
Dievas ir politika.
\ Kunigas, ar ne? 

Buržuazijos uodegos.
| • Sulamdytos viltys. 

Gyvena, bet nesimoko. 
Žiaurūs vėjai.

Rašo A. BIMBA

Be galo daug tenka ir varg
šui dievui. Tąso jį Eisenhowe
ris, kamuoja jį Stevensonas. 
Nepalieka jo ramybėje ir kiti 
senųjų partijų politikieriai. 
Dievas visuomet buvęs ir bū
siąs su jais. Kiekviena rinki
minė prakalba užsibaigia: 
“Su dievo pagalba laimėsime 
Baltąjį Namą.”

O tas dievas tyli ir leidžia 
politikieriams jį visur tampy
ti.

Bedieviai sako: Jeigu die
vas būtų, jis netylėtų. Tikin
tieji sako: Jis be galo kant
rus.

Vienas dalykas aišku: Vir
šų paims doleris ir demago
gija.

- ' *
žmonės sako, kad J. Prun- 

skis yra kunigas. Pastaraisiais 
laikais dar tapęs ir “dakta
ru”. Jo kolegos jį vadina 
“Kun. dr. J. Prunskiu.” Sako 
ma, kad jis mišias laiko ir 
moteris spaviedoja. Nėra tu
rėjęs pačios.

Bet po straipsniais jis pasi
rašo tik šiaip sau paprastu J. 
Prunskiu. Niekas nėra išaiški
nęs šios misterijos. Kalbama 
gi visaip. Sakoma, kad baž
nyčia yra jam uždraudus pa
sirašinėti kunigu. Mat, Pruns- 
kis savo raštuose taip begė
diškai ir atvirai nesiskaito su 
tiesa, jog net bažnyčiai sar
mata.

Jis pats turėtų pasiaiškinti.
i *
7 Italijos mieste Milane kon- 

^.gresauja pasaulio socialistai. 
r*Kaip atrodo, tai jie patys ne- 

i žino, ko jie ten susirinko.
Juk jų nutarimai nieko ne
reiškia. Kiekvienos šalies so
cialistai arba socialdemokra
tai buvo ir pasilieka savo bur
žuazijos uodegomis.

Ar kada nors girdėjote, 
kad socialistai kur nors griež
tai išstotų prieš savo buržu
aziją ?

Spalio 24 d. bus svarbi su
kaktis, arba turėtų būti svar
bi. Sueis lygiai 7-ri metai 
nuo užgimimo Jungtinių Tau
tų. Prieš septynetą metų spa
lio 24 d. buvo oficiališkai pri
imtas Jungt. Tautų čarteris.

Jaunutė organizacija daug 
vilčių pasauliui žadėjo. Ji tu- 
rėjo taiką pasaulyje saugoti, 

F visos žmonijos gerbūvio pakė
limu rūpintis, pavergtiems ir 
prispaustiems žmonėms pa
gelbėti laisvę ir nepriklauso
mybę laimėti. Visa tai buvo 
juodu ant balto surašyta.

Išėjo gi kitaip. Jungtinės 
Tautos tapo įtrauktos j Korė
jos karą. Vietoje taiką saugo
ti, ji karą veda, žmonių krau
ją lieja, imperialistams gelbs
ti tą nelaimingą kraštą nioko
ti. •

Jungtinės Tautos pateko į 
nevalią, Ar pajėgs ji iš jos iš
silaisvinti ?

★
~ Ne visi žmonės mokosi iš 

gyvenimo. Tai parodo šitie 
prezidentiniai yinkimai. Vie
niems atsibodo demokratai, 
jie balsuos už republikonus. 
Kiti bijo republikonų, jie bal
suos už demokratus. O daly
kai nesikeičia. Abi tos parti
jos yra to 'paties kapitalo 
partijomis.

O jeigu žmonės mokytųsi iš 
gyvenimo ir patyrimų, tai to
kio cirko neturėtume. žmo
nės susimestų į tokią partiją, 
kuri jų interesais, rūpinasi.

. Balsuotų už tokius kandida- 
;; !W tus, kurie jiems išrinkti, tar- 
P naus.

Tik maža dalis pasimokė iš 
gyvenimo. Tie balsuos už Pro- 
gresistų Partijos kandidatus— 
Mr. Hallinan ir Mrs. Bass.

(Tąsa antrame pusi.)

AMERIKA PRAŠYS J. 
TAUTŲ UŽGYRIMO 
KORĖJOS KARUI
Neleidžia liaudininkams 
liudyt apie karo bakterijas

United Nations, N. .Y. — 
Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson ren
giasi duoti pasiūlymą Jung
tinių Tautų seimui, kad už- 
girtų būdus, kuriais ame
rikonai kariauja Korėjoje 
ir sykiu veda derybas dėl 
paliaubų su Šiaurinės Korė
jos liaudininkais. Supran
tamai, kad Achesonas pra
šys. ir daugiau talkininkų 
kariuomenės.

United Nations, N. Y.— 
Amerika siūlė sudaryti “be
šališką komisiją,” kuri tu-! 
retų nuvykt į Šiaurinę Ko-
rėją ir ištirt, ar lakūnai mė
tė karines ligų bakterijas į 
Korėjos liaudininkus, kaip 
kad liaudininkai kaltina. 
Seimas 53 balsais prieš 5 
užgyrė šį pasiūlymą.

Sovietų delegacija reika
lavo pakviesti šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus, kad jie duotų Jungti
nėms Tautoms parodymus 
apie amerikonų bakterijas. 
Šis reikalavimas tapo at
mestas 46 balsais prieš 5.*O 
7 kiti delegatai susilaikė 
nuo balsavimo.

(Sovietų Sąjungą jau pir
miau atmetė amerikonų 
peršamą “bešališką tyrinė
jimų komisija;” sakė, tai 
būtų tik anglų - ameriko
nų agentai.)

Anglai žada griežtai 
slopinti Kenyjos 
negrų sukilimą

London. — Anglijos kolo
nijų ministras Lyttelton sa
kė savo seimui, reikės dary
ti griežtesnių žygių, norint 
numalšint neorų , sukilimą 
prieš anglus Kenyjoi. anglų 
kolonijoj rytinėje Afrikoje.

Todėl Lytteltonas pats 
keliaus Kenyjon kitą savai
tę ir duos nurodymus savo 
kariuomenei ir p o 1 i c i j ai, 
kaip slopinti negrus. O jie, 
vadovaujami savo Mau Mau 
organizacijos, ryžtasi visai 
išvyt anglus iš Kenyjos.

Anglų policija ir kariuo
menė gaudo sukilimo va
dus ir suėmė jau apie 100 
jų. * J

Kenyjoje gyvena 5 milijo
nai negrų, 97,000 indusų ir 
29.000 anglų bei kitų bal
tųjų.

Bet apie 3,000 baltpių val
do beveik visą derlingąją 
Kenyjos žeme, kaip rašo 
rašo United Press, ameri
kinė žinių agentūra.

BELGIJOS SOCIALISTAI 
PAKILĘ MIESTŲ 
RINKIMUOSE

Brussels, Belgija. — Pa
skutiniuose Belgijos miestų 
rinkimuose socialistai gavo 
1,104 vietas, o Socialė 
Krikščionių partija (katali
kai) 1,106 vietas.

Lyginti su pirmesniais

Darbo Žmoni, 
Dienraštis 
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\CONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Smerkia valdinę algų koniisij ą, kuri mojasi “pavogti 
po 40 centų nuo kiekvieno a ngliakasio per dienų”

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai

LLD 133 k p., Camdėn, N. J............................... 617
Elizabeth, N. J., vajininkai ............................. 405
D. G. Jusius, Worcester, Mass................................ 350
Geo. Shimaitis, Montello, Mass...........................  340
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn......................... 318
V. Smalstienė, Detroit, Mich...................... .... 308
J. Krasauskas, Norwood, Mass........................... 240
Brooklyn© Vajininkai ..............  196
Newarko, N. J., vajininkai ...........  184
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.......................... 180

L. Bekis, Rochester, N. Y................................  155
L. Pruseika, Chicago, Ill........................................................................... 151
P. Bėčis—F. Klastqn, Great Neck, N. Y................................................ 140
P, Šlekaitis, Scranton, Pa....... ................................................................ 124
II. Thomas, So. Boston, Mass......................... *....................................... 112
Geo. Urban, N. Braddock, Pa. ...............................   112
LLD moterų 20 kuopa, Binghamton, N. Y........................................  104
J. Balsys, Baltimore, Md............. ............................................................ 84
Toronto vajininkai .....................................................  64
J. Didjun, New Haven, Conn. ................................................................ 56
J. Bimba, Paterson, N. J.......................................................................... 28
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa.................  24

šį syki sulaukėme gerų žinių nuo daugiau vajini.nkų, 
kaip tai. nuo V. Smalstienės, iš Detroit, Mich. Ji pri
siuntė naują prenumeratą, atnaujinimų ir aukų.

Kai anksčiau gyveno J. Grybas Norwood, Mass., tai 
vajuje jis bendradarbiavo su J. Krasausku. Grybui, iš- 

(Tąsa antrame pusi.)

TRUMAN KLAUSIA, KAM 
‘IKE’ REMIA NACIŲ SEKĖJUS?

Boston. —- Eisenhoweris 
rėkė, kad prez. Trumanas jį 
“baisiai apšmeižęs.” Nes 
Trumanas pereitą savaitę 
nurodė, jog Eisenhoweris 
remia atžagareivius repu
blikonus senatorius, kaip 
McCarthy ir Jenner, šie se
natoriai laikosi naciškos 
pasakos, būk nordikų tau
tos “geresnės” už žydus, ir 
pietinius bei rytinius euro
piečius. Hitleris su savo na
ciais vadindavo nordikais 
vokiečius, švedus, norve
gus, danus ir dalinai an
glus bei airius.

Bet Eisenhoweris “apsi
kabino” Jenner}, McCarthy 
ir buvusį senatorių Ch. Re- 
vercomba, ryškiausią žydu 
ir katalikų priešą, sakė 
Trumanas. Tuo būdu Ei
senhoweris pasirodė naciš
kos jų filosofijos rėmėjas.

Prez. Trumanas 1950 me
tais vetavo (atmetė) sen. 
McCarrano bilių, kuris rei
kalavo įsileisti į Jungtines

Valdininkas numato 
suklimpimą Korėjoje

Washington. — Dan Kim
ball, laivyno sekretorius, 
sugrįžęs iš Korėjos, pareiš
kė, kad jeigu Jungt. Tautos 
neduos daugiau kariuome
nės, tai Korėjos karas ga
lės suklimpti toj pačioj vie
toj.

(Panašiai sako ir repu- 
blikonas senatorius Home- 
ris Fergusonas.) 

rinkimais, soOialistų laimė
jimai dabar pakilo 8 pro
centais, o krikščionys pra
laimėjo 6į proc.

Liberalai įgijo 305 vietas 
miestų tarybose, komunis
tai 53 vietas ir nepriklau
somieji 112.

Valstijas kuo daugiausia 
vokiečių bei vadinamų nor
dikų, o griežtai aprėžti at- 
eivybę žydų, italų ir kitų 
nenordikų, kurių dauguma 
katalikai.

