
Už vienos savaitės.
Apie lietuvius kandidatus.
Kas bus renkami.

i Reikia gerai pagalvoti.
Rašo R. MIZARA

Rinkimų diena tik už vie- 
nos savaitės.

Gal būt nemaža dalis bal
suotojų jau apsisprendė dėl 
to, už kurį kandidatą, už ku
rią partiją jie balsuos.

Bet yra dar ir tokii^ kurie 
neapsisprendė. Jie tai turės 
padaryti per savaitę.

Galvojantis pilietis, kuriam 
rūpi matyti šviesesnę mūsų 
krašto ateiti, privalo rimtai 
pamąstyti, susipažinti su kan
didatais, su jų partijų plat
formomis ir tik tada nusitarti 
ir balsuoti.

čia ir ten kandidatuoja j 
Įvairias įstaigas vienas kitas 
lietuvių kilmės amerikietis.

Vieni jų yra demokratų 
partijos sąrašuose, kiti—repu- 
blikonų.

Tūla lietuviška spauda dėl 
-Inu šitaip pasisako: lietuviai, 

balsuokite už lietuvius, nežiū
rint jų nusistatymo.

Mūši] tuo reikalu kitokia 
pažiūra. Mes sakome: jei lie
tuvių kilmės kandidatas stoja 
už taiką, stoja už civilines 
Amerikos žmonėms teises, — 
balsuokite už jį ir raginkite 
kitus tai daryti.

O jei lietuvių kilmės kandi
datas stoja už karą, už jo 
plėtojimą, jei jis pučia vie
non dūdon su ragangaudžiais, 
j ei jis pažeidžia Teisių 
Bilių, už tokį nebalsuokite ir 
kitiems patarkite nebalsuoti.

Būkime kultūringi: Ne kan
didato kilmė turėtų būti bal
suotojui rodykle, o jo progra
ma, jo nusistatymas. 

—o---
r Be prezidentinių kandida

tų, atsiminkime, lapkričio 4 
dieną bus renkami visi Kon
greso žemesniųjų rūmų atsto
vai — apie 435 jų. ,

Bus renkami 32 senatoriai.
Bus renkami 30 valstijų gu

bernatoriai.
Be to bus renkami valstiji- 

nių seimelių nariai.
Taigi, kiekvienoje valstijoje 

prieš balsuotojo akis stovės 
ne tik prezidento viętai kandi
datai, o ir daugybė kitų.

Tarp jų yra vieni geresni, 
kiti blogesni; yra iš viso ge
rų, yra iš viso blogų, tiesiog 
pavojingų.

Vienur balsavimai bus at
likti mašinomis, kitur teks 
balsuotojui padėti kryžiukus 
ties kandidatų pavardytais.

Ten, kur Progresyvių partb 
ja yra oficialiai įdėta į balsa
vimo sąrašus, taiką mylintie
siems piliečiams nebus vargo: 
jie balsuos už šios partijos 
kandidatus.

Tačiau bus valstijų, kuriose 
Progresyvių partijos sąrašo 
nebus, ten daug balsuotojų 
turės įrašyti jų vardus.

New Yorko valstijoje jau 
seniai veikia American Labor 
Party, dalis Progresyvių parti
jos. Taigi šios valstijos pa
žangiajai visuomenei nebus 
daug galvosūkio, kaip balsuo
ti.
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įdomu, kaip komercinė 

spauda, stambioji spauda, 
bando būti mandagi abiejų 
senųjų partijų kandidatams.

Andai New York Times ra
šė : mes nesame nusistatę 
prieš Stevensoną, bet mes už 
Eisenhower].

Praėjusią savaitę TTearsto 
niūjorkiškis Mirror pasakė 
panašiai: jis neturįs nieko 
priešingo prieš Stevensoną, 
bet jis stoja už Eisenhowerį.

, Kitais žodžiais: stambiajai 
\ spaudai abudu kandidatai ge

ri, abudu okei, bet iš jų Ei- 
senhower(s artimesnis.

Gi reakciniai darbo unijų 
vadovai panašiai sako apie 
Stevensoną: jie neturį nieko 
priešingo prieš Eisenhower],

Darbo Žmoni, 
Dienraštis 
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HALLINAN SAKO, NEI 
“IKE” NEI STEVENSON 
NEBAIGTU KARO
Progresyvių kandidatas tvirtina, kad ir republikonai 
ir demokratai tęstų karą dėl pelnų kapitalistams

Baltimore. — Vincentas 
Hallinan, Progresyvių Par
tijos kandidatas į preziden
tus, pareiškė, kalbėdamas 
per radiją:

—Nepaisant, ar republi- 
konų gen. Eisenhoweris ar 
demokratu Stevenson as 
taptų išrinktas prezidentu, 
vis tiek tęstų karą Korėjo
je. Karas neša milžiniškus 
pelnus fabrikantams ir ban
kininkams, kaip Stevenso- 
no, taip Eisenhowerio rė
mėjams. Ir nei republiko
nai nei demokratai nedrįstų 
tuos pelnus sustabdyti. To
dėl nei Stevensonas nei Ei-

Nixon turįs slaptą 
politinį kyšių fondą

4T'

Washington.— Senatorius 
Richardas Nixonas, repu- 
blikonų kandidatas į vice - 
prezidentus, andai buvopri-, 
verstas viešai prisipažinti,' 
jog Caiifornijos turčiai da-1 
ve jam $18,235. į

Bet Nixonas turi dar bent 
vieną, slaptai sudėtą jam 
fondą, sako Joseph Dono
hue, Washingtono apskri
ties komisionierius.

Demokratas senatorius 
Thomas Hennings, pirmi
ninkas Senato komisijos, 
rinkiminiais reikalais, keti
na tyrinėti slaptuosius 
Nixono politinius kyšius.

Nixonas gi, dabar agituo
damas už save ir Eisenho
wer], žada iššluoti demo
kratus sukčius ir kyšinin
kus iš Washingtono, jeigu 
jiedu taptų išrinkti.

Venezuelos žandarai 
nužudė ex-prezidentą

Caracas, Venezuela.—Ve
nezuelos žandarai užklupo 
ir nušovė Leonardą R. Pi
neda. Demokratinio Veiki
mo Partijos vadą, buvusį 
šalies, prezidentą.

Pinedos valdžia buvo 1948 
metais nuversta per kari
ninkų sukilimą. Po to jis 4 
metus slapstėsi, iki dabar 
tapo nužudytas.

9 syvai nusmerkti mirti 
už palankumą Izraeliui

.... I...

Damaskas, Syrija. — ga
rinis teismas nusmerkė 9 
Syriios piliečius mirti už 
bendradarbiavimą su Izrae
liu. Penkis kitus už tai nu
teisė visa amžių kalėti ir 
dar 11 įkalino penkeriems 
iki 25 metų.

bet Stevensonas esąs geres
nis.

Gi progresyvė visuomenė 
sako: mes stojame už Vin
cent ITallinan ir Charlottą 
A. Bass dėl to, kad jie teikia 
žmonėms taikos vįltį.
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Amerika reikalauja užgirt 
jos karo vedimą Korėjoj

senhoweris nepasižada 
baigti tą karą.

Tiktai patys Amerikos 
žmonės galėtų priversti val
džią prie taikos Korėjoje, 
jeigu jie padarytų galingą 
spaudimą iš savo pusės, sa
kė Hallinanas.

Anglai paliuosavo 
nacių feldmaršalą

Bonn, Vokietija. — An
glų . vyriausybė galutinai pa
leido iš kalėjimo buvusį na
cių feldmaršalą Albertą 
Kesselringą.

Karinis anglų teismas 
1947 metais buvo nusmer- 
kęs Kesselringą mirti už 
tai, kad pagal Kessel ringo 
įsakymą 1945 metais vokie
čiai sušaudė 335 civilinius 
italus, Ardeatine kalnų ur
vuose, šiaurinėje Italijoje.

Paskui anglai pakeitė 
Kesselringui mirties baus
mę amžinu kalėjimu, o da
bar jau visai jį paliuosavo.

Gen, Eisenhower žada 
keliaut į Korėją, 
jei būtų išrinktas

Detroit. — Generolas Ei
senhoweris pereitą penkta
dienį pasižadėjo pats nu
vykti į Korėją, jeigu taptų 
išrinktas prezidentu. Tuo
met jis, esą, žiūrėtų, kaip 
“garbingai užbaigti tą ka
rą.” .

Demokratu kand i d a t a s 
Stevensonas tuojau “pasi
gavo” Eisenhowerį ir už
klausė: — Kaip tamsta ke
tini baigti karą — ar pa
didintais kariniais veiks
mais ar derybomis? Paro
dyk savo planą!

Kaip Amerikos valstybės 
sekretorius Achesonas pa
sakojo Jungtinėse Tautose, 
taip ir Stevensonas tęsia 
savo kalbose, kad “tikrasis 
karo kaltininkas”—-tai esą 
Sovietų Sąjunga. 

.............. t—...
Eisenhower ir Stevenson 
veik lygiomis lenktyniuoja

New Yorko Times’o pa
daryti piliečių apklausinėji
mai įvairiose valstijose, ro
do, kad beveik lygūs skai
čiai ketina balsuoti už de
mokratu kandidatą j prezi
dentus Stevensoną ir už re- 
publikonų kandidatą Eisen
hower].

(Anglijoj daugiau lažybų 
(betų) dedama už Steven
soną, negu už Eisenhowe- 
rį.)

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad numušė 2 rakieti- 
nius Korėjos liaudininkų 
lėktuvus.

United Nations, N. Y. — 
Amerika įteikė Jungtinių 
Tautų seimui' rezoliuciją, 
raginančią užgirti būdus, 
kuriais amerikonai veda 
Korėjos karą, ir paremti 
amerikinius pasiūlymus dėl 
paliaubų.

Anglija ir 19 kitų anglų- 
amerikonų bloko narių tuo
jau parėmė tą rezoliuciją.

Rezoliucijoje pabrėžiama, 
kad “Jungtinės Tautos” ir 
toliau atmes Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų reikalavi
mą — sugrąžinti visus be
laisvius iš vienos ir antros 
pusės.

Rezoliucija užreiškia, kad 
amerikonai niekuomet ne
grąžins tokių belaisvių — 
šiaurinių korėjiečių ir kinų,

Iraniečiai šaukė, “mirtis
karaliui, angly pataikūnui!”

Teheran, Iran. — Kari
ninkai sekmadienį surengė 
paradą sportų s tad i u me, 
p a g e r b d ami Irano kara
liaus. Pahlevio 33 metų am
žiaus sukaktį. Bet kai tik 
pasirodė karalius su kara
liene, tuojau pakilo iš pu
blikos šauksmai:

—Mirtis karaliui, anglų - 
amerikonų pataikūnui! Ša
lin Pahlevį su jo karūna ir 
sostu!

