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Per visą šią savaitę New 
Yorke eina piliečių užsiregist
ravimas lapkričio balsavi
mams. Liūdna pasidaro, kai 
pamisliji, kad tik apie pusė 
piliečių dalyvauja balsavi
muose. Kita pusė tingi savo 
pareigas atlikti.

O gal čia kaltas daugiau 
nesusipratimas, negu tingėji
mas?

Nėra jokio pasiteisinimo. 
Kalbu Į pažangiuosius lietu
vius. Tokių apsileidėlių kas
met atsirasdavo daug. Bent 

* jau šiemet neprasnauskite 
progos. Tuojau užsiregistruo
kite, kad galėtumėte už mė
nesio laiko balsuoti.

Mūsų veiklieji menininkai 
pasidalino labai smarkiais žo
džiais. Daugiausia teko LMS 

’jj^kretoriu; Leonui Jonikui. 
Gauna ir kiti čikagiečiai. Vis 
tai už neveiklumą. M. S. Cen
tras dar vis ne pasijudino iŠ 
vietos. Rytiečiai barasi ir rei

kalauja pasitaisymo.
Tikėkime, kad iš to pasibari- 

mo bus naudos. Nes mes esa
me linkę užmigti ir miegoti, 
kai niekas mums pašonės ne
bebado.

Meno Sąjungos suvažiavi
mas buvo geras, konstrukty
vus. Centralinis Komitetas iš
rinktas iš čikagiečių. Vienas 
Leonas visų darbų neatliks. 
Galėčiau vardais paminėti visą 
tuziną smarkių menininkų 
Chicagoje. Laukiame ir tiki
mės iš jų daugiau, negu iki 
ušiol yra davę. O duoti daugiau 

jjfje gali. LMS sekretorius turė
tų jiems neduoti ramybės.

Atėjo šerenga New York o 
miesto mokytojams. Bent šeši 
jau išmesti iš mokyklų. Prie 
jų prisikabino ragangaudžiai.

Labai susirūpino Mokytojų 
Federacija. Aną dieną susirin
ko 1,500 mokytojų ir nutarė 
sudėti penkiasdešimt tūkstan
čių dolerių apsigynimui.

Tai džiugu. Laisvi žmonės 
gins akademinę laisvę. Visas 
darbininkų judėjimas jiems 
padės. Ragangaudžiai lengvai 
nepraeis.

•
New York o trylikos komu

nistų byloje randasi senoji ir 
įžymioji veikėja Elizabeth 
Gurley Flynn. Tikrai stebėtina 

*jkairiškos šeimos duktė. Ji iš
garsėjo dar Pirmojo Pasauli
nio Karo laikais, veikdama 
tarpe aidoblistų.

Dabar ji teismui papasako
jo savo gyvenimo istoriją. 
Svarbi ir įdomi ta istorija. Ji 
kitokia ir būti negalėjusi. Jos 
tėveliai .buvo kovingi Airijos 
patriotai. Jie buvo teisingi ir 
geri žmonės. Visa tai jie per
davė savo smarkiai dukrelei.

Ji myli tautą, ji myli Ame
riką, ji myli Amerikos žmo
nes. Ji yra viena iš jų—jų kū
nas ir kraujas. Ji myli tiesą ir 
šviesą, štai kodėl ji, sako, at
sidūrė komunistų eilėse ir iš
kilo į viršūnes.

Skaitai žmogus ir negali 
trivoti juoku. Trumanas tikrai 
išgąsdino republikonus. Jie 
paleido prieš jį du ir paskui jį 
du gončiu, vadinamu senato
riais. Pirmiesiems dviems įsa
kyta pribūti į miestą, kur pre
zidentas kalbės, ir persergėti 
žmones, kad jie Trumanu neti
kėtų. O kai prezidentas išva
žiuoja iš miesto, tuojau ten 
pribūna kiti du senatoriai. 

LJiems įsakyta reikalauti žmo- 
išmesti iš savo galvų tai, 

ką jiems prezidentas papasa
kojo. r

Nieko panašaus Amerikos 
politikoje dar nebuvo buvę. 
Visokių prajovų esame matę ir
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AMERIKONAI ATLAIKO
SVARBIĄSIAS POZICIJAS KONTESTAS
KORĖJOS FRONTE

BERIA ĮSPĖJA, KAD 
SOVIETŲ SĄJUNGA 
SUPLIEKTŲ UŽPUOLIKUS

Korėjos liaudininkai užėmė 7 kalnus; amerikonai 
neribotam laikui pertraukia derybas dėl paliaubų

Sovietų premjero pavaduotojas Beria nurodo komunistų 
partijos kongresui ekonominę Sovietų galybę

Korėja, spal. 8. — šiau
rines Korėjos liaudininkai 
ir kinai vis atakavo ame
rikonus šimto mylių fron
tu, nuo Panmundžomo apy
linkės vakariniame šone iki 
Mundungo upės, rytinėje 
fronto dalyje.

Korėjos liaudininkai, var
todami tankus ir savaime 
važiuojančias (auto.) pa
trankas, įvarė kylį į ame
rikonų linija ties Čorwonu, 
kur užėmė du kalnus. Ki
tur jie privertė amerikonus 
pasitraukti dar nuo penkių 
kalnų.

Amerikonų generolai pyk
dami pertraukė neribotam 
laikui derybas dėl paliau
bų.

Amerikonai kontrataka
vo šiaurinės Korėjos liau
dininkus ir kinus; atgriebė 
dalį prarastų apsigynimo 
punktų Čorwono ir Pan
mundžomo srityse ir atlai
kė svarbiąsias savo pozici
jas kitur. Praneša, kad 
padarė didelių nuostolių 
Korėjos liaudininkams ir 
kinams.

Atakose prieš ameriko-

Francija sako Jungtinėm 
Tautom, nesikišt j jos 
kolonijas Afrikoje!

Paryžius. — Francijos mi 
nistrų kabinetas vienbalsiai 
nutarė atmest bile kokius 
siūlymus, kad Jungtinės 
Tautos svarstytų klausimus 
apie savivaldą Morokkai ir 
Tunisijai, francūzų koloni
joms šiaurinėje Afrikoje.

Francijos valdžia užreiš- 
kė, jog niekuomet neleis 
Jungtinėms Tautoms kištis 
i tas kolonijas.

Arabiški kraštai yra įtei
kę Jungtinėms Tautoms 
skundus, kad francūzai te
rorizuoja ir šaudo reika
laujančius tautinės savival
dos morokkiečius ir tunisie
čius.

Korėja.-— šiaurinė Korė
ja skelbia, kad jos patran
kos numušė dar 3 ameriki
nius- lėktuvus.

girdėję, bet tokių dar nebuvo
me įsivaizdavę.

•
Gražus buvo Brooklyno Ai

do Choro 40 metų sukakties 
atžymėjimas. Gerai pasivalgo 
me ir smarkiai pasidainavo
me. Visi linkėjimai susivedė į 
vieną tašką: aidiečių per ma
ža grupė, iki Laisvės koncerto 
jų skaičius privalo pasidvigu- 
binti.

•

Laisvės metinis koncertas į- 
vyks lapkričio 9 d. Numato
ma labai graži dainų, muzikos 
ir šokių programa. Lauksime 
lietuvių iš visos plačios apy
linkės. ! Laisviečiai ■. prašomi 
darbuotis koncerto išgarsini
mui.
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nus dalyvavo apie 15,000 
korėjinių liaudininkų ir ki
nu.

Amerikos lėktuvai bom
bardavo metalų apdirbimo 
fabriką Taeyudonge, šiau
riniai - vakariniame Korė
jos kampe.

Kaip Ukrainos pramonė 
pralenkia Francijos 
ir Italijos pramonę

Maskva. — Vien Sovietų 
Ukraina dabar pagamina 
daugiau geležies, negu Fran
cija ir Italija sykiu. Ukrai
na pastato tris sykius dau
giau traktorių, negu Fran
cija ir Italija sykiu. Ma- 
šinuoto plieno gi Ukraina 
pagamina trigubai daugiau 
už Italiją.

Tatai pranešė Lavrenti- 
jus Beria, kalbėdamas So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos kongrese.

Berlin. — Pranešama, kad 
du rakietinįai Sovietų lėk
tuvai perspėjo karinį Ame
rikos transporto lėktuvą, 
šaudydami pro jį. Gal jis 
iškrypęs iš nustatyto orinio 
k o r idoriaus 1 ė k t u v a. m s 
skraidyti tarp vakarinės 
Vokietijos ir Berlyno.

Budapest. — Vengrijos 
spauda rašo, jog per pras
tas amerikinis muzikos in
strumentas bandžo.

Kun. Johnson sveikina 
taikos konferenciją

Peking, Kinija. — Garsu
sis Anglijos kunigas Hew
lett Johnsonas atsiuntė te
legramą, šiltai sveikinda
mas čionaitinę Azijos irPa- 
cifiko tautų konferenciją 
dėl taikos.

Kun. Johnsonas, vyriau-
sios Anglijoj Canterbury’o 
katedros klebonas, pareiškė 
savo telegramoje:—Aš esu 
įsitikinęs, jog pasaulio vil
tis dėl ateities glūdi Ry
tuose.

Dauguma konferencijos 
delegatų yra iš rytinių 
kraštų.

Australija leis unijom 
siųst delegatus Maskvon

Sydney, Australija.—Au
stralijos ateivybės minis-* 
tras pranešė, jog duos pas- 
portus dvylikai unijų vadų 
apsilankyti Maskvon, taip 
pat leis visiem australų de
legatam vykti į busimąją 
taikos konferenciją Vieno
je.

Bėt Australijos valdžia 
nedavė leidimų į Azijinių 
Tautų Taikos Konferenciją, 
kuri laikoma Pekinge, Kini-, 
joje.

Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų
Graži vajaus pradžia. Arti visi buvusieji vajininkai

pasižadejo dalyvauti konteste. Štai jau biskutis vajaus 
rezultatu:

A. Stripeikos pasidarbavimu Elizabeth, N. J., jau ant 
vajaus mapos. K. Žukauskienės pasidarbavimu New- 
arkas ant vajaus mapos. P. Buknys pasirūpino, kad ir 
Brooklynas būtų ant mapos su ankstyvaisiais. Pradžia 
tokia:

Punktai
Elizabeth, N. J., vajininkai ........................... 153
Newarko, N. J., vajininkai .... ..........•........... 72
Brooklyn,' N. Y., vajininkai ............................. 56
Sveikiname pirmuosius vajininkus ir linkime, kad iki 

sekamo pranešimo jų skaičius keleriopai padidėtų, ži
nokime tą taisyklę, kad pasisekimas glūdi darbo pra
džioje. Anksti pradėję, lengviau dirbdami, turėsime 
geresnius rezultatus. Tad prašome visų tuojau pradėti 
šį didįjį darbą ir darbuotis iki vajaus pabaigos.