Bet Kongresas, nustelb
damas prezidento veto, vis 
tiek užgyrė McCarrano bi
liu. Už ta biliu balsavo da- c v C

baltiniai Eisenhower i o 
draugai senatoriai McCar
thy, Jenner ir Nixonas, re
publikonų kandidatas į vi- 
ce-prezidęntus.

Šį faktą prezidentas Tru
manas priminė republiko- 
nams, šaukiantiems, kad jis 
turi atsiprašyti Eisenhowe
rs už įžeidimą.

Trumanas sako: “Aš ži
nau, kad pats republikonų 
kandidatas (Eisenhoweris) 
nėra žydų nei katalikų prie
šas. Bet kam jis remia to
kius asmenis, kurie laikosi 
(naciškų) teorijų apie vieš
pataujančią rasę” (kaip 
kad nordikų)? Štai ką aš 
smerkiau ir smerkiu.”

Jankiai vis nepaima 
“Balto Arklio Kalno“

Korėja. — Amerikonai su 
savo talkininkais vis bergž
džiai atakavo Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus ir kinus 
“Baltojo Arklio Kalne,” va- 
kariniame fronte, sako 
amerikinis pranešimas.

(O jau pirm keliolikos 
dienų buvo skelbiama, būk 
amerikonai šturmu užėmę 
visą tą kalną.)

Trečiadienį amerikonai 
atmušinėjo liaudininkų ata
kas prieš Sniper Ridge kal
ną, viduriniame fronte.

---- .—------

Kairo, Egiptas. — Pra
nešama, kad Egipto valdžia 
areštavo šešis “slaptos ko
munistų grupės vadus.”

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejLį
---------------------  ... . , , , ,    „ _ ............Ham<f

LEWIS ATSISAKO ŠAUKT MAINIERIUS
DARBAN, KOL KOMPANIJOS LAUŽO?

SAVO SUTARTĮ SU UNIJA

Washington. — Mainierių 
Unijos prezidentas John L. 
Lewis atsisakė šaukti dar
ban 375,000 streikuojančių 
minkštosios anglies kasėjų. 
Jis atmetė Minkštųjų Ąn- 
gliakasyklų Savininkų Susi
vienijimo pirmininko Har- 
rio Moses pasiūlymą, kad 
Lewis, ragintų mainierius 
grįžti darban ir dirbti, nors 
valdinė algų komisija nu
mušė 40 centų per dieną 
nuo uždarbio pakėlimo, ku
rį unija išsiderėjo iš kom
panijų.

Lewis, laišku atsakyda
mas Harriui Mosei, pareiš
kė:

“Angliakasiai .dirbs, kai 
jūs vykdysite savo padary
tą sutarti su unija.”

Kasyklų savininkai toje 
sutartyje pasižadėjo pridėti 
mai.nieriams po $1.90 už
darbio per dieną. Bet valdi
nė algų komisija pripažino 
tiktai $1.50 priedo.

Tai vagiškas sutarties 
laužymas

Komisijas nutarimą Lew
is vadina vagyste ir pieno 
atėmimu iš angliakasių vai
kų.

Komisija susideda iš 12 
nariu — 4 valdžios žmonės, 
4 fabrikantų ir 4 darbi-

Valdžia davė 35 bil. 
doleriu svetimiems, 
kovai prieš komunizmą

Washington. —Jungtinės 
Valstijos per 7 paskutinius 
metus, davė bei “paskolino” 
svetimiems kraštams 35 
tūkstančius milijonų dole
rių (arba 35 bilijonus), kaip 
raportavo prekybos depart- 
mentas spal. 21 d. Tais pi
nigais Amerika ginklavo ir 
stiprino įvairias šalis kovai 
prieš Sovietų Sąjungą bei 
komunistus.

Tuo būdu Amerikos val
džia iššinkavo svetimiems 
kraštams 11 su > trečdaliu 
procentų visų pinigų, ku
riuos per 7 metus surinko 
taksais iš amerikiečių.

Bet Kongresas yra nu
taręs dar 5 bilijonus dole
rių duoti Amerikos talki
ninkams iki 1953 m. birže
lio mėn. Tai viso bus jau 
40 milijonų dolerių kitoms, 
šalims stiprinti prieš ko
munizmą. „ x

Anglai su šunimis medžioja 
Kenyjos kovūnus už laisvę

Nairobi, Kenyja. — An
glų policija su išlavintais 
pjauti žmones šunimis me-» 
džioja negrus, patrijotus, 
kovojančius už savo krašto 
Kenyjos išvadavimą nuo 
anglų.

ninku atstovai. Taip val
džios ir fabrikantų atsto
vai, išvien veikdami, ir nu
tarė nuskelti mainieriams 
po 40 centų per dieną.

Jeigu kompanijos nori, 
kad angliakasiai grįžtų dar
ban, tai jos privalo duoti 
apeliaciją valdinei algų ko
misijai, kad atšauktų tą 
nutarimą, sako Lewis.

Savo laiške Mosei, kaipo 
kompanijų atstovui, Lewis 
rašo:

“Jūsų susivienijimas pa
darė sutartį su unija. Jūs 
pasirašėte tą sutartį. Šu
tantis buvo padaryta ame
rikiniu būdu — per bendrą
sias (kolektyves) derybas. 
Tai yra gryniausios imsies 
sutartis.

McCarrano komisija bando 
nugąsdinti amerikiečius, 
sako Komunistu Partija

/ -- - n--
New York. — Komunistų 

Partijos komitetas išleido 
pareiškimą, kad raigangau- 
diška McCarrano įstatymo 
komisija stengiasi nugąs
dinti amerikiečius — atgra
sinti juos nuo kovingo vei
kimo unijose bei demokra
tinėse organizacijose ir nu
baidyti nuo kovos prieš ką
rą.

Tai tokiais sumetimais 
du iš keturiu tos komisijos 
nariu paskelbė savo nutari
mą, kad Komunistų Partija 
turėtų įsiregistruoti teisin
gumo departmente.

“Tas nutarimas yra nau
jas pasinio j imas prieš kon
stitucini. Teisiu Biliu ir dar 
vienas žingsnis link fašiz
mo įvedimo Jungtinėse 
Valstijose,” sako Kom. Par
tijos pareiškimas.

Yietnamiečiai nukirto 
karinį francūzu kelią

•Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai, žygiuo
dami pirmyn nuo savo už
imtų tvirtovių, nukirto 
francūzam vienintelį vieš
kelį, kuriuo francūzai galė
jo siųsti tankus bei šar
vuotus automobilius fron- 
tan prieš liaudininkus.

Republikonai užtrauktą 
krizę, sako Trumanas

Philadelphia. — Preziden
tas Trumanas įspėjo, kad 
jeigu republikonai laimėtų 
prezidentinius rinkimus, tai 
jie panaikintų kainų ir ren
du kontrolę ir įveltų Ame
riką j tokią nedarbo krizę, 
kaip Hooverio laikais.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sako nušovę dar 3 
jankių lėktuvus.

I
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“Dabar jūs mojatės suka
poti tą sutartį. Keturi Na- • 
cionalės Fabrikantų Sąjun
gos agentai su pagalba 
Harvardo Universiteto ad
vokatūros profesoriaus ir 
trijų bailiškų jo sėbrų pa
darė sąmokslą — pavogti 
po 40 centų nuo kiekvieno 
mainierio per dieną.”

(Tas profesorius Archi
bald Cox, valdinės algų ko
misijos pirmininkas, ir trys 
jo sėbrai yra valdžios at- 

k stovai komisijoje.)
Lewiso laiškas toliau sa

ko: r.
“Nacionalio Fabrikantų 

Susivienijimo ir profeso
riaus Cox’o šaika nepaisė, 
ka darbininku atstovai sa
kė toje komisijoje. Taip 
komisijos nutarimas nie
kais paverčia bendrąsias 
derybas; jų ‘vieton bruka 
priverstiną darbininkų tai
kymą su samdytojais ir mo- 
jasi vergais paversti* Ame
rikos piliečius. Darbininkų 
atstovai toje konferencijoje 
dar gal tars savo žodį.

“Mainieriai baisiai pasi
piktinę, kad jūs bandote 

į nuvogti pinigus, kurių mai- 
j nieriams reikia, kad galėtų 
' nupirkti savo kūdiki ams 
pieno. Jie (susilaikydami 
nuo darbo) veikia kaip as
menys. Jie naudoja savo 
asmeninę teisę, kaip laisvi 
amerikiečiai. Jie neprašė 
ir negavo patarimo iš savo , 
unijos nei iš šio laiško ra
šytojo. :

“Jeigu tamsta nepatinka, 
tas niekšiškas pasielgimas 
Nacionalio Fabrikantų Su
sivienijimo — darbininkų 
ėdikų — ir Harvardo pro- 
fesoriuko ir trijų kinkadrė- 
biu jo sėbrų, tai tamsta pri
valai duoti apeliaciįą ir rei
kalauti, kad valdinė algų 
komisija panaikintų šį sa
vo nutarimą.”

Lewis taipgi smerkė Ro
ger į Putnamą, valdinį eko
nominių reikalų adminis
tratorių, kuris, sakė, “dar 
yra gana laiko apeliuoti” 
prieš komisijos nutarimą, t 
nes daug vra gatavos an
glies sandėliuose.

Korėjos liaudininkai 
smogė jankiy laivui

Washington. — Laivy
no valdyba praneša, kad 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai, šaudydami iš pa
tranku nuo kranto, sužalo
jo karinį Amerikos laivį - 
naikintuvą Lewisa, užmušė 
7 jūreivius ir sužeidė dąr 
vieną.

Du liaudininkų sviediniai 
tiesiog nataike į tą laivą, 
kuris dalyvavo veiksmuose 
prieš Wonsano uostą.

Athenai, Graikija. — Ke
li tuzinai vadinamų Graiki
jos liberalų persimetė i Ja-. 
šistinio generolo Papagos 
pusę. Ui >

ORAS.—Giedra ir šilčiau.
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MAINIERIŲ STREIKAS
VISAI NELAUKTAI ir netikėtai susilaukėme anglia

kasių streiko.
Kaip žinia, streikuoja beveik visi minkštosios anglies 

mainieriai, arti 400,000.
Šis streikas netikėtas ir nelauktas dėl to,- kad visiškai 

neseniai angliakasių unijos vadovybė susitarė su sam
dytojų sąjunga. Pastaroji pažadėjo išpildyti angliakasių 
reikalavimus dėl ąlgos.

Samdytojai sutiko pridėti angliakasiams $1.90 dienai 
algos. Sutiko patenkinti kitus, smulkesnius jų reikala
vimus.

Neseniai įvykęs angliakasių unijos 19-tasis eilinis su
važiavimas Cincinnati mieste džiaugsmingai priėmė šį 
susitarimą-kontraktą ir jau buvo tikimasi, jog per vie
nerius motu angliakasių streiko nebūsią.
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BET WASHINGTONE veikia algų stabilizacijos ko
mitetas bei taryba.

Ši įstaiga, einant įstatymais, privalo užgirti samdy
tojų su ju darbininkais kontraktus. Ir štai, stabilizaci
jos taryba, pasiėmusi angliakasių unijos ir jų samdyto
jų kontraktą, suranda, kad samdytojai pasjžadėję per
daug angliakasiams algas pakelti!