Kurinės mokyklos studen
tai ir policija puolė kara
liaus priešus. Įvvko smar
kios muštynės. Kelios .de

Vokiečių ex-generolas apšaukia 
amerikonus karo kriminalistais

Verden, Vokietija. — Vo
kiečių karo veteranų susi
rinkime kalbėjo Hermann 
B. Ramcke, buvęs Hitlerio 
parąšiutistų kari u omenės 
generolas, ir apšaukė ame
rikonus “tikraisiais karo 
kriminalistais.” Jis -reikala
vo paleisti visus talkininkų 
įkalintus nacius, baudžia
mus už karines piktadarys
tes.

Kada Ramcke suminėjo 
generolą Eisenhower], dau
gelis veteranų rėkė: “Šalin 
tą prakeiktą kiaulę - šunį 
(švainhund)!

Ramcke, vadindamas ame
rikonus kariniais krimina
listais, sakė:

—Tai jie užkorė vokie
čiams nelabąją Versalės su
tartį. Jie be jokios kari
nės priežasties sunaikino 
bombomis tokius vokiečių 
miestus kaip Dresdenas. 
Tai jie paleido atomų, bom
bas į japonų miestus Hiro- 
šimą ir Nagasakį. Tai jie 
dabar gaminasi vis daugiau 
atominiu bombų. V v

5,000 veteranų griaus
mingais šauksmais ir delnų 
plojimais sveikino Ramckes 
pareiškimus.

Jų susirinkimą suruošė 
generolas Herbert Gille, ku
ris karo metu komandavo 
nacių rinktinės gvardijos

kurie “atsisako grįžt na
mo.”
Grūmoja naujais žygiais
Amerikos delegatai, pirš- 

dami savo rezoliuciją, sakė: 
Jeigu Šiaurinė Korėja dar 
nepriims amerikinių pasiū
lymų dėl paliaubų, tai ame
rikonai patars. Jungtinėms 
Tautoms daryti n a u j u s 
žingsnius.

O naujieji žingsniai galės 
būti atsišaukimas, kad vi
sos Jungtinės Tautos duotų 
daugiau, kariuomenės žy
giams prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir kad dar 
kiečiau užblokuotų Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Formalis naujų veiksmų 
pasiūlymas, s u p rant ama, 
bus atidėtas iki po prezi
dento rinkimu, c.

šimtys asmenų tapo sužeis
ta ir 147 areštuota.

Išvaikyti iš s t a d i u mo, 
žmonės demonstravo prieš 
karalių prie amerikinės 
ambasados ir apmėtė akme
nimis ir supuvusiomis to- 
meitėmis šešis Amerikos 
karininkus. Demonstrantai 
smerkė karalių kaip Irano 
reikalu išdaviką anglam - 
amerikonam.

Amerikiniai k o r e s p o n- 
tai kaltina Tudeh (masių) 
Partiją už tas. riaušes. Bet 
demonstracijose prieš kara
lių dalyvavo ir tautininkai.

diviziją.
Vadinama Laisvoji Demo

kratinė Partija kviečia vi
sus vokiečius karo vetera
nus prie jos prisidėti.. Ji
nai yra antra didžiausia 
partija vakarinėje Vokieti
joje ir reikalauja pakeist 
premjero Adenauerio val
džią. Sako, jog Adenaueris 
su didžiausia savo Krikščio
nių Demokratų Partija da
ro taip, kaip jam liepia po
piežius. ir amerikonai.

Vėliausios žinios
Maskva. — Sovietų komu

nistų laikraštis Pravda ra
šo, jog prezidento rinkimus 
Amerikoj laimės ta parti
ja, kuri įpasakos piliečiams, 
kad ji geriau išspręs Ko
rėjos klausimą.

■ -- \
United Nations, N. Y. — 

Pranešama, kad Andrius 
Višinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, rengiasi 
netrukus atsakyti į Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Achesono kalbą Jungtinių 
Tautų seime.

Achesonas ilgoje savo 
kalboje, pereitą savaitę kal
tino tiktai Sovietų Sąjungą 
už Korėjos karo pradžią ir 
jo tęsimą.

TIKIMASI, KAD VALDŽIA 
PRIPAŽINS MAINIERIAM 
VISĄ ALGOS PAKĖLIMĄ

Trumanas sutinka persvarstyti tarimą valdinės algą 
komisijos, kuri buvo numušu s 40 c. nuo algos priedo

Washington. — Preziden
tas. Trumanas sekmadienį 
pasikvietė Johną L. Lewisa, 
Mainierių Unijos pirminin
ką, ir Harry M o s e s ’ ą, 
minkštosios anglies kompa
nijų atstovą. Trumanas 
mandagiai su jais kalbėjo-

Korėjos liaudininkai 
sudavė jankiam smūgį

Korėja, spal. 27. — Šiau
rinės^ Korėjos liaudininkų 
artilerija ir pėstininkai ur
mu šturmavo amerikonus ir 
jų talkininkus Bunker kal
ne, vakariniame fronte; už
ėmė tą kalną ir įvarė platų 
kylį į amerikonų apsigyni
mo liniją.

Bet Amerikos marinai 
paskui padarė kontrataką 
ir atgriebė kai kurias po
zicijas, kaip sako ameriki
niai pranešimai.

Jungi. Tautų seimas 
užgiria čiangininkus, 
atmeta Kiniją

United Nations, N. Y. — 
Jungt. Tautų seimas (asam
blėja) jau trečią kartą 
per paskutinius trejus me
tus atmetė Sovietų pasiūly
mą priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką į Jungt. Tautas. 
Seimas dauguma balsų vėl 
pripažino Čiang Kai-šėko 
kinu tautiniu k u valdžią 
Formozos saloje “vieninte
liu visos Kinijos atstovu” 
Jungtinėse Tautose.

Kinijos Liaudies Respu
blika turi 450 milijonų gy
ventojų. o čiangininkų For- 
moza tiktai apie 6 milijo
nus.

Seimas 42 balsais pries' 7 
užgyrė amerikinę rezoliu
ciją, kuri pripažįsta Formo
zos čiangininkus visos Ki
mios-atstovais, o atmeta 
Kinijos Liaudies Respubli
ką.

11 seimo nariu susilaikė 
nuo balsavimo. Už Kinijos 
Respublikos prip a ž i n i m ą 
prieš Čiang Kai-šeką balsa
vo Sovietų Saiunga, Lenkt
is. Čechoslovakiia, Sovietu 
Ukraina ir Baltarusija. 
Švedija ir Burma.

Trigubai padaugėjo Sovietų 
Komunistų Partijos nariai

Maskvai— Sovietu Sąjun
gos Komunistų Partija 1939 
metais turėjo tiktai 2.477,- 
666 nariu, o dabar turi 6,- 
882.145, kaip buvo rapor
tuota neseniai įvykusiam 
partijos suvažiavime.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sako nušovę 8 Ame
rikos lėktuvus.

si Baltajame Rūme ir pa
skui pranešė koresponden
tams, jog Lewis pasižadėjo 
bendradarbiauti dėl mai
nierių streiko baigimo.

Prezidentas sutiko per- 
svarstyt valdinės algų ko
misijos sprendimą, numu- 
šantį 40 centų nuo unijos 
išsiderėto iš kompanijų $1.- 
90 priedo kiekvienam mai- 
nieriui per'dieną.

Manoma, kad Lewis pa
šauks grįžti darban 375,000 
streikuojančių minkštosios 
anglies mainierių, kol val
džia padarys naują tarimą. 
Tikimasi, jog pakeis algų 
komisijos sprendimą ir pri
pažins mainieriams visą jų 
išsiderėtą algos pakėlimą.

Neoficialiai pranešama, 
kad mainieriai tuo tarpu 
dirbtų su komisijos pasiū
lytu priedu — tiktai $1.50. 
Bet kai valdžia padarytų 
naują tarimą, tai būtų jiem 
pripažinta jau $1.90 priedo, 
skaitant nuo tos dienos,'ka
da jie grįš darbam
Pačios kompanijos šaukia 

užgirt sutartį su unija
Minkštosios anglies kom

panijų sąjungos pirminin
kas Moses jau pereitą penk
tadienį atsišaukė i valdinę 
algų komisiją ir ekonominį 
a d m i n i s t r a torių Roger] 
Putnamą, ragindamas pa
keisti komisi jos nutarimą ir 
pripažinti visą unijos lai
mėjimą — po $1.90 priedo 
angliakasiam per dieną.....

Kruvinos kautynės dėl 
kalny-be pasekmių

Korėja—Jau 13 dienų kai 
be pasekmių šėlo mūšiai 
tarp amerikonų ir jų talki
ninkų, iš vienos pusės, ir 
šiaurinės Korėios liaudinin- 

. kų bei jų padėjėju kinu, iš 
antros pusės, dėl White 
Horse kalno. Pike’s Peak, 
Triangle Hill ir kitų kalnų 
vakariniame ir viduriniame 
Korėios fronte. Taip rašė 
amerikiniai korespondentai 
pereita sekmadieni.

Tie kalnai beveik kasdien 
ėjo iš vien ranku į kitas.

New Yorko Times, kores
pondentas Lindsay Par
rott dėl to sakė:

—Mūšiai atrodo eina ly
giomis. Vienį ir kiti laiko
mi tose pat pozicijose .kaip 
ir pirm snalio 14 d.

Amerikonai skaičiuoia, 
kad Korėios liaudininkai ir 
iu bendrai kinai'per ta lai- 
kotarni nrarado 3 770 ka
reiviu. skaitant užmuštus, 
sužeistus ir nelaisvėn paim
tus. Amerikonai neskelbia 
savo nuostolių kautynėse 
dėl tų kabų.

Bomhav, Indija. — Lėktu
vui sudužus žuvo 7 žmonės.

ORAS.—Giedra ir vėsiau.
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UŽ KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJĄ

NET IR SOCIALISTŲ internacionalas, savo konferen
cijoje Milane, pasisakė už tai, kad būtų sušaukta keturių 
didžiųjų konferencija Vokietijos apvienijimo klausimu.

Keturių didžiųjų konferencijos ypatingai reikalavo 
Vakarų Vokietijos social-demokratai.

Iš Anglijos ateina žinių, jog Churchillas dar vis gal
vojąs apie keturių didžiųjų pasitarimą. Bet jis, Chur
chillas, laukiąs prezidentinių Amerikos rinkimų pasek
mių.

Kai rinkimai praeis, kai naujas prezidentas bus žino
mas, tuomet, sako pranešimai iš Londono, Churchillas 
kreipsis pas jį, ragindamas tartis su Tarybų Sąjunga.

Sakoma, jog Churchillas esąs pasirengęs vykti į Mas
kvą pasitarimui su Stalinu. Bet tai jis darysiąs tik po 
amerikinių rinkimų.

