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KRISLAI
Bilijono žmonių atstovai.
Už lygybę ant geležinkelių.
Žiopla taktika.
Keršto valdžia. 
Net trys vajai. 
Tinginiai.

Rašo A. BIMBA

Istorinis Įvykis : Indijos 
premjeras Nehru vieši Kinijo
je. Tariasi su Kinijos vadais 
taikos išlaikymui ne tik Azijo
je, bet visame pasaulyje.

Indijos premjeras N t lirų ir 
Kinijos prezidentas Mac Tse- 
tung atstovauja apie bilijoną 
žmonių.' Tai du penktadaliai 
visos žmonijos.'

Nehru sako: abidvi šalys 
siekia naujo gyvenimo. Tik jų 
keliai skiriasi.

Nehru mano, kad kapitalis
tinė ekonomija suteiks Indi
jos masėms tą naują gyveni
mą.

Mac gi Įsitikinęs, kad tik 
socializmas prives Kiniją prie 
to prakilnaus tikslo.

Tuo tarpu abidvi šalys gali 
ir privalo taikoje gyventi ir 
bendradarbiauti.

Nehru misija padarys daug 
gero.

Geriau vėliau, negu* niekad. 
Taipkgalima pasakyti apie 
J uncijos Department!) žygį 
painakinti rasinę segregaciją 
ant šalies geležinkelių.

Žingsnis pirmyn. Mes nuo
širdžiai galime sveikinti kiek
vieną smūgi rasinei segregaci
jai, nes mes besąlyginiai prie
šingi visokiai rasinei segrega
cijai ir neapykantai.

Septyni vakarinių valstybių 
diplomatai pasielgė negražiai 
ir žiopliai, kai jie pabėgo iš 
Burmos ambasados Maskvoje 
suruoštos puotos. Jie pabėgo 
todėl, kad ton puoton buvo 
pakviesti dalyvauti Kinijos, 
Mongolijos ir visos eilės kitų 
valstybių atstovai. — valsty
bių, kurių NATO valstybės 
nėra pripažinusios.

Keistas ir kreivas protavi
mas. Burma turi draugauti tik 
su tais, kuriuos mūsų valsty
bės departmentas užgiriai Ar 
berėkia kvailesnio diplomati
nio absurdo?

Irano valdžia yra kerštinin
kų valdžia. Ji pradėjo masi
ni Jo skersti pažangiuosius 
žmones i r buvusios vyriausybės 
pasekėjus.šiomis dienomis pa
statė prie sienos ir sušaudė 
dešimt vyrų. Jie buvę komu
nistai, jie norėję nuversti val
džią !

Tokia kruvina valdžia ilgai 
negalės išsilaikyti. Ji elgiasi 
žvėriškai.

Turėkime mintyje net tris 
spaudos vajus: Laisvės, Vil
nies ir Liaudies Balso. Dažnai 
dirbant viename vajuje, gali
ma pasidarbuoti ir kitame.

Visi trys laikraščiai reika
lingi paramos finansais ir 
skaitytojais.

žinoma, geriau būtų, jeigu 
vajai eitų paskirai. Bet laiko 
neužtenka. Ruduo geriausias 
vajams laikas. Kiekvienas 
laikraštis žiūri savo interesų 
n? vaju veda jam parankiausiu 
lauktu
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O dabar žodelis Chicagos 
pažangiečiams. Sarmata jums, 
broliai (taip pat ir seserys) : 
LMS centrą sugrąžinote Brook-

Kairiųjų vadovybėje

Visuotinas Anglijos
uostininku streikas

Londonas. — Uostininkų 
streikas, prasidėjęs Londo
ne, jau persimetė i kitus 
Anglijos uostus, ypatingai 
Liverpool], Bristolį ir iki- 
tus. Iš 70,000 Anglijos uos
tininkų daugiau negu 50,- 
000 jau dalyvauja streike ir 
streikas jau gali būti skai
tomas visuotinu. Škotijos 
uostininkai kol kas neįsi
jungė, bet ir ten vyksta pri
sirengimai prie streiko.

Arthur Deakinas, dešinus 
darbietis ir transporto dar
bininkų unijos pirmininkas, 
pareiškė, kad uostininkų 
streikas yra tik “komunis
tų konspiracija.” Komunis
tų vadas Harry Pollitt jam 
atsakė, kad jis ir kiti ko
munistų vadai pasirengę 
kiekvienu laiku diskusuoti 
su Deakinu arba kitu dar- 
biečiu pačių uostininkų mi
tinguose klausimą.

Pollitt nurodė, kad Dea

Adenaueris nori tiktai laikino 
susitarimo dėl Saaro klausimo

Paryžius. — Vakarų Vo
kietijos kanclerio Adenaue
rio pakviesti čia atvyko vi
sų keturių jos valdžios koa
licijos partijų vadai: Ade
naueris nori gauti jų pa
galbą, kad susitarti su 
francūzais dėl Saaro reika
lo.

Prancūzai tvirtai laikosi 
nuomonės, kad Saaro sritis 
turi būti ekonominiai glau
džiai surišta su Prancūzija. 
Adenaueris pageidautų, kad 
Vokietija turėtų Saare ly
gias privilegijas. Adenaue
ris, be to, nori, kad Saare 
būtų duota daugiau laisvės 
p r o - vokiškoms partijoms,

Rado Airijoje labai senų 
auksinių papuošalų dėžę

Belfastas. — Šiaurinėje 
Airijoje sename kapinyne 
atrasta dėžė su auksiniais 
papuošalais, kurie, sako 
mokslininkai, yra bent- 2,- 
300 metų senumo. Iš to 
sprendžiama, kad jau taip 
seniai Airijoje viešpatavo 
aukšta civilizacija. Papuo
šalai, manoma, priklausė 
amatininkui-išdirbėjui, nes 
kartu su jais rasti ir ga
minimo įrankiai.

17 ŽUVO TUNISIJOJE
Tunisas. — 17 asmenų žu

vo kovose tarp nacionalistų 
partizanų ir francūzų pieti
nėje Tunisijos dalyje. Vie
nas francūzas buvo sužeis
tas. Prie Kasserine fran
cūzai suėmė 38 civilius, ku
rie kaltinami padėjime par
tizanams.

lynan-Ivichmond Hill. Nė vie
no organizacinio centro nega
lėjote tinkamai prižiūrėti. Jū
sų gi ten gana daug randasi.

Ar supyksite, jeigu pava
dinsiu tinginiais?

kinas per kokias dvi savai
tes visai nesirūpino streiku 
ir staiga dabar išėjo su pa
reiškimu, kad tai raudona 
konspiracija, kad nedalyva
vo nei viename uostininku 
mitinge, kad -jis neapsilan
kė nei viename uoste, kad 
kalbėtis su pačiais streikie- 
riais.

Pollittas pridėjo, kad bri
tų komunistai prieš nieką 
neturi atsiprašyti už veiklą 
unijose. Jei jie vadovauja 
kokiam nors streikui, tai iš 
atsidavimo darbininkų rei
kalams, sakė jis.

Tuo tarpu konservatyvė 
spauda jau rašo, akd val
džia rengiasi naudoti plačiu 
mastu kareivius laivų iš
krovimui ir krovimui. Kaip 
dabar yra, uostai beveik 
paralyžiuoti. Vienintelis 
uostas, per kurį dar eina 
dalinas susisiekimas, yra 
Plymoth’as.

tai yra, partijoms, kurios 
agituoja už prisijungimą 
prie Vokietijos. Mendes- 
France sakė Adenaueriui, 
kad to francūzai negali pri
leisti, nes tokios grupės 
lengvai gali virsti penkta 
kolona, kaip tai buvo prieš 
karą Sudetų srityje Čeko
slovakijoje ir Austrijoje.

Adenaueris bendrai laiko
si nuomonės, kad bile koks 
susitarimas dėl Saaro turė
tų būti tik laikinas, o ne 
pastovus. Mat, vokiški na
cionalistai neprarado vilties 
su laiku Saarą vėl prijungti 
prie Vokietijos, kaip tai bu
vo Hitlerio laikais.

Liaudiečių režimas patinka 
Hanoi žmonėms: “Times”

New Yorkas. — Vietinis 
“Times” dar turi savo ko
respondentą Hanoi mieste 
Vietname, kurį neseniai 
perėmė liaudiečiai - vietmi- 
nai. Tas korespondentas, 
Tillman Durdin, rašo:
. “Vietminai įstengė suda
ryti įspūdį tokiais papras
tais būdais, kaip gerai apsi
einančiais kareiviais, ko
rupcijos pašalinimu, paša
lindami prostituciją ir ki
tus nusi kaitimus, kurie 
anksčiau žydėjo Hanoi 
mieste.”

“Times” korespondentas 
prideda, kad dauguma bu
vusių miesto pareigūnų lie
ka savo postuose, kad gy
venimas tvarkingas ir gy
ventojai patenkinti.

Tel Avivas. — Posėdžia
vo bendra izraeliečių - jor- 
daniečių paliaubų komisija. 
Abiejų pusių atstovai pa
reiškė, kad jie pageidauja 
įtemptų santykių sušvelni
nimo.

Kolektyvinis, o ne pavienio 
vadovavimas, sako Nagy

Budapeštas. — Vengrijos 
spaudoje tilpo premjero Im
re Nagy straipsnis. Jame 
Nagy, vienas Vengrijos ko
munistų partijos vadų, sa
ko, kad per praeitus pen
kerius metus Veng rijo j e 
buvo perdaug pavienio va
dovavimo ir nepakankamai 
dėmesio į kolektyvio vado
vavimo vystymą.

Manoma, kad Nagy žo
džiai nukreipti prieš buvu
sį premjerą Rakosi. Nagy 
sako, kad partijos centrali- 
nis komitetas savo veikimu 
parodė, kad kolektyve va
dovybė išvengia klaidų, ku
rias padaro pavieniai vado
vai.