Tai esą negalima. Būtinai reikią pakėlimas numušti, 
numušti 40 centų. Ir algų stabilizacijos taryba vienu 
plunksnos pabraukimu panaikino angliakasyklų savinin
kų ir mainieriu unijos sudarytą kontraktą!

Kai atėjo algų išmokėjimo diena, angliakasiai žiūri, 
kad jų algos mažesnės, negu buvo sutarta jiem jas 
mokėti!

Na, ir tuomet mainieriai nusitarė: neturime kontrak
to, negalime dirbti. “Be kontrakto nedirbsime!”—tai 
angliakasių principas ir jie to principo laikėsi ir tebesi
laiko iki šių dienų.

KAS BUS TOLIAU? Kaip ilgai šis streikas tęsis? 
Nieks kol ;kas negali atsakyti.

Vienas aišku: reakcininkai jau pradėjo siautėti, rei
kalaudami, kad prieš angliakasius būtų panaudotas in- 
džionkšinas—teismiška drausmė streikuoti.

Ypatingai tuo pasižymi republikonų senatorius (iš Mi- 
chigan.o) Fergusonas, — tasai, kuris šiuo metu “raga
nas gaudo” New Yorko miesto mokytojuose, juos tero
rizuodamas ir visaip puldamas.

Ųergusonas sako: panaudokime prieš angliakasius 
Tadft-Hartley įstatymą.

Ar Trumano valdžia išdrįs Taft-Hartley aktą nau
doti prieš angliakasius, kurių suvažiavimas užgyrė de
mokratų kandidatą prezidento vietai gubernatorių 
Stevensoną?

O jei indžionkšinas bus. paskelbtas, tai ar angliakasiai 
jo klausys?

Yra spėjimų, jog streikas gali nusitęsti net keletą 
mėnesių. Tuo pačiu kartu anglies yra prikasta tik dviem 
mėnesiams.

ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, angliakasių unijos pre
zidentas John L. Lewis šaukia platų unijos, darbuotojų 
suvažiavimą. Ten bus aptartas visas reikalas. Ten bus 
Nustatytos gairės tolimesniam angliakąsių neoficialaus 
streiko reikalui.

Gal bus eita prie naujų derybų su samdytojais, o gal 
bus visas dalykas paliktas, “kaip jis stovi,”—tai reikš 
neoficialų, “tylų” angliakasiu streiko tęsimąsi.

RĖKĖ, RĖKĖ, BET 
KAS Iš TO IŠĖJO?

Laisvėje buvo žymėta, 
jog spalio 12 d. Carnegie 
Hall’ New Yorke,, įvyko' 
“Pabaltijo tautų festivalis.” 
Jį rengė lietuvių, latvių ir 
estų dipukai, su kai kurių 
“senų amerikonų pagalba.”

Šis simfoninis, kaip sakė, 
koncertas turi būti politiniu 
išstojimu prieš Tarybų Lie
tuvą ir Tarybų Sąjungą.

V. Tysliavienė, kuriai bu
vo pavestas surengimo dar
bas, išsiuntinėjo laiškus 
daugeliui žmonių, raginant 
juos eiti į koncertą, kad 
“pastoti kelią melagingai 
propagandai,” kurią sklei
džiu Sovietai. Girdi, “So
vietai skelbiau kad Baltijos 
tautų kūrybinė dvasia tik 
dabar galinti laisvai kles
tėti.” Tai esą netiesa. Nes 
“talen tingiausioj i Baltijos 
tautų menininkai šiandien I 
yra tremtyje...” Kas juos 
trėmė, laiško rašytoja, ži
noma, nepasako.

Toliau: “Koncerto pel
nas bus skiriamas kultūros 
ir šalpos reikalams.”

Balkūnas, savo ruožtu, 
per vieną lietuvišką radijo 
pusvalandį, vos neplyšo, .ra
gindamas “visus lietuvius” 
būtinai eiti į šį koncertą. 
Jis irgi davė jam ne meninį, 
bet politinį pobūdį.

Na, koncertas įvyko. Bet 
ką gi!

Žmonių nebuvo nė pusė 
salės. O koncertas buvo 
trijų tautų ruošiamas!

Rengėjai sukvietė stam
biosios spaudos atstovus - 
kritikus, kad pastarieji iš
garbintų tai, kas vyko sa
lėje. Tik kai kurie laikraš
čiai ant rytojaus paminėjo 
šį koncertą. New York 
Timeso kritikas, paminėda-
mas, pažymėjo, jog muzi
ka, atlikta programoje, tu
rėjo rusų kompozitorių įta
ka, ir rusu liaudies dainos 
įtaką!

Štai, jei norit!
Prastai dabar rengėjai 

jaučiasi, o jaučiasi prastai 
dėl to, kad jie šį koncertą 
ruošė ne kaip kultūrinį Pa
baltijo tautų pasirodymą, 
bet kaip anti-sovietinę de
monstraciją!

Luther Harris Evans, Kongreso bibliotekos vedėjas ir 
U. S. National Commission for United Nations Educa
tional Scientific & Cultural Organization pirmininkas 
Washingtone kalbasi su ponia Rooseveltiene. Ji mano, 
kad šita Jungtiniu Tautų organizacija atlieką naudin
gą darbą ir pasmerkia tuos, kurie jai bando pakenkti. 
Reakcionieriai sako, kad UNESCO yra nudažyta “rąu- 
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NŲNNIO PASIŪLYMAI
Dienraštis Vilnis rašo:i I
žymiausias Italijos socialis

tų vadas Pietro Nenni siūlo 1- 
talijai padaryti sutartį su Ta
rybų Sąjunga. Jis siūlo šias są
lygas sutarčiai:

Pasirašyti Italijos ir TSRS 
nepuolimo sutartį.

Padidinti prekybą tarp a- 
biejų šalių.

Pripažinti Kinijos liaudies 
valdžią.

Nepuolimo sutartis tačiau 
verstų Italiją išstoti iš Atlanto 
Pakto, ką De Gasperio reži
mas vargiai darys. J tai i jos 
žmonėms tačiau tas pasiūlymas

• patiks. Tai sumažintų jiems 
baimę karo pavojaus. Tai pa
gerintų jų būklę.

Veikiausia Nenni žino kaip 
De Gasperi valdžia tai sutiks, 
bet jis taipgi žino, kad Itali
jos žmonės gerai tai sutiks. Jo 
pasiūlymas dėlto yra dideliai
svarbūs.

UŽSISTOJO
ANT STABDŽIŲ

Tūlas kunigas Kapočius 
pasimojo' išleisti lietuvių 
kalboje enciklopediją. Tam 
tikslui suorganizavo komi
tetą, kuris ir atsišaukimą 
jau pasirašė. Jau ir prenu
meratas enciklopedijai ren
ka. Tačiau tūlas Dr. A. Ku
čas užsistojo ant Kapočiaus 
vežimo statyčių. Marijonų 
Drauge, jis sako:

Iš atsišaukimo į yisųęmenę 
matome, kad pasiryžta leisti

pilną enciklopediją, panašiai 
kaip Lietuvoje pradėtoji leisti 
Lietuviškoji Enciklopedija. Jos 
apimtis būsianti 20—24 tomai, 
kurių kiekvienas gražiai įrištas 
kainuos $7.50. Vieną,tomą sui 
darys 600—610 psl. Leidėjas 
iš savo pusės prideda, kad bus 
iš anksto renkami pasižadėji
mai enciklopediją užsisakyti 
ir bus spausdinama tik tiek 
egzempliorių, kiek bus prenu
meratorių, nes didesnį kiekį 
leidėjas nepajėgia spausdinti. 
Kiekvienas užsisakantis mokės 
pinigus tik už išėjusį tomą, 
siunčiamą apdėtu mokesčiu. 
Todėl enciklopedijos ėmėjas 
savo pinigų nerizikuoja. Kas
met išeis po 3—4 tomus.

Iš paviršiaus, Kučas sa
ko, viskas atrodo “fine,” 
bet imant praktiškai, atro
do .kas kita. Jo žodžiais:

Normaliose sąlygose Lietu
voje išeidavo vienas tomas per 
metus. Ligi raidės G jų sulau
kėme aštuonis. Amerikoniškas 
tempas gal pajėgs tuos tomus 
pakartoti per ketverius metus. 
O kas bus toliau, kai medžia
gą teks rinkti naujai? Esu tik
ras, kad šiose amerikoniškose 
sąlygose, kur ne taip lengva 
sugriebti lituanistinės literatū
ros, mes būtume laimingi, jei 
vienas tomas išeitų per dviejus 
metus. Taigi, paskutinis to
mas pasirodytų apie 1986 me
tus !

Toliau:
Visa tai veda į vieną logiš

ką išvadą: susimildami susilai
kykime nuo pilno enciklopedi
jos leidimo. Tarptautiniams ir 
mokslo dalykus mes galimo 
rasti betkurioje svetima kalba 
enciklopedijoje. Paskaitytą 
juk mokame. Kai grįšime na
mo, mes juos lengvai išsiver
sime į savo kalbą. Bet mums 
dabar, ne už dešimties, ne už 
dvidešimties metų reikia turėti 
lietuviškų dalykų enciklopedi
ja-

Atrodo, jog Kapočiaus 
kalnas pagimdys pelę.

Kas buvo ir kas bus?
Lietuvių Muzikalis Klu

bas jau įvykdė pirmą savo ru
deninį parengimą. Tai buvo 
neva barų atidarymo proga. 
O tai buvo įdomus parengi
mas; svečių buvo daug ir visi 
gražiai pasilinksmino,- pasisve
čiavo, o Ivanausko ‘Kepurni- 
kų’ orkestrą netingėjo pagroti 
gražių polkų ir lietuviškų dai
nelių. Sekantis šaunus ir gal 
dar šaunesnis, parengimas į- 
vyks lapkričio 2 d.,’ būtent, 
“fcard party”, čia irgi gros 
‘Kepurnikų’ orkestrą.

Lietuvių Republikonų Klu
bas, 1218 Wallas St., taipgi 
pradėjo savo narių ir prietelių 
‘pasivaišinimo’ pokylius. Pir
mas atsibuvo 17 spalio, kitas 
bus 24 spalio, ir paskutinis — 
spalio . 31 d. šis klubas kartą 
į metus vaišina savo narius 
veltui, o šiemet užsiprašė ir 
kitų visų pašaipinių klubų ko
mitetus. Pirmame paregime 
jau dalyvavo Muzikalio klubo 
sekretorius Juozas Ivanaus
kas ir Eva Žukauskienė, Rich
mond Republikonų pąšalpinio 
klubo J. Jeskeliavičius, ir dar 
viena moteris, kurios pavar
dės neprisimenu. Republikonų 
Susivienijimo kiekvienam pa
rengime visuomet jų pirmi
ninkas Plungis būna svarbiau
sias darbuotojas. Tai puikus
patrijotas.