Didžiausias sekretas nėra didžiausias
PER ILGĄ LAIKĄ musų vyriausybė ir komercine 

spauda skelbė, jog, girdi, Amerika turi slaptybėje “di
džiausią sekretą žmonijos istorijoje.”

Tuo “sekretu,” aišku, buvo atominė bomba, atominės 
energijos pajungimas.

Na, ir tasai sekretas buvo saugojamas dieną naktį. 
Nemažą žmonių įmv.o įvelti į šį reikalą, kaip sekreto 
išdavikai. J 5 •

Tuo pačiu kartu, kaip Molotovas kadaise pranešė, Ta
rybų Sąjunga atomo energiją pajungė 1947 metais.

Reikėjo laukti, jog tai padarys ir Didžioji Britanija, 
. ir Francūzija, ir Italija, ir kiti

čiau pramoginiai.
Neseniai Australijos pakraštyj 

glijos atominė bomba.
buvo cksploduota An

Praėjusią savaitę Churchillas paskelbė parlamentui, 
jog toji bomba Anglijai lėšavo anie $280,000,000.

Ir Churchillas pasakė, jok šis “anglų pasirodymas” 
prives prie to, kad Amerika sutiks apsikeisti informaci
jomis, žiniomis, apie atomo pajėgos, pajungimo paslaptis.

Kitais žodžiais, neužilgo.tarp Anglijos ir Amerikos bus 
apsikeista tomis “paslaptimis,” kurias ilgai mūsų kraš
to vyriausybė taip slėpė.

TAIGI ŠIUO METU oficialiai žinoma, jog atomo bom
bas gaminasi trys kraštai: Jungtinės Valstijos, Tarybų 
Sąjunga ir Didžioji Britanija.

Neužilgo, kaip sakėme, tas bombas neišvengiamai ga
lės pasigaminti ir .kiti kraštai. Galimas daiktas, jog Va
karų Vokietija pralenks ir Francūzija. Japonija taipgi 
tuo reikalu darbuojasi. *

Na, tuomet paslaptis dar labiau nebus paslaptimi. Ji 
niekad nebuvo tokia paslaptimi, kokia bandė mums įkal
bėti tūli Washingtono vyrai.

O jeigu ji nebus paslaptimi, tai kas? Atomo bomba 
atsistos į poziciją (kiek liečia karą) nuodingųjų dujų ir 
kitų priemonių, kuriomis naikinami masiškai žmonės.

Dėl to šis “didžiausias sekretas” turėtų būti tuojau nu- 
įstatymintas. Jis turėtų būti uždraustas vartoti bet ko
kiame kare. I

Tegu atomo energija bus naudojama tik civilinių 
žmonių gyvenimui lengvinti.

Kas Ką Rašo ir Sako
%

BROWDERIS 
ATSIŠAUKIA

•Liberalų dienraštyj Com
pass Earl Browderis para
šė atvirą laišką, aiškinda
mas jo ir jo žmonos suareš
tavimą.

Kaip žinia, Browderiai 
buvo suareštuoti neva už 
tai, būk jie neteisingai liu
diję Browderienes aplikaci
joje dėl gavimo pilietybės 
popierių.

Aplikacijoje Browderiene 
sakė, kad ji “netiki komu
nizmu,” gi Browderis sakė, 
kad j6 žmona niekad nepri
klausė komunistų partijai.

Dabar Browderis sako, 
jog prokuroras teismo salė
je atvirai paskelbė: jei 
Brow deris “kooperuotų,”1 
tai jis nebūtų buvęs areš
tuotas. Laiško rašytojas 
tvirtina, jog “vyriausybė 
vertė mane būti policijos 
agentu, grąsindama suarei-1 
tavimu manęs ir mano žmo
nos.”

Juodu buvo išlaikyti kalė
jime per 10 dienų, nes ne
galėjo sukelti belos, — po 
$2,500 kiekvienam. O be
los negalėjo greit sukelti 
dėl to, kad prokuroras pa
sakė, jog j is skelbsiąs spau
doje kiekvieną, kuris drįs 
už Browderius uždėti belą.

Browderis skundžiasi, 
kad jis biedn.as, neturįs už

ką . vesti bylos, todėl pra
šo žmones, kad jam aukotų.

Browderis buvo pašalin
tas iš komunistų partijos 
1945 metais. Jį ligi šiol gy
nė advokatas Rogge, kuris 
Mra oficialiu advokatu Ju
goslavijos Tito.

Valdžia žino, jog nei 
Browderiene, nei Browde
ris dabar nėra komunis
tais, tačiau juos persekioja 
už tai, kad jis, .Browderis, 
atsisako būti šnipu, atsisa
ko išdavinėti kitus!

Koks tai bais.us kerštas!

KAD RĖKĖ, 
TAI RĖKĖ

Spalio 12 dieną Chicago j e 
įvyko “Chicagos lietuvių 
konferencija.” Jai vadova
vo E. Mikužiūtė. Konfe
rencijos garbės prezidiju-. 
man buvo išrinkta < daug 
“žymių asmenybių,” bet,

I kaip rašo Naujienos, “ne vi
si garbės svečiai buvo atėję 
į konferenciją.”

Ot, jei norit!...
Naujienų korespondentas, 

beje, pažymi: “konferenci
joje 'E. Mikužiūtė kiekvie
na proga vis kartojo: Lie
tuva bus laisva...”

Lietuva yra ir bus laisva, 
bet ne tokia, kokios nori 
Mikužiūtė, — ne smetonine, 
ne ponų įr fabrikantų val
doma Lietuva.

Jie prisidėjo prie Amerikos sustiprinimo

Dr. Georgo W. Raizis, gi
męs Rusijoje, surado dabar 
plačiai naudojamą vaistą 
“metaphan”. Jis taipgi Ameri
kon atvykęs atrado bismutą 
bei visą eilę antiseptikų ir gy
duolių tokioms ligoms gydyti, 
kaip streptococcic užkrėtimai 
ir džiova.
Olandija.

Istorija sako, kad golfo žai
dimas atsiradęs Škotijoje, bet 

i Amerikoje jį įvedė Amsterda- 
I me (dabartiniame N. Yorke) 
, apsigyvenę olandai imigran
tai, kurie šį žaidimą tarpusa
vyje vadindavo “Kolf”.

Vokietija.
John A. Roebling atsikėlęs 

iš Muehlhausen, Vokietijoje, 
pastatė Brooklyno tiltą ir į- 
steigė inžinerijos bendrovę.
Italija.

Šių dienų istoriniai tyrinėji
mai patvirtina, jog didelė da
lis amerikiečių nepriklausomy
bės idėjos ir net jos žodinis a- 
pibudinimas yra labai artimai 
surišta su Philip Mazzei, flo- 
rentiečio vardu. Jis buvo Vir
ginijoje labai artimas Thomo 
Jeffersono draugas ir kaimy
nas. Mazzei įtaka į nepri
klausomybės idėjas yra apra

šyta i taip pat ir Tomo Paine

si st e-

žinomoj c knygelėje “Common 
Sense.’’ «
Norvegija.

Amerikiečių futbolo genijus. 
Vienas iš didžiatisių Amerikos 
sporto futbolo žvaigždžių, 
Kauto Pvockne, yra gimęs Nor
vegijoje, Voss miestelyje. Ko- 
mand., kurioje jis žaidė, buvo 
jo išmokinta naujosios
mos, kurią dabar vadina “The 
Rockne sistema.” Per 
metus jo komanda 
105 rungtynes 
giomis ir 12 pralaimėjo.
Švedija.

Vandentiekis. 1775 metais 
pirmasis z Amerikoje įrengtas 
vandentiekis buvo Bethlehem, 
Penn., švedų inžinieriaus Haas 
Christopher Christiansen.
Ispanija.

Televizija. Dabartinis kino 
televizijos amerikinių filmų 
didvyris “koubo.j”, tikrumoje 
buvo visa kas paimta iš ispanų 
“Vaqueros” iš senųjų pietva
karių. Technikinė kalba, iš
vaizda, žirgas ir laso.
Prancūzija, i

Simbolistika. Pierre Charles 
L’Enfant, suplanavęs Washing
tono D. C. miestą, taip pat.yra 
suprojektavęs Amerikos herbą. 
Herbas yra valstybės ženklas.

Common Council.

metų 
laimėjo 

, 5 sužaidė ly-

k BETT^p Garsieji 
Amerikiečiai
Spalio 25. lapkričio 1.

1787 m. spąlio 27 d. gimė 
federal.istų idėja. Buvo išleis
tas pirmasis už federalizmą 
dokumentas, kuris vadinosi 
“The Federalist”, šiuo metu 
yra skaitomas vienas klasinių 
argumentų,, kuriuo buvo rei
kalaujama dėmesio Amerikos 
konątįtųcijos priėmimui. 1792 
metais jis buvo, išverstas į 
frapcūzų kalbą, kaip tik tuo 
rąętu., k,ąi Fr.anęūzijoje vyko 
revoliucija. Šiame leidinyje 
paaiškėjo, kad “The Federa
list” autoriais buvo Aleksand
ras Hamiltonas, James Madi- 
sonąs ir John Jąy.

Common Council

Republikonų kandidatas ■ gen. Eisenhoweris žada paimti Amerikos žmones už ųosies 
ir juos išgelbėti nuo “besikuriančio socializmo.” O tai reikštu panaikinimą senatvės 
pensijos, rendų kontrolės, nedarbo apdraudos, minimum ąlgų, socialinio saugumo, ir 
taip, toliau, r ; .. ..

Washington. — Federate 
džiūrė apkaltino didįjį tak
sų sukčių tarpininką H. W. 
Grunewalda,' kad jis neda
vė atsakymų į Kongreso ko
misijos klausimus.

Šis paveikslas primena didžiosios depresijos laikus. Čia matome 1934 metais duonos 
liniją. Septyniolika milijonų darbininkų vaikštinėjo be darbo.

,<Ą. A X

♦ i PASTABOS
Šiaurinės Korėjos valdžia 

kaltina Amerikos vadovybę 
Pietinėje Korėjoje už žiau
rų persekiojimą belaisvių.

Amerikos valdžia tvirtina, 
kad ji su belaisviais elgiasi 
kuogeriausiai ir jie naudo
jasi pilna demokratine 
“laisve.”

Gal ir taip... Juk keletas 
belaisvių pasikorė ir Ameri
kos vadovybė pakaruoklių 
nebaudė...

Svarbiausias Korėjoje 
pertaikos klausimas, tai be
laisvių grąžinimas. Šiauri
nės Korėjos valdžia reika
lauja visus belaisvius grą
žinti, bet Amerikos vado
vybė atsisako jų reikalavi
mą išpildyti. Generolas 
Clark pareiškė, kad Korė
joje pertaikos klausimu 
“tarsis kantriai,” bet jokiu 
būdu nesutiks visus belais
vius grąžinti.