Duonos stoka dėl sausros ir 
prastojo derliaus Turkijoje

Ankara. — Sausros Cen
trinės Turkijos (Anatoli
jos) plokštumoje šiemet 
privedė prie labai prasto 
derliaus. Turkijos valdžia 
sako, kad badas gręsia ša
liai, jeigu ant greitųjų ne
bus. gauta pagalbos iš už
sienio.

Kaip pranešama, Istan
bul dabar yra kviečių at
sarga tik dėl trijų savaičių. 
Šaliai bendrai reikalinga 
bent 350,000 tonų kviečių ir 
250,000 kitų grūdų, kad iš
vengti bado šią žiemą ir pa
vasarį.

Turkijos atstovai jau 
kreipėsi į Ameriką su pra
šymu skubotai siųsti kvie
čius.

Vėl skleidžiami gandai apie 
sukilimus-perversmus Tibete

Kalkuta, Indija.—Iš Ka- 
limpongo (prie Tibeto pa
sienio) ateina pranešimai, 
kad vietiniai valstiečiai su
kilo prieš Kinijos - Tibeto 
liaudies valdžią ir liaudies 
armija pasitraukė iš šiaur
vakarinio Tibeto krašto.

Sukilimas - perversmas 
įvykęs rytinėje Kham pro
vincijos dalyje, sako gan
das. Liaudiečiai, esą, per
davė galią Litabo vienuo
lyno abatui, kuris vadova
vo sukilimui.

Panašūs gandai iš Tibeto 
pasienio atėjo keli mėnesiai 
atgal, bet paskui jie buvo 
paneigti. Iškelta, kad juos 
skleidė, kad pakenkti čou 
En-lajaus priėmimui Indi
joje, kaip dabartiniai gali 
būti keliami, kad pakenkti 
Nehru-Mao deryboms.

Naujas kabinetas Suomijoje
Helsinkis. — Dr. Urho K. 

Kekkonen, agrarų partijos 
vadas, įgaliotas sudaryti 
naują kabinetą. Tai jau 
ketvirtas kartas kaip jis 
tampa premjeru. Į naują 
kabinetą įeis 7 socialdemo
kratai, 6 agrarai ir vienas 
nepriklausomas. Senajame 
kabinete Kekkonen buvo 
užsienio reikalų ministru.

NEW YORKO ORAS: 
šilčiau ir giedra.

Derybos Paryžiuje

SąfoEiginigikai laikys
armiįas Vokieti jojeft

Paryžius.—Kancleris Ade
naueris padarė tam tikrus 
nusileidimus. Jis sutiko, kad 
ir okupacijai pasibaigus ir 
Vakarų Vokietijai tapus 
pilnai nepriklausoma, Ame
rika, Britanija, Prancūzija 
ir kiti sąjungininkai turės 
teisę Vakarų Vokietijoje 
palaikyti kariuomenę.

Anksčiau Adenaueris rei
kalavo, kad po okupacijos 
pabaigimo sąjung i n i n k a i 
galėtų laikyti savo karines 
jėgas Vokietijoje tik su pa
čios Vak. Vokietijos sutiki
mu, tai yra, kaip “privile
gija.” Dabar jis jau sutin
ka, kad tai būtų teisė, ir 
Vokietijos nereikėtų atsi
klausti.

Šis Adenauerio nusileidi
mas padarytas vyriausiai 
dėl Prancūzijos reikalavi
mo.

Paryžiuje dabar lygia
grečiai eina dvejopos dery
bos: pirmose dalyvauja de- j 
vynios valstybės, tos, ku-;

Tarybų Sąjungos ir Jugoslavijos 
santykiai darosi draugiškesni

Belgradas. — Sąryšyje su 
Belgrado išlaisvinimo iš na
cinio jungo dešimties metų 
sukaktuvėmis čia buvo ati
darytos bendros T a r y b ų 
Sąjungos ir Jugoslavijos 
karinės kapinės. Jose ilsisi 
1,381 jugoslavas ir 711 ta
rybinių karių. Atidarymo 
ceremonijose dalyvavo Ju
goslavijos valdžios atstovai 
ir tarybinės ambasados na
riai.

Maskvoje “Pravda,” “Iz- 
viestija” ir “Krasnaja 
Zviezda” paminėjo Belgra
do išlaisvinimą. “Pravdos” 
straipsnis kalbėjo apie 
“garb i n g ą j ą Jugoslavijos

Averell Harriman pasmerkė 
republikonu purviną taktiką

Utica, N. Y. — Demokra
tų kandidatas į gubernato
rius Averell Harriman čia 
sakė, kad republikonai ran
dasi desperacijoje ir todėl 
griebiasi purvinos šmeiži
mo taktikos. Jis omenyje 
turėjo republikonu kandi
dato įves užsipuolimą ant 
jo.

įves kaltino Harrimaną, 
kad daugiau kaip 25 metai 
atgal jo vadovaujama fir
ma davė kyšius vienam tei
sėjui. Tos firmos elgesys 
tuo laiku buvo iškeltas 
spaudoje, bet taipgi buvo 
iškelta, kad pats Harrima- 
nas, kuris buvo firmos ta
rybos prezidentas, o ne di
rektorius, apie tuos kyšius 
nežinojęs.

KaraČi. — Pakistano val
džia paprašė Washing tone 
viešinčio prepijero- Ali, kad 
jis greitai grįžtų namo. Pa- 
Idstane vystosi politinis kri- 
zis.

A

rios dalyvavo Londono de
rybose, tai yra, 8 Briuselio 
pakto narės ir Vakarų Vo
kietija. šiose derybose vy
riausiai tariamasi apie Va
karų Vokietijos Įtraukimą Į 
tą paktą ir Vokietijos gin
klavimą.

Kitos derybos yra siau- 
j resnės, tik keturių šalių: 
' Amerikos, Britanijos, Pran
cūzijos ir Vakarų Vokieti
jos. Šiose tariamasi apie 
okupacijos Vokietijoje pa
baigimą ir pilnos nepri
klausomybės Bonnos reži
mui suteikimą.

Adenaueris vėl tarėsi su 
Mendes-France asmeniškai 
per kelias valandas. Pasi
tarime dalyvavo tik vienas 
sekretorius. Mendes-France 
daro pastangas susitarti 
dėl Saaro ir eilės visų ma
žesnių klausimų prieš tai, 
kaip bus galutinai susitarta 
apie Vokietijos įjungimą į 
Vakarų Europos karinę 
santarvę.

armiją” ir pažymėjo, kad 
jugoslavai suvaidino svar
bią rolę nacių sumušime.

Kitas ženklas, kad santy
kiai gerėja tarp Jugoslavi
jos ir tarybinio bloko, yra 
faktas, kad iki šiol Sofijo
je (Bulgarijoje) ėjęs anti- 
titoistinis jugoslaviškas 
laikraštis sustojo išeiti. 
Maskvos radijas taipgi nu
traukė speciales anti-titois- 
tines programas jugoslavų 
kalboje.

Sovietai ir jugoslavai da
bar palaiko normališkus 
diplomatinius san tykius, 
kurie buvo nutraukti 1948- 
tais metais.

Prezidentas suprato keturis 
“lotyną” žodžius prakalboje

Hartford, Conn. — Pre
zidentas Eisenhoweris kal
bėjo Trinity kolegijoje, kur 
jam buvo įteiktas daktaro 
garbės titulas. Eisenhowe- 
rį sveikino kolegijos profe
sorius James Anastasios 
Notopoulos. Jis kalbėjo lo
tynų kalboje.

Prezidentas Eisenhoweris 
paskui juokdamasis sakė, 
kad iš visos prakalbos jis 
suprato keturis “lotyniš
kus” žodžius: Dwight, Da
vid, Eisenhower ir Ike...

Profesorius Notopoulos 
savo lotyniškoje kalboje tei
gė, kad Eisenhoweris pa
sauliui duoda “atomus už 
taika.” v

New Yorkas. — Vietinio 
“Times” okrespo n d e n t a s 
Vietname Durdin rašo, kad 
vietnamiečiai prisilaiko 
prie paliaubų taisyklių ir 
nesiginkluoja. Iš Kinijos 
vietnamiečiai, sako “Times” 
korespondentas, yra gavę 
visai mažai ginklų.

Paskutiniai 
pranešimai

New Yorkas. — 95 žymūs 
asmenys, tarp jų profeso
rius DuBois, buvęs guber
natorius Elmer Bensonas, 
Robert Morss Lovett ir kiti 
išreiškė savo paramą sve- 
turgimių konferencijai, ku
ri įvyks gruodžio 11 ir 12 
Jugoslavų Salėje, New Yor
ke.

San Juan, P. R. — Areš
tuoti Puerto Rico komunis
tu vadai Juan Santos Rive
ra, Consuale Burgos, Jane 
Speed Andreau, Cesar An- 
dreu Iglesias ir 6 kiti pa: 
reiškė per savo advokatus, 
kad Smitho Aktas neturi 
galios Puerto Rico terito
rijoje, ir todėl FBI pasiel
gė prieš-įstatymiškai juos 
suimant.

Washingtonas. — Pačiam 
prezidentui Eisenhoweriui 
kalbant New Yorke ir 
Hartforde, vice-prezidentas 
Nixonas kalbėjo Chicagoje, 
iždo sekretorius Humphrey 
Newarke, generalinis paš
tininkas Summerfield Wil
kes-Barre ir tt. ... k

Demokratų vadai, Steven- 
sonas, Mitchell, senatorius 
Douglas irgi pilnai įsitrau
kę į priešrinkiminę kampa
niją.

Jungtinės Tautos. — Bri
tanijos Selwyn Lloyd sako, 
kad Sovietų pasiūlyti nusi
ginklavimo planai yra ti
kra bazė diskusijoms ir 
Britanija tiki, kad vėliau ar 
anksčiau apie nusiginklavi
mą bus susitarta.

San Francisco. — Kon
greso narys John Francis 
Shelley (demokratas iš Ca
lif orni jos) viešai pareiškė, 
kad jis apgailestauja bal
savęs už komunistų parti
jos legalių teisių atėmimą.