Dar vienas svarbus ir dide
lis parengimas rengiamas ir 
Jaugei įo laukiamas, tai bus 
parengimas pagerbimui Lais
vės seno vajininko A. šmito. 
A. Šmitas, kaipo senas dar
buotojas, labai vertas pager
bimo. Bet jis sako: Kad ir jūs 
gerbsite mane, o tikrenybėje 
tai pagerbsime visi mūsų lais
vą dienraštį ‘Laisvę’. Aš ir su
tinku su tuom. Dabar eina 
‘Laisvės’ vajus, tai geriausia 
proga todėl gaukime naujų 
skaitytojų ir dalyvaukime šia
me parengime, lapkričio 22- 
rą dieną, Rąiba Hali, 414 
Green St., Phila., Pa. Svečias.

Dizelinio traukinio paly
dovė, praeidama pro vago
ną, paskelbė:

—Kaišiadorių stotis.
Pro langus prabėgo ryš

kiuose žalumynuose skendį 
namukai, daugiaau k š č i a i 
mūriniai pastatai. •

Pokariniais metais Kai
šiadorys tapo rajono cen
tru. Miestas išaugo, išsi
plėtė į visas puses.

Per kelerius paskutinius 
metus čia iškilo šimtai pa
statų — gyvenamieji na
mai, kultūrinės įstaigose 
Neseniai buvo baigtas sta
tyti didelis mūrinis kinas 
su erdvia fojė ir 400 vietų 
sale. Kinas yra aprūpintas 
naujausiąja tėvynine apa
ratūra. Pastatytos rajono 
vartotojų draugijų sąjun
gos ir tarprajoninės arte
lės kontoros, gyvenamieji 
namai, viešbutis. Pakilo iš 
griuvėsių malūnas - lentpjū
vė ir kitos įmonės. Atsta
toma geležinkelio stotis.

Platų užmojį įgavo indi
vidualinė statyba. Išaugo 
naujos gatvės — Komjau
nimo, Kazio Giedrio, Vy
tauto.

Miesto vykdomojo komi
teto komunalinio skyriaus 
inžinierius A. Midzevičius 
pasakoja:

—Po karo Komjaunimo 
gatvėje tebuvo du namai, o 
dabar jų yra 16. Daugelis 
užstatytojų — geležinkeli
ninkas V. Venckus ir kiti— 
ja.-ii spėjo įveisti čia naujus 
sodus. Darbininkai ir tar
nautojai pasistatė daugiau 
kaip 60 namų. Statoma dar 
24. Baigta statyti rajono 
Kultūros rūmai, kuriuose 
yra erdvi salė, scena, kam
bariai ratelių darbui.

Kaišiadoriečiai myli savo 
miestą, skiria daug dėme
sio jo sutvarkymui ir ap
želdinimui. Po karo dyk
vietėje atsirado miesto kul
tūros parkas. Šią vasarą 
parkas bus žymiai praplės
tas. Nauji skverai buvo 
įrengti prie geležinkelio 
stoties. Gatvėse ir aikštė
se pasodinta keli šimtai me
džių bei krūmynų. Pradė
tas statyti miesto stadio
nas.

Mieste veikia trys moky
klos.' Yra čia vakarinė su
augusiųjų mokykla. Vaikai 
išeina vidurinį mokslą gim
tajame mieste ir važiuoja 
mokytis į Vilniaus bei Kau
no aukštąsias mokyklas.

Mieste leidžiami du laik
raščiai, yra savas radijo 
mazgas. Veikia knygynas, 
keletas pramonės ir maisto 
prekių parduotuvių, valgy
klas, buitinio aptarnavimo 
dirbtuves. Dviejose biblio
tekose, kurios buvo naujai 
įsteigtos pokariniais metais, 
yra 10 tūkstančių tomų li
teratūros. Bibliotekų kny
gomis naudojasi apie tūks
tantis nuolatinių skaityto
jų. Jos sudarė 16 kilnoja
mų bibliotekėlių kaimų gy
ventojams aptarnauti. Daž-- 
na i rengiamos skaitytojų 
k o n f e r e n c i j o s, kuriose 
svarstomi geriausieji tary
binių rašytojų grožiniai kū
riniai, mokslininkų veika
lai.

Su dideliu susidomėjimu 
praėjo skaitytojų konferen
cija?, kurioje buvo svarsto
ma profesoriaus J. Matulio 
k n yga “Mokslas 'kovoje 
prieš prietarus ir religiją.” 
Šioje konferencijoje daly
vavo daugiau kaip 300 
skaitytojų.

Pasikeitė ne tik išorinė 
miesto išvaizda. Pasikeitė 
ir išaugo jo žmonės, padau
gėjo jų interesai, dvasiniai 
ir kultūriniai pareikalavi
mai.

Nugrimzdo praeitin tie

laikai, kai žmonių likimo 
šeimininkas ir sprendėjas 
mieste buvo vyskupas Ma
tulionis ir jo artimieji. Da
bar tikraisiais šeimininkais 
tapo darbo žmonės, kurių 
geriausi atstovai yra iš
rinkti į rajono ir miesto 
tarybas.

Garsūs mieste dabar yra 
tie žmonės, kurie gerai dir
ba, — darbininkai ir inži
nieriai, agronomai ir zoo
technikai, gydytojai ir mo
kytojai, traktorininkai ir 
kombainininkai.

Toli už rajono ribų yra 
žinomi rajoninės ligoninės 
gydytojos Jurgutytės, mo
kytojo Renkvico, klijų fa
briko darbininkių Vasilevi- 
čiūtės ir Šarkovaitės bei 
daugelio kitų vardai.

Miesto įmonių ir artelių 
kolektyvai plečia produkci
jos gamybą, kelia, jos koky
bę, kovoja dėl gamybos pla
nų įvykdymo pirma laiko.

N. G.

KRISLAI
(Tąsa-nuo 1-mo pusi.)

Taikos Korėjoje dar vis 
nesimato. Dąr gi papūtė nauji, 
žiaurūs vėjai. Labai galimas 
daiktas, kad tasai konfliktas 
bus dar labiau išplėstas.

Tokia išvada pasidaro 
mūsų valstybės sekretoriais 
pagelbininko Hickersono pa
reiškimo, padaryto Jungtinių 
Tautų Asemblėjos sesijoje. 
Jis reikalavo, kad daugiau 
kraštų ir karo jėgų įsitrauktų 
į konfliktą. Amerikai vienai 
našta esanti per sunki.

Kodėl nekalbama apie tai
ką, apie karo užbaigimą?

NUTEISTA 11 VOKIEČIŲ 
JAUNUOLIŲ

Dortmund, Vokietija, — 
Nuteista 11 vokiečių jau
nuolių komunistų kalėji- 
man keturiem iki 15 mėne
sių už taikos demonstraciją 
Essene gegužės 11 d. Teis
mas nusprendė, kad per jų 
kalte užmuštas vienas as
muo laike tos demonstraci
jos.

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

vykstant iš Norwoodo, pasiliko vienas Krasauskas rū
pintis gavime naujų skaitytojų. Jis šį sykį prisiuntė au
kų ir atnaujinimų.

Prie Brooklyno vajininkų pasidarbavo J. Weiss ir 
Walter Brazauskas, priduodami atnaujinimų. Kur kiti 
brooklyniečiai - vajininkai, nejaugi leisis mažesniems 
miestams juos pralenkti?

Iš Great Neck, N. Y., F. Klaston prisiuntė atnaujini
mų. Sakė, kad jis dirbs išvien su P. Bėčiu. Tai turėtų 
būt geros pasekmės.

Stasys Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., nepasiduoda 
broliui. Jis irgi įstojo į vajų su atnaujinimais. Taipgi 
E. Cibulskienė iš Nanticoke, Pa., prisiuntė aukų ir at
naujinimų, ir punktus paskyrė Stasiui.

P. Šlekaitis, iš Scranton, Pa., prisiuntė atnaujinimų 
ir aukų. Sako darbuosis kiek galės gavime naujų skai
tytojų. A

„ Aukų šį sykį gavome sekamai:
Nuo pažangiečių lietuvių pikniko (per J. Stupur) iš 

Portland, Oregon, $28.50.
Brocktonietė (per O. Čepulienę) $10.
Paul Butkus, Upper Black Eddy, Pa., $5.00.
Po $3: J. Skystimas, Lost Creek, Pa., Kazys Vidurgi- 

giris, Detroit, Mich., F. B. Lideikis, Great Neck, N. Y., 
P. Klinauskas, Palo Alto, Pa., J. Krasauskas, Norwood, 
Mass.

Po $2: P. Bataitis, Dedham, Mass., Antanina. Zalda- 
rienė, Collinsville, Ill., E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.

Po$l: Konstancija Karpavičienė, Brooklyn, N. Y.,—iš 
Scranton, Pa., F. Indrulis, K. Genys ir A.'Petruškevičia.

P. žukas> Shenandoah, Pa., 50c.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
San Francisco, Calif.......................................... $50.00
Camden, N, J.'......................... •........................... 29.00
Portland, Oregon................................................ • 28.50
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y................18.00”
Newark, N» J....................... . ........................... 15.00
Brockton, Mass........................................  13.00
Detroit, Mich........................................   13.00
Rochester, N. Y.................................................. 11.50
Scranton,. Pa............................................   11.00
Waterbury, Conn..................................  10.00
Detroit, Mich........................................................ 10.00
N. Braddock, Pa...................................    9.00
Brooklyn, N. Y......................................•. . ......... 9.00
Brooklyn, N. Y.............. . .......... •.............. 8.00
Scranton, Pa. .. ................ . .................................. 8.00
Bridgeport, Conn........................................ ......... 6.00
Elizabeth, N. J............................ ................ .........6.Q0.
Chicago, Ill.........................................      6.00
Pittsburgh, Pa..................................•.................. 6.00
Shenandoah, Pa............................. .....................  5.50
Binghamton, N. Y............................ . .............. •. 5.00
Baltimore, Md.................................................... 5.00
Norwood, Mass. .. ............................................... 5.00
Newark, N. J....................................................... 3.00
New York City, N. Y................................•...........3.00
So. Boston, Mass................................................... 3.00
Haverhill, Mass..............•....................................  3.00
Grand Rapids, Mich.......... . ................................... 3.00
Paterson, N^ J.......................................... ..... 3.00
New Haven, Conn..................... •.........................  3.00
Bayonne, N. J........................... ........................... 3.00
Cleveland, Qhio....... ..................•. . .................... 3.00
Brockton, Mass........................................ . ........... 3.00
Great Neck, N. Y........................................ . 3.0Q A
Miami, Fla. .. . ............ . .............. ............ ........... 2.0(lw
Philadelphia, Pa.................................................. .  1.00
Širdingai ačiū viršminėtiems vajininkams ir pavie

niams aukotojams. Laukiame daugiau, gerų žinių.
Laisves Administracija

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirt., Spalio-October 23, 1952



A. V1ENV0L1S-ŽUKAUSKAS

IŠDUKTERE
' .___ (Pabaiga).