Jeigu ir toliau juos masi
niai šaudys, kaip kad dabar 
daro, tai greitu laiku nei 
nebus ką grąžinti...

Washingtone Apsaugos 
Departments šaukia įvai
rių tikybų vadus apsvarsty
ti tikybos ir moralo klausi
mus mūsų armijoje.

Man rodosi, čia nėra ką 
nei svarstyti. Armijos da
lyvius reikia priversti pil
dyti “Dešimtį Dievo prisa
kymų,” o tuomet viskas eis 
kaip sviestu tepta...

“Draugas” skundžiasi, 
kad Vengrijos komunistai 
visur nevadiną buvusį Ven
grijos karalių šv. Steponą 
“šventuoju,” o tik papras
tai “Steponu I.”

Juk kaip danguje, taip ir 
ant žemės. O ant žemės vi
si karaliai strimagalviais 
verčiasi nuo sostų ir neša 
savo kudašius, kur akys ve
da. Tai kodėl ir Steponas 
negalėjo iš dangiškojo sosto 
išsinešdinti ir patapti pa
prastu piliečiu?

“Drauge” skaitau: “Ra
binas Wolfang Hamburg
er, 33 metų, ir jo vargoni
ninkas Heinrich Narkt bu
vo apiplėšti prie 54-tos gat
vės, kai jie grįžo iš susirin
kimo. Iš rabino plėšikai at
ėmė $60, o iš vargonininko 
tun ”

Kažin, ar “Draugo” re
daktoriai negalėtų pasaky
ti, nuo kada sinagogose ta
po įvesti vargonai ir nuo 
kada rabinai pradėjo var
gonininkus užlaikyti? O gal 
jau sinagogose ir mišios lai
komos ?

Laike dvasininkų kongre
so Ispanijoje Philadelphijos 
arkivyskupui John O’Hara 
ir kardinolo broliui Marty
nui ištraukė iš kišenių $3,- 
000. Kitiems trims Ameri
kos pilgrimams irgi ištuš-

tino kišenius.
Taip, ten visi 

broliai Kristuje...

LAISVOJI
SAKYKLA

dalyvavo

“Drauge” skaitau: “My
lėsi savo artimą, kaip pats 
save... tai yra paties Die
vo valia ir noras, pagaliau 
— tai yra JO įsakymas... 
Kas yra mūsų artimas? 
Juo yra kiekvienas žmo
gus.”. ..

Kunigas Balkūnas, kalbė
damas Miami, Floridoje, 
šaukė: vykite komunistus 
laukan iš organizacijų, kaip 
pasiutusius šunis...

Kažin, ar ir čia buvo Die
vo valia, noras ir įsakymas, 
suteiktas kunigui Balkū- 
nui?

“Drauge” tūlas Bruno 
Markaitis, prisisegęs uode
gą — S. J., rašo apie išpa
žinties svarbą ir sako:

“Kunigo tarpininkavimu, 
nesvarbu, koks tas kunigas 
būtų, žmogus asmeniškai 
susitinka su Dievu”...

Kunigas K. Alšauskas 
nužudė savo sugulovę ir su 
ja sugyventą sūnų ir per jį 
žmonės “asmeniškai susi
tikdavo su Dievu.” Kunigas 
Šmidtas, New Yorke, sumė- 
sinėjo savo meilužę, kuomet 
pajuto, kad ji nėščia, ir į 
maišą sukrovęs kavalkus 
įmetė Hudso.no upėn. Ar ir 
per jį žmonės susitikdavo 
su Dievu?

Jeigu taip, tai aš visgi ne
norėčiau ir su tokiu dievu 
susitikti, kuris savo tarpi
ninkais žmogždžius laiko...

“Kristaus Karaliaus Lai
ve” skaitau:

“Pereitame ‘Laivelio’ nu
meryje pranešėme, kad po
piežius ypatingu laišku 
kreipėsi į Rusijos žmones, 
kad išlaikytų tikėjimą savo 
širdyse. Ta pačia proga po
piežius konsekravo Rusiją 
Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai”. ..

Marija, priimdama nuo 
popiežiaus Rusiją, turėjo 
priirųti ir visą jos valdžią. 
Kitaip sakant, Stalinas su 
visa valdžia, užvaldė Mari
jos širdį. Man rodosi, popie
žius, pavesdamas Rusi j ą 
Marijos širdžiai, padarė di
džiausią žioplystę.

Laisvės N r. 205 draugas 
Laskis rašo: “Ir aš noriu 
pridėti savo grašį.” O ko
dėl ne visą dolerį?

Iškritikavęs, iškedenęs,

nų ir Demokratų partijas, 
pabaigoje savo rašto ėmė ir 
pasislėpė už tvoros, žodžiu 
sakant, rašė ir nedaršė. O 
gal tiktai svietui norėta pa
sirodyt, kad dar farmerys 
draugas Laskis gyvas ant 
šios ašarų pakalnės?

Taip negerai, drauge Las
ki. Jūs turėjote parašyt, 
kad mes turime ir' trečiąją 
partiją, darbininkų remia
mą partiją, Progresyvių 
partiją, kuri nominavo į ša
lies prezidento urėdą Vin
cent Hallinan ir į vice-pre- 
zidento vieta Charlotta A. 

Tai va, už ką mes 
balsuoti'lapkričio 4turime 

dieną.
Tame pačiame Laisvės 

numeryje telpa Progresy
vių partijos platforma. Pa
tarčiau draugui Laskiui ją 
pastudijuot ir viešai su vi
sais savo frentais farme- 
riais. pa varyt agitaciją už 
Progresyvių partiją, o ne 
verkšlenti, kad progresy- 
viams yra sunku. Į ką tai 
būtų panašu, jeigu ir visi 
kiti pradėtų v e r k š 1 e nti ? 
Draugas Laskis apie repu- 
blikonus ir demokratus pri
rašė už čielą dolerį, bet už 
Progresyvių partiją nė už 
nikelį. Senas Miamietis

Atšaukta salė darbiečiu 
kandidatui kalbėti

Syracuse, N. Y. — Buvo 
pasamdyta War Memorial 
salė kalbėti Corlissui La- 

’ montui, Amerikos Darbo 
Partijos kandidatui į Jung
tinių Valstijų senatorius. 
Bet kai jis atvyko, tai ra
do salę užrakintą.

Amerikonų Legionas įpa
sakojo salės valdybai, kad 

j A. Darbo Partija “gimi- 
niuojasi su komunistais.” 
Todėl ir atšauktas salės 
parsamdymas masiniam su
sirinkimui, kur Lamontas 
būtų kalbėjęs..

Prezidentas T r u m a n a s 
kalbėdamas pasakė, kad dar 
didelis klausimas, kur ran
dasi daugiau sukčių bei va
gių — Washingtone ar ban
kų įstaigose?

Iš tikro didelis klausimas.. 
Juk bankų* įstaigos remia 
WashingtonąH o Washing
ton's remia bankines įstai
gas. ..

Generolas Eisenhoweris 
pareiškė, kad jis priešingas 
pertraukimui diplomatinių 
ryšių su Sovietų Sąjunga, 
nes esanti gera idėja turėti

ryšius su savo priešais.
Veikiausiai todėl niekaip 

neišriša pertaikos klausimo 
Korėjoje, nes bijo netekti 
ryšių su priešu.

Viena “Naujienų” skaity
toja, B — nė, pasakė, ikad
Andrulį ir Prūseiką nerei
kia deportuoti, bet jiems čia 
reikia skūras nulupti, nes 
jie Lietuvą pardavė.

Veikiausiai Lietuvos va
duotojų fondas tuščias, tai 
ji mano, kad Andrulio ir 
Prūseikos skūromis galima 
bus jį pripildyti ir Lietuvą 
atpirkti. švenčioniškis
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< t (Tąsa)
'būdavo patenkintas; ir, būdamas tik

ras savo publika, jis atverdavo jai savo 
žėrinčios dvasios įvairių išteklių platy
bes. Atskleisdamas savo atsiminimus, 
jis degino praeities raiščius. Be abejo, 
jis rūpestingai rinkdavo tik tuos, kurie 
jį labiausiai iškeldavo; jis juos tvarkė 
ad tisam Delphini — pagal paveldėtojos 
skonį, puikiai įžvelgdamas jos slaptą 
smalsumą ir greit pasišiaušiantį pasi
piktinimą; jis jai pasakodavo kaip tik 
tai, ką ji norėdavo išgirsti. Aneta, vir
tusi ausimis, didžiuodavosi jo pasitikėji
mu. Ji mielai galvojo, kad tėvas pasiti
kėjo ja daugiau, negu kada nors buvo 
pasitikėjęs jos motina... Ji manė likusi 
vienintelė jo intymaus gyvenimo patikė
tinė.

Bet po tėvo mirties jos rankose radosi 
kitas indėlis; tai buvo visi jo popieriai. 
Aneta nesistengė su jais susipažinti. Jos 
meilė ir •pagarba tėvui sąkė jai, kad jie 
jai. nepriklauso. Kitas jausmas jai šnib
ždėk priešingai. Reikėjo pagaliau nu- 
sp4Į|ti jų likimą: Aneta, vienintelė pa
veldėtoja, galėjo taip pat dingti; šie šei
mos popieriai neprivalėjo patekti į sve
timas rankas. Todėl reikėjo skubiai juos 
peržiūrėti, vis tiek, sunaikinimui ar lai
kymui. Jau prieš keletą dienų Aneta 
tai buvo nusprendusi. Bet kai vakarais 
ji atsidurdavo kambaryje, sklidiname 
mylimos būtybės, ji nebedrįsdavo nieko 
kito, kaip tik nejudėdama ja alsuoti išti
sas valandas. Peržiūrėdama praeities 
laiškus, ji bijojo perdaug tiesioginio su
sidūrimo su realybe...

Vis dėlto reikėjo. Šį vakarą ji pasiry
žo. Beribiame šios pernelyg švelnios 
nakties saldume, kai ji nerami jautė 
tirpstant savo skausmą. Ji žengė prie 
rožės medžio baldo, labiau tinkančio 
lengvabūdei moteriai negu darbo žmo
gui,— aukštos Liudviko XV stiliaus ko
modos, kur Rivijeras kimšdavo savo lai
škas ir intymius raštus į septynių ar aš- 
tuonių aukštų stalčius, lyg į kokią gra
žią ankstyvesniojo darbo amerikietiškų 
sky-scrapers miniatiūrą. Aneta atsi
klaupusi atidarė apatinį stalčių; norėda
ma geriau peržiūrėti, ištraukė jį; vėl 
sėsdamasi prie židinio, pasidėjo jį ant 
kelių ir pasilenkė prie jo. Namuose jo
kio triukšmo. Ji čia gyveno viena su sa
vo sena teta, kuri šeimininkavo be jokio 
atlyginimo; kukli tėvo sesuo, teta Vikto
rina gyveno visą laiką jam tarnaudama. 
Jai tai buvo natūralu. Dabar ji tęsė tar
nybą pas dukterėčią, eidama auklės pa
reigas, — lyg sena katė, kuri pavirsta 
tarsi baldu tų namų, prie kurių ji prisi
riša, be abejo, tiek pat, kiek ir prie žmo
nių. Vakare anksti pasitraukusi į savo 
kambarį viršutiniame aukšte, būdama 
toli, ramiai šlepsėdama savo senomis ko- 
jttjpis, įmautomis į vilnones šliures, ji 
trTikdė Anetai mąstyti ne daugiau negu 
įprasto namų gyvulėlio slankiojimas.