Jis sakė, kad balsavo ne
pilnai apgalvojęs įstatymą. 
Balsuojant Kongresas net 
neturėjo to įstatymo pilnai 
apdirbto teksto.

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas sutiko iš
klausyti negro Aubry .Willi- 
ams’o apeliaciją. Jis nu
teistas mirtimi neva už bal
to asmens užmušimą Geor
gikoje.

Londonas. — Britanijos 
karalienės Elzbietos motina 
Elzabieta laivu “Karalienė 
Elzbieta” išplaukė į New 
Yorką.

Jungtines Tautos. — Je
menas protestavo Jungti
nėms Tautoms reikalaujant, 
kad britai pasitrauktų iš 
Adeno, kolonijos prie Je
meno.

Pekingas. — Visos kalbos, 
kurios buvo sakytos Nehru 
priėmimo bankete, verstos į 
kinų, indų, anglų ir rusų 
kalbas.

Roma. —- Japonijos prem
jeras Jošida lankėsi Vati
kane ir kalbėjosi su popie
žium.
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ĮVAIRUMAI
Dvieju anglu pažiūros apie 

šiy diemi Kinija

Istorija ir informacija

Įdamu, kai du tos pačios 
šalies žymūs žmonės į tą 
pati dalyką žiūri, bet skir
tingą nuomonę susidaro. 
Neseniai iš Kinijos sugrį
žo laikrašt i n i n k a s Sam 
Russel ir politikierius dar-

JIEMS PRASTAI
RINKIMINĖ KAMPANIJA rodo, kad republiko- 

nams labai nevyksta. Žmonių į jų kandidatų šaukiamus 
mitingus renkasi mažai ir jie, republikonai, nebežino 
dabar už ko griebtis, ką bedaryti.

Vice-prezidentas Nixonas beveik kasdien po keletą 
kartų atrajoja apie tai, kokie dideli nupelnai republi
konų valdžiai tenka už tai, kad ji kovoja komunizmą.

Rodosi, net ir gardžiausią daiktą radus, tektų jį 
pamesti, nes tai juokdina ne tik Amerikos žmones, o ir 
viso pasaulio.

Tą patį daro ir New Yorko republikonų kandidatas 
gubernatoriaus vietai senatorius įves. Jis pastaruoju 
metu važinėjo po “viršutinę New Yorko dalį,” mies
tuose ir miesteliuose, sakydamas prakalbas. Bet žiūri, 
žiūri, kad juo ilgiau jis važinėja ir kalba, tuo mžiau 
žmonių ateina į jo mitingus. O ir tie, kurie ateina, 
Užuot jam plojus, iš Mr. įves juokus krečia.

Tai ką jis darys?
Mr. įves praėjusį pirmadienį sugalvojo tokį trinkį: 

mesti kalbėti ir pranešti “visam pasauliui” ką nors nau
jesnio.

Jis grįžta į New Yorko miestą iš pirmadienio į an
tradienio naktį, susišaukia spaudos korespondentus ir 
sako:

—Žiūrėkite, aš nutraukiau savo prakalbų maršrutą 
ir grįžau į New Yorką, nes turiu ką nors “labai dide
lio,” labai netikėto New Yorko valstijos žmonėms ati
dengti..

Visi stebisi. Laikraščiai rašo, per radiją plepa, 
kad Mr. įves surado ką tai tokio, ko ligi šiol gal net 
niekas nežinojo. Jis tai iškels antradienio rytą.

Visi laukia to antradienio ryto. Mr. įves vėl sako:
—Aš sugalvojau savo surastą dalyką atidengti ne 

ryte, bet vakare !
Ir vėl rašoma. Irp^l plepama per radiją: Mr. įves, 

republikonu kandidatas, surado ką tai tokio naujo.
Na, ir kas gi iš to viso išėjo?
Antradienio vakarą Mr. įves per radiją paskelbia 

publikai, kad jo oponentas Harimanas prieš 25 metus 
buvo tūlos laivų korporacijos ar kompanijos pirminin
kas, o ta korporacija davė tūlam demokratų teisėjui 
$250,000 kyšių, kad- jis uadėtų Harrimano kompanijai 
gauti panuomuoti tūlą New Yorko miesto prieplauką!

Ir tai Mr. įves “iškėlė,” pasiremdamas antraštėmis, 
paimtomis iš ano meto newyorkiškių laikraščių. Jis jas 
citavo, o tai reiškia, kad visi, kurie norėjo žinoti, tai 
žinojo!

Senatorius įves Čia pasistatė save tokiu mažyčiu, 
kad net gėda buvo jo klausyti.

Tuo pačiu kartu demokratų kandidatas guberna
toriaus vietai Mr. Harriman pareiškė, kad jis niekad 
jokiam teisėjui nėra davęs kyšių, kad Mr. įves sako ne
tiesą !

Kvailiausias dalykas pasaulyje!
Ir republikonų kandidatas atsisėdo į tą pačią vie

telę, kur jis sėdėjo pirmiau. . -

IDAHO VALSTIJOJE demokratų partijos kandi
datu senatoriaus vietai yra Glen Taylor.

Tai tas pats Taylor, kuris 1948 metų prezidentiniuo
se rinkimuose, kartu su Henry Wallace progresyvių 
partijos sąraše kandidatavo šalies vice-prezidento vietai.

Kaip jam pakenkti? Kaip įdurti į pašonę buvusiam 
progresyviu partijos kandidatui ir dabar esančiam vėl 
demokratų partijoje Glen Taylorųi?

Eisenhowerio mašinerija veikia. Ir ji, štai, palei
džia darban du FBI šnipus: tūlą Cveticą ir tūlą Laut- 
nerį. Abudu šitiedu valdžios šnipai pareiškia Associated 
Press korespondentui Washingtone, kad 1948 metais 
Wallace’o ir Taylor’o kandidatūras rėmė komunistai!

Vėl spauda rėkia!
Tik pagalvokite: iš republikonų valdžios gaunan

tieji riebias algas tipai bando parodyti tai, kas jau visai 
Amerikai seniai žinoma.

Argi nėra kiekvienam žinoma, kad 1948 metais ko
munistai rėmė Wallace’a ir Taylor’ą? Ką gi jie kitą 
tuomet būtu rėmę? Jie savo kandidatų neturėjo. Jie 
rėmė juodu, kaipo progresyvius žmones, nes tikėjosi, kad 
tai geriausias pasirinkimas, — naudingiausias mūsų 
krašto darbo žmonėms.

. ^ai kodėl dabar šitų dviejų šnipų pranešimas pa
sidarė toks “didelis” ir “svarbus”?

Todėl, kad republikonai Idaho valstijoje to nori. Jie 
bijosi, akd “raudonasis” Taylor gali būti išrinktas se
natorium. Dėl to jį reikia “panakinti,” reikia pašmeiž- 
ti, reikia kaip nors jį pajuodintį.

Gėda Amerikai, kad šiandien tokie dalykai vyksta!
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biečių vadas Clement Att
lee.

Attlee nuomonė apie 
naujosios Kinijos pastan
gas švietimo srityje yra 
tokia: Tiesa, ten steigia
ma nemažai mokyklų, bet 
komunistai apšvietos žmo
nėms (juos tiktai tiek, kad 
jie galėtų pakelti gamybą, 
Tikros, aukštos apšvietos 
Kinijos milijonai negau
sią. Ypatingai jiems būsią 
neprieinamas paž i n i m a s 
kitų kraštų ir jų žmonių. 
Komunistai, girdi, aptvers 
Kiniją “ignorancijos sie
na.”

Visiškai skirtingos nuo
monės yra Sam Russel. Jis 
sako: “Aš tik tiek galiu 
pasakyti, kad jeigu ponas 
Attlee gavo tokį įspūdį iš 
to, ką jis matė Kinijoje, tai 
tik ant jo akių yra nusilei- 

I dusi ignorancijos ir nepasi- 
! tikėjimo uždanga.”

Ką sako faktai?
Toliau Sam Russel rašo:
“Lai faktai šneka patys 

už save.
“Gražiajame šiaurvaka

riniame Pekingo (Kinijos 
sostinės) priemiestyje kyla 
naujas didžiulis Kinijos 

i universiteto , miestas kaip 
I tik šiuo laiku.

“Miestas statomas nepa- 
1 prastai gražioje aplinkoje, 
j Jį supa Kumming ežeras, 
i šventovės, palociai ir Va
karinių Kalnų medingi klo
niai.

“Visa apylinkė paversta i 
ištisą projektą. Čia stato
mos technikinės mokyklos, 
kolegijos, muzikos konser
vatorija, akademija, kartu 
su Liaudies Universitetu.
“Kai statyba bus pabaig

ta, šis universiteto miestas, 
kartu su studentų viešbu
čiais ir dormitorijomis, su 
gyvenamais namais dėl per
sonalo ir jų šeimų, su dirb
tuvėmis, ligoninėmis, tea
trais, mokyklomis, sutal
pins apie puse milijono 
žmonių.

“Ir šios didžiulės pastan
gos yra tik maža dalelė to 
darbo, kuris dedamas per 
visą Kiniją aprūpinimui 
krašto priemonėmis žmo
nėms apšviesti.

“Žmonių troškimas ap
švietos - žinojimo yra tai, 
kas tuojau krinta į akį at
silankiusiam į Pekingą ir 
kitus miestus. Viešbutyje, 
kuriame aš buvau apsisto
jęs Pekinge, jauni patar
nautojai ir patarnautojos 

i griebia į ranką knygą prie 
pirmos progos, gavę liuoso 
laiko.

“Dirbtuvėse ir kaimuose 
mokyklos suaugusiems mo
kintis skaityti ir rašyti yra 
dalimi prieš iliteraci ją ve
damos kampanijos Kinijos 
Liaudies Valdžios vadų.

“Pekinge aš aplankiau 
daug knygų parduotuvių ir 
radau jas nuolatos prisi
kimšusias pirkėjais, o sa
vaitgaliais tiesiog negalima 
jose nė pasijudinti.”

