų kandida
to pasitraukimas, kaip ma
noma, padės demokratams 
laimėti jo vietą.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia įsakė Guate
malos pabėgėliams išsi
kraustyti iš valdžios užlai
komo viešbučio ir susirasti 
vieta kitur, v

Monterey, Calif. — Paga
liau pavyko sulaikyti miškų 
gaisrą. Gaisras nušlavė 13,- 
400 akrų gero miško.

Madridas. — Ispanijos 
spauda reiškia didelį susi
rūpinimą dėl sausros, kuri 
siaučia šalyje.

Hong Kongas. — Kinijos 
žinių agentūra praneša, kad 
Mao pirmininkavo svar
biam Kinijos Apgynos Ta
rybos posėdžiui.

CIO skelbia-

Nei vienas G.O.P. 
kandidatas geras
Washingtonas. — CIO 

prezidentas W a 11 e r Reu
ther pareiškė, kad jo orga
nizacija šiuose rinkimuose 
neremia nei vieno republi- 
konu kandidato i senatą ar
ba atstovų butą. Praeityje 
atsirasdavo vienas kitas re
publikonų liberalas, kuris 
gaudavo CIO paramą. Tai 
pirmas atsitikimas CIO is
torijoje, kad nė vienas re
publikonų kandidatas neuž
sitarnauja paramos.

Reutheris savo pareiški
mą padarė per “Meet the 
Press” radijo - televizijos 
programą.

Reutherio pareiškimas 
kiek prieštarauja žiniai, 
kuri neseniai tilpo CIO or
gane “CIO News.” Ten sa
koma, kad New Hampshire 
valstijoje CIO indorsavo 
republikonų kandidatą į se
natą Norris Cottoną.

(AFL šiuose rinkimuose 
ir neremia republikonų, su 
mažomis išimtimis kai ku
riose vietose.)

Nacionalis frontas laimėjo 
rytinio Berlyno rinkimuose

Berlynas. — Rytiniame 
Berlyne ivyko miesto val
dybos rinkimai; juose dalv- 
vavo 97.7 nuošimčiai bal
suotoju. Iš 880,787 balsuo
tojų 875.026 balsavo už Na
cionalį Frontą. I Nacionalį 
Frontą įeina visos Rytų 
Berlvne veikiančios demo
kratinės parti ios, kaip tai 
Socialistinės Vienybės Par
tija (komunistai ir socialls-. 
tai), liberalai, krikščionys- 
demokratai ir kiti.

Seoul, Pietinė Korėja. — 
Iš Formozos čia pribuvo 
Čiango armijos 24 karinin
kai. Jie atvyko pasitarti su 
Syngman Rhee dėl bendro 
karo prieš Kiniją.

Paryžius.—Edouard Her- 
riot, radikalų partijos 83 
metų amžiaus lyderis, labai 
išgyrė Mendes - France. 
Premjeras Mendes - France 
atsteigęs Francūzijos garbę 
ir prestižą.

Jakarta. — Sakoma, kad 
premjero Sastroami d j o j o 
vadovaujamas Indonezijos 
kabinetas susilaukė krizės. 
Iš jo pasitraukė Didžiosios 
Indonezijos partijos trys 
ministrai.

Paskutiniai 
pranešimai
Jungtinės Tautos.—Jung

tinės Valstybės, Britanija, 
Prancūzija ir Kanada priė
mė du iš keturių Tarybų 
Sąjungos patiektų pataisy
mų prie nusiginklavimo pla
no. Britų atstovas Selwyn 
Lloyd sako, kad labai gali
mas dalykas, jog apie nu
siginklavimą bus susitarta.

Washingtonas. — Fede
rate prisaikdintų teisėjų 
taryba (jury) apkaltino bu
vusį valdiškos statybos par
eigūną Clyde L. Powellj pa
niekoje teismui. Powellis 
pakartotinai atsisakė ati
dengti teismui faktus apie 
nešvarias machinacijas tarp 
valdininkų ir kontraktorių.

New Yorkas. — Naciona- 
lė Fondacija prieš Vaikų 
Paralyžių nupirko pakan
kamai vaistų, kad ateinan
čiais metais įskiepyti 9 mi
lijonus vaikų ir būsimų mo
tinų.

Amanas (Jordanas). — 
Valdžia skelbia, kad viskas 
jau ramu, bet aplinkiniais 
keliais pranešama, kad 
riaušės, kurios prasidėjo 
rinkimų metu, dar tęsiasi. 
Du kairiečiai, kuriuos rėmė 
ir komunistai, pirmu kar
tu išrinkti į Jordano par
lamentą.

Berlynas. — 98.4% Rytų 
Vokietijos gyventojų daly
vavo rinkimuose. 99.3% 
balsavusiųjų pasisakė už 
Nacionalį Frontą.

Singapore. — Susirėmime 
tarp malajiečių partizanų 
ir britų policininkų Johore 
srityje, 4 britams tarnau
janti malajiečiai tapo už
mušti.

Guatemalos Miestas. — 
Naujas Amerikos ambasa
dorius Norman D. Armour 
prisistatė prezidentui Ar- 
masui. Buvęs Amerikos 
ambasadorius Guatemaloje 
Peurifoy perkeltas į Thai- 
landą.

Washingtonas. — Valsty- 
vės sekretorius Dulles vėl 
išskrido į Paryžių. Jis ten 
tarsis su premjeru Mendes- 
France, bandydamas jam 
įkalbėti paskubinti Londo- 
nono susitarimo ratifikavi
mą. c

Maskva. — čia grįžo po 
plačios kelionės Tarybų Są
jungos provincijoje 2 ame
rikiečiai Kongreso nariai, 
Laurie C. Battle iš Alaba- 
mos ir O. C. Fisher iš Tex
as. Jie lankėsi Odesoje, Ti- 
blisi mieste, Stalingrade. 
Battle pareiškė, kad kelio
nė buvo labai vertinga.

Benghazi. — Libijos par
lamentas patvirtino sutar
tį su Amerika, pagal kurią 
Amerika Libijoje steigs 
daugiau aviacijos bazių.

Washingtonas. — šio mė
nesio 27-tą į Jungt. Vals
tybes atvyksta Vakarų Vo
kietijos kancleris Adenaue- 
ris.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VIS TIE RUSAI 
IR RUSAI!

Marijonų Draugas dejuo
ja, kodėl rusai rusina Ber
lyno statybą!

Girdi,
“Kad Kremliaus valdovai 

galvoja dar ilgai nesikraus-
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CLIFFORD P. CASE DALYKAS
NEW JERSEY VALSTIJOJE senatoriaus vietai 

kandidatuoja republikonų partijos sąraše Clifford P.
Case.

Nors jis republikonas, tačiau prieš jį išstojo repu- 
blikonai makartistai. Vyriausias jo oponentas, kuris 
pats norėjo būti kandidatu senatoriaus vietai, yra kon- 
gresmanas Fred Hartley,—tas pats Hartley, kuris kar
tu su (jau mirusiuoju) sen. Taftų sulipdė didžiai kenks
mingą darbininkų judėjimui Taft-Hartley įstatymą.

Prieš Mr. Case zurza ir kita republikonų frakcija,— 
taip vadinamieji taftininkai, kurie mano, kad dabartinė 
Eisenhowerio valdžia esanti perdaug nuolaidi, “neina 
užtenkamai toli.”

Panašios tendencijos vyrauja ir kitose valstijose 
republikonų partijoje, bet jos nepasireiškia taip viešai 
ir aštriai, kaip New Jersey valstijoje.

Vadinasi, Mr. Case turi nemaža priešų savo paties 
partijoje. Tie jo republikonai priešai vadina jį “kai
riuoju,” vadinasi, pavojingu Amerikai!

Prieš Clifford P. Case demokratai išstatė savo 
didatu kongresmaną Charles H. Howell.

dyti ir faktas, jog rusai 
planuoja Berlyną perstaty
ti ir dalinai atstatyti jau 
visiškai pagal sovietinių 
miestų šabloną ir raudonų
jų meno dėsnius. Norima, 
ir tai gana greitu laiku, 
neabejotinai germanišką 
Berlyną paversti lyg ir va
karine Maskva. Tokios bent 
tendencijos matomos iš so
vietiniame Berlyne dabar 
atidarytos parodos, kurioje 
kremliniai architektai dide
liais modeliais demonstruo
ja būsimos komunistinės 
Vokietijos sostinės naująjį 
veidą. Kaip ir visa sovie
tuose, taip ir šis sumany
mas įspaustas į specialinių

kan-

REPUBLIKONAI MAKARTISTAI sugalvojo 
kį, kuriuo pasiryžo Mr. Case visiškai “sumalti į 
tus.” Makartistai turi užtenkamai priemonių,—kurias, 
jie renka iš patvorių,—naudoti prieš tuos, kurie jiems 
nepatinka, nežiūrint, ar nepatinkamieji būtų 'republiko
nai, demokratai, socialistai ar kurie kiti.