Vargais negalais pasikėlė senis Žarc- 
}<us iš patalo ir, prisilaikydamas sienos, 

y^prišliaužė prie lango. Gilaus liūdesio 
ir neišverkiamo sielvarto buvo pilni mi
glose paskendę laukai ir kaip užmigusios 
žemės sąžinė atrodė toliese tuną tamsūs 
miškai. Palangėse stiepėsi dykavidurių 
rožių kerai, lingavo bitinų stiebai ir 
draikėsi seniai neravėtose klombose kitų 
žolynų atšešėliai. Už statinės tvoros, so
de po medžiais buvo tamsu ir nyku, ta
čiau obelų viršūnės ir tos iš krašto jų 
šakos, 'kurias lytėjo mėnulio spinduliai, 
buvo ryškesnės už patį orą ir pynėsi, 
raizgėsi balkšvoje migloje, kaip kokie 
nėriniai. Kai dvelkiant vėjeliui lingavo 
krutėjo šakos ir viršūnės, krutėjo, raiz
gėsi žemėje ir’jų šešėliai. Kaip tamsia 
kanva buvo apvadžioti pastatų pakraigai 
ir pašalės, kurių neapšvietė mėnulis. Vi
sur buvo tylu, ramu ir slėpininga, tik iš 
tamsios paviečio angos žiūrėjo į pirkios 
langus dviem žibančiom akim keistų for
mų pabaisa — tai iškeltomis ienomis 
aukštyn pryšakinė vežėčių dalis su 
dviem mėnulio apšviestais kaustytų ra
tų išlinkimais.

Daug tokių ir panašių mėnesienų iš
gyveno Žarckus savo ūkyje, bet nė viena 
jo taip neslėgė, kaip pastaroji. Gyvais 
paveikslais prabėgo galvoje visas jo gy
venimas nuo kūdikystės iki šios dienos... 
Daug skriaudų ir neteisybės patyrė gy
vendamas Žarckus nuo svetimų žmonių, 
bet nemažai ir jis kitiems yra pridaręs. 
Ir tai vis dėl turto!

Nuleido senis nuo lovos kojas, abiem 
rankom susiėmė už galvos ir ilgai galvo
jo, mąstė. Pagieža ir kerštas vaikams 
spaudė jam širdį ir nedavė giliau susi
kaupti ir apmąstyti, ką jis nori padary
ti. Pagaliau sudavė kumščia į sieną 
vieną kartą, kitą. Kiek palūkėjęs, dar 
kartą.

Priemenėje ant lustų subrazdėjo, 
trinktelėjo ir po valandėlės įšliaužė pir- 
kion kailiniais apsigaubusi Nastutė.

flb — Ar reikia ko, tėveli? — paklausė ji, 
"prisikišusi savo veidu prie jo veido.

Senis suerzėjo, sušnirpštė nosimi ir 
parodė ranka, kad ji atsisėstų. Nastutė 
pakėlė nuo žemės jo lazdą, susisupę kai
liniais ir atsisėdo. Seniokas tylėjo, bet 
visas virpėjo ir, matyt, norėjo jai pasa
kyti kažką labai svarbaus ir paslaptin
go. Pagaliau jis pasikėlė iš patalo, pa
sirėmė alkūne ir buvo bepradedąs ges
tais aiškinti paslaptį, bet griebėsi sau 

,už širdies ir nutilo. Nastutė suėmė jį 
abiem rankom už galvos ir atsargiai pa
guldė. Seniokas sugriebė jos rankas. 
Nastutė norėjo išlaisvinti savo rankas, 
bet ligonis stipriai laikė jas savo karš
tuose drėgnuose delnuose ir visas kretė
jo. Pagaliau jis paleido jos rankas, pa
rodė pro langą į laukus ir, kažin ką su
sakęs, sukrutinęs lūpas, pastūmėjo ją 

4 nuo savęs. Nastutė nesuprato. Tuomet 
seniokas vėl gestais ir mimika pradėjo 
aiškinti jai, kad, kai jis mirsiąs, kad ji 
nebesiduotų išnaudojama, kad ji nepasi
liktų pas jo vaikus, o eitų ten... ten... į 
laukus... Pagaliau ji suprato. Suprato, 
kad jis sako nieko “nebegalįs” jai nei 
padėti, nei atlyginti, nei jos iš vargo iš
traukti. Suprato ir pati susiėmė už gal- • 
vos.

Abu ilgai tylėjo. Senis gulėjo įsme
gęs galva į pogalvį, vartė akis ir sunkiai 
alsavo. Nastutė sėdėjo ant jo lovos kra
što ir, abiem rankom parėmusi galvą, 
baisias mintis galvojo. Kartu su ja ta
rytum tą patį galvojo ir šviečianti pir- 
kiom mėnulio pilnatis, ir palangėje dy
kavidurių rožių kerai, ir bitinų stiebai, 
ir toli toli laukuose dunksą tamsūs miš
kų intapai. Visi, regėjos, suprato jos 
tragišką likimą, visi užjautė ją ir visi, 
regėjos, viliojo ją ir kvietė kuo greičiau 
palikti buožių išnaudotojų namus ir iš
eiti — skubėti ten, ten į Rytus, iš kur 

/ kasdien skaisti saulė pakyla, užteka mė
nulis ir kur siekia visų laisvę mylinčių 
žmonių širdys...

Staiga Nastutė pakilo nuo lovos ir, 
nepasakiusi seniui-išnaudotojui nė žo
džio, išėjo pro duris.

l I rytą senis mirė. Nastutė ir žvakę 
* jam uždegė, ir akis užmerkė, ir kolei su

važiavo dukterys su vyrais ir atskubėjo 
užkurinis sūnus su žmona, velionis gu
lėjo jau ant lentos pašarvotas ir prireng- 

, z tas paskutinei kelionei. Prie jo budėjo 
išdukterė Nastutė ir žiūrėjo velioniui į 
veidą. Neberūpėjo jai nei namu ruoša,

nei lauko darbai, nei kiti ūkio reikalai. 
Kai vyresniojo Žarckaus sūnaus žmona 
plukė apie pečių ir bėgiojo apie suvažia
vusius gimines ir giedorius, ji ir iš vie
tos nekrutėjo ir laikėsi, kaip svetima.
Įsakyti Naštųtei ką nors dirbti ar pa

prašyti padėti jai ruoštis marti < vengė, 
nes bijojo, kad tuo nepasinaudotų velio- 
nies dukterys ir nepakviestų našlaitės 
pas save. Ji buvo tikra, kad velionis tik 
jiems vieniems su vyru pažadėjo po sa
vo mirties Nastutę, ir dabar tik laukė 
progos pareikšti į ją savo teisę. Tos pro
gos laukė ir velionies dukterys, ir užku
rinis sūnus. Tuo tarpu visi tylėjo, visi 
slėpė nuo vienas kito savo mintis ir tik 
ieškojo progos pasirodyti našlaitei jos 
nuoširdžiausiais globėjais ir šeiminin
kais. Ir jei tik našlaitė nebūtų buvusi 
kurčia, tai marčios, sūnūs ir dukterys 
būtų prikalbėję jai gražiausių pažadų ir 
pasiūlymų. Kai namiškiai vaišino gimi
nes, svečius ir giedorius, kartu už stalo, 
kaip viešnią sodino ir Nastutę. Užkuri
nio sūnaus žmona, bijodama, kad kartu 
su našlaite neparsivežtų namo ir parazitų, iš
kratė, išdulkino išnešusi kieman jos pa
talynę ir drabužėlius ir parodė prieme
nėje susirinkusioms moterėlėms Našlu
tės* suplyšusią antklodę ir sutrintą čiu
žinį. ? x '

— Pas mane ji bus kaip tikroji duktė, 
— pasigyrė ji, padėdama vieton pataly
nę ir pridūrė: — ir gers, ir valgys kartu 
su mumis.

. Ji ir karves už Nastutę pamelžė, ir 
kiaules pašėrė, ir prie pašaliečių parodė 
savo “aukso širdį”.

Tik buvo nuostabu, kad Nastutė už 
jos užuojautą ir rūpesčius ir dėkui nepa
sakė.

Kai velionį lydėjo iš namų į bažny
čią, Žarckaus dukterys ir abu sūnūs kiek
vienas norėjo paimti ją į savo vežimą, 
bet našlaitė atsisakė ir atsisėdo kartu su 
gi-edoriais. Ir bažnyčioje’ laikėsi ji to
liau nuo Žarckų vaikų ir visos jų gimi
nės.

Kai, nuly dėjus velionį į kapus, kuni
gėlis prie duobės pasakė gražų jaudinan
tį pamokslą, išgyrė velionies. gerašir
diškumą ir jo nuopelnus tautai ir baž
nyčiai ir tuo “pravirkdęs” ne tik vaikus 
ir gimines, bet ir prašalaičius,— užpylė 
žemėmis karstą ir kai visi pradėjo skirs
tytis namo, staiga Žarckaus giminė pa-! 
sigedo savo tarpe Nastutės. Ieškojo jos 
po kapines, žiūrėjo šen, dairėsi ten, klau
sinėjo pažįstamų ir pašaliečių, visi mate 
ją prie duobės ,bet kur ji dingo vėliau, 
niekas negalėjo pasakyti.

— Gal slapta nuo tavo brolio ir seserų 
nuėjo stačiai pas mus, — pašnypštė Į au
sį savo vyrui užkurinė.

— Gerai tu sakai, matyt, amžinatilsis 
bus jai pasakęs, kad pas mus liks! Tad 
paskubėkime, pavysime — pavėžėsime.

— Ar uošvijon nebeužvažiuosime?
— O ko?
— Aš dar tėvelio pogalvį norėjau pa

siimti ir Nastutės patalynę.
— Tuščia jų, ir pogalvio, ir patalynės, 

bet tik Nastutė mūsų.
— Ant ko gi ją pagųldysime?
— Šiaudų kūlį paklosime ar maišą šie

no prikimšime.
Ir abu priesaikos išsiskubė namo.
Niekur nematydami Nastutės, išsi

skubė namo ir visos trys^&eserys su savo 
vyrais, ir ūkio paveldėtojas vyresnysis 
sūnus su žmona, neš visi manė, kad na
šlaitė tik jietns vieniems pažadėta ir da
bar stąčiai pas juos ir nuėjo. Jšsiskubė, 
tikėdamies pavyti ją kelyje ir parsivežti.

O likimo ir buožės nuskriausta našlai
tė Nastutė tuo tarpu žygiavo viešuoju 
keliu, plačiais laukais, žaliomis pievomis, 
miškais, pakrūmėmis ir vis atsigrįždavo 
atgal pasižiūrėti, ar nepasiveja jos kas 
važiuotas ar pėsčias, kad lig laiku galė
tų pasitraukti iš kelio. Žygiavo Nastutė 
j Rytus, kur, girdėjo ji nuo žmonių, Sta
lino saulė šviečia, kur nesą nei buožių, 
nei kulokų, nei išnaudotojų, kur visi lais
vi, paprasti, lygūs, kur žmogus žmogui 
esąs ne priešas, o draugas, kur atiduoda
ma kiekvienam pagal jo nuopelnus ir iš 
kiekvieno reikalaujama pagal jo sugebė
jimus. Ėjo, žygiavo, o iš dangaus ir jai, 
kaip ir visiems žemės padarams, skaisti 
saulė švietė, viršuj jos galvos giedojo, 
čiulbėjo vieversėliai, sveikino ją pempės 
ir gaivino malonus, kvapus-Rytų vėjelis.