Dėl platesnių informacijų prašome pers.i skaityti kon- 
testo paskelbimą, kuris eina padidintose Laisvės laidose.

i Laisvės Administracija

JOHN L. LEWIS SMERKIA 
EISENHOWERI IR TAFTĄ
Taip pat kritikuoja Trumano valdžią ir Kongreso veiksmus

Cincinnati, Ohio. — John 
L. Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas, smerkė Eisen- 
howerj kaip i republikonų 
senatoriaus Thfto pastum
dėlį, kurį Taftas “už kal- 
nieriaus vedžiojasi, kur tik 
nori.”,

Kalbėdamas Mainierių U- 
nijos suvažiavime, Lewis 
vadino' Taftą “šnekančia 
šmėkla,” ir nurodė, jog 
Taftas su savo streiklau- 
žišku '(Taft-Hartley) įsta
tymu ir kitais būdais “dir
bo ir dirba kaip .samdytas 
plėšriųjų kapitalistų ber
nas.”

Lewis taipgi kritikavo 
Trumano valdžią ir demo
kratų - republikonų Kon
gresą Washingtone už įvai
rius veiksmus prieš darbo 
unijas.

3,500 angliakasių delega
tų karštai sveikino Lewi so 
kalbą.

Suvažiavimui kalbėti bu
vo pakviestas gub. Adlai 
Stevensonas,- demokratų 
kandidatas į prezidentus. 
Bet Stevensonas atsiuntė

Vėliausios Žinios
London, spal. 8. — Su

sikūlė vienas į kitą du ar 
trys traukiniai ties -Har
row, Anglijoj, užmušant 75 
iki 100 žmonių ir sužei- 
džiant 130 ar daugiau.

Tokio, Japonija. — Dingo 
ar žuvo milžiniškas Ameri
kos bombonešis skrisda
mas arti Kurilų salų, ku
rios. yra Sovietų žinyboje. 
Bombonešyje buvo 8 ar 
daugiau lakūnų. Pasakoja
ma, kad ties tomis salomis 
“nežinomas svetimas kari
nis lėktuvais pasitiko ame* 
rikinį bombonešį ir greit 
abu dingo iš akių.”

Iowa. — Prezidentas Tru
manas ,kalbėdamas iš trau
kinio geležinkelio stotyse,

tik telegramą, linkėdamas 
suvažiavimui geros kloties. 
Teisinosi neturįs laiko at
vykti ir angliakasiams kal
bėti. \

Buvo manoma, gal mai
nierių suvaž i a v i m a s pa
rems Steven šono kandida
tūrą į prezidentus.

Unijos komiteto raportas 
suvažiavimui aštriai kriti
kuoja prezidento T r u m a - 
no valdžią. Sako: Jo 
Marshallo planas buvo 
“tiktai valdžios pinigų šin- 
kavimas kelioms didžio
sioms korporacijoms. O 
valdinis kainų ir algų nu
statymas tarnauja stambia
jam bizniui pųįeš darbinin
kus.”

Raportas taip pat smer
kia abiejų senųjų A partijų 
politikierius Kongrese, / kur 
jie “pagamino McCarrano 
įstatymą, kad galėtū kon- 
troliuot amerikiečių min
tis.” O tas įstatymas, rėkau- 
damas prieš komunistus, 
persekioja visus, kurie tik 
nesutinka su išnaudotojais 
irjų politikieriais.

sakė, jog Eisenhoweris, re
publikonų kandidatas į pre
zidentus, nieko nežino, kas 
dėjosi bei dedasi Jungtinė
se Valstijose per paskuti
nius 40 metų. Eisenhowe
ris tiktai kaip gramofonas 
kartoja, ką jam Taftas pa
diktuoja.

Milwaukee, Wis. — Gub. 
Adlai Stevensonas, demo
kratų kandidatas1 j prezi-. 
dentus, atrėmė republikonų 
įtarimus, būk demokratų 
valdžia “glostė komunis
tus.” t

Stevensonas nurodė į Tru
mano valdžios padarytus ir 
daromus ablavus ir teismus 
prieš komunistus. Kartu jis 
priminė, lųiip Trumano val
džia mobilizavo ^svetimas 
šalis prieš So vietų“Sąjungą.

Maskva. — Lavrentijus 
Beria pareiškė Sovietų Są
jungos Komunistų Parti
jos kongrese, jog tiktai 
“besmegeniai kvailiai” sva
joja, būk galėsią savo “pro
vokacijomis” n u g ą s d i nti 
Sovietų Sąjungą.

Pavarytas spaustuvės 
darbininkas už kelionę 
Į Sovietų Sąjungą

New York. — Publishers 
Printing kompanija pavarė 
savo spaustuvės darbininką 
Arthurą Deutschą už tai, 
kad jis pereitą pavasarį nu
keliavo į Sovietų Sąjungą 
ir dalyvavo. Pasaulinėje E- 
konominėje Konferencijoje 
Maskvoje’.

Vadi n. a m a s “bešališkas 
tarpininkas,” Theodore W. 
Kheel valdžios vardu užgy- 
rė pašalinimą Deutscho iš 
darbo.

Kaip kompanija* taip ir 
Kheelas tvirtino, būk 
Deutsch, išvykdamas į So
vietų Sąjungą, “apleido sa
vo pareigas.”

Federacinės Spaustuvi
ninkų Unijos skyrius, ku
riam Deutsch priklausė, gy
nė ta savo nari.. Parodė, 
kad jis iškeliavo ir sugrį
žo tiktai savo atostogų lai
ku, ir kompanija buvo už
gytus tas jo atostogas. To
dėl kvailas yra kaltinimas, 
būk Deutsch apleidęs sa
vo pareigas.

Kolūkių jungimasis 
i vis didesnius

♦

Maskva. — Apie 1950 me
tų pradžią Sovietų Sąjun
goje buvo 254,000 atskirų 
kolektyvinių ūkių. Bet jie 
vienijasi į vis didesnius kol
ūkius, taip kad dabar viso
je šalyje yra jau tik 97,000 
didžiulių kolektyvinių ūkių.

Vidutinis kolūkis šian
dien turi apie 10,000 akrų 
žemės, kaip pranešė žem
dirbystės ministras Ivanas 
Benediktovas, raportuoda
mas Sovietų K o m u n i s t ų 
Partijos kongresui.

Baudžiavinis Egipto ponas 
nuteistas amžinai kalėti
»____________

Minya, Egiptas: — Ade- 
lis S. Lamlum, didelis dva
rininkas, neseniai atėjo su 
lengvuoju kulkosvaidžiu į 
policijos stotį ir grūmoda
mas rėkė: “Kol esu gyvas, 
neleisiu valdžiai padalinti 
mano žemes mužikams!”

Už tai jis dabar nuteis
tas visą amžių kalėti. Val
džios prokuroras reikalavo 
tą poną net sušaudyti; sakė 
tai būtų pavyzdys baudžia-

Beria, premjero Stalino 
pavaduotojas, nurodė eko
nominę Sovietų galybę, ir 
užtikrino, kad jie sutriuš
kintų visus, kurie tik mė-’ 
gintų užpulti Sovietų Sąjus- 
gQ.

Beria, tarp kitko, primi
nė, kaip Amerikos, milijo
nieriai, vadovaujami Rock- 
efellerių ir Morganų, daro 
manevrus paliai Sovietų 
šalies sienas, vis karščiau . 
kurstydami karine isteriją 
tarp amerikiečių. Jungtinių 
Valstijų milijonieriai “la-. 
biau bijo taikos, negu ka
ro,” sakė Beria.

Vidujinė Sovietų stiprybe 
ir gamybinės jų jėgos da
bar tokios didžios, kad jie 
nebijo jokių grūmojimų iš 
užsienio, užreiškė Beria.

Gamybiniai pavyzdžiai 
prieš buržuazijos kraštus
Primindamas vis spartes

nį* Sovietų pramonės augi
mą, Beria nurodė, jog vien 
šiemet yra dvigubai dau
giau pagaminama mašinų 

‘ir kitų dirbinių negu pel’ 
du pirmuosius penkmečius.

Beria davė dar tokius pa
vyzdžius:

Penkios sovietinės respu
blikos Azijoje turi. 17 mili
jonų gyventojų, bet jos pa
gamina tris kartus daugiau 
dirbinių - produktų, negu 
arti esamieji buržuaziniai 
kraštai — Turkija, Iranas^— 
Afganistanas ir kiti, kuri£ 
turi virš 150 milijonų gy
ventojų. Vien Sovietinis 
Azerbaidžanas, kuris rube- 
žiuojasi su Iranu, turėda
mas. 7 kartus mažiau gy
ventojų, negu Turkiją, pa
gamina tris sykius daugiau' 
dirbinių bei produktų, ne
gu visa Turkija.

Tatai parodo sovietinės 
gamybos pranašumą prieš 
Iraną, Turkiją ir kitus to
je srityje kraštus, kuriuos 
išnaudoja anglai - ameriko
nai ir naminiai kapitalistai.

Maršalas Vasilevskis 
perspėja karo planuo
tojus—neapsirikite!

Maršalas Aleksandras Va
silevskis, Sovietų karo mi
nistras, perspėjo Ameriką 
ir jos talkininkus — nema- 
nyt, būk Sovietu Sąjunga 
kariniai silpna todėl, kad ji
nai taikos reikalauja. Jis, 
komunistų kongreso dele
gatas nuo Maskvos srities, 
pareiškė, jog karinės So
vietų jėgos yra “gatavai pa
ruoštos atmušt užpuolikus.”

ORAS.—Giedra ir šalčiau.

viniams dvarininkams pasi
duoti naujajam įstatymui. 
Tas įstatymas, reikalauja 
padalint daugumą dvarų 
žemių bežemiams ir maža-' 
žemiams valstiečiams, o 
dvarininkams palikti ne 
daugiau kaip po 200 akrų 
dirbamos žemės.

(
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“EKSPERTAS” SCHWARTZ.
NEW YORK TIMES palaiko savo korespondentą 

Maskvoje, Harrison L. Salisbury, kuris kaikacla patei
kia vieną kitą teigiamą apie tą kraštą' faktą.

Bet tas pats laikraštis palaiko čia pat “ekspertą,” 
“Rusijos reikalų žinovą,’' profesorių harry Schwartz, 
kurio tikslas paneigti kiekvieną Salisburio paduotą tei- 
giamesnį faktą!

Na, ir dalykai susiveda taip: kai tik Salisbury ką nors 
teigiamesnio parašo, tai prie jo korespondencijos Times 
išspausdina Schwartzo straipsnį, “ekspertiškai” para
šytą.

Sakysime: jei Salisbury parašys, kad Tarybų Sąjun
goje produktų kainos tapo numažintos, tai Schwartzo 
uždaviniu bus “moksliškai įrodyti,” kad tos kainos ten 
tapo pakeltos!

Jei Salisbury parašys, kad Tarybų Sąjungos žmonių 
gyvenimas lengvėja, tai Schwartzus prie jo pridės, kad 
ten žmonių gyvenimas, sunkėja! Ir jis tai įrodys “moks- ! 
liškai,” pasiremdamas “faktais.”

Schwartzas, pasirodo, gyvendamas Amerikoje apie Ta- 1 
rybų Sąjungą daugiau žino, negu Salisbury, kuris gyve
na to krašto sostinėje.

Ir taip viskas malama ir malama tam, kad skaityto- i 
jus suklaidinti, “sumonkyti.”