Jie pasikvietė talkon tūlą Bella V. Dodd, kuri tar
nauja valdžiai kaip šniukštinėtoja prieš komunistus. 
Mat, ši Bella Dodd kadaise pati buvo komunistų partijos 
narė ir iš ten dėl politinių šelmysčių išmesta.' O šian
dien kiekvienas, kuris iš tos partijos tampa išmestas, 
iau skaitomas labai gudriu, viską žinančiu ir geriausiu 
šalies patrijotu. -u

Ir štai ši Bella Dodd pareiškia Newarko dienraščio 
“Star-Ledger” bendradarbiui, kad ji žinanti, jog kandi
dato Case sesuo, mokytoja Adelaide Case, kadaise pri
klausė “komunistinio fronto organizacijoms”! Miss 

1 Case šiuo metu mokytojauja Michigane.
Kilo baisus skandalas! Pagalvokite: kandidato se

natoriaus vietai sesuo yra pavojinga, subversyvė, tokia 
ir kitokia moteriškė!

Kandidatas Case nusigando. Per tūlą laiką jis at
sisakė net kalbėti mitinguose, kurie buvo ruošti rinki
miniams reikalams svarstyti.

•Pagaliau, prispirta prie sienos, ilgaliežuvė Dodd ' 
pareiškia: ji mananti, gal ne tą Miss Case ji turėjo 
galvoje, kai kalbėjosi su laikraščio reporteriu; ji dabar 
mananti, jog tai buvo kita Adelaide Case!

Kandidatas Mr. Case tuomet atsikvošė ir vėl prade- į 
jo sakyti kalbas, atmušdamas savo priešų melus, atmuš- 
damas šmeižtų politiką.

.Praėjusį sekmadienį Mr. Case sakė kalbą per te
leviziją ir joje pabrėžė:

—Aš neišsižadu savo sesers; aš myliu ją, kaip jūs 
visi kad mylite savo seseris.

Ten pat jis priminė:
—Šmeižkite mane, kiek norite, bet palikite ramybė

je mano sesutę...
Mr. Case teisingai dar pastebėjo:
Šiandien jūs šmeižiate mane, o rytoj darysite tą pa

tį įsu kuo nors kitu... Tai nešvarus biznis...
Teisybė, kad biznis nešvarus,—šlykštus. Bet keis

čiausia, mūsų nuomone, yra tai, kad Mr. Case pripažino, 
jog jo sesuo, kai ji prastai jautėsi, kadaise, priklausė 
kažin kokiai kairiųjų “studijų grupei.” j

Gerai padarė demokratų partijos kandidatas kon- 1 
gresmanas Howell, atsisakydamas r šitą ragangaudystę 
kištis. Jis pareiškė: aš diskusuosiu tik esminius klau
simus, neliesdamas tų, kuriuos prieš mano oponentą | 
iškėlė šmeižikai makartistai.

triu- 
mil-

numato, kad 10-15 metų bė
gyje Berlynas jau galėsiąs 
įgauti neabejotiną sovieti
nių miestų charakterį.”

Dabar, klausia Draugas, 
“Ar 60 milijonų tauta pa
kęs savo sostinės sudarky
mą?”

Nežinia, ką toji 60 mili
jonų tauta darys, bet kyla 
kitas klausimas: ar 60 mi- 

I Ii jonų tauta susivienys?
Tie nelabieji rusai jau se- 

I niai siūlo, kad jie susivieny
tų, kad jie patys savo šalį 
(apvienytą) valdytų ir iš
gelbėtų Berlyno statybą 
nuo “rusinimo.”

Bet Vakarų Vokietijos 
i krikščionių demokratų par- 
i tijos vadovai, katalikai, 
j piestu stoja prieš vokiečių 
I tautos apvienijimą. Jiems 
kraštai pritaria ir lietu-

- viškieji jų “broliai Kristu
je” iš Draugo pastogės! Va
karų Vokietijos klerikalai 
stoja už tai, kad jų šalis 
būtų ginkluojama ir ruo
šiama prieš Tarybų Sąjun
gą, o tai reiškia ir prieš 
Rytinę Vokietiją, karui!

Bet įdomiausias (ir žiop
li ausias) dalykas telpa ta
me pat Draugo straipsny
je apie pačią Maskvą.

Marijonų laikraštis rašo., 
jog tuomet, kai rusai vo
kiečių Berlyną “rusina,” tai 
rusu Maskva “vokietina.” 
Pasiskaitykite:

“Bet savąją sostinę so
vietai stengiasi kaip tik 
modernizuoti, artinti prie 
Vakaru didmiesčiu nuotai
ku ir stiliaus. Skelbiama, 
kad viename naujųjų Mas
kvos dangoraižių, pirmaja
me augšte atidarytas di
džiulis restoranas - kavinė, 
vardu Lenin. Ir tame Le
nine pirmą kartą po revo
liucijos patarnautojai ap
rengti vakariniais drabu
žiais (kietomis baltomis 
krūtinėmis) ir svečiams iš
nešioja kavą ir valgius 
brangaus porceliano induo
se. Kavinės salonai išklo
ti brangiu marmuru, lubo- 
se pakabinti krist aliniai 
sietynai, langus ir nišas 
dengia sunkios užuolaidos.”

Matot, kas, anot Draugo, 
ten vyksta! Berlyną rusi
na, Maskvą vokietina! At
rodo, kad rusai visiškai 
prarado lygsvarą.

Bet nieko panašaus nėra. 
Tai tik klerikalų rašytojo 
kliedėjimai.

Modernizuojama, graži
nama Maskva, modernizuo
jamas ir gražinamas Berly
nas. Tą pati galime pasa
kyti ir apie Vilnių, ir apie 
Kauną, ir apie kitus socia
listinius miestus. 

--------------------------- ---------

Įvairios Žinios
Paryžius. — Premjeras 

Mendes-France turėjo pasi
tarimą su gen. Charles de. 
Gaulle. Manoma, kad po 
šio pasitarimo degaulistai 
parlamente visais būdais 
palaikys vyriausybės dar
bus.

Londonas. — Iš Tarybų 
Sąjungos sugrįžęs Lordas 
Coleraine sako, kad Sovie
tai norį matyti Britaniją 
nusiginklavusią fiziniai iv 
psichologiniai. Iš kitos pu
sės, Tarybų Sąjunga neno
rinti naujo karo.

Apgina savo seserį
Trenton, N. J. — Spalio 

17 d. per radiją ir televi
ziją kalbėjo republikonų 
kandidatas Clifford Case. 
Jis gynė savo seserį Ade- 
lade Case. Ji esanti gera 
ir ištikima amerikietė. Da
lykas, mat, tame, kad reak
cionieriai iš tos pačios re
publikonų partijos apkalti
no, kad būk Adelade pri
klausanti prie “subversy- 
viškų” organizacijų.

MOTERŲ KAMPELIS 4
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Ji turėjo pasirinkti verstiną 
motinystę ar kapą

Jauna, graži Rita McKen
na spalio 11-tos rytą neat
ėjo į darbą medikališkų 
reikmenų ir chemikalų ga
mykloje mažame Tucka
hoe miestelyje. Nėra žinios, 
kiek jos būtų pasigedęs 
samdytojas. Tačiau šapoje 
radosi taip p a t” jaunas 
John Forsander, kuris rū
pestingai laukė vakaro. 
Laukė sužinoti, dėl ko Ri
ta neatėjo.

Sulaukęs vakaro, jaunuo
lis leidosi pas Ritą į na
mus, bet jos ten nerado. 
Sužinojo, jog jau pora die
nų, kai jos ten nematė. 
Nuskubėjo jis pas žmones, 
pas kuriuos Rita žadėjusi 
poilsiauti gale savaitės. Ri
tos nerado. Tie jos prie- 
teliai sakėsi nieko apie Ri
ta nežinančiais. Sekamas 
jo žygis buvo policijon. 