Kiti ryškūs faktai
Sam Russel suteikia ir 

daugiau davinių apie tas 
pastangas, kurios dedamos 
šių dienų Kinijos žmones 
mokyti ir šviesti. Štai pa

vyzdys. Prieš penkerius 
metus, kai Kinija buvo iš
laisvinta, visoje šalyje 
aukštosiose mokyklose te
buvo HGįOOO studentu. 
Šiandien jų skaičius siekia 
250,000. Pirmiau tiktai vir
šutinių luomų sūnūs galėjo 
lankyti aukštąsias moky
klas. Šiandien studentai 
pareina iš valstiečių ir dar
bininkų šeimų. Tikėsite ar 
ne, bet tai faktas, sako 
Russel, kad studentai, lan
kydami mokyklą, gauna iš 
valdžios 75 procentų tos al
gos, kurią jie gautų, jeigu, 
vietoje mokytis, dirbtų fa
brike ar kur kitur. Studen
tams medžiaginiai padeda 
ir darbo unijos.

Paimkime miestą Tsing- 
hua. Prieš išsilaisvinimą 
čia buvo tik 1,700 studen
tų. Šiandien, tik po pen- 
kerių metų, studentų skai
čius pekilęs iki 9,400. Gi 
su 1958 metais jų jau bus 
13,000. Pirmiau faktinai 
nebuvo nė vienos studentės 
šiame mieste. Šiandien 20 
procentų studentų sudaro 
jaunos moterys-merginos.

Šitie tik keli faktai, o pa
našiu ir kitu šiandien Ki
nijoje užeisi šimtus ir tūks
tančius, turėtų kiekvienam 
parodyti, kaip neapgalvotai 
ir prietaringai Clement At
tlee šneka apie “nežinojimo 
uždangą.” Naujoji Kinija 
kaip tik ir griauna visas 
nežinojimo uždangas, ku
rios prieš išsilaisvinimą ant 
Kinijos, žmonių buvo uždė
tos jos valdovų, vienu ku
rių, ir gal pačiu žiauriau
siu, buvo Čiang Kai-šekas.

Tai taip apie Kiniją šne
ka du anglai. Abudu Kini
ją matė, bet abudu išsive
žė griežtai skirtingus su
pratimus.

Juodoji akis
Daug žmonių gauna juo

dą. akį, daugiausiai nuo 
mažo užsigavimo arba su
mušimo. Beveik mes visi, 
sveikaakiai, žiūrėdami į 
juodaakius juokiamės, — 
juodą akį turintysis, tai 
matydamas, pyksta. Q

Seniau buvo įėję madoj: 
kai tik kas gauna juodą 
akį, tuojau paėmęs kokį 
nors geležgalį, arba peilio 
gelažtę pridėjęs prie akies 
palaiko ir šalta geležis 
šiek tiek nutraukdavo nuo 
akies juodumo. Dar kiti 
naudodavo šmotą šviežio 
steiko ištraukimui iš akies 
juodumo. Bet kuomet stei
ko svaras pakilo iki 89- 
nių centų, tuomet juoda
akiai sustojo dėti sterką 
ant akiu.

Philadelphijos General 
Hospitalyj dr. J. M. Ho- 
pen ir dr. F. Campagna 
surado naujus vaistus pa
juodusioms akims gydyti. 
Jie su adata įčirškia šalia 
akies juodumo “Trypsin” 
ir gauna geras pasekmes. 
Sakoma, kad kožną šešta
dienio popietį ir vakarą 
daro gerą biznį iš juoda
akių. Progresas

Washington, D. C.—Ame
rikos Oro Jėgų •vadovybė 
sako, kad greitoje ateityje 
bus pradėtas darbas prie 
pagaminimo atomine ener
gija varomo lėktuvams mo
toro. Tam reikalui fabri
kas bus pastatytas East 
Hartford, Conn. Kaštuos 
daugiau kaip $30,000,000.

ISTORIJA PRIE STALO
Šį kartą pakalbėsime 

skirtingai, ne apie karo 
strategiją ir taktiką, bet 
apie maisto istoriją. Ar ži
note, kad net mokyti žmo
nės mažiausiai turi žinoji
mo apie tuos dalykus, su 
kuriais jie kiekvieną dieną 
susiduria? Kartą paklau
sė. vaiko: iš kur atsirado 
maistas ant stalo? Vaikas 
atsakė: “Mama parnešė iš 
krautuvės.” Suprantama, 
taip neatsakys suaugęs ir 
kultūringas žmogus, bet 
jeigu klausinėsime apie at
skiro maisto istoriją, tai 
visvien daugelis atsidurs 
keblioje padėtyje. Na, tai 
pakalbėsime apie kelis da
lykus.

Štai prieš mus ant sta
lo: barščių sriuba, duona, 
mėsa, d a r ž o v i ų , keletas 
skirtingų vaisių. Pirm jų 
atsiradimo ant žmonijos sta
lo, prabėgo tūkstančiai me
tu, o kai kurie net tūkstan- 
čius mylių atkeliavo iš ki
tur. Štai bulvės, o ar ži
note, kad Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas ir tų lai
kų lietuviai ne tik neraga
vo bulvės, bet nei nematė 
jos. Kodėl Todėl, kad ta
da ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Europoje bulvių dar 
nebuvo.

Stalas. Pradėsime nuo jo. 
Dabar tik pas labiausiai at
silikusius žmones nėra sta
lo, o taip visur jis yra. O, 
vienok, ir dabartinis stalas 
yra nesenas namų rakan
das. Religiniai artistai pie
šia “Paskutinę Kristaus va
karienę,” kur jis ir jo apaš
talai apsėdę didelį stalą. Tai 
istorine netiesa. Jeigu bu
vo Kristus ir jo apaštalai, 
tai tais laikais nebuvo to
kio stalo. Žmonės valgė 
kai]) pakliuvo, — nuo kel
mo ir nuo bile aukštesnio 
daikto, arba, dažniausiai, 
tiesiog sėdėdami ant žemės. 
Tiesa, turėjo “stalus” egip
tiečiai, assiriečiai, romie
čiai ir graikai (tik turčiai), 
bet tie jų “stalai” nebuvo 
panašūs į dabartinius. Ke
turkojis stalas atsirado tik 
viduramžiais, apie 16-tą 
mūsų gadynės šimtmetį.

šakutės pirmu kartu Eu
ropoje (Italijoje) apsirodė 
11-tame amžiuje dabartinės 
gadynės. Sakoma, kad būk 
jas parsigabeno kryžiuočių 
vadai iš Palestinos nuo ara
bų. Kiti sako, kad kada 
tais laikais ponai turėjo di
deles balto audeklo garbi
niuotas apykakles, tai jie 
patys pro tas apykakles ne
galėjo savo ranka pasiekti 
burnos. Juos maitino kiti. 
Bet kito kemšamas mais
tas netaip skanus, kaip į 
burną įdėtas savo ranka. 
Sako, kad išgalvojo iešmą- 
“dadūrimui rankos.”

Italų rašytojas Peter Da
rniam užrašė 11-tame am
žiuje, kad Venecijoje pirmu 
kartu pasirodė šakutės. Jos 
buvo dviejų “pirštų.” Pas
kui pradėjo jas gaminti tri
jų ir keturių “pirštų.”

Kinijoje ir Japonijoje ir 
dabar šakutės nėra madoje, 
—ten moka valgyti su pa
galba dviejų pagaliukų.

Šakutės labai po valia i plė
tėsi. 16-tame amžiuje Fran- 
cūzijos ir Škotijos katali
kiški valdonai uždraudė jas 
naudoti, nes skaitė, kad tai 
nuodėmė — “Dievo išjuo
kimas.” Jie sakė, kad nie
kados Kristus su “šakėmis” 
j burną valgio nedėjo. Grai
kų ir romiečių kultūros lai
kais visi maistą ėmė savo 
“šakėmis” — penkiais pirš
tais.

Peilis senas žmonių gin-|

Rašo D. M. šolomskas 
klas, dar iš akmens gady
nės. Bet prie valgio jis bu
vo pritaikytas kaipo prie
das prie šakučių.

Mėsa, žuvis ir pienas — 
tai senų laikų žmonių mais
tas. Pirmieji žmogaus na
miniai gyvuliai buvo šuo ir 
kiaulė. Jie pirmieji prie 
žmogaus priprato, ir buvo 
laikomi ne pasigėrėjimui, 
bet kaipo maisto atsarga.

Burokai (Beta vulgaras) 
tinka prie mėsos; o štai ant 
stalo skani iš jų sriuba. Jų 
tėvynė Kaukazas, Vidurinė 
Azija ir Viduržeminių Jū
rų kraštai. Giliau į Europą 
jie atkeliavo pabaigoje 16- 
to amžiaus. Į Ameriką bu
rokus atvežė tik 1806 me
tais.

Svogūnas (Allium cepa), 
iš lenkų kalbos vadinamas 
cibuliu. Jis yra giminaitis 
lelijų gėlių. Jo tėvynė — 

( Vidurinė Azija. Žinomas ir 
Į valgomas jau buvo romie
čių laikais, kurie jį vadino 
“porrum.” Dabar svogū
nai užkariavę visame pa
saulyje įvairų maistą.

Bulvės (Solonum Tube
rosum) dabartiniais laikais 
plačiai žinomos visame pa
saulyje, ų Europoje sudaro 
pusę žmonių maisto. Jų tė
vynė—Andenų Kalnai, Pie
tų Amerikoje. Baltieji žmo
nės pirmu kartu bulves pa
matė pas indėnus, Incas gi
minės, dabartinėje Peru 
respublikoje.