NAUJOSIOS KINIJOS PIRMYNŽANGA.
PAS MUS JAU BUVO RAŠYTA, jog spalio 1 dieną ! 

sukako treji metai Kinijos Liaudies Respublikai. Visoje 
toj didžiojoj šalyj šis įvykis buvo iškilmingai atžymėtas, i

Bet apie tai, ką Kini jos Liaudies Respublika per tuos i 
trejis metus pasiekė, amerikinėje spaudoje išsamesnių į 
žinių beveik nebuvo. Nebuvo jų vyriausiai dėl to, kad 
nei vienas amerikinis laikraštis neturi ten savo korės- ' 
pondentų. Neturi korespondentų nei Associated Press, j 
neigi United Press.

Apie Kiniją, kuri yra pasaulis savaime, apie naująjį 
to krašto žmonių gyvenimą apgailėtinai mažai žinių 
Amerikos žmonės gauna!

Prieš porą dienų, tačiau, niū jorkijjkiame Daily Worke- 
ryj buvo išspausdintas apie Kiniją raštas, pateiktas to 
dienraščio korespondento (Joseph Clark)', esančio Mask
voje. Čia mes ir pasinaudosime tuo straipsniu, pateikda- 
mi skaitytojams kai kuriuos svarbesnius davinius, iš ' 
nūdieninės Kinijos žmonių būsenos.

TREJŲ METŲ BĖGYJE Kinijos Liaudies Respubli- ’ 
ka ne tik atstatė pramonę ir agrikultūrą, bet ir žymiai 
pakėlė aukštyn. Industrinė gamyba tapo padvigubinta.

Subalansuotas biudžetas.
Panaikinta infliacija; stabilizuotos kainos. Šiemet 

visų naudojamųjų produktų kainos tapo sumažintos pen
kiais procentais.

Importas ir eksportas šiandien didesnis, negu koks bu
vo per pastaruosius 70 metų; Jungtinių Valstijų ekono
minis boikotas, skelbiamas Kinijai, pasirodo, nepasiekė 
savo tikslo.

Kinija šiuo metu pagamina plieno, geležies, mašinų, 
anglies ne tik savo naminiams pareikalavimams paten- : 
kinti, o ir eksportui. Šiandien Kinija pagamina plieno, ! 
geležies ir mašinų devynis kartus daugiau, negu pa
gamino 1949 metais!

. Per ilgus metus Kinija buvo priversta importuoti med
vilnės, grūdų, tabako ir kitokių agrikultūrinių produktų, i 
gi šiuo metu jinai ne tik užtenkamai tų kultūrų pasiga-; 
mina sau, bet dar gali ir eksportuoti.

“Suvaldytos” upės, kurios per ilgus laikus išsiliedavo 
į potvynius ir nešdavo žmonėms baisius nuostolius.

Apie 9,000 mylių geležinkelio tapo rekonstruota, pa
taisyta ir nutiesta 750 mylių naujo geležinkelio.

Palyginti su 194l9 metais, darbo žmonių algos pakilo 
tarp 60 ir 120 procentų.

Tarpe 70 ir 80 procentų visos sunkiosios pramonės yra 
suvalstybinta., apie 40% lengvosios pramonės taipgi 
valstybės rankose.

Visi geležinkeliai yra valstybės nuosavybė.
(Pasirodo, jog dar gera dalis pramonės yra privatinė

se rankose.)
Pravesta žemės reforma srityje, kur gyvena 420,000,- 

000 žmonių. Dvarininkų žemė buvo išdalinta tiems, ku
rie ją dirba: bežemiams ir neturtingiems valstiečiams.

Nustatytos, gairės, paruošti planai pramonei išplėsti, 
naujiems fabrikams statyti; liaudies vyriausybė ryžtasi 
kuo greičiausiai galimu laiku padaryti Kiniją tvirta pra
moninga šalimi. \ ’ '

Tokie yra Kinijos liaudies pasiekimai trejų metų bė
gyje.

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKAI šiandien yra 
kur kas lengviau žengti pirmyn, negu Rusijos tarybinei 
respublikai buvo iš pradžių, po 1917 metų revoliucijos.

Kodėl?
Taip yra todėl, kad šiandien Kinija turi tvirtą sąjun

gininkę, Tarybų Sąjungą, kuri teikia Kinijai labai daug

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE SAN PAULO LIE

TUVIŲ PASTATYTĄ 
BAŽNYČIĄ

Uruguajaus lietuvių laik
raštyj Darbe skaitome:

Viename San Paulo miesto 
rajone, Vila Zelinoje, apgy
ventoje daugiausia lietuviais, 
buvo lietuvių bažnyčia. Ji pa
statyta iniciatyva žinomo ku- 
nigo Suginto, pagarsėjusio 
mergininko. Pinigus bažnyčiai 
pastatyti suaukojo Brazilijos, 
JAV ir Lietuvos tikintieji žmo
nes.

Kuomet toji bažnyčia buvo 
statoma ir renkamos aukos, 
aukotojams buvo sakoma, kad 
jų pavardės bus įdėtos į alto
rių, o jų “dūšios“ po mirties 
gyvens amžinoje dangaus link
smybėje. Brazilijos katalikų 
bažnyčios vyriausybė negailė
jo pagyrų bei suteikimo atlai
dų už nuodėmes, kad tik šie 
tęstų toliau šį darbą. Bet, kai 
bažnyčia tapo užbaigta, San 
Paulo arkivyskupas pasiėmė 
ją sau, be jokio atlyginimo 
lietuviams.

“Kas tai per šposai ?“—da
bar klausia Brazilijos lietuviai 
parapįjonai. Juk ar nebuvo sa
koma, kad ši bažnyčia visuo
met bus lietuvių ?

Ir Darbo bendradarbis 
atsako: “čia veikia džiun
glių įstatymas: kieno galia, 
to ir valia.” Arkivyskupas 
galingesnis už nedidelę sau
jelę lietuvių. Jis mato, jog 
bažnyčia neša nemažą pel
ną, tai kodėl jo nepasiimti?

Kadaise, turime pasakyti, 
panašiai buvo ir Jungtinė
se Valstijose. Lietuviai dė
jo aukas, statė bažnyčias 
ir statydami galvojo: turė
sime savo bažnyčią. Deja, 
nei nepajuto, kaip ta, ir ki
ta ir, pagaliau, visos jos, 
pateko vyskupų nuosavy
bėn ! Kai kur buvo reiškiami 
protestai, bet ilgainiui žmo
nės “apsiprato” ir nutilo.

Toliau tasai Darbo ben
dradarbis rašo:
Gyvenantis JAV kunigas Su

gintas, tos bažnyčios įkūrėjas, 
išgirdęs apie tai, sušuko:, “pa
daryta į dangų šaukianti va
gystė!“ Neabejojame. Tai dvi
guba vagystė: pirmoji, kai bu
vo renkami pinigai bažnyčiai, 
garbinimui nesamų dievų, ir 
antroji, kurią čia mini ir pa
smerkia kun. Sugintas. Čia, be 
kitko, išlenda viršun dar tas 
faktas, kad dvasiškiai, piršda- 
mi dangų lengvabūdžiams pa
sekėjams, patys, kaip kipšiu
kai ėdasi už šios žemės trūni
jančius turtus.

Prie progos dar verta prL 
minti ir tai, kad Urugvajuje 
irgi greit bus statoma bažny
čia lietuviams. Aukos jau ren
kamos po visas šalis, kur tik 
yra lietuvių. Todėl kyla klau
simas: ar ir čia taip bus, kaip 
Brazilijoje ?

Galime drąsiai atsakyti, 
jog ir Urugųajuje bus'taip 
pat, kaip buvo Brazilijoje. 
“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės.” Lietuviai bažny
čią pastatys, o vyskupas ją 
pasiims.

kelti šeštadienių mokyklų, 
lietuvių kalbos mokyklose rei
kalą, lietuviškų organizacijų 
veikimo parapijose klausimus 
ir t.t. Blet šių klausimų suva
žiavimas plačiau paliesti ne
drįso.

Kaipgi su jaunimu? Ar 
katalikų Federacijos ribose 
jo esama? Labai mažai. 
Dirviečio žodžiais:

Liūdniausia įspūdį sudarė 
diskusijos jaunimo klausimu. 
Vienbalsiai buvo konstatuotas 
faktas, kad federacija ir prie 
parapijų veikiančios organiza
cijos jaunimo nebeturi (gaila, 
kad nebuvo panagrinėtos prie- 
žąstys, kodėl taip yra), iš-* 
skyrus kaikur šiaip taip tebe
silaikančius Vyčių skyrius. 
Nutarta priimti šiuo reikalu 
rezoliuciją (rezoliucijų tekstai 
rašant šias eilutes dar nebuvo 
žinomi) numatančią lietuviško 
jaunimo palaikymą prie para
pijų contest’ais, bowling maši- 
nomis, beisbolo aikštėmis ir 
jute-box part’ėmis. Buvo ir 
keletas blaivesnių minčių, y- 
pač iš ateitininkų atstovų, 
siūlančių atkreipti dėmesį į 
šeštadienines mokyklas, vaikų 
darželius, lietuvišką jaunimo 
spaudą, stovyklas ir pan. Šios 
nuomonės tesudarė mažumą, 
o ir jas atstovaujantieji atsto
vai jautė gana šaltą suvažiavi
mo nusistatymą, ypač dėl jų 
kovingo nusistatymo dėl lietu
viškų teisių lietuviškose para
pijose.

Taigi, “jaunimo proble
ma” nėra išspręsta nei vie
noje Amerikos lietuvių 
srovėje, nors visos bando ją 
teigiamai išspręsti.

JAU DIRBS 
“KONSTRUKTYVJ

į DARBĄ”
Montreališkis K a r d e lio 

i laikraštis iškilmingai pra- 
! neša, būk Vilkas ir vykdo
moji taryba “jau pradėjo 
rimtą, konstruktyvi darbą.”

Tai reiškia, kad ligi šiol 
Vlikas dirbo destruktyvi 
darbą. O gi tas “konstruk-! 
tyvis darbas”? Laikraštis 
nepasako, nes, aišku, tokio 
darbo nėra. Ką gi kon
struktyvaus Vlikas gali 
dirbti? Well, jo nariai ga
li pavažinėti, palekioti lėk
tuvais, suvalgyti čia ir ten 
pietus, paplepėti, pakeikti 
Lietuvą, na, ir paprašyti iš 
žmonių aukų, kad turėtų 
daugiau pinigų tokiai savo 
“konstruktyvei veiklai.”

Beje, kun. Krupavičius i 
dar vis tebesergąs, tad ne-1 
galįs trankytis po pasaulį, 
ir tai pakenks “konstruk
tyviam darbui.”

Vlikas ir jo “konstruk- 
tyvis darbas,” taip įsiės 

! tiems, kurie kadaise jį skai- 
■ te rimta įstaigai, kad jie i 
i apie jį nei girdėti nenorės, i 
Avantiūristai, tinginiai, nu- 

I sišpicavę politikieriai gi ne
galės net ir tamsiausių sa- 

, vo pasekėjų visuomet mul
kinti ir išnaudoti.