.Policijos pastangos baigėsi 
atradimu 
xe netoli

Ritos kūno Bron- 
jūros įlankos.

* *
Kas, už ka atėmė gyvy

bę?
Rita buvo nėščia.
Nėščia! Magiškas žodis! 

Vienai jis yra didžiausio 
džiaugsmo ir laimės šalti
niu, kitai — išgąsčiu, nusi
vylimu, prasidėjimu skur
do, alkio, paniekos. Bet ar 
dėl to ji turėjo mirti? Ar 
ji tik viena tokia?

Tame ir yra didžiausia 
nelaimė, kad tokių — tūks
tantinės minios, 
proto žvilgiu imant 
teisinama 
liančiai skaudu, kad 
na turi dėl to mirti.

Dabar yra suimti trys 
Gal bus suimtu 
Juos kaltins už

Sveiko 
nepa- 

kriauda ir ge- 
ir vie-

girdėtų vaitojimo nei maty- i 
tų. Operacijas daro bile | 
kas, kas turi drąsos, dar 
dažnai prigavingai, šarlata
niškai pasivadinę dakta
rais, jais visai nebūdami. 
Po operacijos greičiausia 
išvaro namo, kad patys bū
tų saugūs, jei pasitaikytų 
nuožiūra, krata, arba kad 
ligonė ten pat nesusirgtų. 
Ir ten pat susirgusiai nėra 
ko laukti pagalbos, jos ne
gaus. Juk šaukimas dakta
ro operacininkams reikštų 
savęs išdavimą. Jos veik be 
išimties yra atvykusios be 
palydovų, tad priemones 
pasiekti namus turi atras-1 
ti savo pajėgomis.

Visa tai darosi dėl to, 
kad dorovės ir žmonišku
mo sargais apsimetę veid
mainiai verčia darbo mote
ris tapti gimdymo mašino
mis, nežiūrint, ar jos turi 
tam sąlygas ir palinkimo, 
ar ne.

Prieš informaciją apsau
gai nuo nėštumo ir prieš 
legalizavimą operacijų jų 
reikalingoms gars i a u s i a 
bliauja tie, kurių “gaspadi- 
nės,” “sekretorės,” “sese
rys” ar oficialiosios žmo
nelės tas apsaugas gauna 
pas gerai apmokėtus pri
vatinius daktarus. O pasi
taikius netikėtumams, “iš
važiuoja atostogų Bermu- 
don.”

Ar gražuolė Rita turėjo 
rimtų priežasčių abortui? 
Daleistina, kad galėjo tu
rėti.

šaukštai šalto vandens 
šaukštai cornstarcJL 
šaukšteliai Soy Sawcc 
šaukšteliai cukraus 
šaukštai kiniško brown1 2i gravy sauce

Pipirų pagal skonį. Drus- 
( kos čia nedėta, nes kiniš- 
! kai darosi be druskos, o 
j valgoma užsipilant Worces
tershire sosu, kuris yra sū
rus. Valgant be soso, dėk 
druskos i viralą, v v

Paspirgink mėsą rieba
luose. Sudėk svogūnus, cel
ery ir uždengtus pašutink. 
Supilk verdantį vandenį ir 
pavirk palengva iki daržo
vės suminkštės. Sudėk ge
rai nusunktus daigus 
(sprouts) ir pakaitink iki 
užvirs.

Sumaišyk krakmolą (corn
starch) ir prieskonius $sal- 

į tame vandenyje. Suprfk j 
mišinį. Pavirk porą minu
čių. Nukaisk. Paduow su 
virtais ryžiais ar su tam 
tyčia parduodamais krau-

noodles (keptais makaronė- 
liais).

Nemėgstant svogūnų sko
nio, geriau vartoti saldes- 
niuosius, ispaniškus, arba 
ir visai nevartoti (ispaniš
kų ilgis trumpesnis už plo
tį, plokšti).

Nenorint vartoti krakmo- ' 
lo sutirštinimui viralo, var
toti mažiau vandens. Be 
tirštintojo viralas atrodys 
praskydęs, nesusi jungęs, 
tačiau tas n e m a žiną jo 
maistingumo. Skoni žymiai 
pagerina ir
padidina, jei vietoje van
dens vartosi buljoną.

Chop suey

maistingumą

A; 
gaminimui, 

yra daug •
Ji buvo atvykusi iš Eu- į receptų. Tūli patarę’ ^ėti 

tik prieš penketą '• gfybų. Dar kiti vieton tų 
Gyveno pas vedusią ■ vienu daigų, deda No. 2-ro

- * ’ 1 į maišytų kiniškų

prieš penketą '• grybų. Dar kiti vieton tų

St. Paul, Minn. — Nors 
senatorius Humphrey buvo 
sumanytojas Kongrese nu- 
legalizuoti Komunistų Par
tiją, tačiau jo oponentas re- 
publikonas paskelbė jį “ko
munistų simpatiku.”

Washing tonas.—Sakoma, 
kad mūsų vyriausybė yra 
pasiryžusi suteikti Pakista- 
nui .$40,000,000 paskolą. Už 
tai Pakistano vyriausybė 
taip pataikauja Amerikos

TEGU DABAR SKAITYTOJAS pagalvoja: jeigu 
ragangaudžiai makartistai šitaip puola savo par
tijos žmogų, tai kaip gali bent koks žmogus tikėtis iš jų 
kokio nors padorumo?!

Na, o jeigu kandidato Case sesuo ir buvo “komu
nistinio fronto organizacijų” narė, tai. kas? Ar brolis 
gali atsakyti už savo sesers veiksmus, o sesuo už brolio? 
Ar maža yra Amerikoje ir visame pasaulyje žmonių, ku
rių artimieji—seserys, broliai, tėvai, vaikai, — skiriasi 
savo pažiūrose, savo nuomonėse?

Šis įvykis New Jersey valstijoje dar kartą paro
do, kaip žemai yra nupuolę reakcininkai, vadovaujami 
McCarthy’o ir jam panašių gaivalų!

Tai rodo, kad Amerikos žmonės turi prieš juos 
griežtai kovoti.

Ką New Jersey valstijos balsuotojai šiuo reikalu 
pasakys, matysime lapkričio 2 d.

Los Angeles, Calif.—Vi- 
ce-prezidentas Nixon sako, 
kad tiktai republikonų par
tija gali pastoti kelia Ame
rikos socializmui. Demokra
tai jau beveik buvę socia
lizmą įsteigę!

Belgradas. — Iš “Free 
Yugoslavia” radijo stoties 
programos tapo sulaikytos. 
Jose būdavo smerkiamas 
Tito režimas. Jas teikdavo 
jugoslavai, šio režimo prie
šai.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trėčiad./ spalio (Oct.)- 20, 1954

Mexico City. — Teismo 
oagalba bandoma išimti iš 
kalėjimo Jaime Rosenher- 
gą, pabėgėlį iš Guatemalos 
nuo fašistinio režimo. Jis 
laikomas kalėjime Meksiko
je, nes Guatemalos valdžia 
reikalauja jo sugrąžinimo.

Ankara. — Turkijos val
džia staiga nutarė rinki
mus atidėti iki ateinančių 
metų birželio mėnesio. Rin
kimai turėjo įvykti lapkri
čio pabaigoje.

Washingtonas. — Pakis
tano premjeras Ali jau 
pradėjo pasitarimus su mū
sų vyriausybės pareigū
nais. Jis čia išbus visą sa
vaite.

Washingtonas, — Gautas 
pranešimas iš Saudi Ara
bia, kad ji nebenori ir ne
beprašo jokios amerikoniš
kos pagalbos. Amerika tu
rinti uždaryti veikusią Sau
di Arabijoje savo misiją.

Amman, Jordanas. — Į 
parlamentą išrinktas komu
nistas Abdel Qader es-Sa- 
leh. Tai pirmas toks atsi
tikimas: Jordano istorijoje.

asmenys, 
daugiau. 
Ritos mirtį. Vienok vyriau
siojo prasikaltėlio kaltina
mųjų suole nebus. O tuo 
didžiuoju kaltininku yra 
mūsų šalies nuostatai, ku
rie motinai ir vaikui ne
teikia jokios paramos, tuo 
natimi sykiu prievarta vers
dami kiekvieną moterį tap
ti motina.