Ji pradėjo skaityti susidomėjusi, tru
putį susijaudinusi. Bet jos tvarkos in
stinktas ir troškimas ramybės, reikala
vęs, kad joje ir aplink ją visa būtų aiš
ku ir tvarkinga, vertė ją imant ir at- 
lankstant laiškus visa daryti iš lėto ir 
šaltai, o tai bent kuriam laikui galėjo 
jai sudaryti iliuzijų.

Pirmieji laiškai, kuriuos ji skaitė; bu
vo jos motinos. Liūdnas tonas iš pradžių 
jai priminė kadaise patirtus įspūdžius, 
ne visuomet malonius, kartais truputį 
įkyrius; dėl to ji reiškė jai užuojautos, 
nes savo pakiliu protu sprendė ją buvus 
tikrai pabėgusios dvasios: “Vargšė ma- 
ma...” Bet, pamažu, tęsdama skaitymą, 
ji pirmą kartą pastebėjo, kad šis mora
linis stovis nebuvo be pagrindo. Kai ku
rios užuominos į Raūlio neištikimybę jai 
sukėlė nerimą. Būdama perdaug šališ
ka, kad teisdama galėtų smerkti savo tė
vą, ji skaitė toliau, dėdamasi aiškiai ne
suprantanti. Jos meilė ir pagarba tėvui 
teikė puikų pagrindą nekreipti dėmesio. 
Vis dėlto jai atsiskleidė sielos rimtis, 
įžeista ponios Rivijer meilė; ji graužė- 
gjL,kad, jos neįvertindama, padidino šio 
jfbukoto gyvenimo liūdesį.

»
• Tame pačiame stalčiuje, šalimais gu

lėjo kiti laiškų ryšulėliai (kai kurie laiš
kai net paskiri, sumaišyti su motinos 
laiškais), kuriuos Raūlio nerūpestingas, 
ramus lengvabūdiškumas sudėjo kartu; 
kaip su savo daugialypiu šeimos gyyeni-

mu, taip jis tvarkėsi ir su savo susiraši- 
nėtojomis.

Šį kartą priverstinis Anetos ramumas 
buvo išstatytas sunkiam bandymui. Iš 
visų naujojo ryšulėlio lapų skambėjo vi
sai kitokie artimumo garsai, tikri savo 
galia, visai ne tokie, kaip tie vargšės po
nios Rivijer: jie bylojo apie nuosavybės 
teises į Raulį. Anet'a piktinosi. Pirmuo
ju judėsiu ji suglamžė rankoje laikomus 
laiškus ir įmetė juos į ugnį. Bet ir vėl 
juos iš ten ištraukė.

Ji žiūrėjo dvejodama į ugnies jau ap
kramtytus lakštus, kuriuos ką tik ištrau
kė. Aišku, jei prieš valandėlę buvo tei
si, nenorėdama terptis į savo gimdytojų 
ginčus, ji dar daugiau buvo teisi, norė
dama nežinoti savo tėvo santykių. Bet 
šie samprotavimai nebeturėjo dabar jo
kios reikšmės. Ji pasijuto paliesta as
meniškai. Ji nebūtų galėjusi pasakyti 
kaip, kokiu būdu, dėl ko. Nejudėdama, 
pasilenkusi, suraukdama nosies galą, 
atkišdama savo snukutį, pagiežinga lyg 
įpykinta katė, ji virpėjo geismu vėl svie
sti į ugnį akiplėšiškus popierius, kuriuos 
gniaužė saujoje. Bet kai pirštai atsilei
do, ji nebeatsispyrė norui į juos žvilgte
rėti. Ir, staiga nusprendusi, ji vėl at
gniaužė ranką, vėl išskleidė laiškus, pir
štais rūpestingai išlygindama raukšles, 
kurias buvo sulamdžiusi... Ir skaitė — 
ji skaitė viską.

Su pasišlykštėjimu (bet ir ne be savo
tiško malonumo) ji matė eigą šių meilės 
santykių, apie kuriuos ji nieko nebuvo 
žinojusi. Jie sudarė keistą įvairiaspal
vę kaimenę. Raūlio užgaidos meilėje 
kaip ir mene buvo “laiko spalvos”. Ane
ta rado kai kuriuos savo aplinkos var
dus; su nemaloniu jausmu ji prisiminė, 
kaip jai šypsodavosi bei ją glamonėdavo 
kuri nors favoritė. Kitos buvo žemesnio 
socialinio sluoksnio; jų rašysena atrodė 
ne mažiau palaida kaip ir jų išreikštieji 
jausmai. Aneta dar labiau patempė lū
pas; bet jos gyvos ir juokdariškos akys, 
kaip ir tėvo, matė juokingas pastangas 
tų, kurios, pasilenkusios, su užkritusią 
ant akių plaukų sruoga, kaišiodamos ga
lą liežuvio, šuoliais laidė plunksną per 
popierių. Visi tie nuotykiai, vieni ilges
ni, kiti ne tokie ilgi, bet niekad ne peril- 
gi, slinko, sekė vieni paskui kitus, — 
kiekvienas vis nutrindamas kitą. Aneta 
jiems buvo dėkinga, — įžeista, bet kupi
na niekinančio išdidumo.

Dar ne viską ji buvo patyrusi. Viena
me stalčiuje, rūpestingai atidėtas į šalį 
(ji pastebėjo: rūpestingiau negu jos mo
tinos laiškai), naujas ryšulėlis atskleidė 
jai naujus, patvaresnius santykius. Nors 
datos buvo žymimos neatidžiai, lengva 
buvo pastebėti, kad šis susirašinėjimas 
truko ilgą metų eilę. Laiškai buvo ra
šyti dviejų rankų: vienos rašysena netai
syklinga, padrikusi, rašyta įstrižai, nu
trūko ryšulio viduryje, kitos — iš pra
džių, vaikiška, keverzojanti, pamažu to
bulėjo ir tęsėsi iki paskutiniųjų metų, 
dar daugiau (ir ši tiesa Anetai buvo 
ypač skaudi), iki paskutiniųjų jos tėvo 
gyvenimo mėnesių, ši susirašinėtoją, 
pagrobus iš jos dalį šio šventojo laiko
tarpio, kuriam ji manė vienintelė turė
jusi privilegiją, ši įsibriovėlė rašė jos tė
vui: “Mano tėve!..”

Ji pajuto nepakenčiamą žaizdą. Pik
tu judėsiu ji nubloškė nuo pečių tėvo pa
laidinį. Su iškritusiais iš rankų laiš
kais, susitraukusi savo kedėje, sausomis 
akimis ir degančiais skruostais, ji savęs 
nebetyrinėjo. Ji buvo per daug įsiaist- 
rinusi, kad galėtų susivokti, ką galvo
janti. Bet jaudindamasi ji tik tiek te
galvojo: “Jis mane apgaudinėjo!..”

Ji vėl pasiėmė nelemtus laiškus; šį 
kartą ji jau nebepadėjo jų, kol susiurbė 
iki paskutinės eilutės. Ji skaitė, pūsda- 
ma šnerves, sučiaupusi lūpas, deginama 
slaptos pavydulio ugnies ir dar kito įsi
žiebiančio tamsaus jausmo. Braudama- 
si į šio susirašinėjimo intymumą, pasi
savindama tėvo paslaptis, ji nė vienos 
akimirkos nepagalvojo, kad gali nusi
kalsti sąžinės įstatymams. Nė vienos 
akimirkos ji nesuabejojo sąvo teise..,. 
(Jos teisė! Aiškus protas buvo toli. Kal
bėjo visai kita, despotiška jėga!),... Prie
šingai, ji manė, kad jos teisė esantį su
laužyta; jos teisė sulaužyta jos tėvo!

(Bus daugiau!

Atsišaukimas persekiojamų ir 
nuskriaustų šeinių

Maryland o valstijoje yra 
areštuoti, persekiojami ir ka
linami šeši kovingi darbo žmo
nių vadai. Jie užpulti pasire
miant Smith Aktu.

Dabar tų veikėjų šeimos iš
leido atsišaukimą į visuomenę. 
Jie paaiškina savo likimą ir 
prašo visuomenės pąraipog. 
Atsišaukimas išleistas lapelio 
formoje ir plačiai platinamas 
Baltimorėje ii’ visoje apylin
kėje.

Tame atsišaukime, tarp 
kitko, sakoma:

"Mes norime paaiškinti 
jums truputį apie likimą ke? 
lėtos šeimų, kurių vyrai ir mo
terys tapo įkaitinti, suareštuo
ti ir įkalinti pagal veikiantį 
Smitho aktą. Tokių šeimų ran
dasi net 75. Vieni iš jų ran
dasi Baltimore!, kiti Detroite, 
Clevelande, San Francisco, 
Los Angeles, Seattle ir kituo
se miestuose. Tose šeimose 
yra paliesta 85 vaikai, kurių 
tėvai arba motinos, arba ir 
abu yra įkalinti, arba dar 
laukia teismo.

“Mūsų komitetas susideda 
iš šešių Baltimorės šeimų, ku
rios įkaitintos pagal Smitho 
aktą. Penki jų yra komunis
tai : George Meyers, buvęs 
atidėjęs, sūnus ir anūkas mai- 
nierių, du sykiu buvęs CIO 
prezidentu District of Co
lumbus ir Maryland; Roy 
Wood, buvęs jūrininkas ir 
plieno darbininkas; Dorothy 
Rose Blumberg, plačiai Det
roite žinoma veikėja, ir Phi
lip ir Regina ' Frankfeldai. 
Mrs. Frankfeld yra moky
toja paralyžiaus užgautų vai
kų. šeštuoju įkaitintųjų yra 
plačiai žinomas advokatas ir 
civilinių teisių gynėjas Mauri
ce Braverman. Mes esame še
šios šeimos, kuriose randasi 
dešimts vaikų tarpe 5 ir 14 
metų amžiaus.