Į Airiją bulvių nuvežė 
John Hawkins 1565 metais, 
o kiti sako, kad jas atga
beno tūlas Walter Raleigh 
1585 metais. Yra pasaka 
ar tikrovė, kad Airijoje 
žmonės nei nežinojo, kaip 
bulvės valgomos. Pradėjo 
valgyti virkščias, iš to nie- 

- ko neišėjo. Bet kada pa-. 
< matė, kad kiaulės knisa po į 
virkščiomis žemę, išsikasa 1 
“obuolius” ir ėda, tai ir: 
žmonės pradėjo valgyti šak- i 
nis. Europoje plačiau bul
vės išsiplatino tik 17-tame 
ir 18-tame amžiuose. Taigi, 
Vytauto laikais Lietuvoje 
jų nebuvo. Į Ameriką vyk
dami balti žmonės vėl jų 
atsigabeno, ir todėl dauge
lis jas vadina “airių bulvė
mis.”

Celery ir Petraškos—tai 
prieskoniai. “Salieriai” se
nas maistas, kuris gilioje 
senovėje buvo naudojamas 
kaipo gyduolė. Dar Home- 
ris savo “Odyssejoje” jau 
mini salierius, tai 850 me
tų pirm dabartinės gady
nės. Jų tėvynė Viduržemio 
Jūrų kraštai. Francijoje . 
kaipo maistas, pirmu kartu 
buvo naudotas 1623 metais. 
Paskui pradėjo juos naudo
ti Anglijoje, Italijoje, Ame- , 
rikoje ir kitur.

Petraškos yra salierių gi-I 
minaitės. Jas valgė jau ro
mėnai. Į Ameriką pirmu 
kartu atvežta 17-tame am
žiuje.

Kviečiai ir duona. Da
bartinės duonos ilgai žmo
nės nemokėjo pasigaminti.! 
Kviečius sėjo ir augino ki-1 
niečiai ir egiptiečiai jau 
apie 6,000 metų atgal. Bet 
pradžioje valgė tiesiog grū
dus. Tik paskui pasigami
no girnas, vėliau malūnus, 
ir turime šių laikų duoną.

Karalius obuolys (Malus 
Pamila) ir grūšia (Pyrus 
Communis). Obuolių dabar 
yra įvairių. Jų tėvynė — 
Kaspijos Jūrų pakraščiai. 
Iš ten jie keliavo į dabar
tinę Rusiją ir Sibirą, o vė
liau į kitas pasaulio dalis, 
Į Ameriką obuolius atsive
žė balti žmonės. Dabar 

vien Jungtinėse Valstijose 
kasmet gaunama apie 150,- 
000,000 bušeliu obuoliu.

Grūšios tėvynė — Kas
ini ras (Indijoje). Iš ten ji 
keliavo į Europą. Į Ame
riką pirmu kartu atvežta 
1771 metais, tai yra, tik 
pirm revoliucijos.

Kava. Jos tėvynė Kini
ja. Iš ten buvo nuvežta į 
Indonezijos salas ir Pietų 
Ameriką, Afriką ir kitus 
šiltus kraštus.

Cukrus dabar gaminamas 
iš cukriniu runkeliu ir cu
krinių nendrių. Cukrinės 
nendrės auga laukiniai šil
tuose kraštuose.

Senovės lietuviai saldumą 
gaudavo valgydami medų ir 
klevų syvus. Amerikoje in
dėnai taip pat mokėjo ? ga
mintis saldumą iš klevu su
los.

Vaisių, uogų, daržovių 
yra įvairių. Daugelis jų 
turi gilią senovę, kitos nau
jai išvystytos. Vienos yra 
Amerikos “piliečiai,” kitos 
—ateiviai. Mokslas daro jų 
paįvairinimą - pagerinimą. 
Vieną vaisių “sukryžiuoja” 
su kitu ir jau gauna skir
tingą jų vaiką nuo tėvų.

Kitą kartą pasikalbėsime, 
kada ir iš kur atkeliavo ki
ti vaisiai, daržovės, uogos 
ir kitokis maistas.

Chicago, Ill. — Chicagos 
universiteto Klasikinės Ar
cheologijos profesorius Os
car Breneer suradęs ir at
gabenęs Amerikon maudy
nę, kuri buvusi graikų var
tojama 2,300 metų tam at
gal. Jis buvo nuvykęs ir 
tyrinėjimus vedė Corinthi- 
joje. Radęs taipgi ki^J ver
tingų muziejinių daly^.

Prancūzai džiaugiasi 
gyventojų prieaugliu
Francūzija ilgai buvo vie

na iš nedaugelio šalių, ku
rių gyventojų skaičius sto
vėjo ant vietos, arba net 
krito žemyn. Tai kėlėfran- 
cūzuose didelį susirūpini
mą. Ypatingai buvo iškilę 
Įvairių nuomonių apiefran- 
eūzų tautos ateitį, kad tar
pe 1936 ir 1946 metų jos 
žmonių skaičius gerokai su
mažėjo, nukrito. Buvo at
siradę net tokių pranašų, 
kurie nebematė francūzams 
jokios ateities. Be to, rei
kia atsiminti, Antrasis pa
saulinis karas dar labai pri
sidėjo prie gyventojų skai
čiaus sumažinimo.

Šiandien padėtis griežtai 
pasikeitusi. Pasirodo,,kad 
per paskutinius aštuonerius 
metus, pradedant su 1946 
metais, Francūzijos gyven
tojų skaičius pašoko aukš
tyn net trimis milijonais, 
šiandien Francūzija turi 
42,774,000 gyventojų. Tai 
aukščiausias laipsnis, kokį 
francūzai yra pasiekę.

Kaip tas prieauglis atsi
randa? Pirmoje vietoje sto
vi mirtingumo sumažini
mas ir gimimų pakėlimas. 
Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą Francūzijoje buvo tiktai 
14.60 gimimo ant kiekvie
no tūkstančio gyventojų. 
Šiandien jau yra 20.7 gimi
mo. Vidutinis gyventojų 
mo. šiandien vaikai tarpe 9 
ir 15 metų jau sudaro 23% 
gyventojų. Vidutinis gyven
tojų amžius padidėjo, šjįn- 
dien Francūzijoje žmones 
virš 65 metu amžiaus suda
ro 11 procentų visų gyven-

Paryžiaus gyventojų skai
čius pakilo nuo 2,725,000 
1946 metais iki 2,850,000 
šiandien.
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(Tąsa)
Tik štai vieną gražų šeštadienio rytą 

kaip iš griaustinio trenksmas' iš giedro 
dangaus sudrebino miesto valdininkus 
žinia, kad pačiame miesto centre, aikš
tėje, renkasi didelė kelių tūkstančių be
darbių minia.

Iš karto bedarbiai buvo susitelkę į at
skirus būrelius, tarėsi, ruošėsi. Paskui 
būreliai pradėjo susilieti i vieną didžiu
lę masę, o virš minios galvų pradėjo kil
ti vėliavos, plakatai su visokiais šūkiais, 
lozungais, ant kurių mirgėjo visokie rei
kalavimai :

• “Darbo ir Duonos!”
“Žmoniškos Pašalpos!”
“Šalin Herbert Hooveris!”
“Lai Gyvuoja Bedarbių Tarybos!”
“Mes Nemaldaujame, Mes Reikalau

jame Darbų arba Pašalpų Bedarbiams!”
Ir ta masė žmonių pasijudino ir pra- 

dėjio traukti link miesto valdybos, ro
tušės. Netikėtai užklupti valdininkai 
nei * nežinojo, ką daryti, nei ko griebtis. 
Jie neturėję paruošę nei policijos nei 
mušeikų, kurie sulaikytų maršuotojus 
nuo rotušės aikštės. Minia tartum ge
ležiniu lanku apjuosė, užtvenkė gatves 
aplink rotušę ir iš jos išėjo penkių as
menų delegacija, jo tarpe ir Jurgis, kad 
paduoti miesto valdybai bedarbių reika
lavimus.

Delegatai pasileido tiesiai link miesto 
rotušės, bet ant laiptų juos sutiko trys 
policininkai ir bandė neįleisti į vidų. 
Bet buvo pervėlu. Patys delegatai 
griežtai pasipriešino, o demonstrantų 
minios, kurios jau siūbavo ten pat, pra
dėjo šaukti, švilpauti, reikalauti iš poli
cijos praleisti delegatus:

“Nekliudyti jiems! Praleisti juos! 
Jie turi pasimatyti su miesto valdyba ir 
perduoti bedarbių reikalavimus!”

Pamatę, kad jų pastangos bergždžios, 
policininkai delegatus praleido.

Bet viduje jiems buvo pasakyta:
“Majoro nėra raštinėje, jis išvykęs i 

kitą miestą...”
delegatus priėmė majoro pavaduoto

ju, o pats majoras, kaip vėliau buvo su
žinota, buvo paleidęs į darbą visą savo 
aparatą, per telefoną, telegramomis 
šaukdamas policijos viršininkus, nacio- 
nalę gvardiją, kad sumobilizavus kuo 
daugiau atsiųstų prie miesto rotušės, 
kurią, anot jo, apspito valkatos.

Jis telegrafavo gubernatoriui:
“Prisiųsti skubotai milicijos; išvaiky

ti bedarbius, kurie šimtais veržasi į mie
sto rotušę.”

Ir už kokios pusės valandos policistai 
iš visų pusių pradėjo supti minią, o ke
turi patys dikčiausi kaip kokie buliai 
ledosi tiesiai į rotušės vidų.

Už keleto minučių bedarbiai pamatė, 
kaip policistai grūda jų delegatus laip
tais... Vieni policistai juos laikė nutvė
rę užu rankų, kiti kumštimis juos lydė
jo kirčiais į nugaras, į galvas...

Minia pradėjo veržtis artyn, kad at
imti iš budelių delegatus. Bet vos mi
nia pasijudino, policininkai iš visų pu
šų paleido į darbą savo buožes ir revol
verius. Šūviai buvo paleisti oran, kad 
išgąsdinti žmones. Bet alkanų išgąs
dinti ne taip jau lengva. Vietoje bėgti 
kur kojos neša, bedarbiai metėsi tiesiai

Girardville, Pa.
Mirė P. Mažeikis

Spalio mėnesio pradžioje 
mirė ir tapo palaidotas Pra
nas Mažeikis. Paliko nuliūdi
me savo mielą žmoną, sūnų 
ir dvi dukteris.