Rita buvo viena tų, kuri 
nenorėjo ar neišgalėjo mo
tinystės. Ji nenorėjo ir mir
ti, tik norėjo pasiliuosuoti 
nuo vaisiaus. Tam ieškojo 
pagalbos ir tarėsi, radusi. 
Visuomet rasis, kol bus to 
ieškančių. Vieni tai daro 
būdami tam kvalifikuoti, 
kiti ne. Vieni daro pasi
gailėję maldaujančių, kiti 
tikslu pelnytis.

Tūkstančiai moterų—dar-1 
bininku ir vidurinės klasės. 
dukterys, merginos ir žmo
nos — pergyvena tas nele- Į gis, sveikas ir nėra perdaug

ropos tik 
metų. < 
seserį su jos šeima maža-; kenuką 
me miestelyje. Jos darbo daržovių 
srityje daug darbininkų dar vegetables). Yra 
neorganizuoti, dėl to uždar- i su svogūnų laiškais ir kito 
biai menki. Gal būt, kad kiomis priemaišomis. Z. 
jie neišgalėjo apsivesti, ar-; 
ba neišgalėtų vieno uždar-' 
biu auklėti šeimą, jeigu ir 
apsivestų. Dar galėjo prisi
dėti ir tas, kad nėštumas 
įvyko jiems dar nevedus.
Ritai, kaip katalikei, galė
jo pasibaisėti b ū s i m i e j i 
priekaištai, kad ji paraga
vo nešventinto vaisiaus.

Už verstiną motinystę, už 
nebuvimą nelaimingoms pa
galbos, ateities daugiau ci
vilizuota visuomenė žiūrės į 
mus, kaip i laukinius.

M-tė

maišytų
(mixed Chinese

daromu

Ric de Janeiro. — Jau dvi 
savaitės prabėgo po Brazi
lijos rinkimų, bet dar neži
noma, kas tuos rinkimus 
laimėjo. Todėl keliamas 
klausimas apie , reformavi
mą rinkimu sistemos. V i-

Today’s Pattern

Į bvb bu vieži Z/UVCIillb \ .

* I chop suey yra skanus vai-!

gališkas operacijos. Tūks
tančiai nuo jų miršta kas 
metai. Tačiau tūkstančiai 
kitų vis viena seks jų pė
domis ir mirs, kol nebus pa
naikinta ta beprotiška prie
varta. Gi prie dabartinių 
mokslo žinių ir įrankių to
bulumo veik visų gyvybė 
galėtų būti išsaugota, jei 
tokios operacijos būtų da
romos tam skirtose ligoni
nėse, ekspertiškomis ran
komis, su pilnutina ligonės 
priežiūra.

Medikališki ekspertai sa
ko, kad nenatūraliai per
traukus nėštumą ligonei

brangus, taipgi greit pada
romas. Sekamas kiekis yra 
šešiems.

į puoduko sviesto ar oleo 
svaras plonais, siaurais 

rėžiukais skersai raumenį 
supiaustytos mėsos (jei kie
ta, turi būti pavirta pir
miau, kad spėtų išvirti su 
daržovėmis sykiu, neperyi- 
rus daržovių). Gali būti 
jautiena, veršiena, paukš
tiena, arba ir mažieji vėže- 
liai (shrimps), 
ka liesa, gerai 

’.iena.
2 puodukai

piaustytų svogūnų (smul
kiai piaustyti skaniau, ku
riems svogūnai nėra pa
trauklūs)

4 puodukai smulkiai su- 
piaustytų celery, . kenukas 
Chinese Bean Sprouts

Šeimininkėm
Kiniškas chop suey

Mėgstantiems mišrų mė
sos su daržovėmis valgį

/
DOLL CLOTHES

EACH CUT
FROM

ONE PIECE

Taipgi tin- 
išvirta kiau-

skersai su-

9186
FOR DOLL

14"—22’

Pattern 9186 for dolls 14. 16. 18. 
20. 22 inches tall. Yardage rcqutafc- 
ruonis in pattern. Use gay scr^#.

per tiška priežiūra ir be
maž tiek pat poilsio, kaip 
po gimdymo. O kaip da
bar yra

Auka nuvedama į kokį 
užkaborį, kad niekas ne-

Užsakymų su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



Chicago, III.
LABDARYBĖS VAKARĖLIS 

PUIKIAI PAVYKO
Ačiū lietuvių moterų kultū

ros klubui, kuris buvo pasiė
męs sau už tikslą surengti žai
slų vakarėli naudai sergančio 
Leono Valančiaus, vakarėlis 
puikiai pavyko Mildos svetai
nėje.

Nors metu vykimo į šį vaka
rėlį Chicagoje trankėsi perkū
nija ir prapliupo lietus lyg iš 
kibiro, o visgi nenubaidė ir ne
atgrasino žmonių atvykti va- 
karėlin. Iš visų Chicagos apy
linkių žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Apsėdo visus puoš
nius stalus, vieni ėmėsi berti 
kauliukus, kiti kazyromis loš
ti, dar kiti vaišinosi prie baro 
bei vakarieniavo virtuvėje.

Vakarėlyje teko matyti ir iš 
rytinių valstijų atvykusių sve
čių, binghamtonictę P. Jasilio- 
nienę, eastonietį Tilviką ir ki-

Be to, labai gausiai buvo 
prinešta dovanų. Tų dovanų 
zawhno metu buvo leista ir iš- 
laimėjimams. Laimingiausiu 
buvo “jaunuolis” aštuoniasde
šimt metų amžiaus Lapinskas. 
Pagal iškirstas skylutes irgi 
daug kas ką laimėjo.

' Kaliforniete Dementienė šį 
kartą nebuvo tiek laiminga, 
kaip būdavo seniau, gyvenant 
jai Chicagoje, bet visviena lai

mėjo. Drg. Juodaitienes iškep
tas pyragas atiteko Rudaičiui. 
Juodaitienes dukra Rūta irgi 
šypsojosi laimėjusi, taipgi ir 
Vincas Bogden.

Kada svetainėje ėjo lošimai, 
tai kankliečių grupė teatro es
tradoje darė pratimus ruošda
miesi festivaliui. Paskui po 
komanda F. Jordan ir M. Ur- 
bikas, jų tarpe Judzentavičius, 
Dauderis ir daug kitų prie bu
feto linksmino visus su įvairio
mis komiškomis dainelėmis.

R. Š.

Youngstown, Ohio.
GAMINS DAUGIAU PLIE

NO, BET AR ILGAM?
Laikraštis “Steel” rašo, kad 

plieno produkcija pagerėsianti 
visu plotu. Mahoning Valley 
plieno įmonėse čia buvo nupuo
lus produkcija žemiau 55%. 
Pereitą savaitę, anot plieno 
organo, pakilusi iki 60%.

Bet keista, kad laikraštis 
nieko nesako apie pašaukimų 
paleistų darbininkų, kurių čia 
skaičius siekia per 10,000.

Iš visko rodosi, kad pagerė
jimas politiniais sumetimais 
artinantis lapkričio 3 d. balsa
vimams. Republikonams labai 
reikia įšvirškimo produkcijos 
eleksyro tomis keliomis savai
tėmis, kad va “gerovė” grįžta. 
Pagyvensime, pamatysime

MONTREAL, CANADA
SPYNOS ĮSTATYMO BYLA 
GALI PASIEKTI AUKŠČIAU

SI TEISMĄ LONDONE

Negarbingojo Spynos Įsta
tymo (Padlock Law) Kvebeko 
provincijoje legalumo klausi
mas, kurį Aukščiausias Kana
dos Teismas nagrinės kada 
nors pradžioje 1955 m., kaip 
pareiškė teisingumo ministeris 
Stuart Garson, gali atsidurti 
į aukščiausią Anglijos imperi
jos teismą (Privy Council), 
Londone, Anglijoje. Nors Ka
nada dabar jau panaikinusi 
apeliavimą į š,į teismą (toks 
įstatymas pravestas 1949 m. 
gruodžio men.), bet byla prieš 
Spynos Įstatymą prasidėjo 
pradžioje 1949 m., todėl ši byla 
dar gali būti apeliuota ir dabar 
bet kurios pusės..

Kaip žinia, Spynos Įstatymas 
buvo išleistas premjero Dup- 
lesio valdžios 1937 metų. Va
dovaujantis šiuo įstatymu, at
torney-general (provincijos 
teisių ministras), kuriuo yra 
pats Maurice Duplessis, gali 
duoti įsakymą užrakinti plum- 
bota spyna bile stubą ar kitus 
pastatus, jei, jo nuomone, ten 
propaguojama komunizmas.

kaip ilgai tvers tas pagerėji
mas.