DAR APIE ALRKF 
SUVAŽIAVIMĄ

Mes andai rašėme apie 
Detroite įvykusį Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacijos suvažiavimą,— 
rašėme, pasiremdami mari
jonų ir pranciškonų spau^ 
da. Dabar apie tai rašo 
tautininkų Dirvos kores
pondentas. Jo žodžiais:

Suvažiavimo darbuose jau
tėsi savotiškas skilimas tarp 
senųjų federantų ir tremtinių. 
Ypač tai išryškėjo, kada kele
tas naujųjų federantų bandė

Valdžia ketina deportuot 
100 raketieriu, gengsteriy

Washington. — Generalis 
prokuroras James MeGra- 
nery pranešė, jog pradės 
bylas prieš šimtą sveturgi- 
mių raketieriu, gengsterių 
bei gemblerių. Valdžia pla- 
nuoja atimti iš jų ameriki- 

‘ n.ę pilietybę ir deportuoti 
Italijon, Graikijon bei' ki
tur, iš kur jie atvykę.

Tarp tų kriminalinių ra
ketieriu yra Frank Costel
lo, Nick Circeila, buvęs Al 
Capone’s, gengsteris; Alfred 
Polizzi, Wm. G. Lias ir kt.

pagalbos visose gyvenimo srityse.
Jei ne akla mūsų vyriausybės politika, tai šiuo metu 

Kinijoje, rastų milžiniškas rinkas ir mūsų krašto pro
duktai. Deja, 'taip nėra. Mūsų vyriausybė ne tik Kb
nijos nepripažįsta, o ir drąudžia bent ką jai parduoti. 

Tas ilgai tęstis negalės.

Šis Tas Apie Kun. Krupavičių
1925 m. sausio 19 d. suruošė 
Kauno bedarbiams kruvinas 
skerdynes, o kunigas Krupavi
čius, tyčiodamasis, paskelbė 
seime: “Mes šaudėme ir šau
dysime”.

Štai paimkime kad ir kuni
gą Krupavičių, kuris, JAV 
prezidentui Trumanui išskyrus 
100 milijonų dolerių naujo 
karo kurstytojams paremti, 
pasidarė be galo smarkus ir 
apsiputojęs šaukia ir kryžiuo
jasi.

Kas gi tas kunigas Krupa
vičius ir ko jis siekia?

Į šitą klausimą atsako jo 
darbeliai.

Krupavičius gimė Dzūkijo
je turtingo pirklio šeimoje, ir 
iš mažų dienų priprato žiūrėti 
i darbo žmones, kaip į pasi- 
pelnijimo šaltinį. Juos galima 
išnaudoti, apgauti, apiplėšti, 
atvirai dėstė Krupavičius savo 
mintis. Šiaip taip baigęs vidu
rinę mokyklą, Krupavičius 
stojo į Seinų kunigų seminari
ją, kur jo dvasios tėvu buvo 
Seinų vyskupijos valdytojas 
pralotas Antanavičius, kuris 
1905 m. išgarsėjo savo judo- 
šiškais darbais ir “mokslu”, 
kad kiekvienas geras katali
kas esą privalo padėti caro 
valdžiai areštuoti revoliuci
nius darbininkus. Artimiausiu 
Krupavičiaus globėju buvo ir 
kunigas Olšauskas,, kurį visai 
teisingai Kauno darbininkai 
1905 m. praminė oberpolic- 
meisteriu, o vėliau jis buvo 
buržuiazinio Lietuvos teismo 
nuteistas už savo meilužės Us- 
tijanauskienės pasmaugimą ir 
savo sūnaus Eduardo nužudy
mą.

Pirmojo karo metu, 1917 
m. jis pasirodė Voroneže, kaip 
lietuvių vidurinės mokyklos 
kapelionas.

Spalio revoliucijai Rusijoje 
nugalėjus, kunigas Krupavi
čius pabėgo iš Voronežo į 
Lietuvą. Kaizeriniai okupantai 
ir jų lietuviškieji tarnai priė
mė jį išskėstomis rankomis. 
Lietuvoje kunigas Krupavi
čius netrukus tampa žymiu 
žmogumi kaizerinėje tarnybo
je. 1918 m. Krupavičius su 
vienminčiu Tumėnu paruošė 
konstituciją, pagal kurią Lie
tuva turėjo būti monarchija 
ir ant Lietuvos darbo žmonių 
sprando turėjo atsisėsti cariu- 
kas—vokiškasis išpera Ura
chas.

Pasmaugus 1919 m. Tarybų 
valdžią Lietuvoje, kunigas 
Krupavičius pradėjo kilti kaip 
ant mielių. Krikdemai, stovėję 
tuomet prie valdžios vairo, iš
kėlė šį sutanotą išnaudotojų 
reikalų gynėją.

“Steigiamajame“ seime Kru
pavičius turėjo sprendžiamą 
vaidmenį priimant “žemės re
formos“ įstatymą. Jisai “že
mės reformą“ taip įvykdė, 
kad iš jos laimėjo buožės ir 
dvarininkai. Tai jis dvarinin
kams paliko dvarų centrus ir 
geriausias žemes, o be to, pa
sirūpino, kad jiems būtų su
mokėtos milžiniškos sumos. 
Dvarininkams buvo palikta 
2868 dvarų centrai, naujaku
riams teko blogiausios žemės 
su išperkamaisiais mokesčiais.

Krupavičius—ne tik buožių 
tarnas, bet ir darbo žmonių 
žiaurus engėjas. Tai Krupavi
čiaus įsakymu 1921 m. buvo 
uždarytas Lietuvos Profsąjun
gų Centro biuras ir uždrausta 
visa darbininkų spauda.

Tai jo įsakymu policija

Krikščionims-d emokratams 
pralaimėjus rinkimus 1926 m., 
išdavikas ima organizuoti fa
šistinį perversmą.

Po perversmo Krupavičius 
liko seimo pirmininko (Stul
ginskio) pavaduotoju, organi
zavo Smetonos “išrinkimą“ 
Lietuvos prezidentu. Po to jis 
karštai sveikino jo paties iš
keptą prezidentą.

Hitleriui okupavus Lietuvą, 
1941 m. birželio mėn., Krupa
vičiaus nurodymu (tuo metu 
jis buvo Suvalkų Kalvarijos 
klebonui) okupantai Kalvari
joje nukankino ir sušaudė de
šimtis žmonių.

Tuo pačiu metu Krupavi
čiaus auklėtinis ir jo partijos 
draugas Ambrazevičius suda
rė nacistinių pastumdėlių “vy
riausybę“, o pats kunigas 
Krupavičius rašė hitleriniam 
satrapui Rentelnui laišką su 
padėka rudiesiems žmogėd
roms už “Lietuvos išvadavi
mą.“

Kunigas Krupavičius —tai 
buržuazinės Lietuvos klerika
lų reakcijos šulas, visa savo 
politine veikla jis ryškiai Įro
dė, kad jis ištikimai tarnavo 
išnaudotojų klasėms ir giliai 
neapkentė lietuvių tautos, dar
bo žmonių. Jis darė visa, kad 
tik sustiprintų darbo žmonių 
išnaudojimą.

Lietuvos darbo žmonės pil
nai supranta, kodėl dabar 
kunigas Krupavičius, kaip tas 
senas vilkas, dedasi nekaltu 
avinėliui ir, savo naujųjų šei
mininkų nurodymu, apsiputo
jęs šmeižia lietuvių tautą. 
Krupavičius koks buvo, toks ir 
pasiliko. Jis neišsižadėjo seno
jo savo credo “šaudėm ir šau
dysime.” *

Veltui visos kunigo Krtipa-, 
vičiaus ir jo vienminčių pa
stangos. Trumpos jų rankos. 
Jie labai norėtų dabar siautė
ti Lietuvoje, šaudyti į darbo 
žmones, žudyti tuos, kas ne
nori jiems vergauti, bet jiems 
tai nepavyks. Lietuvių tauta 
pažįsta juos iš jų darbų, se
niai išmetė į istorijos šiukšly
ną buržuazinius nacionalistus 
su. krupavičiais priešakyje.

“T. B.“ Br. Leonas .

DŽ1MI0 ŠMOTO 
ISTORIJOS i

Politikierius perša, kad 
Amerika dvasiniai 
vadovautų Azijai

So. Hadley, Mass. — At
vykęs iš Indijos, politikie- 
rius-fabrikantas Minu Ma- 
sanis sakė, nepaisant, kaip 
Amerika šelptų Azijos tau
tas maistu bei mašinomis, 
vistiek negalės tuom apsau
got Aziją nuo komunizmo.

Masanis kalbėjo ameriki
nių biznierių ir mokytojų 
susirinkime; pasakojo, kad 
amerikonai turi dvasiniai - 
doriniai perauklėti Azijos 
tautas, norint atgrasinti jas 
nuo komunizmo. Jie ypač 
turį išaiškint, kaip ameri
kinė “demokratija geresnė ;

| už komunizmą.”

Du žymūs komunistai išteisinti New Yorko byloje. 
Teisėjas Dimock patvarkė, kad prieš juos valdžios 
skundai nėra pagrįsti. Jais yra Isidore Begun (kairėje) 
ir Simon W. Gerson.

DAR VIENA GROMATA 
NUO FARMOS

Sveiki, gyvi!
Aną dieną turėjau daug 

fonių, besiklau s y d a m a s, 
kaip farmerys su farmer- 
ka sprečinosi dėl to, kur 
yra daugiau vagių: valdžio
je ar bankuose ?

Buvo šitaip. Farmerka 
gavo Laisvę ir ją greit, vir
dama vakarienę, perskaitė. 
Kaip farmerys parėjo at
gyti vakarienės, — jau tRi- 
vo vėlai, — tai farmerka 
klausė jį:

—Pasakyk man, kur dau
giau yra vagių: valdžioje 
ar bankuose?

—Kokia tu durna! — at
rėžė farmerys.—Ar tu ne
žinai, kur daugiausia va
giu?

— Gal aš ir žinau, bet, 
klausimas, ar tu žinai?

—Aš žinau!
—Tai kur, na, pasakyk.
—Anistigad, valdžioje.
—Eik tių eik! Koks ta

vo razumas!
—O koks tavo razumas! 

—pradėjo širsti farmerys.-- 
Ar tu nežinai, kad valdžia 
pilna .sukčių - kyšininku? 
Net ir policmanas ir tas®- 
ri gauti! Paklausyk, ką sa
ko Eisenh’oweris? '

—Niekus plepi! Bankuo
se daugiau vagių, negu val
džioje.

—Iš kur tu tą išrovei?
—Pats prezidentas andai 

taip pasakė. Jis pripažino, 
kad valdžioje yra daug suk
čių, ale saike, kad jų kur 
kas yra daugiau bankuose.

Tada farmerka paėmė 
Laisvę, padavė farmeriui ir 
sakė:

—Va, skaityk!
Farmerys užsidėjo aku- 

liorius ir pradėjo skaityti. 
O kaip tą viską perskaitė, 
tai sakė:

—Pirmą kartą tokį cū^ą 
matau! Bet aš negaliu 
prasti, kodėl bankuose dau
giau vagių, kaip valdžioje?

Farmerka atsakė:
—Taigi, matai, kad tu ne

si perdaug razumnas. Į 
bankus savo atliekamus pi
nigus deda, jei turi, ne tik 
geri, teisingi žmonės, o ir 
sukčiai, valdininkai, gengs- 
teriai, raketieriai. Taigi 
bankuose yra kas vogti! 
Todėl ten ir yra daugiau 
vagių ir sukčių.