“Kiekvienas mes žinome, 
kaip skaudžiai paliesti yra 
mūsų vaikai. Vienas šešių me
tų vaikutis matė, kaip polici
ja suareštavo ir grandimis su
rakino tėvą ir išvežė kalėji
mam, Kitas astuonių metų vai
kas buvo kartu su tėvu nu
vežtas policijos stotin ir ten 
laikomas, kol kiti atėjo jį pa
siimti...

“Šitame trumpame pareiš
kime mes negalime įsigilinti 
Į plačius legališkus paaiškini
mus tų areštų ir persekioji
mų. Mes norime tiktai papras
tai ir trumpai keletą dalykė
lių pabrėžti apįe tą Smith 
aktą, kad įrodžius, jog žmo
nės yra persekiojami ir kali
nami už idėjas. Kaip anie ko
munistų vadai, kurie jau nu
teisti ir įkalinti pagal Smith ' 
aktą, šitie Baltimorės veikė
jai taip pat nuteisti už ‘mo
kymą’ ir ‘skelbimą’ savo poli
tinių įsitikinimų. Aukščiausio 
Teismo teisėjo Hugo Black 
žodžiais: ‘Šitie žmonės nebu
vo kaltinami pasikėsinimu nu
versti valdžią. Jie nebuvo kal
tinami jokiais darbais, sie
kiančiais nuversti valdžią. Jie 
netgi nebuvo kaltinami sa
kant arba rašant ką, nors, kas *1 '

siektų valdžios nuvertimo. Jie 
kaltinami, kad jie sutiko susi
rinkti, tartis ir spausdinti tū
las idėjas vėliau... Nežiūrint, 
kaip tie kaltinimai sufonųu- 
lųoti, čiopai yra iš anksto 
cenzūravimas žodžio ir spau
dos, ką daryti, aš tikiu, drau
džia Pirmasis Konstitucijos 
Pataisymas.’

“Tai reiškia, kad čia mes 
turime persekiojimą ir baudi
mą ne kokio nors veikimo, bet 
būsimą ją idėją ir žodžio tei
sės. šitie žmonės yra polici
niai kaliniai. Mes esame au
kos politinio persekiojimo. Ir 
už tai yra baudžiami ne tik 
tie, kurie kaltinami, b,et ir 
mes, ją šeimos. O kas dar 
svarbiau, jog tas paliečia 
kiekvieną amerikietį. Kalini
mas, persekiojimas žmonių ne 
už tai, ką jie kalba arba ma
no, bet už, tai, ką jie galį ą- 
teityje kalbėti ir 'galvoti, su
daro didžiausį pavoją visiems,

Kuomet vyrai ir moteris yra 
sodinami į kalėjimą už kovą 
dėl taikos, dėl lygių teisių 
negrams, dėl sustiprinimo 
darbo unijų, dėl darbo visiem, 
tai pasidaro pavojus kiekvie
no amerikiečio laisvei ir ge
rovei.”

Toliau savo atsišaukime 
šios šeimos stato tokius klau
simus :

“Ar įkalinimas komunistų 
pagelbėjo jums? Ar padėjo 
baigti karą? Ar padėjo su
grąžinti kainų kontrolę ? Ar 
padėjo sumažinti taksus, arba 
numušti pieno kainą? Ar jūs 
šiandien dėl to gyvenate ge
riau? žinoma, kad ne.”

Toliau nurodoma, kaip prieš 
Smitho aktą yra pasisakiusios 
beveik visos masinės liaudiš
kos organizacijos. Prieš Smi
tho aktą išstojo Amerikos 
Darbo Federacija, CIO, Natio
nal Association for the Ad
vancement of Colored People 
ir kitos. Amerikos Civilinių 
Laisvių Unija pasmerkė Smith 
aktą. Daugelis religinių orga
nizacijų, taip pat daugelis net 
komercinių laikraščių yra 
Smith aktą pasmerkę ir parei
kalavę jį panaikinti.

Šios Baltimorės šeimos su
siorganizavo ir palaiko ryšius 
ir veikia išvien su Smith akto 
aukomis kitose valstijose.

Jos prašo savo veiklai ir ko
vai finansinės paramos. Tie 
pinigai bus išleisti nupirkimui 
kalėdinių dovanėlių vaikams, 
kurių tėvai bei motinos ran
dasi kalėjime. Taip pat bus 
stengtasi suteikti pagalbos į- 
kalintųjų žmonoms, kad jos 
galėtų per šventes pasiekti 
savo draugus kalėjimuose ir 
su jais nors valandą kitą pra
leisti, su jais pasimatyti. Juk 
tūlos jų seniai nuo savo myli
mųjų atskirtos.

Baltimorės šeimos sako:
“Mes kreipiamės į jus su 

tuo įsitikinimu, kad Ameri
kos žmonėse atsakingumas ir 
žmoniškumas tebėra labai 
gyvas. Su jūsų pagalba mes 
galėsime parodyti mūsų vai
kams, kad jie nėra vieni, kad 
jie nėra apleisti ir pamiršti.

“Mes pasitikime, kad jūs 
atsiliepsite pagal savo išgalę. 
Bet nors doleris arba pora ‘do
lerių prisidės prie suteikimo 
mūsų vaikučiams linksmų 
švenčių.”

Atsišaukimo pabaigoje pa
tiektas adresas, kuriuo reikia 
siųsti aukas. Adresas yra 
toks:

Families of the Baltimore 
Smith Act Victims,

P. O. Box 262, W.albrook 
Station, Baltimore 16, Md.

Korespondentas.

tas.
Ward byla bus. svarbi. Ji 

sujudins daug darbininkų.
x Rcp.

Gražiai pagerbta visa šeįnva
Pereitą šeštadienį, vengrų 

svetainėje, North Side, įvyko 
jaukios iškilmės pagerbimui 
Petro Deveikio, uolaus veikė
jo LDS. Svečių buvo daug. 
Tvarką vedė Ona Remeikienė.

Nuoširdžiai pagerbti 
ne tik Petras, bet ir Vincė De
veikienė, sūnūs Mike ir Ed- 
wardas ir jų žmonos. Prisi
minta tie laikai, kada Pavei
kiai gyveno ir darbąvosi West 
Frankforte. Susirinkusių tarpe 
buvo daug buvusių mainierių.

Savo linkėjimus Deveikiam 
pareiškė Rugienius, Urmopie- 

j nė, Casko, Zutra, Vaičikonie- 
nė, Botyrienė, Jankus, Prūsei- 
ka, Morkūnas, Cook, Andru
lis.

Petras pasakė jautrią kal
bą, prisimindamas savo paty
rimus ir dėkodamas visiems. 
Vincė Deveikienė, marčios 
Rose ir Virginia, sūnūs Mike 
ir Edwardas taip pat tarė pa
dėkos žodžius — svečiams ii* 
šeimininkėms, Morkūnienei ir 
kitoms.

Petras ir Vincė apsivedė 
4917 metais. Gražus ir taikus 
buvo jų sugyvenimas.

Šeimos Gerbėjas

Laisvės metinis koncertas 
šiemet bus lapkričio-Nov. 9-tą, 
Liberty Auditorium, 1 10r06, 
Atlantic Ave., Richmond, Hill, 
N. Y.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei »e, 
tai pasirūpink gauti.

Montello, Mass.
Mirė Laisves skaitytojai

Michael Kučinskas, 1$ 
metų amžiaus, gywta po 
num. 4 Aįger S,tų Brocktų- 
ne, mirė rugsėjo. 23,d. Ve? 
lionis pirmiau gyvena Mam 
telloj, užlaikė grūdų išvė- 
žįojimo biznį (Grain Co.) 
pęr 20 metų. Vėliau laikė 
užeigą, darė gerą biznį. 
Vieta vadinosi “Montello 
Cafę.” Velionis sirgo ąpię 
metus laiko. Paliko liųde- 
syj sūpų, marčią ir 7 anū
kus. Palaidotas su, mišio- 
mis šv. Kalvarijos kapinė
se.

.MM « i“ -

Spalio 10 d. po operacijos 
mirė Ludvikas Yucas, gyve
nęs po num. 147 Aimes St. 
Velionis prikląusė pne Šv. 
Roko Pasaįpįnės Draugys
tės, Lietuvių Piliečių Klubo, 
Vienybės Draugystes, Liet. 
Tautiško Namo Draugo ves 
ir prie Stoughtono Liet. 
Tautiško Namo Draugovės. 
Palaidotas sų rnišiozuįs $V.. 
Kalvarijos kapinyne. Pa
liko liūdesyj savo mylimą 
žmoną Antosę Yucas, pus* 
brolį W. Yucas, Norwoode, 
in kitus gimines ir draugus. J 
Velionis buvo . gero budo 
žmogus, su visais gražiąi 
sugyveno, to,dėl ir. į karpis 
jį palydėjo daug žmonių įr 
daug lankė šermenis. Buvę 
daug gražių gėlių prįę grį- 
bo.’ *

Į Philadelphieciai Kviečia į Puikų 

j BANKETU IR KONCERTĄ 
į Kuris Įvyks Sub., Lapkričiu (Nov.) 23 
( RUBA HALL
į 414 Gvęeų Stv PhjladęlpMįjoi

Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

I
Šiš puikus pokylis rengiamas p^ipuoįamąi su Lai
svės’ vajum ir ątžymėjimui gimtadienio draugo A. 
Šmito, kaipo vieno iš. senesniųjų lietuviu visuomeni
ninkų pažangiųjų veikėjų įr gabiausio; “Lą.isves” 
j platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d." A.

Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kom 
> certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Ivą-. 

nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėluųios.
Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir 

l A.L.D.L.D. 10,-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
I už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.
I Rengiino Komisiją.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Chicago, Ill.
Unijos lyderio areštas 
žygis prieš streiką

Harold Ward o areštavimas 
primušime žmogaus iki mir
ties yra neteisingas ir daroma 
tikslu kenkti streikui Interna
tional Harvester įmonėse, sa
ko Civilių Teisių Kongreso pa
reiškimas. '

Ward’s yra sekretorius lo- 
kalo 108, Farm Equipment 
unijos, kuri prisidėjus prie 
United Electrical Workers u- 
nijos.

Lester Davis, CTK sekreto
rius savo pareiškime sako, 
jog Chicagos policija vėlei de
monstruoja savo lojalumą in
dustriniams bosams.

Jis primena, kad 1894 me
tais, laike gelžkeliečių streiko, 
buvo suimtas klastingu kalti
namu' E. V. Debsas.

Davis sako, kad negrai 
ypač turi kovoti prieš pasimo- 
jimą ąnt Harold Wardo, neg
ro unijos pareigūno.