Redarbis

Lietuvos Sūnus —Išeivis
-------- P.^p SUSNINKŲ JURGIS-------

(Tąsa)
Tai štai kokią garbę gavo karžygis, 

laimingai užbaigęs pirmą didžiausią pa
saulinį karą. Tebūna garbė tau, mielas 
karžygį, ilsėkis ramiai Dėdės Šamo že
melėje, kurią brangindamas savo gyvas
tį paaukojai!

XIV-TAS SKYRIUS

^JURGIS VĖL SUAREŠTUOTAS
Sugrįžęs iš Dėdės Šamo armijos Jur

gis gavo tą patį darbą, iš kurio buvo pa
imtas. Ten išdirbo virš trijų metų, ir 
paskui su daugeliu kitų darbininkų bu
vo paleistas, nes jau buvo įsisiūbavusi 
depresija. Bet jo laimei po keleto mė
nesių bastymosi po fabrikus jis gavo ki
tą darbą mašinšapėje. Tai buvo nesun
kus, bet labai įkyrus darbas. Jis turėjo 
grainuoti labai mažyčius geležinius šmo
telius, iš kurių paskui padarydavo viso
kius retežėlius mašinoms sukti. Su tais 
mažyčiais preso iškirstais šmoteliais nu- 
grainuodavo ir pirštus iki kraujo.

Kaip žaliuką, Jurgį formanas prista
tė nekuriam laikui dirbti prie senuko, 
kad tas jį pamokytų. Nors senukas ne
buvo formanas, bet žinojo puikiausiai 
visus darbus. Tautybės jis buvo čeko- 
slovakas, dar tvirtas, vikrus ir labai 
draugiškas.

Su juomi dirbdamas Jurgis keletą 
dienų pastebėjo, kad senukas vis kreipia 
pasikalbėjimo temas prie darbo žmonių 
gyvenimo ir jų vargingos būklės.

Jurgiui, žinoma, tai buvo labai mūlo- 
dalykas, nes jautė, kad senuko as

menyje surado idėjos draugą, klasiniai 
susipratusį darbininką. Juodu daug 
kalbėjosi apie darbininkų klasės vis blo
gėjančią padėtį, apie masių kai kurios 
dalies tamsumą, apie nesupratimą, kas 
yra jų priešai, kas jų suvedžiotojai, ku
rie įsiskverbę jų tarpan, kartais ir va
dovybėje, ir kurie tik migdo, nukreipia 
dėmesį nuo kovos, apgaudinėjo.

Senelis sako:
— Čia jau yra šiokia tokia unija, bet 

kas iš jos? Vietoje ginti darbininkus 
ir jų reikalus, ji juos demoralizuoja ir 
padeda fabrikantams dar labiau išnau
doti darbininkus.

— Viskas, tėvuk, priklauso nuo pačių 
darbininkų, nuo unijos narių. Jei tik 
jie tėmytų savo unijos vadų darbus, 
nuolat, kas mėnesį laikytų unijos susi
rinkimus, tuomet ir vadai nepajėgtų da
ryti, kaip jie nori. Patys nariai juos 

pamokytų, o vadai turėtų skaitytis su 
klaugumo valia; juk, tėvuk, gerai žinote 
Amerikos Darbo Federacijos prezidentą 
Samuelį Gompersą. Jis be abejo nu
mirs greitai. Narių apsileidimo dėkui 
jis kas metai tampa unijos pirmininku. 
Jis ir tokie kaip jis patampa amžinais 
vadais, vadukais, carais, carukais...

Jie gauna dideles algas, unijistai su
deda kas mėnuo savo duoklėmis. Kai ku
rie tų unijų vadai jau seniai išsigimę į 
kapitalistus. Jų uždavinys yra unijų 
narius apgaudinėti, o ne šviesti. Kuo 
unijų nariai tamsesni, tuo jie paklus
nesni tokiems vadams ir fabrikantams,
darbdaviams.

Seneliui, kaip atrodė, šie Jurgio žo
džiai labai patiko ir jis jiem karštai pri
tarė. Kitą dieną jiems besikalbant apie 
šį ir tą senelis sako:

— Turiu sūnų, advokatą, kuris jau 
treti metai kaip šiame mieste eina teisė
jo pareigas. Deja, mes, tėvai, juom di
džiuotis negalime... Jis nuo mūsų skir
tingas, kaip naktis nuo dienos...

Sūnus teisėjas? It žaibas Jurgio gal
von dingtelėjo mintis: ar tik perdaug 
neišsiplepėjau? Paskui jis paklausė:

— Kaip jūsų, tėvuk, pavardė?
— Thonis Kračiatsky, — šypsodama

sis atsakė senelis. Ir užklausė Jurgį:
— Mielas drauge, aš įskaitau tavo 

veide, kad tie keli mano žodeliai tave ne
maloniai nuteikė. Kame priežastis? Ar 
tu mano sūnų pažįsti? .

— Taip, tėvuk, aš tavo sūnų pažįstu 
perdaug gerai!

Reiškia, senelis iš jo veido, iš jo ■ iš
raiškos atspėjo, išskaitė. Jurgis tik da
bar suprato, kad turi reikalo su dalykus 
gerai suprantančiu, apsišvietusiu žmo
gumi. Paskui jis nieko neslėpdamas 
pasakojo seneliui viską: kaip tas jo sū
nus teisėjas jį nubaudė, koks jis žiaurus 
ir kaip ištikimai jis turčių reikalams 
tarnauja.

Senelis klausėsi įtemptai, su dideliu 
rimtumu. Pagaliau jis sakė:

“Mielas drauge, dėl to, kad mano sū
nus teisėjas, neprivalai manęs bijoti. 
Tėvai negali imti atsakomybės už savo 
vaikų darbus. Mes abu, jo tėvai, sun
kiai dirbome, kol jį išmokslinome ir ma
nėm, kad ne tik mes, tėvai, senatvėje tu
rėsime kur galvą priglausti, bet. sū
naus, advokato, asmenyje visa darbinin
kų klasė turės savo reikalų saugotoją ir 
gynėją. Taip, mes to norėjome ir pagei
davome, bet jei mūsų sūnus pasirinko 
kitą gyvenimo kelią, išnaudotojų reikalų 
gynėjo kelią, ką mes galime padaryti? 
Jis mūsų neklauso, bet ir mes su jo rei
kalų neturime!” ,

Paskutinius žodžius senelis ištarė su 
dideliu susijaudinimu. Kiek palaukęs 
jis pridėjo:

“Su manim, sūnau, gali kalbėtis kaip- 
su tikru tėvu. Matau, kad tu esi jau
nuolis, kokių mūsų šalyje dabar labai 
mažai yra. Nemanyk, Jurgi, kad aš ta
ve pažįstu tik nuo to laiko, kai atėjai 
dirbti į šitą fabriką. Ne, aš daug anks
čiau tav-e pažinojau ir tavo asmenyje 
mačiau drąsų kovotoją už darbo žmonių 
būvio pagerinimą....

(Bus daugiau)

Taip atsitiko su John Switz- 
man, Labor Progressive Parti
jos organizatorium. 1949 m. 
sausio 29 d. ant’ jo gyvenamos 
stubos durų buvo uždėta spy
na. Jis užvedė bylą prieš šį, 
kaipo nekonstitucinį įstatymą, 
žemesnysis teismas, taipgi 
Kvebeko apeliacijos teismas 4 
prieš vieną, pripažino įstaty
mą teisėtu. Vienas, tačiau, 
apeliacijų teismo teisėjas, Gre
gor Barclay pasilaikė tos nuo
monės, kad Spynos Įstatymas 
yra prieškonstitucinis, nes lie
čia kriminalius įstatymus, o 
tas priklauso federalei valdžiai. 
Jis mano, kad kol federalis 
parlamentas nepaskelbė komu
nizmą nelegaliu, tol, jis sako, 
“negali būti jokio pateisinimo 
užrakinimui 'stubos, kuri buvo 
naudojama, legališkiems tiks
lams.”

Dėl tos priežasties ši byla ir 
yra patekusi į Aukščiausįj.į 
Kanados Teismą.