—Ale šitaip prezidentas 
nesakė.

—Tai iš tau sakau, — at
kirto farmerka.—Kur pini
gai, ten ir vagys.

—Gal tavo ir teisybė, — 
nusileido farmerys. G^rai, 
kad mes jų neturime.

Aš. ant farmos gal būsiu 
net iki zadušnų ir visų 
šventų.

Ščėslyvai jums visiems!
Džinus šmotas

Kairo, Egiptas. — Prem
jero Naguibo valdžia j^u 
privertė pasitrauktfRš 
Wafd partijos vadovybės 
Nahasą ir keturis kitus 
sukčius.

2 pusi.—Laisve (Liberty) - Ketvirtad., Spalio-October 9, 1952



PETRAS KRAPAS
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Už tų sienų mūrų
Kalėjimo vaizdai. 

POEMA.

(Tąsa)
Na, ir prasideda žodis po žodžio, 

w 4 Pokalbiai sklinda sklandžiai, net ir 
godžiai:

Kaip kieno vardas, iš kur, ar ilgam, 
Kas atsitiko, kada, kaip ir kam...

Daiktus, knygas, kas tiktai kokias turi, 
Laiko dėžėj kur palovėj—prižiūri.

Darbo neduoda čia: laiko, turi,— 
Taip čia ir kiurkso visi keturi.

Youngstown, Ohio

Lyg kad paskui lengveliau pasidaro, 
Lyg kad dalelė pritvinkusio garo

Tau iš krūtinės išėjo — ir jau
Tau bent tam kartui palieka smagiau.

Lyg debesis tau bent kiek suplonėjo, 
Genamas, vejamas rudenio vėjo.

Lyg kad skaistesnė pas’daro galva, 
Lyg ir lengvesnė kelionė tava.

Kito girdi tu sloginantį skundą,— 
Sąmonėj tau kitos mintys atbunda,— 

Kad štai kitų dar sunkesnė našta, 
Klaikiai gyvenimo čia antmesta.

Pilnas gyvenimas pikto žiaurumo!
Milionus į klampynę įstūmė!

Kiek juodo melo, dviveidės klastos, 
Santvarkos šitos visur pribruktos!

Aišku, tokioj susuktoj atmosferoj 
jkPilna smulkių ir stambiųjų aferų.

Čia ir šaltinis veikimų suktų,— 
Gylį klastos nukentėjai ir tu.

Čia psichalog’ja tokia išsivystė,
Kad prisiveisia skubrių egoistų:

Riesti žvėrelio nagai į save,— 
Gribštelt jis tykoja štai ir tave.

Žmonės bet kur čia, nuo pat kūdikystės, 
Skurdo, beteisės geluonį pažįsta.

Santvarka taip surangyta visa,— 
Kad parazitams nerštėti tiesa...

Ir susidaro jų gūžtos ir nerštai,
Kad tik nusukt ką—vis pirštai jiem 

peršti...
Sukčių, grobikų didžių ir mažų 
Pilna visur — ir minėt negražu.

Ne būtinai tie žmogeliai pilkieji:
Kur tau? Daugiau jų aukštybėse skrieja.

Teismas, polic’ja, senatas, valdžia,— 
<> . Visa kas rieda ta lin’ja sklandžia .

*** H.b <• . _
Nuo policisto lig pat prezidento — 
Sukčių, vagišių tirštai prigabenta.

Jei juos į krūvą suvestum visus, 
Būtų iš tikro tai vaizdas baisus:

Pasidarytų kalėjimų kraštas...
Nesutalpintų jų jokis j&u raštas. ..

Ką besakyt apie turto tūzus? 
Pramonės, verslo piktuosius guzus?

Įmonių, trestų, dirbyklų mogulus?...
Šmėkla ši laiko mūs’ kraštą užgulus — 

Ir vis da siekia užgriebti plačiau, 
Visą pasaulį paglemžti greičiau ...

Temų tokių ir kalėjime būna,—
Ten, mat, sueina visokių “siaubūnų”: 

Sako kiekvienas vis savo bėdas, 
Kas kur patyrė suktybes, klastas.

Persako savo nelemtąją bylą — 
Skausmas patirtas ilgai nenutyla — 

Suvadus daro ir savo planus, 
Kokius galvojo, naujus ir senus.

Taip ir tie mūsų paukšteliai naujokai, 
Dvylikto narvo rinktiniai berniokai— 

Pokalbį pirmą pradėjo tyliai, 
Pažintį darė—jau jie ne bailiai.

j Džionis, ir Edis, ir Bilis, ir Čalis,
Šis ir anas jau pablogęs, pabalęs, 

Vis kito miesto — įkliuvę čionai,— 
Teks jiem krūvoj pakentėti nūnai...

Sparnas penktasis — gūžta karantino:
Mėnesių porą “svečius” pakankina,—

Čiepija, skiep’ja kartus bent kelis, 
Eilės tyrimų, kvotimų paplis.

Sparnas tas jau gan seniai pastatytas, 
Narvų sutvarkymas irgi čia kitas:

Narve vienam esti trys, keturi, 
Tat pažintis čia labiau patvari.

Džioniui, pribuvusiam šičia šiandieną, 
Teko maigūnas viršuj, palei sieną:

Du viršutiniai, o du apačioj,— 
Teks pagulėti lovelėj šiurkščioj.

Šie keturi artimai susibūrę,
Savo maigūnus pakloja, prižiūri 

Priegalvis šieno, taip pat čiužinys,—
™ Gauna kietai pagulėt kalinys.

Žemėj staliukas ir trys taburetės,— 
Tai ir sėdėk ar gulėk susirietęs.

Išvietė laukia, praustuvė greta, 
Juos panaudot tai proga nereta.

3.
Amžium ir šiaip pranašesnis—tai Edis,
Daug ko patyręs ir daug ką nusviedęs,

Koledžiuj buvęs ir skaitęs knygas,
Raštines trynęs, vietas gan geras.

Knygv-edžiu banke ilgokai jis dirbęs,
Sąskaitas vedęs,— suktybių pridirbęs:

Nukniaukė sau tūkstantėlių dešimt,— 
Gavo kalėjimo buitį pažint.

Gavo nedaug — pusantrų tiktai metų,
Bet iškalėt nereikėsią ir net tų:

Trejetą mėnesių jam nukapos,—
Taip jau paskirta paroles tvarkos. •

Edis dėlto nelabai tesiskundžia:
Poilsis bus ir saugi čia paskliundžia.

Kresnas, aptukęs, žili smilkiniai,—
Gėręs ir valgęs pilnai ir skaniai.

Povyza, mostai tarytum artisto:
Daug ką pasako — ir daug ko nedrįsta.

Daržą turįs, gražų sodą, namus,—
Buvęs, gyvenimas sotus, ramus.

Kolidže mokos sūnus ir dukraitė,—
Mokos ir žaidžia ir šoka sukaitę.

Visą sodybą prižiūri pati,—
Namas už miesto, kalniukai stati,

Miestan netol, tai su automobiliu
Nupleška greit tą penkiolika mylių...

Tiek patsai Edis pareiškė šį kart’ 
Džioniui, lyg modamas dar ką patart.

*

Bilis storulis — tai tipas jau kitas,
Aukštas ir drūtas, gerai aptrankytas,

Smurgūs, apkabę, nejudrūs veidai, 
Stipras tvirtuolis jis buvęs kadai.

Mokslo pradinėj mokykloj kiek lietęs,
Tapo taip sau, vidutinis pilietis,

Dirbo ir vargo nuo pat mažumės, 
Tykojo—kąsnį gal kas nors primes.

Augo be tėvo mažutis našlaitis,
Mamai pradėjo, rankas atsiraitęs,

Ketvertą dar užauginti vaikų.
Dar mažametis — minėti klaiku —

Dirbo jau šiur tai kitur fabrikuose —
Vargą tą jo argi kaip išmatuosi?

Vedė, augina vaikus, regis, tris.
Lyg negana dar keblumų turįs,—

Pavogė seną kur automobilį,
Pertaisė, perdažė, džiaugias ir tyli...

Na, ir sugavo vargšelį galop,
Taip ir nuėjo jam viskas velniop:

Gavo penkis ligi dešimčiai metų!
Vargo “istorijų” girdėt čia nereta...

Edis jį moko rašyt kai kada
Laišką saviems: pasakytum bėda —

Bilis nemokša, nors lankė pradinę, 
Bet permažai įsidėjo puodynėn. ..

*

Čalio istorija vėl jau kita, 
Čia jo dažnai jau sakyta, girta.

Čaliui jau perbėgo pusšimtis amžiaus,— 
Jis jau gėrybės gražios prisiglamžęs:

Glamžė jis automobilių dalis,
Vogtas jis pirko pigiau kiek galįs.

Puikią krautuvę jis savą turėjo,
Na, ir dalis tas jis pardavinėjo.

Pardavinėjo, suprask, ir kitas
Per agentūrą pigiai supirktas.

Didelis fabrikas automobilių
Buvo nuo jo tikdiž trejeto mylių.

Ten darbininkai, kada kam gludžiau,
Ims kokią dalį paslėps ir nudžiaus ...

Čaliui veik pusdykiai tuoj ir parduoda,- 
Ten surūšiuoti ir klakso aruodai.

Na, o pirkėjų tai buvo būriai.
Viskas taip ėjo slidžiai, apsukriai,—

Verslas ten vietoj,—ir net Argentinoj 
Šmugelio biznį nemažą vaidino.

Kartais padėjo vaikai ir žmona,—
Dėjo ir dėjo — ir vis negana...

Štai pagaliau fabrikanto šnipeliai
Nuožiūrą gavo ir susekė Čalį:

Davė metus iki trijų baudos, 
Bet mūsų Čalis dėl to neraudos.

Mat, advokatai vikriai vedė bylą:
Teismo sprendimas gražiai jam nudilo.

Čalis čia gavo daug ką iš namų,— 
Priegalvį minkštą — miegot jam 

ramu.
(Bus daugiau) u v

Mirimai

čionai pasimirė K. Cons
tant Wincintas, gyvenęs po 
No. 1925 South Heights Ave. 
Buvo 74 metų amžiaus. Buvo 
gimęs Lietuvoje, Vilniaus rė- 
dyboje, 1878 m. Nuliūdime 
paliko žmoną Kastę ir dukte
rį Helen Andrekonienę, naš
lę, kurios vyras mirė keletą 
metų atgal. Taipgi paliko 
Youngstowne seserį Alnią 
Vinkuvienę ir seserį Louise 
Katlinus CJevelande, taipgi 
dvi seseris Lietuvoje ir vieną 
anūkę Youngstowne. Jisai tu
rėjo du brolius Youngstowne, 
bet jau mirę keli metai atgal. 
Velionis buvo sunkaus darbo 
darbininkas, dirbo geležies iš- 
dirbystėje per 40 metų. Buvo 
katalikiškų pakraipų, tad li
pai aid otas spalio 2 d. ant 
Calvary kapų. Lai jisai ilsis* 
šaltoje žemėje^ o mes reiškia
me užuojautą jo pasilikusiai 
šeimai ir giminėms.