Visi International Harves
ter darbininkai taipjau turi 
stoti gyniman savo unijos 
veiklaus nario ir viršininko, 
' Prieš mirsiant primuštasis 
Wm. Foster dar kalbėjo, bet 
sąkė jis nepažinojo jo užpuo
liko. Fo^teris negi galėjo ne
pažinti unijos viršininko. Už- 
,puolikas matyti buvo1 kas ki

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. Rudą0 HM Čia pąL*' 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto, Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų. . ‘

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

No. 2. M. ŠVILPĄ SALVĘ (for external pains). Tąi mos.tis puo, įvai
rių skausmų: 'kojų, rankų, sprando, reumątiškų sąnarių skausmų. $1,.5P 
už 3oz. %

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kainą $1 ųž 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelsti ąreįt nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles), ši mqptis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai ątąirądjj^jųs Pilęs ęr 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtunjo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudokite pagąl nurody
mus'.

Su užsakymais siųskite Money-Orderiųs. . Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30ę stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant; Park ir Hudson; Governor if 
Sheldon gatvių^ ■ •

Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Con*, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St.; Hartford, Conn.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

- T «

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modemišką patarna
vimą. Patogiai ir graliai moęiemy&ąį įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite pątępkįįti.

1113 Mt. Vernon St., Philą., Pa.
Telefonas Poplar 4110, > į

• : » , ' *1

i
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Užkvietimas Netekus darbo
LDS 46-ta kuopa rengia ko

mediją “Trys Mylimos.” Vai
dinimas jvyks 23 dieną lap
kričio (Nov.), ^Liberty Audi
torijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Prašome visus pasižymėti 
tą dieną. Komedijai vadovau
ja Jonas Juška ir aš manau, 
kad komedija pilnai užganė
dins visus atsilankiusius.

Prie šios komedijos pasta
tymo dar yra svarbu tas, kad 
vaidyboje dalyvauja jaunuo
liai. Taipgi bus duetų, dekla
macijų, kuriuos irgi išpildys 
jaunuoliai. Taigi, kviečiame 
visus atsilankyti, o pamatę, 
nesigailėsite. Kviečia,

Komisija.

Jau Kalėdos?
Dar ne. Bet Brooklyn©’paš

to viršininkas Quigley įspėja 
pradėti rūpintis siuntiniais jei 
norime užtikrinti gavimą pirm 
švenčių. Tolimiesiems Ry
tams laiko riba nustatyta ne 
vėliau lapkričio 1-mos, Euro
pai 15-tos, Pietų Amerikai 
22-ros.

Darbininkų programa 
televizijoje spalio 28-tą

Darbininkar iš šapų ir rašti
nių kalbės už taiką, už darbus 
ir už darbininkų ir progresy
vių kandidatus j prezidentą ir 
vice-prezidentą— už Hallinan 
ir Bass.

American Labor Party pin 
mininkas Vito Marcantonio 
pristatinės kalbėtojus. Taipgi 
dalyvaus paskilbę menininkai 
Earl Robinson, Karen Morley 
ir Lloyd Gough.

• Programa įvyks spalio 28, 
7:30 vakaro, Channel 5 iš sto
ties WABD.

Moterys suėjo nešinos 
dovanomis parodai

• Amerikos tautinių moterų 
p a r oda (Exposition) ir ba- 
zaras tebebuvo dar už viso 
mėnesio kuomet Moterų Ap- 
švietos Klubo narės susirinko 
į Liberty Auditoriją paskiau
siam šdvo susirinkimui. Ta
čiau daugelis jau atnešė pun
delius dovanų. O kitos tiktai 
raportavo, ką jos dovanos. 
Visos su didžiu entuziazmu 
pasižadėjo dirbti.

Kas ką atnešė, tikiuosi, pa
skelbs pati komisija vėliau. 
Tuomi tik norėjau parodyti, 
kad Richmond Hill—Brookly- 
no organizuotos lietuvės mote
rys įvertina bendrąjį moterų 
darbą tautų §ugyvenimui, 
draugingumui ir taikai.

Pirmaujančiųjų brooklynie- 
čių . entuziazmas parodo, 
kaip gražu būtų, kad visos 
kitos brooklynietės ir iš kitų 
miestų draugės prisidėtų, at- 
siųstų-atneštų kad ir po mažy
tę dovanėlę.
Apie parodos-bazaro pobūdį

Visų tautų moterys steng
sis išstatyti parodai ką nors 
tokio, kas atžymės jų tautinį 
charakterį. Kai ką turės tiktai 
parodyti. Tačiau visos sten
giasi dovanoti pačios ir surin
kti tarp gerų prietelių viso
kiausių dailės kūrinių ir šiaip 
naudingų daiktų pardavimui 
parodos - bazaro stotelėje 
(booth). Tų pardavimų paja
mos skiriamos geriems tiks-

LAISVĖS KONCERTAS
/įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:80 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

NewWto^M^TZlnitn
.  ....... ...... . ...................... —   , ............... ■.—* 1 " .‘jau

Stabdo studentų 
protestus

Queens Kolegijos Studentų 
Taryba praėjusią savaitę bu
vo priėmusi stiprią rezoliuci
ją protestui prieš atstatymą 
profesorės Veros Shlakman. 
Taipgi stipriai pasmerkė Mc
Carr an o tardytojus, kaipo 
gręsmę mokslo laisvei.

Praėjusį pirmadienį į stu
dentų tarybos posėdį atėjo ko
legijos prezidentas John The
obald ir per pusantros valan
dos argumentavo prieš tą re
zoliuciją.

Rezoliucija buvo adresuota 
Theobaldui ir Dr. Ordway 
Tead, Aukštesniojo Mokslo 
Tarybos viršininkui. Theobald 
jau buvo gavęs tos rezoliuci
jos kopiją. Jis tuojau pasi
šaukęs studentų tarybos vir
šininkus ir studentų dviejų 
laikraščių redaktorius reika
lavo rezoliucijos nespausdin-, 
ti. To pasėkoje ir įvyko tas iš 
naujo persvarstymas* rezoliu
cijos. Po ilgų ir karštų disku
sijų Studentų Taryba sutiko 
savo pareiškimą iš naujo per
žiūrėti.

Theobald savo pareiškimuo
se kaltino studentus “įtardi- 
nėjime” kolegijos viršenybės, 
kas esą panašu “partinei lini
jai.” Ir teisino save ir virše
nybę dėl atstatymo kolegijo
je per 15 metų dirbusios pro
fesorės, kuri buvo viena myli
miausių mokytojų. Ji tapo at
statyta dėl to, kad, remdamo
si Konstitucijos leista teise, 
atsisakė atsakinėti politinius 
klausimus.

Theobaldo ilga kalba, teisi-’ 
nanti prašalinimą mylimos 
mokytojos ir grasinanti stu
dentams, vargiai studentų pa
sipiktinimą sušvelnino. Jo grą- 
sinimas “žinokite, ką darote,” 
nieko neįtikino. Studentų Ta
rybos tūli nariai susirinkime 
jam akysna sakė ir išėjo iš 
susirinkimo kalbėdamiesi, kad 
kolegijos viršininkas nori už
gniaužti studentams teisę pa
sisakyti jiems svarbiais klausi
mais. S. P.

Miestinis dūmų kontrolės 
viršininkas Christy ragina su
griebtus lapus sudėti į atmatų 
bačkas, nedeginti. > 

lams .
Išeinant iš to reikalo brook

lynietės klubietės prašo ir ti
kisi visų širdingiausios para
mos. Dovanos gali būti dide
lės, gali būti mažos, bet nau
jos ir geros, tinkamos tam, 
kam tie daiktai buvo paga
minti.

Greta daiktų, laike bazaro 
moterys prašys visokiausių 
valgomų skanumynų ir kas
dieninės duonos. Savo stotelė
se parduos sandvičius, pyra
gus, pyragaičius, saldaines, 
vaisius, sūrius. Taigi lauks ir 
tokių dovanų.

Paroda - bazaras jau neto
li. Laikas pradėti rūpintis a- 
pie dovanas. įvyks lapkričio 
(Nov.) 15 ir 16-tą dienomis, 
Yugoslav Hall, 405 W. 41st 
St., New Yorke.

Klubiete.

Tūkstančiai pikietuoja 
mokytojų teisėjus

Miestinei švietimo Tarybai 
vykdant McCarrano komisi
jos pažymėtų mokytojų perse
kiojimą teisimu ir šalinimu iš 
darbo, patalpos buvo perpil
dytos norinčiais mokytojus 
užtarti. O išlaukyje ties tary
bos raštine, 110 Livingston St., 
Brooklyne, nuo 4 iki 7 valan*- 
dos vykdytame pikiete daly
vavo tūkstančiai mokytojų, 
studentų ir tėvų ir mokytojų 
organizacijos narių.

Protesto demonstracija bu
vo milžiniška, pirma tokia bė
giu pastarųjų kėlerių metų 
kovoje prieš varžovus moky
tojų ir mokymo laisvės, prieš 
bandymus sunaikinti Mokyto
jų Uniją. Ir kovinga demon
stracija. Visa raštinės sritis 
buvo apsupta. Išsirikiavę dvi
gubomis eilėmis demonstran
tai, didelėje daugumoje jau
ni, nešė plakatus su ©balsiais 
ir šaukė šūkius. Tarpe dauge
lio kitų, buvo toki šūkiai:

“Give' our teachers higher 
wages — not witchunts;” 
“McCarran and McCarthy — 
two peas in a pod“Dr. Jan
sen, we want more teachers 
like the eight you suspended.”

Demonstrantų delegacija 
bandė pasimatyti su tarybos 
pirmininku Andrew G. Clau-

FILMOS - TEATRAI 
r

Naujausia Chaplino filmą 
“Limelight”

New Yorke vienu kartu 
dviejuose teatruose spalio 23- 
Čią pradės rodyti naują Char
les Chaplino filmą • “Lime
light,” kuriai iš anksto gali
ma užtikrinti ilgą amžių, kaip 
kad ir visų Chaplino filmų.

ši Chaplino filmą nėra ko
medija, yra draminė. Tačiau 
joje Įpinta ir komedijos —to
kios tikros komedijos, jog ga
li iš juoko apsiverkti lygiai 
taip, kaip ir paniręs tikrume 
j© dramos.

“Limelight” vaizduoja ar
tistą komiką aktorių. Vaiz
duoja jį tokioje tikrovėje, 
kokioje randasi tūkstančiai 
Amerikos aktorių. Tačiau 
veiksmo pagrindu jis vaizduo
ja Londoną.

Senstelėjęs aktorius (vaidi
na pats Chaplinas) niekur 
negali gauti teatre vietos. 'Te
atrų statytojai visi sako, kad 
jis per senas, nebe tas, kuo 
buvo. Tačiau jie nepažvelgia 
į save — nemato, ar nenori 
matyti, kad jam brukama to
kia netikrovinė, negyvenimiš
ka medžiaga, jog niekas pa
saulyje su tokia medžiaga ne
galėtų iššaukti juoko. Taip ir 
skursta buvęs teatro žvaigž
dė. Sui juo kartu skursta ii 
teatras.