10 “DANTISTŲ” PRISIPAŽI
NO KALTAIS

Dantų chirurgijos Kalidžius 
Kvebeko provincijoje pradėjo 
griežtą kampaniją sulaikymui 
nelegališko dantų taisymo. Tuo 
užsiima dirbtinių dantų gamin- 
tojai-technikai. Jie, mat, su
deda pacijentams naujus dan
tis už daug pigesnę kainą, ne
gu dantų gydytojas.

To rezultate 22 tokie prakti- 
kantai yra apkaltinti. Tačiau 
iš jų, tik 10 prisipažino kaltais 
ir jie teismo liko nubausti po 
$50. Kiti neprisipažino prie 
kaltės ir jie laukia aukštesnio 
teismo,

PASIBAIGĖ C1GARETŲ 
KAINŲ “KARAS”

Kvebeko provincijoje, turbūt 
rūkoriai moka aukščiausią kai
ną už cigaretus Kanadoje, čia, 
mat, apart federalių taksų dar 
yra ir provincialiai taksai, to
dėl čia už 20 eiga retų pokelį 
reikia mokėti 37c., kuomet, pa
vyzdžiui, Ontario provincijoje 
tik 33c. Tačiau didžiosios krau
tuvės ir kai kurios vaistinės, 
kad prisitraukti klijentus, pa- 

1 tys apmokėdavo provincialius 
taksus ir parduodavo taipgi tik 
po 33c. pokelį. 

i Tabako krautuves ir šiaip 
mažesnės krautuvėlės to nega
lėjo padaryti ir todėl per ke
lis metus vedė “karą” prieš di
džiąsias krautuves, kol paga
liau laimėjo. Dabar vėl visur 
pardavinėjami cigaretai po 37c 
už pokelį.

50 PO $10 LB PARAMAI!
Su 15-ta diena šio mėnesio 

prasidėjo LIAUDIES BALSO 
vajus gavimui naujų skaityto
jų, atsinaujinimui senų ir su
kėlimui finansinės laikraščiui 
paramos. Montrealo apylinkei, 
kaip matome, paskirta gauti 20 
naujų skaitytojų ir sukelti 600 
dol. atiku.

Kiek liečia Montrealo ir apy
linkės lietuvius, ypač Liaudies 
Balso skaitytojus bei jo rėmė
jus, agitacijos nereikia. Visi 
žino reikalą ir supranta laik
raščio svarbą. Tačiau vienas 
dalykas vertas dėmesio: kaip 
visur, taip ir laikraščio išleidi
mui reikmenys perneša didelį 
kainų pakilimą. Todėl, kad už
tikrinti Liaudies Balso išsilai
kymą per sekančius metus, pa
skirtos aukų sukėlimui kvotos 
turi būti išpildytos su dideliu 
kaupu. Montrealiečiai visuo
met parodė didelį ir puikų duo- 
snumą. Nereikia abejoti jie 
tą padarys ir šiemet. Kad už
tikrinti Montrealo apylinkės 
garbingą atsistojimą spaudos 
vertingųjų eilėse, lai prigyja 
mūsų širdyse obalsis: “KAS
GALI, AUKOJA DAUGIAU, 
BET MAŽIAUSIAI PO $1.0! 
REIKIA 50 ŽMONIŲ, KURIE 
DUOTŲ PO $10. Kiti kad ir 
po mažiau, ir mes montrealie
čiai atliksime savo užduotį, 
kaip atlikdavome pirmiau.

Taipgi senieji Liaudies Bal
so skaitytojai, būkite malonūs, 
nevilkindami, prie pirmos pro
gos tuojau atsinaujinkite pre
numeratas.. Tas duos geresnių

New Yorko Žinios
Demokratai kandidatai 
smerkia Wilsona

Abu demokratų gubernatori- 
niai kandidatai savo kalbose 
smerkė Wilsono išsireiškimą 
ant bedarbių. Tą patį padarė 
ir Franklin D. Rooseveltas, 
kandidatas į prokurorą.

Demokratų kandidatai sako, 
jog Wilsono atsiprašymas po 
to, kai iš liaudies kilo audra 
protestų, nepakeitė . republiko- 
nų administracijos atsinešimo 
j darbininkus. Sako, darbais 
jie neparodė ir dabar nerodo 
pastangų darbo žmonių padėtį 
gerinti.

Paskoly raketas
Areštuoti 5 Brooklyno ir 

Queens gyventojai kaip mela
gingai išgavinėję iš valdinės įs
taigos paskolas namų patai
soms. Tų paskolų tik dalį su
vartodavo, o kai kur ir visai 
nevartojo namų pataisoms. Tie 
5 dirbę kaip salesmanai-įkalbi- 
nėtojai namų .savininkams tas 
paskolas gauti, patys iš to 
glaudami stambų gautos sumos 
procentą (kickback).

Ne Italijos žemė 
buvusi priežastimi

Tardant išgelbėtąjį Queens 
bučerį Anthony Governanti po
licijai paaiškėjo kai kas naujo. 
Jis nebuvęs pagrobtas be prie
žasties, turėjęs ryšių su asme
nų nelegaliai įvežimo raketų, 
kurio dalyviai ima po $3,000 
iki $5,000 už asmens atgabeni
mą iš Italijos.

Patsai Governanti tuo būdu 
buvo atvykęs, suimtas deporta
vimui, bet iš to išsisukęs ir ti
kėjosi gauti pilietybę. Policija 
spėja, kad laike to savęs gelbė
jimo Governanti pasakė ką 
nors, už ką buvusieji jo “prie- 
teliai” biznyje jį vežė “į krū
mus”. Jį sulaikė kalėjime po 
$50,000 kaucija tikslu apsau
goti nuo kito “raido”.

East New Yorke areštuotas 
Carl Jones, 29 m., bėgiu 3-jų 
savaičių įvykdęs 30 smulkių 
apiplėšimų. Jis tai daręs trok
šdamas narkotikų. Pas jį ra
do žaislinį šautuvėlį.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Streikas nestabdytų 
pristatymo maisto

New Yorko ir apylinkės 
truckmanams .ruošiantis strei
kui, majoras Wagneris buvd 
sušaukęs atitinkamų valdinin
kų ir industrijos atstovų pasi
tarimą. Sakė, jog dės pastan
gas, kad visi maisto reikmenys 
būtų praleidžiami net jei ir bū
tų streikas. Taigi, dėl streikd 
mieste nebūtų maisto stokos. 
Ne kartą yra buvę pastebėta, 
kad paskelbus didžiuosius 
streikus tuojau pakeliama mai
sto kainos būk tai dėl stokos tų 
produktų.

Naujas biznierius
Petras Velykis nusipirko 

Bar & Grill biznį, kurio įgy
ventas vardas: New Wpldorf, 
124-01 Jamaica Ave. (121 St. 
eleveiterio stotis), Richmond 
Hill, N. Y. Nuvažiavus į Rich
mond Hill patogu sustoti šioje 
užeigoje.

Prieš kiek metų Velykis tu
rėjo tokį biznį Waterbury, 
Conn. Jis jau patyręs tame 
biznyje ir moka tinkamai ap
tarnauti kostumerius. Kada 
tik čia užeisite, rasite patį sa
vininką vietoje.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas bus 

laikomas spalio 23 d., 7:30 va
karo. Adresas: 1150 N. 4th St. 
Visi nariai malonėkite pribūti, 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Kurie dar nesate duoklių 
mokėję, pasimokėkite, kad gau
tumėte knygą, kuri jau bus ga
ga ta va gre i t u laiku.

Nekurie žinote, kad yra ruo
šiamas parengimas lapkričio 
20 d., 411 Green St., tad rei
kalinga tam vakarui darbinin
kų. Dalyvaukite šiame susi
rinkime ir apsiimkite toje pra
mogoje padirbėti.

Lauksime skaitlingai atsilan
kyti. Valdyba

Worcester, Mass.
Širdingai kviečiame visus i Aido 

Choro sociale parę, kuri yra rengia
ma sutikimui grįžtančių dainininkų 
iš tolimos Chicagos. Mass, valstijos 
meną mylinčioji visuomene pasiun
tė ten artistus-dainininkus: Aldoną 
Wallen, Oną Dirvclienę ir Joną 
Sabaliauską j Lietuvių Meno Sąjun
gos surengtą Festivalį.

Šie mūsų mylimi dainininkai be 
abejonės gerai save atsirekomenda- 
vo ir tinkamai atstovavo siuntėjus. 
Apie tai mes išgirsime Aido Choro 
surengtoje parėję jų pasilikimui. 
Pare jvyks sekmadienį, spalio-Oct. 
24 d., Lietuvių Salėje, 29 Endicotl

I St., pradžia lygiai 5-tą vai. vakare.
Kviečiame visus 

(203-205)

laimybiu gauti nauju prenume- ! 
ratų.