Pusiaukelėje ji susilaikė, susidūmojo 
ir, atsigrįžusi į Žarckų ūkį, pagrąsė 
kumščiu.

’ 1946.

LOWELL, MASS.
Šalies prezidentas pas mus 
Edith Rogers ir kiti dalykai

šiuo faiku šalies preziden
tas II. Truman važinėja po 
Naująją Angliją su rinkimi
nės kampanijos reikalu, gel
bėdamas demokratų partijos 
kandidatui j prezidentus Aū
lai E. Stevensonui. Tąja pro
ga spalio 16 d. 6:30 vai. vak. 
atsilankė ir pas mus į Lowell, 
su savo dukterimi Miss Mar
garet ir su dideliu būriu po
licijos.
Sustojo prie geležinkelio sto

ties ir ten kalbėjo 30 minučių. 
Jo kalbos klausėsi daugiau 
dešimties tūkstančių žmonių.-

Trumanas sakė, jog labai 
norįs taikos, bet jis veda poli
cinį karą Korėjoje, kur mili
jonai žmonių žudomi. Ir ne
pasakė, kada jis tą žmonių 
žudynę baigs. Taip jis nori 
taikos!

Jeigu demokratai, atgavę 
žmoniškumo, pasisakytų, kad 
karą tuojau baigs ir tuos su-1 
vargintus jaunuolius paleis 
namo pas savo mylimus, tai 
Stevensono laimėjimas būtų 
užtikrintas. Dabar, ką gi žmo
nės gali tikėtis iš abiejų se
nųjų partijų?

Tik Progresyvė partija per 
savo kandidatus veda ener
gingą agitaciją už baigimą 
karo ir už i ved ima taikos vi
same pasaulyje .

Mrs. Edith Nourse Rogers 
yra lowelliete. Ji yra kon- 
gresmanė nuo Massachusetts 
5-to distrikto, jau per daug 
metų. Kongrese ji kalba už 
Lowell ir atstovauja Lowell 
miestą, bet kartu ji yra ir 
stambios katmilinės dirbtuvės 
savininkė-fabrikantė, kuriai 
už žemiausią algą’dirba dau
giau tūkstančio darbininkų. 
Kaip tokia — turinti didelę 
galią, ji jokiu būdu neįsilei
džia geresnių industrijų į 
Lowell, kurios moka geresnes 
algas savo darbininkams. Tai 
gudri lapė, kitaip ji nebe
gautų pigių rankų pasirinkti.

Ji, Mrs. Rogers,' būk dar
buojasi dėlei gavimo naujų 
darbų į Lowell, bet tai dau- | 
giau gaudoma mažos išdirbys- 
tės sui pora šimtų darbininkų 
ar tam panašiai, pabėgusios 
nuo stipriau organizuotų dar
bininkų.

Vietinė komercinė spauda 
tą poniutę be galo išgarbino, 
kaipo smarkiausią raudonųjų 
ėdikę ir tų, kurie nori ne ka
ro, bet taikos. Ji esą labiau
siai nusistačiusi prieš komu
nistus.

Taip .ją išgarbinęs, ‘Lowell 
Sun’’ liepia balsuoti tik už 
Mrs. Rogers

čionai darbininkai daugiau
sia nukenčia dėl to, kad 
dirbtuvėse įvedama naujau
sios ihašinos sų geriausiais 
pagerinimais ir dėl to dauge
lis darbininkų liekasi išmesti 
į gatvę, lieką be darbo.

★
šiuos žodžius rašau spalio 

17 d., reiškia jau daugiau, 
kaip pusė spalio mėn. prabė
go. O dienų gražumas nepap
rastas: saulutė taip šildo, tar
si būt pavasarėlis!

Rašydamas manau: Ah, 
kad taip pabūtų kiek ilgiau, 
bent iki spalio 26-tos dienos, 
tai būtų ištikro gerai.

Jei ir spalio 26-tą dieną 
bus taip gražu,, tai mūsų Klu
bo šauniajame bankete . bus 
daug svečių ir iš platesnės 
apylinkės.

Tikietai pasiųsti į Lawren
ce, Haverhill ir Nashua., Ma
nome, , kad mūsų draugai ge
rai pasidarbuos platinime ti- 
kietų. Tai iš anksto tariame 
ačiū besidarbuojantiems ir 
įsigyjantiems šio parengimo 
t i kietus iš anksto.

Kitur tikietų nesiuntėm, 
žinome, kad draugai nesu
pyks už tai. Lowellieciai visus 
lygiai ir draugiškai priims į 
platy svetingą sąmbūrį.

Lovęlijonąs.
. .. *Čia reikia smarkesnio 

judejipip ir veikimo
Toks miestas, kuris turi su

virš šimtą tūkstančių gyvento
jų, \ o su visai artimais prie
miesčiais sudaro 126 tūkstan
čius, teturi tik vieną kiek di
desnį dienraštį kaip “The Lo
well Sun” su dideliu tiražu 
skaitytojų ir su sekmadienio 
laida— “Lowell Sunday Sun”, 
kurio dydis siekia tarpe 70 ir 
kartais 90 puslapių. Tai ištik
ro stambus ir labai reakcioniš- 
kas geltonlapis.

Tas laikraštis, jei jį galima 
taip pavadinti, nepasiduoda
mas lenktyniuojasi raudon- 
baubizme su kraštutiniai fa
šistine Hearsto spauda. Tokioj 
dvasioj, tokioj prarūgusioj at
mosferoj, Lowellio piliečiai' 
rūgsta per metus, nes kitokio 
anglų kalba laikraščio nėra.

Prieš virš desėtką metų čia 
buvo 3 dienraščiai ir jie viens 
kitam šiek-tiek mindavo ant 
“kulnų,” todėl šis stambusis 
“Lowell Sun” atpirko anuos, 
suliedamas į vieną. Dabar ne
begali reikštis jokia kitokia 
mintis, kaip tik kraštutiniai 
reakcinė.

1948 metais čia buvo dide
lis judėjimas u»ž Progresyvės 
Partijos kandidatus, kas šiais, 
1952 metais, negalima pasaky
ti. Pasirodo, kad nėra veikėjų 
tam reikalui, nors balsuotojų 
bus nemažai ir šiais metais. 
Reikia smarkiau veikti už ap
gynimą taikos ir brangių A- 
merikos konstitucinių laisvių.

Lowellio pažangieji lietu
viai, suprasdami dienraščio 
“Laisvės” gyvavimo svarbumą 
ir svarbumą laisvės darbo 
žmonijai, veikia, kiek galėda
mi, dėl sustiprinimo savo 
dienraščio.

Ir pavieniai skaitytojai ir 
organizacijos prisideda finan
siniai, kiek galėdami, kad bū
tų kovojama už laisvę ir pas
tovią taiką pasaulyje.

Draugas Blažonis vėl dar
buojasi atnaujindamas “Lais
vės” skaitytojus ir rinkdamas 
naujus skaitytojus. Tai puiku! 
Visi padėkime draugui Blažo- 
niui tame reikale. Tai dien
raščio “Laisvės” reikalas yra 
ir mūsų visų reikalas.

Jūsų Kaimynas.

Philadelphia, Pa.
PASTABA

Nesuprantu, kokį malonu
mą turi žmonės rašydami ne
teisybę apie mirusį žmogų. 
Mačiau ‘Laisvėje’ (No. 199, 
spalio 10 d.) buvo rašyta,, 
kad Z. Dulinską pasigavo 
klebonas! Buvau, vakare, ka
da velionis buvo pašarvotas, 
bet nemačiau jokio klebono. 
Palaidojo irgi be jokio klebo
no. Palaidojo laisvose kapinė
se, be jokių mišių, be’‘bažny
tinių apeigų. Na, ir kurgi tas 
klebonas buvo pasislėpęs, kad 
niekas jo nematė, išskyrus tą 
rašytoj ą ?

Dulinskas buvo laisvas žmo
gus, senas Laisvės skaityto
jas ir rėmėjas. Neteisingi ap
rašymai nedaro garbės nei 
laikraščiui, nei rašytojui.

J. Shapi'an.

Baltimore, Md.
Serga

Susirgo Adomas Petrasky, 
2303 Belaire R. D. Sunkiai 
serga. Jaunas būdamas Pet
rasky dirbo kietosios anglies 
kasyklose, tai dabar mainų 
dusulys draugą kankina. Ligo-' 
nis randasi savo namuose. 
Gydytojas lanko kasdiena.

Adomas yra Laisvės skaity
tojas. Jis yra švogeris Deltu
vos iš Arbutus, Md.

Adomas sveikas būdamas 
visada eidavo į progresyviškų 
draugijų parengimus, Laisvės 
piknikus ir kitas kultūringas 
sueigas. Linkiu draugui grei
tai pasveikti ir vėl kartu da
lyvauti parengimuose. Lankęs

Praneširpas
Spalio 26 d. LLD 25 kuopa 

rengia vakarienę, 745 W. Bal

timore St. Pradžia 5 vai.- po 
pietų. Prašome visus draugus 
ir drauges ateiti ir atsivesti 
savo draugus bei drauges ska
niai pavalgyti. Vakarienė bus 
prie bendro stalo. Įžangos ti
kietų nebus. Bus renkamos 
aukos, šokiams gros prityręs

muzikantas.
Kviečia Komisija.

Genijus. — Genijus . tai 
vienas nuošimtis įkvėpinto, 
o devynios dešimtys devyni 
nuošiničiai prakaito.

T/ Edison. ••

Svarbiausias Dalykas
Pažangiųjų lietuvių pats svarbiausias šio mo

mento dalykas yra Laisves Vajus gavimui naujų 
skaitytojų. Visų esančiųjų Laisves ^renumejr^to- 
rių prašome gauti nors po vieną naują skaitytąją.

Laisves prenumerata Jungtinėse Valstijose 
$7.00 metams. Pusei metų — $3.75. Canądojįe — 
$8.00 metams. Kitur užsieniuose—$9.00 metąms.

Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo 
vajininkams darbuotis gavimui Laisvei nąujų 
skaitytojų. Visur sueigose kalbinkime žųiones 
užsisakyti Dienraštį Laisvę.

Prašome organizacijų pasirūpinti pramogų su
rengimu Laisves paramai laike vajaus. Iš anksto 
rūpinkimės sustiprinti savo dienraščių finansus 
sekantiems metams. t

Esame labai dėkingi tiems, kurie paaukoja 
Laisvės finansų sustiprinimui. Yra vietų, kur . 
lietuvių labai mažai tegyvena. Tokiose vietose 
vajui pasidarbuoti nėra galimybės, tačiau iš tękių r 
vietų Laisvės patriotai įteikia finansinės paramos ‘ 
aukomis. Tai yra labai gražus dalykas. į

Mūsų vajaus pradžia graži. Tiesa, kai kurios 
kolonijos yra pasivėlavusios, tačiau jos atsigriebs, 
jei nesivėlins dar labiau. Pradžią geresnė, kaip 
pernai. Darbuokimės, kad Visą vajų iki galo iš
vesti geriau už pernykštį.

Laisvės Administracija 
1 * i

SVARBUS PRANEŠIMAS• C .

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apscrga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalint daugybę įvairių ligų.