Daug dramos taipgi iššau
kia aktoriaus santikis su jau
nuole teatrupse šokėja Terry 
(Claire Bloom). Ji, buvusi 
kelyje į žvaigždines roles, su
žino, kad už jos mokslą sesuo 
užmoka prostitucijos keliu, 
nes ji kitaip neturi iš ko auk
lėti sesers talentą. Išgąstinga, 
susirgusi, suskurdusi, jauna 
šokėja bando nusižudyti.

Gražuolę nuo mirties išgel- 
bsti išmestasis iš teatro akto
rius. Slėpdamas nuo jos savo 
neturtą, jis stengiasi jaunolę 
sugrąžinti į sveikatą ir teat
rą, į gyvenimą. Bet širdis am
žiaus neklausia. Mylėdamas 
kaipo žmogų, įsimyli ją kaipo 
mylimąją, o jinai taip pat įsi
myli jį. Aktorius kenčia dėl 
to, jog jis skaito jos meilę e- 
sant iš dėkingumo ir kad ji
nai — pavasaris — priklauso 
jaunime, o ne su juomi, gy
venančiu saulėleidį.

Pagaliau, jinai atsižymi 
scenoje. Ji puotose sodinama 
greta teatro didžiųjų. O jos 
gerasis globėjas pasislepia ir 
gyvena grojimu praeiviams, 

sen pirm tarybos posėdžio. Su 
ponu Clausen pasimatymo 
neturėjo, tačiau delegacijos 
vadas Leon Straus tarybai 
perskaitė demonstracijos ren
gėjų pareiškimą. Jame sako:

“Mes negalime nepastebėki, 
kad visi tie prašalintieji iš pa
reigų yra vadai arba ir eili
niai Mokytojų Unijos nariai. 
Kaipo'unijistai,.mes į tai žiū
rime kaipo į unijos žudymą.

“Jeigu jau šalinti iš parei
gų ką nors, tas turėtų būti 
pradėta prašalinimu Tarybos 
nario George Timone dėl Tu 
menės pasidabojimo fašistu 
Franco ir dėl jo artimai ben
dradarbiavimo su McCarrano 
Komitetu.”

—o—
Ragangaudžiams patikėtas 

.politinės galios kirvukas pra
ėjusį ketvirtadienį oficialiai, 
nukrito dar ant dviejų -moky
tojų, kurie atsisakė atlikti po
litinę išpažintį McCarrano ko
misijai.

Paskiausiais dviemis yra 
Morris Seltzer, matematikos 
mokytojas ^Harlemo Junior 
High School per 18 metų, ir 
Irwin Glucksman, komercinės 
dailės mokytojas Grady Vo
cational High School, Brook
lyne, per 15 metų. Rep.

elgetos grašiais, kad jai ne
kliudytų gyventi. Vienok gra
žuolė jį susiranda.

Teatro įžymieji susijaudi
na, surengia jo paramai va
karą, kurio programoje lei
džia jam pačiam suplanuo
ti ir suvaidinti aktą. Jis atsi
žymi tokiu pat pasisekimu, 
kaip seniau. Bet iškentusi 
daug skausmų jo širdis neat
laiko svaiginančio džiaugsmo. 
Jo gyvenimas baigiasi taip, 
kaip Chaplinas linkėtų sau. 
O jis yra pasakęs, kad “gal 
būt aš mirsiu gamindamas 
filmas.”

•
Chaplinas gali tikėtis ga

minti filmas iki mirties. Tą 
laimę jam užtikrina tas, kad 
jis pats rašo scenarijus, pats 
diriguoja ir turi ištekliaus ga
minti. Su šia filmą jis pavaiz
davo tos laimės neturinčius 
aktorius, kurie* taip pat, kaip 
ir jis, visa siela gyvena teat
re, bet yra iš jo išstumti. Tuos 
aktorius, kurie dėl nedarbo ir 
persekiojimų yra žudomi dva
siniai ir gyvybiniai.

“Limelight” — nuostabiai 
graži drama. Joje taip pat 
vaidina įžymias roles du jo 
jaunuoliai sūnūs Sydney ir 
Charles, Jr., o pat pradžioje 
matosi* trys iš keturių jo ma
žųjų vaikų. .
“Limelight”, rodo vienu kar

tu dviejuose teatruose: Astor, 
prie Times Square, ir Transe 
Lux, prie 60th St. ir Madison 
Ave., New Yorke. Rep.

Ray MillanU, vaidinąs šnipo rolę filmoje “The Thief,” 
nekantriai laukia kol Rita Gam atsitrauks nuo to tele
fono. Rbdoma Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New 
Yorke. Scenoje asmenų aktai. Filmą yra skirtinga nuo 
kitų naujųjų tuomi, kad ji nekalbama, be žodžių.

Demokraty Klubas 
užgyrė Bianchi

Vesillo Demokratų Klubo 
taryba užgyrė William, J. 
Bianchi, American Labor Par
ty ir Civil Rights Party kan
didatą į New Yorko Valstijos 
Senatą. Bianchi kandidatuoja 
iš 22-ro senatorinio distrikto. 
Bronx.

Demokratų, o taip pat ir 
republikonų partijos aukštie
ji viršininkai prieš Bianchi 
išstatė savo parinktinius kan
didatus. Bet eilinių simpatijos 
vis daugiau krypsta ' paremti 
senatorių Bianchi. Už ką? Už 
“jūsų puikų progresyvi re
kordą už darbininkus,” pa
reiškė eiliniai demokratai, už
girdomi jo kandidatūrą.

Areštuotų užvaduotojas
Brooklyne suimtas gemblc- 

rių agentas Jack Weinstein. 
Jis prisipažino turįs rekordą 
2d nuteisimų ir tiktai vieną 
trumpą laikotarpį kalėjime 
buvęs. J teismą jis daug kartų 
stojęs už kitus, kaipo pava
duotojas. Teisėjas ragino jį 
pasakyti, kas tie užvaduotieji. 
Kada jis nepaklausė, pakelė 
jo kauciją iki $15,000.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Draugijų Sąryšis, įvyks sek
madieni, Lapkričio-Nov. 9, Ispanų 
svetainėje, 25th ir Vernor Highway. 
Durys atdaros 4 vai. popiet, pro
grama prasidės 4:30.

Programoje dalyvauja geriausi 
dainininkai iš lietuvių: L. Tonikas 
iš New Yorko, Estelle Bogden ir 
Helen Kwain iš Chicagos. O Detroi
to Oktetas bus su naujomis daino
mis; Clarence Erickson, sesutės Gu- 
giūtės ir daugiau dėtroit iečių.

Nepasilikite namie tą dieną nei 
vienas, visi būkite Ispanų salėje ir 
išgirskite tą gražų koncertą.

Kviečia Bendras Komitetas. 
(211-213)

Darbininkų radio 
programos

Rinkiminiais ir bendrai 
darbo žmonėms reikalais 
(taikos, civilinių teisių) į- 
domių kalbų galima išgirsti 
pasiklausius šių radio prog
ramų :
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 WLI1B. O vakaro
9 :05 kalbės Mary Morris iš 
stoties WMCA.

Lapkričio 3-čios vakaro
10 :05 kalbės Claudia Jones 
iš stoties WMCA.

Stotis WLIB gaunama 11.9 
ant jūsų radio. Stotis 
WMCA—570. Abi girdimos 
toli užmiestyje.

Bernhard Zola, 62 metų, 
maliorius, praėjusį trečiadie
nį tapo atstatytas, iš darbo 
prieplaukoje. Savo nelaimės 
jis buvęs taip priblokštas, 
dėl jos viską kitą užmiršęs, 
kad pats paėjęs po atvažiuo-

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

CARPENTERS for finish work 
only, erection of marlite wall board. 
Good pay, good working conditions. 
Only experienced men need apply. 
Apply Monday thru Friday. See 
Mr. Chavis, J. ROSENTHAL & SON, 
1841 N. 2nd St.

(211-217)

CARPENTERS and SHEATERS, 
experienced; steady work, lop work
ing conditions, good pay. Apply in 
person, see Mr. Wilson Dailey. MEA
DOWBROOK CORP., Cooper &. Ce
dar Avenues, Pennsaukcn, N. J.

(211-213)

F.urnace Mechanics to do forced 
air and gravity furnace work. Good 
opportunity for right man. Year 
round work; top wages. Apply: 
SHIELDS, 2303 N. Howard St.

(210-216)

USED CARS 
AUTO MECHANIC

Experienced on all makes. Good 
working conditions. Qualifications: 
honest, sober and steady. See J. 
MOONEY at used car lot.

RANDOLPH CHEVROLET INC.
Ferry Ave. one block south of Had
don Ave., Camden. Applicants inter
viewed daily.

(210-212)

Oil Burner Men with knowledge 
of both pressure and gravity type 
burners. Top wages; steady work 
for right man. Apply: SHIELDS, 
2303 N. Howard St.

(210-216)

Farmer. Single preferred for ge
neral farm work; all year round. 
Room and board if desired.

Phone Newtown 3470.
(210-216)

LEATHER WORKERS. Glazers 
and Fixers on Bower Glazing ma
chine. Good wages; steady work: 
apply or phone: IMPERIAL GOLD 
& SILVER KIT, 100 W. Nicholson 
Rd., Audubon, N. J. Linden 7-7640. 

(210-216)

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. Phone Mr. Stevens, Mt. Holly 
1083.

(268-212)

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)

PORTERS
Apply

HOWARD JOHNSON’S 
On N. J. Turnpike 

Kresson Rd. Haddonfield.
(208-211)

FEMALE
GENERAL OFFICE WORK, ex

perienced young lady, new modern 
air conditioned office. 40 hour week, 
steady work, good surroundings, 
plus good pay, apply in person. 
GROSS PLUMBING & RUBBER 
CO., 135 S. 2nd St.

(211-213)

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.

(211-213)

CANDY PACKERS. Must be ex
perienced in fancy packing. Day and 
bight work. Steady work; good pay. 
Apply in person.
WALDRON’S CANDIES, INC. 1657 
Meadow St. (off 4600 Frankford 
Ave.

(210-212)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)-An trad., Spalio-October 28, 1952 
/ .

jančiu sunkvežimiu. Pavojin
gai sužeistas. Vairuotojo ne
areštavo. Zola dirbo Pelham 
Painting Co. darbą prieplau
koje ties Little W. 12th St., 
New Yorke .

Miestinė paklydusioms auto 
prieglauda išpardavė 18 auto. 
Už juos (bendroje sumojįpl^ 
gavo $1,147. Aukščiausia kaf- ’ 
na už vieną buvo $575, že
miausia $16.

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8S42

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberla!

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-S172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

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

i

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. 7-6233