Velionis buvo gimęs Lietu
voje. Atvykęs Į šią šalį, apsi
gyveno šioje apylinkėje ir dir
bo anglies kasyklose. Per pa
skutinius dvejus metus sirgo 
azma ir nuo tos ligos mirė.

Velionis buvo susipratęs 
žmogus. Rėmė darbininkų ju
dėjimą, per ilgus metis skaitė 
dienraštį Laisvę, priklausė 
LDS 129 kuopai. Beje, jis bu
vo Pirmojo pasaulinio karo 
veteranas.

i LDS kuopa jam pagerbti 
rnupirko gražų gėlių vainiką.

Ilsėkis, brangusis drauge, 
šios šalies šaltoje žemėje!

A. K.
Ar jau rengiate ką Laisvės 

paramai?

Montello, Mass.
Trijų miestų paskutinis pik

nikas įvyko spalio 10 d., 1951 
m., Lietuvių Tautiško Namo 
parke, Montelloje. Lietus pik
niką pusėtinai sulijo, lydumas 
nuo ryto iki 1 v. p. p. Nežiū
rint to, rengėjai pikniką lai
kė: kepė avį, turėjo valgių, 
gėrimų. Buvo žmonių iš Bos
tono apylinkės, Norwoodo, 
Stoughtono ir Bridgewaterio. 
Kad ir neperdaug mūsų buvo, 
Eirvalgėme keptą avį, išgėrė
me kavos; valgėme kugelio ir 
kitokio maisto, kuriuo mūsų 
šeimininkės mus apdovanojo.

Piknikas d,avč pelno pusę 
šimto dolerių.

J. Gutauskas serga savo na
muose, 571 N. Carey St. Ka
žin kas įsimetė j jo koja. Gy
dytojai įsakė gulėti lovoje.

Dabar Marijona Gutauskie- 
nė turi daug darbo; ant far- 
mos rudenį jo yra įvalia.s.

G. Šimaitis

ant policininkų ir tartum didžiulė įnir
šusios jūros atnešta banga nubloškė 
juos atgal.

Policistai, kad ir traukdamiesi, kiek 
tik pajėgė savo lazdomis nenustojo 
smogti per žmonių galvas, pečius ir kur 
tik papuolė, kur tik pakliuvo. Kiti, nuo 
kurių lazdas bedarbiai jau buvo atėmę 
ar, kurie jas sulaužė virš bedarbių gal
vų, vartojo pistoletų rankenas. O iš mi
nios pusės jau staugė lentgaliai, plytos, 
akmenys ir kumštys buvo paleistos į 
darba.

Bet i tą pragaro vidurį spėjo pribū
ti apie trys šimtai iki dantų ginkluotų 
gubernatoriaus atsiųstų milicininkų. 
Dalis jų buvo raiti ir tie stf savo tam 
tikslui išlavintais arkliais pasileido tie
siai ant minios. Žmonės ne tiek išsi
gando milicininkų ir jų ginklų, kiek jų 
arklių. Varomi beširdžių dvikojų, ku
rie aštriausiais pentinais spaudė į 
opiausias vietas, paslėpsnius, gyvulėliai 
turėjo eiti kad ir į ugnį, ir ėjo tiesiog 
ant minios... net pasistojant ant pastur- 
galinių kojų tuo pačiu laiku pirmagali- 
nėmis ore, tartum protestuodami savo 
valdovams — briovėsi ant žmonių...

Arkliai net žnegdami veržėsi per mi
nią, darydami sau kelią, ir iš jų šnervių 
veržėsi lyg garų debesėliai, kurie išsi
sklaidydavo ore. Jų nasrai buvo plačiai 
atverti ir iš jų veik be paliovos baltos 
putos krito ant žmonių galvų, taip, kad 
tik pamatant tuos arklius, šiurpas nu
krėtė. Žmonės bėgo kaip nuo kokio ma
ro, nuo pavietrės, kad nepapuolus po jų 
geležimi šarvuotomis kojomis, po kano
pomis.

Už kokios dvidešimties minučių mili
cijos įkaitusios darbuotės visa aikštė jau 
buvo tuščia, nuvalyta. Gatvėse ir ant 
šaligatvių pasiliko tik sužeisti. Jų tar
pe radosi ir penki milicininkai, kuriuos 
įširdę bedarbiai spėjo nutraukti nuo ar
klių, ir trys miesto policistai. Sužeis
tuosius vienus nuvežė į ligoninę, kitus 
į kalėjimą. O vakarop, kai bedarbiai 
vėl susigrupavo netolies-e užmiestyje, jie 
apskaitė savo nuostolius: 12 jų buvo su
žeista, iš jų 8 vyrai ir 4 moterys. Iš 
penkių delegatų trys paspėjo pasprukti 
visai nesužeisti. Policijos naguose pasi
liko pirmininkas Jurgis ir Jonas maža
sis. Pastarasis buvo lengvai sužeistas 
ir ant rytojaus tapo paleistas po trijų 
tūkstančių dolerių užstatu. Jurgis buvo 
daug sunkiau sužeistas ir jo nepaleido 
po jokiu užstatu, mat, jis buvo skaito
mas demonstracijos vadu ir iniciato
rium.

Jam pasilikus kalėjime, draugai tuoj 
sudarė komitetą už jo išlaisvinimą. Se
kančią dieną komitetas jau pradėjo dar
buotis. Jis pirmiausia pasamdė advoka
tą ir su juo nuėjo į kalėjimą pas Jurgį. 
Draugai ten pamatė, kad Jurgis bjau
riai sumuštas. Galvoje ir ant kaktos 
buvo matytos dvi sukrekėjusio kraujo 
žymės. Kai jie nuėjo pas policijos vir
šininką, jie rado, kad Jurgis randasi ti
kroje bėdoj-e. Pareikalavus, kad gydyto
jas būtų prileistas prie Jurgio, viršinin
kas atsakė:

“Jis sužeistas labai nepavojingai; mū
sų gydytojas jį iš vakaro apžiūrėjo ir 
jam nėra pavojaus.”

(Bus daugiau)

Skaitytoju Balsai
GELEŽINKELIEČIAI 
PRIEŠ REPUBLIKONUS

Geležinkeliečių savaitraš
tis “Labor” už spalio 9 d. 
paskelbė iš 12 valstijų są
rašą kandidatų dėl ateinan
čiu rinkimu senatorių ir 
kongresmanų vietoms. 65 
demokratus ir tik 6 repu
blikonus remia geležinkelie
čiai! Iš-N. J. valstijos re
mia 4 republikonus. Jeigu 
visur unijistai darbininkai 
eitų su savo šeimomis bal
suoti, tai republikonams. 
būtu riestai. Paskelbta tik 
įš 12 valstijų, o kitą savaitę 
paskelbs iš kitų valstijų. 
Dabar paskelbtos valstijos: 
Alabama, Arkansas, Cali
fornia, New Jersey, Ken
tucky, Michigan, Mississip
pi, Montana, New Mexico, 
North Carolina, North Da
kota ir Rhode Island.

Truckman

DETROIT, MICH.

MIRUS

DR. M. D. PALEVIČIUI
Mes, visų Radijo Kliubo narių vardu, išreiš

kiame giliausią užuojautą velionio žmonai, duk
roms, žentui Frank, anūkams, ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems. Linkime ištvermingai 
pergyventi šį skaudų jiems įvykį. O Dr. Pale- 
vičiui sakome: tu dirbai su mumis per aštuonis 
metus radijo programų palaikyti, dabar gi ne
tekome gero ir sumanaus patarėjo.

Ilsėkis ramiai užbaigęs visus vargus....
RADIJO KLIUBO VALDYBA.

Detroit, Michigan

ROCHESTER, N. Y.

BENEDIKTAS DUOBA

Atsiskyrė nuo mūsų spalio 24, sukanka treji 
metai nuo jo mirties. Liūdimo netekę savo my
limo vyro ir tėvelio. Ilsėkis, brangusis, šaltoje 
žemelėje.

Žmona Elzbieta. Duobiau ė 
Sūnys Antanas Duoba 
Duktė Helena Velikis

Kooperatyviškose kapinėse. 
Kadangi abudu Žukauskai 
buvo gero būdo žmonės ir 
su visais taikiai sugyveno, 
tai daug žmonių sudėjo ge
lių vainikus ir daug palydė
jo į kapines, nežiūrint to, 
kad palaidota darbo dieną.

Velionė buvo lenkų kil
mės, bet gerai mokėjo kal
bėti lietuviškai. Dar bu
vo nesena moteris, bet ta 
nelaboji liga išplėšė ją iš 
gyvųjų tarpo.

Palydovai buvo pakviesti 
i Lenkų salę, kur visi bu
vo pavaišinti pietumis.

Pranas Žukauskas liko 
vienas, nes šeimos neturė
jo.

Mes reiškiame nuoširdžią 
užuojautą Pranui Žukaus
kui, giminėms ir draugams, 
o Rozalijai — lai jai bus 
lengva šios šalies žemelė!

M. V. Vilkauskai

Aš, Pranas Žukauskas, 
dėkoju visiems už gėlių vai
nikus,— kurie buvo tokie 
gražūs, — suteiktus prie 
mano mirusios moters kars
to, visiems, kurie lankė ją 
ligoje, visiems, kurie paly
dėjo ją į kapines ir visiems, 
kurie bet kuo nors prisidė
jo prie josios suraminimo 
ligoje ir pagerbimo jai nu
mirus. Prašau priimti nuo 
manęs padėkos žodį.