No. 1 M? ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz. ’ 4

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagcnų. Kaina $1 už 1 ož. • *

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). .Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naiijai atsiradusius Piles 6X 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodyrpai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. , Kairia $2.50. ę;

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. d

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tąc



Iš Teismo Rūmų
FOLEY SQUARE, N. Y.— 

Aštuntą iš eilės dieną liudy
dama teisme Elizabeth Gur- 
ley Flynn praėjusį pirmadienį 
parodė, kaip neteisingas yra 
bandymas komunistams pri
mesti, būk jie turėję “slaptą 
suokalbį” ekonominės krizės 
metu iššaukti sukilimą.

Flynn teisme pripažino ofi
cialius partijos dokumentus, 
kurie tapo partijos priimti 
1946—‘1949 laikotarpiu ir ku
rių priėmime ji dalyvavo l$ai- 
po partijos visašališkojo ko
miteto narė.

Teisiamųjų advokatas John 
T. McTernan klaupi:

“Ar komunistų partija ban
do sudaryti depresiją?”

“Ne. Komunistų partija ne 
gali sudaryti depresijos, nes 
depresijas padaro kapitaliz
mas... Depresijos iššaukia ne
darbą, biednystę, skurdą ma
sėms darbo žmonių... Mes ti
kime, kad daug kas galima 
padaryti atitolinti depresijas, 
jas sumažinti.' Dėl to komu
nistų partija pasiūlo tokias 
programas, kaip čia skaityto
sios... kad depresijų sunku
mai gultų ant monopolistinių 
kapitalistų...

Pirm to teisme buvo buvę 
skaityti tūli partiniai doku
mentai,. kuriuose partija ra
gino valdinius organus veikti 
ir liaudį reikalauti tokios vei
klos, kuri nedaleistų depresi
jų.

Miss Flynn toliau sakė, kad, 
jos manymu, prie socializmo 
depresijos gali būti panaikin
tos.

Advokatas toliau klausinė
jo jos, ar komunistų centro 
mitinguose ji girdėjo aiškini
mą, kad depresija reikštų 
komunistams priemonę pasi
grobti galią, ar sukelti civili
nį karą, ar sukelti sukilimą 
prieš valdžią. Flynn atsakė, 
kad niekur, niekada ji negir
dėjo komunistus tokias kalbas 
kalbant ir jog ji negirdėjo, 
kad toki mitingai su tokiomis 
kalbomis bent kur būtų buvę.

Ji toliau nurodė, kad, kaip 
tik priešiškai, Bittelmano, vie
no teisiamųjų pagamintame ir 
partijos centralinei organiza
cijai pateiktame raporte Bit- 
tel manąs siūlė žygius, kurie 
nedaleistų krizės. Tarpe vy
riausiųjų tokių pasiūlymų bu
vo reikalauti valdžios:

Pakelti algas ir įvykdomos 
kainų kontrolės.

Įstatymų suvaldymui mono
polistinio kapitalizmo.

Padidinti ir praplėsti socia
li© saugumo pašalpas.

Pakankamos valdinės para
mos veteranams.

Valdinėmis lėšomis statyti 
daug gyvenajnų namų.

Demokratinės kontrolės ant 
stock exchange.

Draugingų ryšių su Tarybų 
Sąjunga.

Taipgi buvo pateikti doku
mentai, kurie parodė, kad 
partija reikalavo pagelbėti 
Europos žmonėms besąlygi
niai, be tų Marshall© Plano 
varžčių.

Spalio 20 d. pirma tikrai ru-' 
deniška šio sezono diena, bu
vusi šalčiausia žinoma «20-ji, 
30° laipsnių, šaltis nukando 
daugelį švelniųjų žolynų ir 
žiedų, lig šiol puošusių dar
žus vasariškais rūbais.

I

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
, Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PVIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

K

Kandidatas į prezidentą 
kalbės per radio

Vincent Hallinan, darbinin
kų ir progresyvių kandidatas 
į Jungtinių Valstijų preziden
tą šio penktadienio vakarą 
kalbės per radio 15 minučių. 
Spalio^ 24-tos vakarą jo kalbą 
transliuos CBS stotis nuo 
10:45 iki 11 vai.

Mokytojai nepriims 
informeriy rolės

Taip pareiškė mokytojų de- 
parmentiniame teisme teisia- 
m ų j ų ad vok ata i -a pgy n ė j a i.
Jie pareikalavo, kad mokyklų 
superintendentas Jansen ir 
miesto advokatas Saul Mos- 
koff atvirai, viešai pasakytų, 
kad jie nenori mokytojus pri
versti tapti informeriais (iš
davinėto jais, skundikais kitų 
žmonių, šnipais).

Mokytojų advokatai Milton 
H. Friedman, Harold I. Cam- 
mer ir Rose Russel] argumen
tavo, kad mokytojų tardy
muose klaustieji klausimai ro
dė, jog Jausenas iš mokytojų 
tikisi įvardijimo asmenų grą- 
žon už savęs pateisinimą, už 
gavimą mokyklų valdininkų 
pasitikėjimo.

Jeigu Jansonas ir Moskoff 
nespyrė mokytojus tapti in
formeriais, tai .jie privalo vi
suomenei tai pasakyti tuojau, 
aiškiai ir viešai.

Mrs. Russell,, greta kitko, 
parodė, kad nei vienas iš tei
siamųjų mokytojų nėra kalti
namas kokiame nors netiku
siame elgesyje ay mokyme 
klasėse. Tiktai tokiais kaltini- 

1 mais einant jie galėtų būti 
teisėtai teisiami, disciplinuo
jami.

Advokatas Cammer taipgi 
pareiškė, kad Timone rezo
liucija, kuria einant mokyto
jai persekiojami, yra nekons- 
titucinė. Ir kad ji priešiška 
net tam specialiai prieš mo
kytojus taikomam priešei arbi- 
ninkiškam Feinberg įstatymui.

Lietuvių rinkiminis sąskridis 
Piliečių Klube jau čia pat

Įvyks spalio 23-čią (šį va
karą), ketvirtadienį, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo Sa
lėje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Prasidės lygiai 8 valan
dą, nes pirmasis kalbėtojas 
turės vėliau išeiti i kitą susi
rinkimą, kitur sakyti prakal
bą. Kalbėtojais yra:

Beny Sher, kandidatas į 
Jungtinių Valstijų Kongresą 
iš vietinio kongresinio distrik- 
to Williamsburge. Jis kalbės

Rita Gam vaidina be žo
džių, žestais, mimika. Vi
sa filmą “The Thief,” 
nors nauja, šių laikų fil
mą, yra be žodžių, kaip 
ankstybosios, kol dar ne
buvo išmokta priderinti 
kalbą prie veiksmų ir 
vaizdų. Rodoma Rpxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th 
St., New Yorke.

Rinkimuose negalima 
atsidėti laime

Tokio' nusistatymo vedini 
nevvyorkiėčiai American Labor 
Party nariai 14-me Manhatta- 
no assembly distrikte esą jau 
atlankę daug balsuotojų. 

[Jiems nuneša literatūros. Pra- 
| šo, kad jie nesiliktų lapkričio 
4-tą nebalsavę. Ir aiškina, dėl 
ko jie turėtų balsuoti už dar
bininkų ir progresyvių kandi
datą Manuel Medina (ne gi- 
m i n ė p r i e š d ar b i n i n k i š k a j a m 
teisėjui).

' Sekamomis (paskutinėmis 
pirm rinkimų) dviems savaitė
mis jie yra pasimoję atlankyti 
23,000 balsuotojų.

Darban ypatingai juos aks
tiną prisiminimas, kad 1050 
rinkimuose Medina, žymus 
darbininkų darbuotojas, likosi 
neišrinktas.dėl trūkumo 300 
balsų po gavimo tūkstančių 
balsų. Jie yra pasiryžę tos 
klaidos nebepadaryti, šiuose 
rinkimuose surinkti kiekvieną 
paskutinį balsą.

Tai, beje, pavyzdis ir vi
siems kitiems branginti tą 
kiekvieną baisa, nes iš jų grei
tai susidaro šimtai ii’ tūkstaiT- 
čiai balsų. 

• ........... ... *■ ■ '« ——

Kandidatas atsikerta 
jį užpuolusiai spaudai

New’Yorko valstijos sena
torius William J. Bianchi, ku
ris balsavimu Valstijos Sena
te užsipelnė republikonų bosų 
nemalonę, atsikirto agitavu
siam prieš ji laikraščiui New 
York Times.

Senatorius Bianchi sako, 
niai,” kai agitavo piliečius

Darbininką radio 
programos

Rinkiminiais ir bendrai 
darbo žmonėms reikalais 
(taikos, civilinių teisių) į- 
domių kalbų galima išgirsti 
pasiklausius šių radio prog
ramų :

Spalių 23-čios ryto 10:15 
kalbės Simon W. Gerson iš 
stoties WLTB.

Spalių 24-tos ryto 10:15 
kalbūs Jesse Gray iš stoties 
WLIB, o 9 :05 vakaro kalbės 
Leon Wofsy Jš stoties 
WMCA. '
Spalių 27-tos vakaro 10:05 

kalbės Joseph Bucholt iš 
Stoties WMCA.

Spalių 28-tos ryto 10:15 
kalbės Mel Williamson iš 
stoties WLIB.

Spalių 30-tos ryto 10:15 
kalbės Simon W. Gerson iš 
stoties WLIB.

Spalių 31-mos ryto, 10:15 
kalbės Abner W. Berry iš 
stoties WLLB. O vakaro 
9 :05 kalbės Mary Morris iš 
stoties WMCA.

Lapkričio 3-čios vakaro 
10:05 kalbės Claudia Jones 
iš stoties WMCA.
souxipjtS tqy ‘0I<5—VOKAI 
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angliškai.
Rojus Mizara kalbės lietu

viškai. 
/ 
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Visi kviečiami ateiti išgirs
ti rinkimines žinias.

LLD 1 kuopos nariai prašo
mi ateiti lygiai 7:30, atlikti 
porą skubių kuopos reikalų 
pirm prakalbų, nes šį vakarą 
pripuola mūsų susirinkimas, 
kito šį mėnesį neturėsime.

LLD 1 kp. Valdyba.

jog Times “nusižemino politi- 
balsuoti prieš- ji, nepasakant 
nieko apie jo veiklos Senate 
rekordą. O jo veiklos rekor
das buvo už darbininkus. Tai 
dėl to republikonų partijos 
bosai jį prašalino nuo savo 
baloto New Yorko 22-me se- 
natiniame distrikte. Bet jis 
kandidatuoja kaipo ALP kan
didatas ir kaipo nepriklauso
mas.

Koks gi buvo Bianchi re
kordas ?

Bianchi balsavo ir veikė 
prieš Uughes-Brees Įstatą, ku
ris. tūkstančiams sezoninių 
darbininkų atima nedarbo ap- 
draudą, o stambiosioms fir
moms sugrąžina 600 milijonų 
dolerių iš nedarbo apdraudos 
fond ų.

Bianchi kovojo prieš ap- 
taksavimą cigarečių; prieš 
auto vartojimo taksus, prieš 
prailginimą 3 nuošimčių tak
sų ant pirkinių.