Taipgi pasimirė Matthew 
Vilkevich. Jis jau turėjo 91 
m. amžiaus, ir visą amžių bu
vo dirbęs geležies dirbtuvėse. 
Buvo pavienis, turėjo gerokai 
pinigų, sako, apie .30 tūkstan
čių dolerių.‘Bet gyveno labai 
skūpiai. Buvo paduotas į kata
likų prieglaudą, bet nenorėjo 
užsimokėti už kambarį.ir val
gį. Apie tai dažinojo kuni-. 
gas ir vienas teisėjas ir jį ati
davė į Katalikų Namus. Iš 
ten buvo vieną kartą pabėgęs, 
bet tapo policijos suimtas ir 
sugrąžintas į prieglaudą. Ne
prileido prie jo žmonių pasi
šnekėti.

Velionis turėjo brolį New 
Castle, Pa. Jis buvo gimęs 
Lietuvoje, Vilniaus rėdyboje.

Tai matote, mūsų senieji 
lietuviai baigia išmirti, o jau
nieji susimaišo su kitataučiais.

S. J. Eizonas

Hartford, Conn.
Vėliname draugams 
greitai pasveikti

Mūsų mieste ir apylinkėje 
yra keli draugai susirgę. Jais 
yra: J. Sholunas, Hazardville, 
Conn., senas Laisvės skaityto
jas ir nuoširdus rėmėjas, ir 
W. York, Warehouse Point, 
Conn. Draugai Sholunas ir
York, būdami sveiki, gausiai 
remdavo pažangiąją spaudą 
ir abelnai pažangą, nėra buvę 
parengimo, kad jie? nebūtų 
dalyvavę.

Draugas Ch. Akscinas, E., 
Hartford, buvo ligoninėje, 
dar vis nesveikuoja, senas Lai
svės skaitytojas ir rėmėjas.

A. Totorėlis, Hartford, jau

senokai nesveikuoja, buvo li
goninėje, bet šiuo kartu ran
dasi savo namuose, jaučiasi 
kiek geriau. Tai senas Laisvės 
skaitytojas, rėmėjas, kiek ga- 
lėdąmas rūpinasi žmonijos pa
žanga.

J. Yanulevieius vis buvo 
drūtas, apsukrus žmogus, bet 
nelaboji liga paguldė į lovą. 
Matomai, širdis apilso ir su
šlubavo. Jis yra senas Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas, visuo
met nepatingi parengimuose 
padirbėti.

Dar kitas susirgęs draugas, 
tai B. Muleranka, senas “L” 
skaitytojas, rėmėjas, nuošir
dus pažangios spaudos išlai
kymui darbuotojas, pažangio
se draugijose užimąs atsako- 
mingas pareigas, Literatūros 
draugijos kuopos f in. rast, per 
daugelį metų, puikiai, tvarkiai 
atlieka pareigas,. Laisvės Cho
re priklauso ir dainuoja, ir 
nėra suvaidinto veikalo, ku
kame jis nebūtų dalyvavęs. 

’ Tikras kultūros, dailės mylė
tojas. Laisvės Chore priklauso 
nuo pat choro susitvėrimo. 
Drg. B. Muleranka, brangi y- 
pata pažangios dailės judėji
me.

Vėliname greito pasveikimo 
visiems minėtiems draugams, 
kad visi kartu dalyvautume ir 
parengimuose, ir visame ap- 
š vi etos judėjime.

Liet. Lieteratūros Draugijos 
68 k p. mitingas įvyksta sekan
tį pirmadienį, spalio 13 d., va
kare, Laisvės Choro salėje, 
157 Hungerford St., Hartford. 
Draugai, I pasistenkite, daly
vauti.

V AKARIEN Ė 
SPAUDOS NAUDAI

Visi žinome, kad pradeda
me dienraščio Laisvės vajų. 
Mums visiems reikia stengtis 
gauti naujų prenumeratų, bet 
ir sustiprinti finansiniai-. At
silankydami į minimą vakarie
nę, prisidėsite nors ir su ma
žu parėmimu.

Kiek nugirsta, vakarienė 
bus gera, net, sakoma, būsią 
ir tų gamtiškų skanumynų, 
kaip grybų. Įžanga tik $1.50.
Šiais laikais gera vakarienė 
tik už $1.50! Ar gali kas ki
tas taip padaryti, o Hartfordo 
Moterų Klubas tai padarys!
Tad, kiekvienas Laisvės skai

tytojas ir rėmėjas būtinai pri-
valo dalyvauti ir savo pažįs
tamus pakalbinti ir atsivesti.

Vakarienė įvyks spalio 26 
d. Vakarienė bus duodama 
lygiai ■ 5 vai. vakaro, šokiai 
prasidės 6:30 vai. vak. 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn.

Šią vakarienę rengia Liet. 
Moterų Klubas. Juozukas.

. Charlie Chaplinas ir jo žmona Oona Londone nuo 
viešbučio stogo apžiūri Londono panoramą. Tuo tarpu 
jis patyrė, kad Amerikos vyriausybė nebenori jj įsileisti 
į Ameriką. Va'Istybės^ Departmentas ir šiam žymiam ar
tistui primeta neištikimybę. Chaplinas sako, kad jis 

kovos už teisę sugrįžti į Ameriką, kurioje jis gyveno ir 
kūrė per apie 40 metą.

Detroit, Mich.
Didieji čia mūsų progresy

vūs visuomenės reikalai ir dar
bai galima sakyti, jog jau čia 
pat, nes nė mėnesio laiko ne
beliko, iki mūsų didžiausio pa
rengimo, kuris įvyks lapkričio 
9 d. O čia vėl spaudos vajus 
jau eina, prasidėjo su pra
džia šio mėnesio. O mes dar 
visai mažai ką esame padarę. 
Laukiame geresnės progos, 
būtent, mūsų organizacijų 
kuopų ir draugijų susirinkimų, 
kad ten išrinkus vajininkus ir 
darbuotojus. Tai aukščiausi ii" 
prakilniausi mūsų visų reika
lai ir darbai.

Kitos organizacijos bei kuo
pos jau turėjo savo susirinki
mus ir buvo joms ta svarbi 
proga išrinkti tuos brangius 
žmones—vajininkus ir darbuo
tojus. Bet mūsų Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 188 kuopa 
dar tik laukiame susirinkimo, 
kuris įvyks spalio 12 d., 11 
vai. iš ryto, 2934 Yemans St., 
ant rusų restauranto viršaus.

Tad, mielieji draugai ir 
draugės, nariai ir narės tos 
brangios mūsų organizacijos, 
be jokio pasiteisinimo daly
vaukite. šiame susirinkime ga
lėsime atlikti visus virš sumi
nėtus darbus.

Taipgi galėsime rimtai pa
sikalbėti apie prezidentinius 
rinkimus ir Progresyvių Parti
jos rinkiminės kampanijos 
reikalus.

O šio mėnesio 26 d. bus la
bai svarbus 10-tos Apskrities 
parengimas kartu su Progre
syvių Partija.

Tai matote, kaip svarbu ir 
būtinai reikalinga visiems da
lyvauti šiame-188 kuopos su
sirinkime. LLD Narys

toje, ir dėlei to reikėjo koją 
nupjauti.

Jelskiai yra Laisvės ir Vil
nies skaitytojai, pažangių or
ganizacijų nariai. Draugai tu
rėtų ligonį aplankyti, nes li
goninėje būnant yra labai 
nuobodu. D. J.

Anekdotas

Worcester, Mass.
i Koją nupiovč

Rugsėjo 23 d. seniai gydomą 
dešinę koją Povilui Jelskiui 
nupiovė, 4 coliai žemiau ke
lio. Ligonis randasi Hahne- 
man ligoninėje, neblogam ū- 
pe, sako, turbūt gyja, skaus-

i mų nejaučia. 1924 jn. ši koja 
> buvo sužeista dirbtuvėje, dra- 
taunėje, tada prarado didįjį 
pirštą, bet buvo sveikas ir 
dirbo. Tik šių metų pavasarį 
atsivėrė žaizda sužeistoje vie

Danguje blogiau

Antanas ir Juozas, du vie
name kambaryje gyveną 
draugai, vieną sekmadienį 
pabudę pasakojasi, ką ku
ris sapnavęs. Antanas (vi
sas suprakaitavęs): “Tai 
nelemtą sapną sapnavau! 
Rodos, numiriau ir patekau 
į dangų.”

Juozas: “Juokingas su
puolimas! Aš irgi panašiai 
sapnavau, tik aš nuėjau ne 
į dangų, bet į pragarą.”

Antanas: “Argi? Įdomu, 
kaip ten dalykai einasi?”

Juozas: “O žinotum — 
ten visiškai nebloga. Aš 
padirbėjau ten apie valan
dą laiko, mesdamas kastu
vu anglis į didelį pečių; 
paskui aš paprašiau atosto
gos ir gavau. O kaip tau 
danguje sekėsi?”

Antanas: “Niekai ten, 
brolau! Aš darbavausi vi
są dieną ir naktį — ir tai 
skubėdamas: tai daugybę 
žvaigždžių padangėse pri
sagstyti, tai mėnulį reikia
mu laiku iškabinti. Paskūi 
vėl, griebk ilgakotį šepetį ir 
visatines dulkes nuo žvaigž
džių ir mėnulio šluostyk, 
kad labiau žibėtų. Dienai gi 
išaušus debesis i šalis stum
dyk, idant, saulė galėtų že
mei spindėti... Taip nusi
kamavau, kad nu!”

Juozas: “Kodėl gi tu 
atostogos neprašei?”

Antanas: “Aš negalėjau. 
Ten labai stokuoja darbi
ninkų; naujų veik visai ne
ateina, tai esantieji verčia
mi be atvangos dirbti.”

Juozas (džiaugdamasis): 
“Aš tikrai giliukingas, An
tanai, jeigu man nei sapne 
tokių negerovių neprisisap
nuoja.”

Surankiojo žemaitis

WATERBURY, CONN.

PUIKŪS PIETŪSS

Rengia A. L. D. L. D. 28 kuopa

Įvyks šj Sekmadicnj

Spalio 12 October
LIETUVIŲ PARKE

Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Bus puikiausiai pagamintų geriausių valgių, svečių 
prakalbos laike banketo ir kitokie pamarginimai.

Pradžia 12:30 dieną. Įėjimas $2.50
Pelnas nuo šio banketo skiriamas spaudos paramai.
'Kviečiame visus atsilankyti, papietauti ir tuom 

pat kartu paremti spaudą.
Rengėjai.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

Telefonas Poplar 4110

3 pusl.-Larsvė (Liberty) -Ketvirtad., Spalio-October 9, 1952



Sekmadieni pamatykite 
“Kasdieninę Duoną“

Atsimenate, kaip aukštoje 
vietoje maldose statoma, kaip 
pamaldžiai yra prašoma 
“Duonos mūsų visų dienų, 
duok mums šiandieną”. Ta
čiau duona vis dėl to iš mal
dos neatėjo. Už duoną visuo
met reikėjo sunkiai' dirbti. Už 
duoną mūsų laikais dažnai 
prisiėjo kovoti.