Pianas Žukauskas ■

Worcester, Mass
I: L.L.D. 11 kuopos susirinki
mo spalio 10 dieną

čia J. Skliutas plačiai ra
portavo iš Laisvės $10,000 va
jaus, kuriame jis daug darbo 
įdėjo. Nors nelabai drūtas 
sveikatoje, o vistiek sukėlė 

Į $708,00. Worcesterio Laisvės 
lėmėjai gražiai prisidėjo per 
Skliutą išlaikymui savo lai
kraščio. Laisvės vajininku šie
met likosi J. Jaškevičius, nes 
D. G. Jusius, nusiskundė ne- 
sveikuojąs. Todėl Laisvės skai
tytojus kviečiame visus į talką 
Jaškevičiui šiame Laisvės va
juje. Vilnies $10,000 fondui 
apsiėmė padirbėti d. Jusius. 
“Vilnis” yra vidurvakarių pro- 
gresyviškas lietuvių dienraštis, 
pagalba .ir Vilniai yra labai 
reikalinga; pagal išgalę Lais
vės skaitytojai esate prašomi 
paremti.

Taipgi visi pastebėjot Lais
vėje, kad A. Metclionis jau 
paruošė spaudai mokslišką 
knygą “Apie Dievus ir žmo
nes.” Nevilkindami užsisakyki
te šią knygą pas D. G. Jusiu; 
prenumerata tik vienas dole
ris. Kurie iš kalno užsiprenu
meruosite, jūsų vardas bus 
atspauzdintas toje knygoje.

Dabar dar kartą primenu, 
kad Aido Choro balius įvyks 
spalio 24 d. Tai bus sekmadie
nis. Prasidės 5 vai. vakare. Čia 
pasitiksim mūsų mylimus dai
nininkus sugrįžtančius iš LMS 
Festivalio Chicago, 111.,— Oną 
Dirvelienę, Joną Sabaliauską, 
Aldoną Wallen. Kurie įverti
nate mūsų sunkų darbą, kad 
daina ir muzika gyvuotų, ir 
kurie įvertinate mūsų mylimų 
dainininkų ilgą kelionę į Chi- 
cagą, Ilk. kur dainų Festivalis 
įvyko, tai būkite su mumis 
spalio 24 d. 5 vai. vak., 29 En
dicott St. svetainėje. Savo pri
tarimu ir atsilankymu priduo- 
site Aido Chorui energijos, 
kad daina gyvuotų.

J. M. L.

Detroito Žinios
Aš čia jau- nesu tuščiu laiš

ku. Ačiū dienraščiui Laisvei, 
kad nepamiršta atlankyti ma
ne ir mano kaimyną Joną 
Dirsę.

Mudu susitinkame. Jis nu
siminęs, sako: vot, gavau laiš
ką, jau turiu mokėti už pre
numeratą Laisvei. Bet 5\ mė
nesiai kai nedirbu. Jau pasi
baigė ir kompensacija, o neži
nau ar kada pašauks j darbą. 
Kad ir bedarbis, bot dar turiu 
kelis dolerius. Te tau $4.50, 
pasiųsk už pusę metų. Vėliau 
mažu dirbsiu, duosiu daugiau.

Kitas pavargėlis senukas 
sako: aš irgi negaliu iškęsti 
neskaitęs, užmiršti Laisvės, 
kuri virš 42 metus remia ap- 
švietą. Nutariau nuo savęs nu
traukti kokį dolerį į mėnes| 
ir paremti spaudą, kuri tar
nauja darbo žmonių klasei.

Naujų skaitytojų gauti, kiek 
aš nužiūriu, bus sunku. Senie
ji lietuviai nyksta. O naujieji 
ateiviai vis dar bijo rašytis. 
Jus jau žinote kame dalykas.

čia noriu pažymėti kokias 
gudrybes vartoja lietuviški 
ponai. Neužtenka, kad prisi
renka pinigų “Lietuvai vaduo
ti,” dabar pradėjo rinkliavą 
po priedanga gelbėjimo dipu
kų likučių Vokietijoje. Jau 
pramokusius kalbėti angliškai 
dipukus siuntinėja po stubas 
kalėdoti, kaulyti iš žmonių 
centus. Vieno dipuko paklau
siau, ar jau šiandieną dipu
kams nebeužtenka pinigų. Di
pukas atsakė, kad tik kai ku
rie ponai tegauna, ne darbi
ninkai.

I .

Bėda ’. Mat ir Amerikoje 
daug priviso ponų. Bet jie gu
drūs, skubinasi turėti zoposto, 
o ubagauti siunčia dipukus. .

J. L.Nashua, N. H.
ŽINUTĖS

Šičia dar buvo užsilikus 
nuo senos tekstilės kompa
nijos dirbtuvė, kur dirbo 
virš 250 darbininkų. Pernai 
dirbtuvę nupirko kita kom
panija. Palaikiusi dirbtuvę 
kelis mėnesius, ši kompani
ja paskelbė, kad jau dirbtu
vę uždaro ir atleidžia visus 
darbininkus, — lai eina jie 
sau, kur nori! Dirbtuvę 
kraustys į pietines valsti
jas. Apie 250 darbininkų 
tampa paleisti, padaromi 
bedarbiais. Tarp jų yra ir 
lietuvių' ir jau pabuvusio 
amžiaus žmonių. Kitur dar
bo gauti jie negali, gi se
natvės pensijai gauti dar 
per,jauni. Tai ot, kokis dar
bo žmonių likimas! Taip su 
darbininkais elgiasi repu- 
blikonai. Lapkričio 2 d. 
balsavimuose darbo žmonės 
to neturi pamiršti!

Čia mirė K. Sakavičienė. 
Paliko dukterį, sūnus—vi
si jau vedę, paliko ir anūkų. 
Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis.

Mirė Naseckienė, sulau
kusi seno amžiaus. Paliko 
du sūnus ir dvi marčias. 
Palaidota su bažnytinėmis 
ceremonijomis.

Mirė Rozalija Žukauskie
nė, Prano Žukausko žmona. 
Daugiau kaip dvejus metus 
ji kankinosi. Jai buvo nu
plautos abidvi kojos — tu
rėjo gangreną. Per visą lai
ką gulėjo lovoje, reikėjo 
nuolat pridaboti. Žukaus
kas dirbo dirbtuvėje dieno
mis, o vakarais reikėjo pri
žiūrėti žmoną. Abudu Žu
kauskai buvo geri darbo 
žmonių draugai. Seniau 
skaitė Laisvę ir rėmė dar
bininkų judėjimą. Pr. Žu
kauskas paaukojo Laisvei 
$5. ,

Velionė Rozalija Žukaus
kienė palaidota Lietuvių

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50
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PHILADELPHIA, PA.

KONCERTAS 
IR BALIUS

Rengia
MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECIŲ PAGELBA

įvyks šeštadienį

20 d. Lapkričio (Nov.) 
RUBA HALL

414 Green Street Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare 
Programoje Dalyvaus Dainininkai: V

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. N

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

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas bus 

laikomas spalio 23 d., 7:30 va
karo. Adresas: 1150 N. 4 th 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 greitu laiku.

Nekurie žinote, kad yra ruo
šiamas parengimas lapkričio 
20 d., 414 Green St., tad rei
kalinga tam vakarui darbinin
kų. Dalyvaukite šiame susi
rinkime ir apsiimkite toje pra
mogoje padirbėti.

Lauksime skaitlingai atsilan
kyti. Valdyba

TAIPGI RUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS“
♦

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą. 

- s

JžANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai
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Skustuvėlių streikas 
tebevykdomas

American Safety Razor 
Corp. 700 darbininkų vis dar 
radosi striuke. Vyriausias 
darbininkų reikalavimas yra, 
kad kompanija laikytųsi rug
pjūčio 15-tą duoto savo paža
do. Firma buvo pažadėjusi 
užtikrinti 700 darbų iki kovo 
mėnesio, taipgi sumokėti mili
joną dolerių atstatomų darbi
ninkų pensijoms ir atstatymo 
(severance) mokestims.

Aido Choras
Pamoka įvyks spalio 22. 

Moterys susirinks anksčiau, 
7:30. Viso choro pamoka 8 
vai. Mokinamės naujų dai
nų, kurias dainuosime Lais
vės koncerte lapkričio 14-tą, 
tad svarbu visiems choristams 
dalyvauti ir naujiems prisidė
ti dabar. Valdyba

Brooklyn JN. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

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

Sekretorius

Jamaica gyventojas Hurley 
valydamas savo buto langus 
2-me aukšte nukrito ant meta
linės tvoros. Per ranką ties 
pažastimi perlindo metalinis 
iešmas. Jis turėjo ten kaboti, 
kol metalą nupiovė ir su meta- j 
lu rankoje jį nuvežė i ligo
ninę.

NowYorko^/WaViiilot
SBSSS

Radio kalboje aiškino 
reikšmę Flynn balsy

Iššaukė kandidatus 
pareikšti pažiūrą dėl

NX stoties 
Gerson ir 
rasis statė 
mus, o tas

Gerson o

nacnj armijos
kalbėjo Simon W. 

Bill M ardo. Pasta- 
Gersonui klausi- 

a įsakinėjo.

klausė, dėl
svarbu, kad nepriklausoma 
kandidatė Bronx 24-me dist- 
rikte, Flynn, gautų daug bal
sų. Gersonas atsakė, jog tai 
būtų parodymas, kad Ameri
kos visuomenė nepritaria atė
mimui teisės piliečiams rinkti 
tą, ką jie nori išrinkti. Bū
tų parodymų, kad visuomenė 
nepritaria makartistams, ku
rie nori valdyti visą svietą ir 
diktuoti kitiems savo užgai
das.

Flynn yra komunistė ir per
sekiojama einant Smith ak
tu. Kad piliečiai galėtų už ją 
balsuoti, komitetas surinko 
virš 4,000 to distrikto pilie
čių parašų. Gerson sakė, jog 
tie parašai buvo nuostabus 
nc-mokratinių jėgų nuopelnas, 
smūgis makartizmui.