SUSITUOKĖ
Spalių 9 d. apsivedė May Gu- 

son-Grinevičiutė su anglų tau
tybės jaunikaičiu. Vestuvių po
kylį buvo suruošę jos teta 
Ragulienė su vyru. Jaunave
džiai medaus mėnesį praleisti 
išvažiavo į New Yorką, o pas
kiau mano apsigyventi Toron
to mieste.

LIETUVAITĖS SĖKMINGAI 
BAIGĖ MOKSLĄ

St. Willibrord, Verdun, tarp 
daugelių mokinių, baigusių šią 
aukštesniąją mokyklą, kuriems 
buvo išduota diplomos, spalių 
10 d. sėkmingai baigė su ge
rais pasižymėjimais ir dovano
mis dvi lietuvaitės, Jenė Džiau- 
gytė ir Nina Staniulytė.

Gal yra ir daugiau baigu
sių, tik tiek korespondentui te
žinoma.

SERGA
Julė Tomasonienė turėjo 

sunkią vidurių operaciją. Li
gone randasi Montreal General 
Western Division ligoninėje.

Klemensas Čekaitis nesijau
čia gerai ir sveikatos ištyrimui 
paguldytas Royal Victoria li
goninėje.

Taipgi ^Jeanette M ikonytė 
buvo operuota. Dabar ligonė 
jau namie sveiksta.
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PHILADELPHIA, PA.

IR BALIUS-n
Rengia

MOTERŲ KIJURAS SU ALDIECIŲ PAGELBA

Įvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.) 
RUB A HALL

414 Green Street Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaite ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y. ,
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New Yoiik City
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIU ŠOKIKU IR 
MUZIKALIU KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 

gražų parengimą.
ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai

Antano Metelionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit hus spausdinama 

n’, J'
atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 

Kaina tik vienas doleris. Ku- 
užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš- 
Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad- 
arba pačiam autoriui.

įdomaus pasiskaitymo, 
rie išanksto 
spausdinti, 
ministracijai 

t

Wor cester, Mass.
čia galite užsisakyti Metelionio knygą per D. G. Jusiu. 
Mažiau klapato, jis jums atliks komunikacijų darbą.

. Būtų gražu, kad ir kitose vietose literatūros platinto
jai pasirūpintų parinkimu užsisakymų metelionio kny
gos.
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Džiaugiasi chicagiečiu 
priėmimu festivalyje

Iš festivalio 1 a is v i eč i am s ra
šo :

Chicagos festivalyje mums 
kol kas neblogai sekasi. “Ker
nų Gydytojas’’ vaidinimas iš
šaukė didelės ovacijos. Prisi
eis jį ir atkartoti, 
ra i einasi. Gerai 
kad atvažiavome.

Sveikiname visus 
aidiečius ii’ visus kitus. Kai 
parvažiuosimi* viską papasako
sime.

Viskas ge- 
padai’ėme,

Jonan Juška ir 
Ge.orf/e Klimas.

(ii newyork iečių dainos ir 
muzikos atstovės festivalyje, 
kurios irgi dalyvavo progra
mose, rašo:

Tikrai įdomi ir puiki dailės 
kūrinių paroda. New Yorko 
atstovybė taipgi gerai atrodo.

Suzanna Kazokytė ir 
Mildred Stensler

Aido Choras
ĮvyksŠią savaitę pamokos 

20 ir 22. 
anksčiau, 

pamoka 8 
naujų dai-

du kartus: spalio 
Moterys susirinks 
7:30. 
vai. 
nų, 
vės 
tad

Viso choro
Mokinamės 

kurias dainuosime Lais- 
koncerte lapkričio 14-tą, 
svarbu visiems choristams

ti dabar. Valdyba

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.

Studentai klausėsi DW 
rašytojo kalbos

Apie 100 New Yorko City 
College studentų susirinko pa
siklausyti angliško darbininkų 
dienraščio Daily Worker rašy
tojo Joseph Clark kalbos. Jos 
tema buvo: “Aš mačiau Salis
bury matant Tarybų Sąjungą.’’

Clark parodinėje skirtumus 
tarp to, ką tas pats Salisbury 
per keleris metus rašė iš Mas-

ke. Parodė, kad jo raštai da
bar yra pagal New York Times 
savininkų užsakymą. Po kal
bos, studentai jį apipylė klau- 

diskusi-simais 
jos.

Jonas Bakanas, 7 1 metų, mi
rė spalio 15 d. Palaidotas 16. 
miesto kapinėse. Miestas vedė 
jo laidotuvių reikalą, kadangi 
gyveno vienas ir išsilaikė iš 
miestinės pašalpos.

Savininkė namo' prie Hud
son Ave., Brooklyne, atrado jį 
visai nusilpnėjusį. Pašaukė 
ambulansą. Be sąmonės išgu
lėjęs porą dienų, mirė neatga
vęs sąmonės.

Iš Lietuvos paėjo, rodos, nuo 
Jurbarko.
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Pasitiks sugrįžusią 
iš kalėjimo

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Patraukliai atrodo busimojo 
Laisves koncerto programa

mažino pajamas, bet taip pat 
suteikė ir liuoslaikio. Dar iš
galint iej i išlaikyti po greitą 
“žirgą’’ važiuoja i)’ nepalieka 
namie kaimynų. Juk visiems 
norisi dar kartą pasigrožėti lie
tuvių dainomis, muzikai, taipgi 
susitikti draugus. Niekas ne
nori sau to džiaugsmo skūpan
ti.

koncerto programos paskelbi
mą ir tuojau tos I savaites pa
sirodė ilgos. Norėtųsi, kad 
koncertas būtų arčiau, žino-

tiems, kuriu ruošiasi tą progra
mą teikti, taipgi 
rie niobi)izuojasi 
Jiau.

Atvyksiančių 
mot bus daug.
didėjęs nedarbas daug kam su-

ir tiems,

ty

Lapkričio 1 1-tą visi keliai — 
arti ii’ iš toli — ves į Liber- 
Auditorija.

Pietūs buvo skanūs

Flynn įspėjo neduoti 
naciams ginklą

Nepriklausoma kandidatė į 
kongresmaną Elizabeth Gurley 
Flynn spalio 1 l-tą 
ją kalbą per radio.

kė antrą
jį įspėjo, 

jog “Eisenhowerio-Dulleso nusi
statymas ginkluoti Vakarų Vo
kietiją yra pavojumi pasaulio 
taikai i)’ J. V. saugumui.’’

Flynn
nes turi užduotį sustabdyti

jog J. V. žino
tą 

ką. Jei nebus sustabdy- 
inksčiau ar vėliau atomi- 
ir hydrogen inūs bombos 

tiems patiems 
valkatoms, 

Europą... dėl 
tūkstančiu a-

ta, 
n ės
pateks į rankas
žmogžudį ngiems
kurie sužalojo
kurių dešimtys
merikonų jaunuolių tapo išžu
dyti.” ’

Nepartinis kandidatas 
iižgyrė darbietį

Piliečiu Komitetas, kuris bu- 
vo įsikūręs tikslu išrinkti neg
rą į valstijos valdžią, atsišau
kė į piliečius visų partijų na
rius, kad išrinktų Ralph Powe.

Komitetas 'sako, jog Powe 
remiamas ne dėl to, kad jis yra 
American Labor Party stato
mas. Komitetas .stengėsi, kad 
viena ar kita valdančiųjų par
tijų pastatytų negrą kandida
tu. Bet kad jos nesiteikė pa
statyti, prašo išrinkti negrą 
darbietį. Išrinkti vardan de
mokratijos.

Sugrįžusiai iš kalėjimo Re- ■ 
ginai Frankfeld pasitikti ruo- : 
šiamas masinis mitingas, ku- ‘ 
riame ji papasakos apie kali
nio gyvenimą.

Mrs. Frankfeld yra pirmuti- i 
nė, kuri jau atbuvo Smith Ak- Į 
tu uždėtą jai pabaudą. Ji 'bu- i 
vo nuteista dvejiems metams.

Mitingas įvyks spalio 20 va- i 
karą, Cornish Arms Hotel, 
23rd St. ir 6th Ave., New Yor- j 
ke. Prasidės 8:15. Kalbės ki-' 
Ii žymūs kalbėtojai ir bus me
no programa.