Sekmadienį, spalių 12-tos 
popietį, Liberty Auditorijos 
patalpose bus rodoma visuo
meniškai reikšminga filmą 
“Our Daily Bread.” Ji pavaiz
duoja, kaip užpelnoma mūsų 
darbo žmogaus duona, eilinio 
piliečio duona. Kitais žodžiais: 
filmą liečia darbo žmogaus 
gyvenimą..

Pradžia filmos rodymo 3 
valandą. Įėjimas nemokamas. 
Kviečiami visi. Paskiau, po 
filmų, įvyks pokalbis apie rin
kimus, nuo kurių priklauso 
dtiona ir pati darbo žmogaus 
gyvybė. Ruoškitės ateiti. Kvie
skite draugą.

Pagerbs kandidatę į 
vice-prezidentą

Šio ketvirtadienio prievaka
rį, 6:30, spalių 9-tą, George 
Washington Hotel, 23rd St. 
ir Lexington Ave., New Yor
ke, ruošiamas pobūvis susitik
ti Mrs. Charlotte Bass.’Mrs. 
Bass yra kandidatė į JAV vi
ce-prezidentą ant darbininkų 
ir progresyvių partijos baloto..

Greta garbės viešnios, nuo 
tų pat pagrindų, kalbės Vito 
Marcantonio, American Labor 
Party New York o valstijoje 
pirmininkas (New Yorko 
ALP yra dalimi visašališkosios 
Progressyve Party).

Taipgi kalbės dvasiškis Ed
ward McGowan ir vietiniai 
ALP kandidatai Molly Tailen
tire, Moses Wineman ir Peter 
Hawley.

r K

Džiaugdamiesi laimėjimu, žadėjo 
kovoti už pilną pergalę

Tū kstan č i a i n e wy ork i e č i ų 
susirinko i St. Nicholas Areną 
New Yorke praėjusio pirma
dienio vakarą. Tą džiaugsmo' 
sueigą jie pavertė į mobilizuo- 
tę išlaisvinti visus likusius tei
siamais bei įkalintus.

Mitinge kalbėjo abu ištei
sintieji Simon W. Gerson ir L 
sidorc Begun, dėl kurių išteisi
nimo džiaugsmui suruošta šis 
mitingas. Ir kalbėjo Claudia 
Jones ir Pettis Peny, kurie 
randasi tarpe dar teisiamųjų 
13-kos. Visų keturių kalbos 
transliuotos per radi o iš 
stoties WMCA. Radio progra
ma tęsėsi per 40 minučių.

►

Queens gyventojai 
nori taikos

Ignas Sutkus gražiai 
papuošė savo įstaigą

Unijistų komitetas 
Bailinamu remti

šimto

U Z

ATTENDANTS
Young men with Army medic 

navy corpmen training. Apply 
person 12 to 3 P. M. Mr. Fox 
(Brown Building),

TEMPLE UNIVERSITY HOSP., 
3400 N. Broad St., Philk, Pa.

(196-198) I

or 
in

Dabar Williamsburge ^pui
kiausia įrengtas ir gražiausia 
išdekoruotas Bar and Grill 
yra Igno Sutkaus. Jis taipgi 
sudėjo naujus stalus, minkš
tas kėdes ir kitokius patogu
mus ir pagražinimus. Apie 
spalvas, baro padailinimus ir 
kitas grožybes čia 
me, nes kiekvienas 
ir pamatyti. Igno 
staiga randasi: 492 
Brooklyn, N. Y.

Dabar pas Sutkų užėjęs 
jautiesi esąs kaip Waldorf 
Astoria viešbutyje. Labai jau
kus ten laiko praleidimas, 
patarnavimas užkandžiais 
gėrimais puikiausias.

yra

Gersonas, kandidatas į 
Kongresą iš 13-jo kongresi
nio distrikto Brooklyne, tuos

I Smith Aktu paremtus teismus 
Į pavadino “Trumano doktrinos 
teismais,” taikomais nelegali
zuoti komunistų partiją ir 
išgązdinti visokią politinę opo
ziciją, užgniaužti visokį pasi
priešinimą jo karinei politikai. 
Kad tie teismai “yra krimina
liniai forma, bet esmėje poli
tiniai.”

Gersonas reiškė liaudžiai 
pagarbą ir padėką už laimėji

mą. Dėkojo 11-kai komunistų 
vadų už kovingumą; advoka
tams pirmojoje ir dabartinėje 
Foley Square bylose; Pilieti
nei Nepaprastojo Apsigynimo 
Konferencijai; «ir daugeliui 
kitų organizacijų ir asmenų, 
“kurie nesutinka su mumis 
daugeliu klausimų,” tačiau 
kovojo už lygias teises darbi
ninkų vadams komunistams, 
kovoje už Teisių Bilių.

Tarpe tokių daug kuo skir
tingų, bet civilinių teisių klau
simu aiškiai ir stipriai pasisa
kiusių asmenų Gerson įvardi
jo “asmenis kaip Ted O. Tha- 
ekrey ir I. F. Stone ii’ daug 
kitų.” O už vis daugiausia pa
gelbėjo masiniai veiksmai už 
taiką, sakė jis.

Gersonas yra ant baloto, 13- 
jo kongresinio distrikto pilie
čiai už jį. balsuos ant Peop
le's Rights Party baloto atei
nančiuose rinkimuose lapkri
čio 4-tą.

Gersoną ant baloto uždėjo 
savo parašais 4,3X)0 registruo
tų balsuotojų, nesibijodami, 
kad jis tuomet buvo teisiamu. 
Tie piliečiai, sako jis, tuomi 
parodė pritarimą teisėms ir 
taikai.

Vietinio Long Island Daily 
Press keliaujantis reporteris, 
rinkdamas savo kasdieninei 
kolumnai “The Inquiring 
Photographer” medžiagą, pa
statė tokį, klausimą: “Jeigu 
turėtumei galimybę prašyti iš
sipildymo trijų lipkėjimų, ko 
pageidautumei ?”

Nors klausimas, kaip mato-

me, nebuvo klaustas apie tai
ką, tačiau 3 iš užklaustųjų at
sakė: ‘“Taikos.” Antraeiliais 
jie statė pageidavimą sveika
tos visiems. darbo.

Stipriai pasisakiusieji
taiką buvo vienas parkų de- 
partmento tarnautojas, kitas 
apdraudų agentas, trečias sa- 
lesmanas, visi Queens apskri
ties gyventojai, tūlas visai 
artimas dienraščio Laisvės kai
mynas.

MECHANIC
Experienced, large truck fleet, 

night work, steady job. Phone Mr. 
CARSON 10 A. M. to noon: LO. 
4-2612. »' J

(196-198)

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja geras kambarys 

pavieniam vyrui arba pavienei mo
teriškei. Garu šildoma. < 
važiavimas, nes yra IRT, 
nijos ir busai. Prašome 
pas Moniką Ivanauskienę, 
drix St., Brooklyn, N. Y.

Geras pri-
BMT li- 
kreiptis 

840 Hen-

REIKALAVIMAI
VYRAI

Reikalingas darbininkas prie ge
so stoties. Turi būti pilnai patyręs. 
Gera alga. Apmokamos atostogos ir 
kiti naudingumai. Kreipkitės: 
door Service Station, 2591 
tic Ave., Brooklyn, N. Y.

(197-200)

In-
Atlan-

Vy-PAPRASTI DARBININKAI, 
rai fabriko darbe ir prie kitokių 
darbų. Nuolatiniai darbai. EDSON 
TOOL & MFG. CO., 457 Cortlandt 
St., Belleville, N. J.

(193-199)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

SPOTTER
Experienced on rough work, stea

dy job, good working conditions, 
good pay for right man. Apply in 
person Moorestown Steam Laundry, 

Washington Ave., Moorestown, 
J.

SERVICE STATION MEN
Thoroughly experienced, with 

Phila. references, good working con
ditions, top wages, steady job for 
right men. Apply' In person.

ELWOOCQ KIESER 
,645-651 *N. Broad St., Phila., Pa.

(196-198)

N.
N.

(196-198)

AUTO MECHANIC 
class, experienced, new and 

$500 
in

1st 
used cars, $75 weekly calary, 
yearly bonus, steady job. Apply 
person or phone:

CHESTER AUTO SALES' 
1100 W. 9th St., Chester, Pa.

Phone 2-7088 • 
(196-198)

in 
up

SERVICE STATION 
ATTENDANTS

Must have 3 years experience 
lubrication & sales, $65 week &
to right men, recent local referen
ces required. Steady job, apply in 
person.
ROY WILSONS ESSO SERVICE 

CENTER
Rising Sun & Hunting Park 

(196-198)

nekalbėsi- 
gali užeiti 
Sutkaus į-

O 
ir

MIRE
Mire Stankevičius

apieAdomas Stankevičius, 
84 metų, gyvenęs 224 Clinton 
St., New York City, mirė spa
lių 8-tos rytą, Bellevue ligoni
nėje. Kur pašarvos ir kada 
laidos—bus pranešta vėliau.

New Yorke įsikūrė 
žymių unijistų komitetas, ku
ris pasiskyrė sau užduotimi 
veiklą remti Vincent Hallinan 
į prezidentą ir Mrs. Charlotta 
Bass į vice-prezidentą.

Minėtieji kandidatai
statomi darbiečių ir progresy
vių partijų. Vieninteliai aukš
tosioms pareigoms kandidatai, 
kurie yra pasisakę ir veikliai 
darbuojasi už taiką tuojau, 
dabar.

Komitetą įkūrė nepriklauso
mos Distributive, Processing 
and Office Workers of Ameri
ca vadovaujantieji unijistai iš 
apie 20-ties unijos lokalų ir 
šapų atstovų.

Komitetas pareiškė, kad 
tiktai American Labor Party 
programa reikalauja tuojau 
sustabdyti mūšius Korėjoje, 
atšaukti Taft-ITartley įstatą, į- 
steigti tikrą teisingos samdos 
įstatą ir atsteigti Wagner Ak
tą. Tiktai tokia programa at
sako darbininku reikalams.

Komitetas užsisakė 1,000 sė
dynių ALP rengiamame masi
niame mitinge Madison Squa
re Garden© spalių 27-tą.

Iš Teismo Rūmu
Foley Square, N. Y. — Try

likos teisiamųjų apgynėjai ad
vokatai pirmiausiu 
m uosi us liudytoju

už teisia-
pašaukė

Jisai yra 
politinių 

dirbo prie

Pranešimas pramogą 
rengėjams Flynn liudija savęs 

apsigynimui

Atlantic 
bus vai-

Pranešame, kad sekmadie
nį, lapkričio 23-čią dieną, 
4:30 vai. po pietų, Liberty 
Auditorijoj, 110-06 
Ave., Richmond Hill,
dinama trijų veiksmų komedi
ja “Trys Mylimos.”

Taigi, visų prašome tą die
ną nieko nerengti, kad nepa
kenkus vieni kitiems.

LDS 46-tos kuopos Komisija.

Elizabeth Gurley Flynn, 
darbininkų judėjimo žymioji 
vadoyė praėjusį antradienį, 
jau trečia diena liūdijo Foley 
Square teisme apie save ir 
savo partiją, komunistų parti
ją. Flynn yra pati savęs apgy
nėja teisme.

autorius daugelio 
raštų, ilgą laiką 
redagavimo tokių raštų angliš
kame darbininkų dienraštyje 
Daily Worker.