Jis kovojo už daugiau, mo
kyklų ; už daugiau pigiomis 

■ romiomis namų; prieš diskri
minaciją.

Toks yra American Labor 
Party kandidatas 22-me dis
trikte. Tokiais būtų didelė 
dauguma ALP ir progresyvių 
kandidatų, jeigu jie būtų iš
rinkti į Valstijos Seimelį, ar į- 
Jungtinių Valstijų Kongresą 
ar Senatą, arba išrinkti pre
zidentu ir vice-prezidentu.

Ka.ip galėtų milijonierių 
laikraščiai tokius kandidatus 
pagirti, pasakyti apie juos 
tiesą? Juk tada visi darbinin
kai už savo gerovės kandida
tus, už darbiečius ir progresy
vius balsuotų. Tada milijonie
riai pasiliktų be savo ,x val
džios, kuri jiems padeda dar
bininkus aplupti.

Kaip valdžia padeda mili
jonieriams? Užgiriu* mažas 
algas; persekioja kovojančius 
už tikrą unijizmą; palaiko, 
užgiriu aukštas kainas; ir su
krauna ant darbo- žmonių veik

1 visą taksų naštą. D. R.

FOIOS
Ketvirtu kartu eisiu matyti 
“Grapes of Wrath”

Nudžiugau, kuomet pama
čiau; jog Liberty Auditorijoje 
šį sekmadienį, spalio 26-tą 
dieną, bus rodoma nuostabio- 
ji/filma “Grapes of Wrath.”

Pirmu kartu tą filmą ma
čiau tuomet, kai ji buvo ką 
tik išleista ir visas Amerikos 
darbo žmonių gyvenimas buvo 
panašus tai filmai. Kiekvieno 
aktoriaus vaizduojamame ak
te atrodė, jog žiūri bent į 
kelis savo kaimynus ir drau
gus. Taip ji buvo artima ir 
brangi. Neužilgo ėjau dar 
kartą matyti teatre. Prieš po
rą tnetų mačiau rodant vienos 
kitataučių draugijos susirinki
me.

Suvaidinta' žymių aktorių, 
dabar tebesančių TIollywoodo 
žvaigždėmis.

Gerai, kad ją parodys ir lie
tuviams. Ne kartą pagalvojau, 
dėl ko ji neparodoma. Gal 
būt dėl to, kad filmą, kaipo 
nesenstanti,, vis dar tebėra 
brangoka, kainuoja nemažą 
pluoštą dolerių ją pasiren- 
duoti.

Rodymas prasidės 3 vai. po 
pietų. Būsiu.

Aido Choras
Pamoka įvyks 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.
■ i  ..................... I '■

Laikraštis traukia 
Winchellj teisman

Laikraštis The New York 
Post''traukia teisman Daily 
Mirror kolumnistą Walter 
Winchell “ir kitus asmenis” 
už tai, kad radio ir televizijos 
programoje “nuplėšė Posto 
šlovę.”

Laikraštis rašo, kad kol 
Winchell is ribavosi Posto puo
limu laikraštyje, Postas ten
kinosi atsakymu į tuos puoli
mus laikraštyje. Bet kuomet 
puolimą jau išnešė į radio ir 
televiziją, Postas “nemato ki
tos išeities, kaip tik teismą.”

Tarpe tų “šlovę nuplėšu
sių” argumentų buvo ir tas, 
kad Postas prarandąs skelbi
mų. Tokia kalba skaitoma 
kenkimu bizniui.

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

Sekmadienį, spalio-Oct. 25, A.R. 
F.S. 3118 kuopa rengia šokius. Vie
ta — 324 Anderson Ave., pradžia 
8:30 P. M. Kviečiame lietuvius at
silankyti j šį parengimą.

Sekmadieni, lapkričio-Nov. 2-rą, 
3:30 P. M., 3118 kuopa rengia fil
mų rodymą po aukščiau nurodytu 
antrašu. Mes taipgi kviečiamo visus 
lietuvius dalyvauti.

Komisija.
(208-209)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 7-tos Apskrities metine 

konferencija įvyks sekmadieni, Lap
kričio-Nov. 16 d., prasidės 11 vai. 
ryto, Kliubo patalpoje, 318 Broad
way, So. Boston, Mass. Prašome 
visų kuopų prisiųsti skaitlingas de
legacijas j šią konferenciją.

J. Jeskevičius,
7-tos Apskr. sekr.

(208-209)

HARTFORD, CONN. y
ALDLD Moterų Klubas rengia va

karienę dienraščio Laisves naudai, 
prieinama kaina—tik $1.50 asmeniui. 
Skaniai pavalgysite įvairaus maisto 
ir visokių gėrimų. O po vakarienės, 
prie geros muzikos pasišoksite. Tas 
Viskas įvyks sekmadienį, Spalio- 
Oct. 26 d., 5 vai. popiet, vieta — 
157 Hungerford St.

(207-209)

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ra kuopa rengia maska

radų balių, šeštadienį, Spalio-Oct. 
25-tą. Bus šaunus maskaradų ba
lius, kas geriau arba prasčiau apsi
rengs gaus dovanas. Prie įžangos 
bus duodamos trys vertingos dova
nos.

Šeimininkės pasjžadėjo pagaminti 
skanią vakarienę, prieinama kaina. 
Taipgi bus bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais. Gera orkestrą šokiams.

Visus narius ir nenarius kviečia
me atsilankyti į šj pokilį. Iš anksto 
pasižymėkite laiką, kad nepamirš
tumėte.

Rengimo Komisija.

BROCKTON, MASS.
Mass, valstijos Progresyvių kan

didatas ant gubernatoriaus Florence 
Luscomb kalbės per Brockton En
terprize Radią, WBET ir WBTFM, 
Oct. 26 d.; 1:05 P. M. Prašome at
sisukti savo radią ir pasiklausyti jos 
svarbios prakalbos. Atsiminkite, kad. 
šį rudenį įvyks rinkimai, nepamirš
kite balsuoti.

Rinkimų Komisija.
(207-208)

REAL ESTATE
Attention Home Buyers. A Colo

nial Style home in the country. 8 
rooms, 4 bedrooms, 2 baths, living 
room 22x24 with fireplace; 8 acres, 
tenant house; chicken house; 2 car 
garage with loft. Fruit trees. Lots 
of privacy. Bradford Hills. Priced 
reasonable. Edgar E. High, Realtor. 
Howard Thorne, Associate, 32 S. 
Church St., West Chester. Phone 
West Chester 3105 or 4260.
' ‘ (207-209)

REAL ESTATE
Attention Home Buyers. Modern 

ranch type home, close to transpor
tation. Living room with fireplace. 
Dining room, 3 bedrooms, tile bath. 
Large basement with room for game 
room. Storm windows and screens. 
Nice planting and shade trees. Call 
West Chester 3376. Evenings Lenape 
2384. Frances A. Hall, Realtor, 34 
So. High St., West Chester.

(207-209)

Now York. — Daily News 
“suranda,” kad daugiau pi
liečiu žada balsuot už ,Ei- 
senhoweri, o Times sako, 
Stevensonas ‘turi daugiau 
šalininku.

_________ /

Philadelphia Pa. .
HELP WANTED—MALE

Tool & Die Maker. For metal 
stamping Co. Top wages for Indus
try. All fringe benefits, including 
8 holidays, paid vacations; health 
and life insurance; plus many oth
ers. Rhone Mr. Stevens, Mt. Holly 
1083.

(208-212)

Baker. First Hand on sweet 
goods. 5 nights, 1 day. 48 hr. wk. 
$82. Paid holidays and vacation. 
Apply in person. Suburban Bakery, 
5910 Crescent Blvd., Pennsauken, 
N. J.

(208-210)

Settled woman. Housework and 
cooking for family of 5 in Elkins 
Park. Sleep in where required. Own 
room and bath. Thursday and every 
other Sunday off. Exp. and ref. re
quired. $35 wk. Call Melrose 5-3179.

(208-214')

Cabinet Makers. Exp. on kitchen 
and store ’fixtures. Steady work; 
good working conditions; good pay. 
Apply in person. Hansel’s Woodwork 
Co., E. Academy St., Clayton-Glass
boro 4-2686.

(208-211)

Tile Setter. For ceramic tile. Must 
be good mechanic. Phone after 4 P. 
M. Woodlawn 3-6139. W. S. Camp
bell & Son.

(208-210)

PORTERS
Apply

HOWARD JOHNSON’S 
On N. J. Turnpike 

Kresson Rd. Haddonfield.
(208-211)

MAJOR OIL BURNER CO.
Now has immediate opening for 

Oil Burner Service man. Exper
ienced. Steady year-round work 
with guarantee high weekly salary. 
Vacation with pay. Apply in person.

2123 N. Broad St. •
See Mr. Auslander.

(205-209)

CABINET MAKERS
Experienced on kitchen and store 

fixtures, steady work, good working 
conditions, good pay. Apply in per
son.

HANSEL’S WOODWORK Co.
E. Academy Street 

Clayton — Glassboro 4-2686 
(206-208)

REPAIR MEN
Experienced on transmissions, part 

time work, steady job, good pay for 
right man. Apply in person.

C. & J. AUTO PARTS 
62nd & Passyunk Ave. 

See Joe or Chick 
(206-208)

FEMALE
Stenographers. Here is an oppor

tunity. If you have previous office 
insurance experience, we have full 
time positions available for those 
who meet our requirements. Large 
Downtown multiple line Insurance 
office. Enjoyable work. Good salary 
and benefits. Phone Mr. Hutchison 
for interview. LO. 3-3868.

(208-210)

General Office Work. Exp. Good 
at figures and some typeing requir-

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusI.-Laiavė ( Liberty)-Ketvirt., Spalio-October 23, 1052

ed. Steady position. Good salary. 
Apply in person. Quality Beverage, 
1700 Federal St.

(207-209)

Office Work. Exp. preferred, but 
not necessary. For National Cash 
Register bookkeeping machine. Stea
dy position. Good Salary, congenial 
working conditions. Phone Woodbu
ry 2-0580. Ext. 26. Ask for Mrs. 
Wood.

(208-210)

CLERK TYPIST
Experienced, general office work. 

Steady position, pleasant surround
ings, good pay, apply in person.

JOHN SEXTON CO.
Delaware Ave. & Chestnut St. 

See Mr. Lafferty 
(205-209)

WOMAN SETTLED
Cooking and general housework. 

No laundry, sleep in, own room, and 
bath. Dr’s home, adult Family.

Must be free' to travel, steady po
sition, good salary for right woman.

Phone Collingswood 5-0821 
(206-208)

REIKALAVIMAI
MALE *

Reikalingas Hand Finish prosy- 
tojas. Patyręs. Geras darbas. Men 
Sack Koatai. Gera alga. S. MAR
KOWITZ, 17 E. 16th St., N.Y.C.

(207-209)

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė reikalinga dviem 
dienom į savaitę. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais, 9 iki 3 vai. dieną. 
$1 į vai. Patyrusi. Skambinkite 
FLushing 3-1644.

(207-208)

TONY’S
UP-TO-DATE

MBARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberini

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAVBKAB) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką ’
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-8888

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakaro 
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 kainai.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-82*3