OPERAIORfS I
Gera mokestis, Nuolatinis uam 

puikios darbo sąlygos.

94-15 Roosevelt Avė., 
Jaekson Heights 
Te J. IL. S-167 i

Kalbanti angliškai. mylinti vai
kus. Paprastas valgių gaminimas, 
žemiau 45 metų amžiaus. Atskiras 
kambarys ii maudyne Pradžiai $45.

Saukite: ST. 4-3138
< 204 -207)

pramogas, o
bendraisiais

vai dyba (O. 
Misevičienė,

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje
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35-riij Mėty Dienraščio Laisves Sukakties Atžymejimui

KONCERTAS
RENGIA LAISVES BENDROVĖS DIREKTORIATAS

Sekmad., Lapkričio 14 November
Prasidės 3:30 vai. popiet

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE:

Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

Leonas Yonikas, Baritonas
Paikiaus talento dainininkas-solistas, iš New Yorko 

dalyvauja programoje.

Ona Dirvelienė, Sopranas 
iš Worcester, Mass. Vėl savo puikiu.talentu 

teiks mums malonumo šiame koncerte.

Jonas Sabaliauskas, Tenoras 
iš Worcester, Mass., pasiryžęs dar kartą šauniai 

išstoti Laisvės koncerte.

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainininkė-solistė taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

Shatusky Dvynukai
iš 'Tamaqua, Pa., duos akordion ir smuiko duetų. 

Puikūs grojikai.

Lietuvaitės Nancy ir Tessie
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute solos.

Aido Choras 
vadovaujamas Mildred Stensler duos gražių liaudies 

dainų šiąja proga.

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Kai matote, programa bus nepaprastai turininga. Kiekvienas kultūriškas žmogus turi rūpintis pama
tyti ir išgirsti šią gražią programą. Lauksime svečių ir iš tolimesnių kolonijų atvykstant į koncertą.

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

Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą. Čia gausite 
puikiausius pietus. Nevalgykite nami-e čia su svečiais bus maloniau pietauti. J
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Ragino sužinoti kaip 
kandadatai žiūri 
i taikos reikalą

Amerikos Taikos Krusados 
valdyba balsuotojams priminė, 
kad dabai’ yra geriausias lai
kas sužinoti, kaip kandidatai 
žiūri į taiką. Ragina reika
lauti, kad jie pasisakytų, paža
dėtų darbuotis už taiką per'de
rybas i)’ prekybą tarp Rytų ir 
Vakarų.

Darbiečiai turėjo
Įdomią programą

American Labor Party da
bai’ turi kas dieną radio pro
gramas iš įvairių stočių ir vi
sokiomis 'valandomis. Tarpe 
įdomiųjų buvo spalio 16 te/Zkto- 
ji televizijoje. Dalyvavo Mc
Manus ir Morley, Mokytojų 
Unijos atstovai, 50 vaikųncho-

kad papuoštos

B ra
ga

Smagiai pabuvojome 
pas moteris

Spalio 17-tą įvyko klubiečių 
rengtieji pietūs savo valdybai 
pagerbti.
i]’ iki soties visiems. Stalai ii’ 
visas restaurantas puošnūs gė
lėmis— atrodė panašu į gėlių 
parodą. Nuotaika smagi. 
Unksmes kalbos, pasimatymai 
nesibaigė pietumis. Nuo 1 v. 
prasidėjusi sueiga užtruko iki 
vakaro, neskubėjo skirstytis 
namo.

Pietų metu vykdytoje kalbų 
programoje po žodį kitą tarė 
A. A. Lideikienė iš Great 
Neck, Ona Kačergienė iš New 
Jersey, taipgi vietiniai A. Gil
man, K. Petlitzkienė, P. Buk- 
nys, J. Grybas, A. Bimba, V. 
Kazlauskas, G. Waresonas ir 
pati Klubo valdyba, kai kurie 
kvietė į būsimas 
dar kiti kalbėjo 
visiems reikalais.

Darbšti klubo 
Kazlauskienė, M.
K. Petrikienė, M. šmagorienė) 
pagerbta tuo, 
pačių draugių padarytais kor
sažais ir pasodintos vienoje 
vietoje prie pietų stalo. Kito
kių pagarbų-dovanų jos nesu
tiko priimti.

Pietus gamino O. Čepuliene 
ii’ S. Vinikaitienė ' prisilaikant 
klubiečių- susirinkime buvusio 
pasiūlyto plano. O padavimo 
ir įvairiuose darbuose talkos 
teikė L Levanienė, A. Miklaus, 
E. Braauskienė, S. Sasna, O. 
Titanienė, S. Večkys.

Vaišės galėjo būti gausios ir 
už mažą mokestį dė] to, 
daug kas buvo dovanota, 
zauskienė pagamino fruit
lad, O. Reinhardt ir Misevičie
nė — “orange blossompy
ragus Miklaus ir Sophie Pet
kus; obuolius— Gilman; buro
kus — Globičiai (parvežė ten 
viešėjusi Titanienė), F. Kaze
lę ienės dovana — nevalgoma, 
gražutė priejuostė. Įvyko var
žybos. Gavėjas išėjo linksmas, 
kad galės apdovanoti dukterį.

Gėlių glėbius S. Večkys par
vežė iš Šimėno darželio. Taipgi 
atvyko nešini gėlių A. Balčiū
nas, Misevičienė, Kazlauskas 
ir gal dar kai kas.

Rengėjos dėkingos už 
kias dovanas ir visokią 
pobūviui įvykinti.

* * *
STAIGMENA:

Dar pirm pietų atvyko trys 
vyrai, kuriuos pažinome esant 
iš už didžiosios upės. Pasisakė 
norinčiais matyti Brazauską. 
Pašauktas, greit pribuvo. Visų 
akys praplito, kai pamatėme, 
kam Brazausko ieškojo. Jie at
vežė namui stambią dovaną. 
Tai elektriniu motoru varoma 
bulvėms tarkuoti mašina. Ji 
bėgiu 15 minučių gali sudrlin- 
ti 100 svarų bulvių ar panašių 
daržovių.

Dovanai padaryti iškaščjais 
ir darbu susidėjo trys mecha-

vise
tai ką

Brooklyn© moterims
Sunkvežimiu streikas 
jau turi laimėjimu

Moterų Klubo svarbus susi
rinkimas įvyks šio ketvirtadie
nio vakarą, spalio 21 d., 8 vai., 
.Liberty Auditorijos patalpose. 
Visos narės prašomos dalyvau
ti ir laukiame naujų narių.

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bo biznio skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, spalio-Oct. 22 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų.

Sekretorius
(204-206)

PARDAVIMAI
OFFSET ir letterpress spaustuvė 

nori parduoti letterpress įrengimą. 
Visas įrengimas pirktas bėgiu 2-jų 
metų. Pilnai perbudavotas. Galima 
matyti operuojant pagal sutartį lik
tai. No. 2 Kellys, B Kellys, ir t.t. 
Duodama finansavimas. Kreipkitės 
tik pirkėjai. TW. 8-7866.

(200-205)

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-TH0R
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

nikai: Antanas Kazakevičius 
ir Stanley Mekionis iš Newar- 
ko ir W. Bajoras iš Kearny.

Nors ta dovana skirta namui, 
tačiau moterys gal daugiausia 
džiaugėsi. Kugeliams bulves 
tarkuoti daugiausia tenka mo
terims, arba nėra kugelio. Sve
čiai to lietuviško patiekalo pa
geidauja, bet stokavo spėkų 
dažnai pagaminti. Namui bus 
naudos, o ten dirbantiems 
daug, daug palengvins darbą.

Rep.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

s i dė j ęs su n k vež i m i ų 
buvo taip vieningas, 
gelis firmų suskubo

Gale praėjusios savaitės pra
st re i k as 

jog dau
sų savo 

Persilau
žimą pagreitino unijos sutiki
mas derėtis su atskiromis fir
momis ai* grupėmis firmų.

Tarpe priėjusių susitarimo 
pirm pat streiko ar jau prasi
dedant streikui radosi kelios 
didžiosios maisto sandėlių bei 
krautuvių firmos: A & P, Bo- 
hack, .Food Transport, Grrste-

I MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

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

K____B____B—B____.____.____ B____ ______ B------- B------- B-------B-------

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

J

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. y

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288 /
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