Magilą klausinėjo teisiamų
jų advokatas John T. McTer
nan. Magil sakė, kad jis 1936- 
37 metų laikotarpį dirbo gre

timai Louis F. Bu don z o, kuris 
tuomet redagavo to paties 
Daily Worker darbininkų ži
nias.

Magil parodė, kad Budenz 
kalbėjo prasimanymus, kuo
met jis pasakojo, būk jis, kai
po redaktorius, lankęs kokius 
tai pusiau slaptus mitingus 
viešbutyje Albert. Magil sakė, 
kad jis lankė visus redakto
rių mitingus tuo pat laiku ir 
jokiame slaptame mitinge ne
buvo. Kad 
liudydamas
būk jis tokiuose jo 
se pusiau slaptuose 
se dalyvavęs.

Magil nuginčijo
Budenz pripasakotų dalykėlių, 
kaipo nesąmonę. Magil liudi
jo, kad tuose redaktorių mi
tinguose vyriausia'būdavo pa*- 
sitariama, koks bus sekamoje 
laidoje vedamasis raštas (edi- 
torialas-redakcinis). Koki bus 
kitų vedamieji raštai, įskai
tant Budenzo. Kaip svarbiau
sia atžymėti tos dienos žy
miausias žinias.

Budenz buvo savo liūdyme 
sakęs, būk Bittelmanas tuose 
redaktorių mitinguose sakęs, 
kad bendras frontas esąs tuo 
instrumentu, kurio jėga su
daužysianti Jungtines Valsti
jas. Magil liūdijo, kad Bittel
manas “niekad to nesakė.”

PRANEŠIMAS
FAIRVIEW, N. J.

Prclekcija jvyks spalių 12 
Anderson Ave. Pradžia 2:30 
ną. Ruošia A.R.F.S. 3118 
Įžanga nemokama. Tema: 
Sąjungos Paskutinis 5-tasis 
Visus

Sewer Laborers. Experienced. 
Steady work. Good working condi
tions. Good pay. Apply in 
Morrow’s Quarry, Chester 
Crum Creek, Swarthmore. 

(195-198)

person.
Rd. &

Aido Choras

politinis biuras 
Daily Work orio 

atsake,

324 
die- 

kuopa. 
Sovietų 
Planas.

d., 
v.

kviečiame dalyvauti.
H. Litwinavic, 

(198-199)
sekr.

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 13 d. spalio šių 
metų, Laisvės choro svetainėje, 157 
Hungerford St. Prasidės 8 v. vak.

Visi draugai ir draugės privalote 
dalyvaut. 
norėtume ką tokio surengti, 
komitetas 
daryti,— reikalinga daugiaua na- 

talkos. Taigi nepamirškite.

Oras dabar jau atvėso ir 
bet 

vienas negali visko pa-

rių

(198-199)

Bile kas gali įeiti 
pasiklausyti bylos

Foley Square teismabutyje, 
kur tebėra teisiami 13-ka dar
bininkų vadų komunistų pasta
ruoju laiku visuomet yra pa
kankamai vietos įeiti. Atosto
gų metu kartais trūkdavo vie
tos. Yra įdomu. N. E.

Pamoka jvyks šio penkta
dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezid.

LAISVĖS KONCERTAS
jvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžla 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Budenz melavo 
apie Bittelm aną, 

tar i amu o- 
mitinguo-

daug kitų

ATSIDARO ŠIANDIEN

uridv
ANTHONY QUINN uohn mcintire • andrea king

GREGORY PECK 
ANN BLYTHi

<

PRESSERS
Experienced, piece work, steady 

job and good working conditions for 
right man. Apply in person. Moor
estown Steam Laundry, N. Wahsh- 
ington Ave., Moorestown, N. J.

/• (196-198)

FLOOR WAXERS
Experienced for tile Floors, plen

ty of work, good wages, Steady job, 
good working conditions. Apply in 
person or phone.
GUARANTEE FLOOR WAXING 

co.i
3106 N. 15th St, Phila., Pa.

BA. 3-4626 
(196-198)

HELP WANTED—FEMALE
Woman, general .housework, age 

25—35, must be fond of children 
(2), part time 10 A. M. to 4 P.M. 
Monday to Friday, steady positiajjk 
Phone EMERSON 5-8534.

(196-198)

HAND SEWERS
Experienced to make silk lamp 

hades. Steady work, good working 
conditions, good pay. Apply in per
son.

Oth
DE HAAN & CO. Inc.

& Morton Ave., Chester, Pa. 
(194-200)

Automobile Mechanic. Experien
ced in General Motors lines. Give 
references and former experience. 
Excellent working conditions; Stea
dy employment. Top pay. Apply in 
person. R. II. Hager, 16-»18 S. Main 
St., Quakertown. Phone 1025.

(-195-198)

take 
and 

warehouse. Knowledge of typeing. 
Draft exempt. Five day week. Stea
dy job; good working conditions. 
Phone 
view.

Office Man. Experienced to 
complete charge of office

Woodlawn 4-3040 • for inter-

(198-200)

BODY & FENDER MAN

tWoman settled. Experienced Cook 
and light housework. Apartment. 3 
Adults. Good Salary; steady job 
for right person. Phone Collings
wood 5-1951 for interview.

(198-200)

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

MONTELLO, MASS.
Paskutinis piknikas spaudos nau

dai jvyks sekrriadienj, spalio-Oct. 
12 d., Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd., pra
džia 1 vai. dieną. Ant! rytojaus bus 
Columbus dienos šventė. Galėsite ge
rai pabaliavoti, nes ant rytojaus at
silsėsite. Dabar eina Laisvės va
jus, kurie čia atsinaujinsite. Laisvės 
prenumeratą ar naujai užsirašysite 
Laisvę, gausite fundo. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Prašome visus at
silankyti.

AUTO
Experienced in wreck work. Steady 

work. Good wages. Good working 
onditions. Apply in person or phone.

A. P. LINDSEY & CO.
4651 Cloud St., JE. 5-9835 

(194-200)

MEN
Experienced hand Lasters and Bed 

Lasters, also needed cleaning wo
man, steady work, good pay. Phone 
BA. 2-5989, ask for Mr. SKOLE.

(196-198)

LAIDOTUVIŲ H
DIREKTORIUS (

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

redaktorius.
redakcinės tarybos
turėjo progos tai

pradėjo liudytoją

Bendrai, Magi] liudijo, kad 
dirbdamas greta jo vienoje ir 
toje pačioje raštinėje Budenz 
niekad nesakė to, ką jis pasa
kojo džiūrei savo liūdymuose. 
Budenz darbe niekad nesakė, 
k a d mar ks i z m as-1 enini zmas 
reikštų “spėką ir prievartą.” 
Niekad nesakė, kad partijos 
raštuose kalba jam atrodo ko
kia tai aesopinė.

Prokuroro asistento Marks 
klausinėjamas, Magil papasa
kojo, kuo jis pats užsiiminėjo 
nuo 1936-37 metų iki šių me
tų birželio menesio.

Jo klausė, ar komunistų or
ganizacijos 
nustatinėjo
politinę liniją. Magil 
kad jis to biuro nariu nebuvo, 
nežino to biuro pareigų. Jo ži
nioje, Worker i o liniją nustati
nėjo vyriausias 
Siūdamas 
nariu jis 
matuti.

Marks
kamantinėti, tarsi Magil būtų 
kaltinamojo suolo, o jis, Marks 
jo prokuroru. Pradėjo klausk 
nėti apie tokius dalykus, kaip 
1928 metais įvykęs komunistų 
internacionalo suvažiavimas ir 
kvosti, kokios jo pažiūros į 
tuos dalykus, kokios jo idėjos.

Advokatas McTernan pro
testavo prieš tai sakydamas, 
kad liudytojas atėjo atsakyti 
į buvusius Budenžo liūdymus 
apie tai, kas dėjosi 1936 me
tais ir po to. Tačiau teisėjas 
Dimock leido prokurorui ka
mantinėti liudytoją apie daly
kus, nieko neturinčius su šia 
byla nei su liūdymais toje by
loje. * Rep.

Tirs daugiau Queens 
kontraktorią

Miestinis tyrinėtojas Shiels 
skelbia tyrinėjimą ir kitų kon- 
traktorių, dirbusių Laureltone 
prie rynų su vadų. Pirmuoju 
iki šiol tyrinėjamu buvo tik
tai Victor Clemente.

Pypu suvedimas toje miesto 
srityje kainavo
Tačiau kilo skundai, kad 
bai nenuidirbti tinkamai, 
iššaukė tyrinėjimą.

$9,000,000. 
dar- 
Tas

pri-Milijonieriukui Jelke 
skaityta dar viena panelė, 
kurios prostitucija jisai darę- 
sis pelną, sako naujausias jam 
kaltinimas.

Rengimo Komisija. 
(198-199)

BALTIMORE, MD.
Penktadieni, spalio 24 d., Balti- 

morėje sakys kalbas Vincent Halli
nan ir Mrs. Charlotta A. Bass. Tai 
progresyvių Partijos kandidatai pre- 
idento ir vice-preidento vietai, Gil
lis Memorial Church, Mulberry ir 
Calhoun Sts. Prasidės 8 v. vakare. 
Įžanga tik 35c asmeniui. Nedirpan- 
tiem nemokamai. Visus kviečia da
lyvauti Marylando Valstijos Progre
syvių Partija.

(198-199)
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155-tos kuopos susirinki
mas jvyks pirmadienį, spalio-Oct. 
13 d., pradžia 7:30 vaL vakare, Lie
tuvių Salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
ir atsiveskite naujų narių. Šiame 
susirinkime išgirsite pranešimus iš 
Įvykusių parengimų ir pasitarsime 
dėl rudeninių parengimų ir kitos 
veiklos.

A. W.
(197-198)

BALTIMORE, MD.
L.L.D. 25 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienį, ^palio-Oct. 13 d., 
pradžia 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Svetainėje, 851 Hollins St. Visi 
kuopos nariai prašomi dalyvauti ir 
atsiveskite savo draugus. Turime 
daug dalykų aptarimui, ypač svar
bu pasitarimus rengiamos vakarie
nės reikalu, .kuri jvyks spalio-Oct. 
26 d. Čia taipgi turėsime išrinkti 
skaitlingą delegaciją į 6-tos Apskri
ties konferenciją.

Užrašų sekr.
(197-198)

šio mėnesio.
Lukas, sekr.

N. Y.

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 

jvyks spalių 12 d., 10:30 ryte. Tarp 
kitų svarbių reikalų reikia pasitar
ti -ir apie Laisvės vajų, kuris pra
sidėjo su pirma diena

J. M. 
(197-198) 

BINGHAMTON,
L.L.D. 20-tos kuopos susirinkimas 

jvyks penktadienį, spalio-Oct. 10 d., 
Lietuvių svetainėje, prasidės 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes turime daug svarbių rei
kalų, taipgi reikia prisirengti prie 
žiemos veikimo.

' Sekr. H. Žukas.
(197-198)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

•394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Dr. A. Petr iii a
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G. 

TeL EV. 7-6231

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 *
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