Flushinge prie 71st Avė. ii' 
164 St. atidaryta nauja žais- 
mavietė. Ja naudojasi vietines 
mokyklos mokiniai mokslo va
landomis ir yra vieta ir prie
monės mažiesiems žaisti p< r 
visą dieną.
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American Labor Party skel
bia, jog ji iššaukia visus visų 
partijų kandidatus pasisakyti, 
kaip jie laikosi nacių apginkla
vimo klausimu. Ta žadėjo sta
tyti vyriausiu punktu 
šią savaitę vykdysimose 
programose per radio,

visose
savo

Jau apie 15,000 
Irukmany pasirašė 
naują sutartį

Spalio 18-tos rytą, sunkve
žimių vairuotojų streiko trečią 
dieną, pirm unijos raštines at
sidarymo susirinko eilė atski
rų firmų savininkų pasirašy
ti sutartį sir 
dienos vakaro 
liai trukmanų 
kontraktu.

Republikonams rūpi 
Queens balsai

Radio programos
American Labor Party dai 

teiks visą eile radio programų, 
kuriose kalbūs gubernatoriniai 
ir vietiniai kandidatai. Dauge
lis tų programų bus transliuo
jamos iš kitų miestų, kur lie 
kandidatai lankysis. 'Račiau 
stotys yra pakankamai galin
gos, kad girdėtųsi ir New 
Yorko didmiestyje. Programo
se kalbės ir vietiniai kandida
tai tų miestų, iš kurių trms-

NEW YORK
I HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ* DARBINI
/d.

Kalbanti angliškai nf? vai- 
i kus. Paprastas vairių raminimas.

Žemiau 45 motų 
i kambarys it ma 

šaukite:

Nuo 11 iki

4 3133
• 204-207)

PATARN Al TOJ\

unija. Iki tos 
apie du trečda- 

jau buvo po

Skelbiama, kad republiko- 
nų partijos pačios didžiausios 
agitacinės kanuolės paskuti
nėmis dviemis savaitėmis at
suktos į Queens apskritį. Įjuos. 
Queens per eilę metų būdavo Iš SCHENECTADY i
sakitomas užtikrintu republi- I Spalio 21, 7:15, stotis WBNY. į 
konams. 
se “šiaudiniuose 
se pastebėta, kad Queens pra
dėjo krypti i demokratus.

TIEDEMANN COM E< TIONERY

Tačiau paskiausiuo- 
balsavimuo-

j Spalio 21, 9:15, WMCA,

191-09 Jamaica Ave., Ilollis, L. I.
IIO. 5-9405

1205-207)

27,

10:35, WNEW.
9:15, WMCA.

10:35, WNEW.

Skleidžiamuose lapeliuose ra
gina visuomenę rašyti ir tele
grafuoti prezidentui Eisenho- 
weriui reikalavimą sustabdyti 
nacių ginklavimo politiką. Sa
ko, jog pastangos apginkluoti 
nacius yra mūsų pačiu šaliai 
saužudyste.

Demokratai pirmauja 
“šiaudiniame” rinkime

Teis už nesilenkimą 
prieš McCarthy

V y k d a n t i e j i a p k 1 a u s i n ė j i m ą 
piliečių, už ką jie balsuotų 
šiuose rinkimuose, skelbia, jog 
Ilarrimanas turi 54 procentus 
balsų, įves 46. Tai visos vals
tijos skale. Imant vieną tiktai 
New Yorko didmiesti atskirai, 
įves turi tik 26.8 procentus.

■ Spalio
j Spalio 28. 7:15, WBNY.

p. . . . j iš BUFFALOPlane numatyta tam pavar
toti Seaside sritį prie 102nd 
St. ir Shore Front Parkway. 
Statytų 20 pastatų po 8 aukš
tus. Ten pat padarytų parku- 
tį, žaismavjetes, krautuvių cen
trą. Sako, kad dabar tik 19 
procentų to ploto būna apgy
venti apskritus metus.

Spalio 22,
Spalio 22, 

į Spalio 29,

WSYR.
WCBS.
WSYR.
WNEW.

katas Abraham 
buliukas Albert 
visuomenininkas.

Shadowitz ii 
lektorius, ra-

Norite pažinti piktus

i Natūralūs Istorijos Muzie- 
i.įuj’e (\V. 77 St. ir Columbia 
' Ave., N. Y.) išstatytas paro- 
■ dai gyvas mirtingasis voras, 
paprastai vadinamas

I našle, o moksliniuose 
j se—tarantula. Taipgi 

ločiau dar tu j (j tie ginčuose dėl 
skorpijonai-drieže-

kaltino, kad jie paneigę Se
natą dėl to, kad neatsakė j 
McCarthy statytus jiems klau
simus. Jie visi pareiškė, jog 
yra nekalti.
rėš stoti i teismą lapkričio 15 išgarsėjo 
po rinkimų. liai.

M M M MMWIWI njxixwxnn:

varduo- 
išstaty-

35-riij Mėty Dienraščio Laisves Sukakties Alžvmejimui

KONCERTAS
RENGIA LAISVĖS BENDROVĖS DIREKTORIATAS

SekmatL, Lapkričio 14 November
Prasidės 3:30 vai. popiet Įžanga $1.50, taksai įskaityti

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE:

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

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

Leonas Yonikas, Baritonas
Puikinus 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 Laisves koncerte.

. v i-SN-yyS

St

10:15.
7 :15,
10:35,

Iš SYRACUSE
Spalio 22, 7:30, \

Į Spalio 25, 2 vai., WBNX.
i Spalio 25, 7:45, WQXR.
I Spalio 31, 10:35, WNEW.
i Lap k r. 1, 9:30, WPLX-TV.

Greta teikiamųjų anglu 
kalboje, kai kur dar yra ALP 
programų ispaniškai ir kito
mis kalbomis. D-tis

NAMŲ DARBININKĖ. Motinai 
pagelbininkč. Pilnas prižiūrėjimas 
namų. Du vaikai, 9 ir 17 m. am
žiaus. Nuosavas kambarys ir vonia. 
Privatiniai namai Far Rockaway. 
Mes ieškome patyrusios ir pagirti
nos moteriškės, kuri jausis linksma, 
dirbami pas draugiškus is simpatin
gus žmones. $40 į sava 
DOBIN, 470 Pulaski St.
G L. 3-6764.

ę. MR.
Brooklyn.

Turi būt patyrusi. 5 dienu Savai

te. Gera mokestis. Nuolatinė dar
bas, komisas.

SID’S VOI R HAIR DREISER 
37-29 Main St., Flushing

Tel. Finishing 9-1115
<206-209)

Teatruose
Radio City Music Hall pra

dėjo antrą savaitę filmas 
“White Christmas,” gamintas 
Paramount studijose. Vaizduo
ja veteranus, pa.simojusius 
tapti teatrininkais, bendrai

A l K LĖ—N A M V D A RBIM N K Ė
Kalbanti angliškai, že miau 45 me

tų amžiaus, pilnai priežiūrai vienų 
ir trijų metų vaikų. Lengvas namų 
ruošos darbas ir valgių gaminimas. 
Kiti darbininkai. Biznierių pora, 
mažas apartment as. gyvenimas vie
toje, nuolat, su paliūdiįimais.

Telefonuokite:
EV. 9-5.815, EN. 2-8122, RA. 9-6.367

i 206-208)

HELP WANTED MALE

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainininkė-soli.ste taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

Shatusky Dvynukai
iš Tamaqua, Pa., duos akordion i)? smuiko duetų. 

Puikūs grojikai.

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

Aido Choras
vadovaujamas Mildred Sten'sler 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 Atlantie Avė., Richmond HilL N. Y.

Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą. Čia gausite 
puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti
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Bing
Ciooney, žvaigždės naujo mu- 
zikališko filmo, White Christ
mas, dabar rodomo Radio Ci
ty Music Hall. Kitas žymias 
roles turi Danny Kaye ir Ve
ra Ellen, šis Irving Berlin’o 
kūrinys gamintas pagal nau- 
jovinę techniką, teikiančią 
daug didesnį scenos vaizdą.

Crosby ir Rosemary

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 v ST. 6-4080

i MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

dinos roles vaidina Bing Cros
by, Danny Kaye, Rosemary 
Clooney, Vera-Ellen. Tarpo tų 
gerų dainininkų, aktorių ir ko
mikų yra įspūdingų draminių 
ir komiškų momentų. Irving 
Berlino žodžiai ir muzika dai
noms.

Didžiojoje scenoje stato 
Leonidoff’o spektakli “Show
time,” dalyvaujant dainos, 
muzikos ir šokių solistams, 
taipgi vaidina baletas ir cho
ras.

rodo

lists filmą. Draminiai 
d u o j a likim ą e i 1 i n ės

neva talentų skautai.

Stanley Teatre spalio 23 
adės rodyti “The Auna

Cross.”

Veikalas “The Seven Year 
Itch” Fulton Teatre suvaidin
tas jau 800-nį kartą ir galo 
dar nesimato.

New York City Opera turi 
labai sėkmingą operų sezoną, 
bet jis jau baigias spalio 31- 
mą. Statomos City Center, 131 
W. 55th St. Įžanga ne dau
giau $3.60 ir yra žymiai piges
nių. Vaidina kas vakarą, apart 
pirmadienio, taipgi šeštadie
niais ir sekmadieniais po pietų.

Lapkričio 1-mą visa grupė 
jau vaidins Worcesteryje, lap
kričio 2 Bostone.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

SHEET METAL 
DARBININKAS 
Turi būt patyręs.

Kreipkitės:
JAEGER & FRANZMANN
70 Alexander Si., Yonkers, N. Y.

(206-212)

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
' kaip mirksėti gražiai mergi- 
! nai tamsoje. Tu pats^ žinai, 
ką darai, bet niekas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
ni žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

RANDAV0JIMAI
IŠNUOMAVIMAI

Turime Iris kambarius 
vimui. Šiluma, !■ 
Pageidaujam vedusę 
amžiaus. Prašome 
JzXmaica 9-9724.

išnuoma- 
vanduo. 
senesnioporą, 

telefonuoti •

(206-207)

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte-' 
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G. '
Tek EV. 7-6288
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