
Klaida!
Kaip kas balsuos.
Pietų Afrikoje.
Bus Audrų.

Rašo R. M1ZARA

Yra žmonių, kurie pasidi
džiuodami sako:

— Aš nebalsuosiu, nes vis- 
vien balsavimais nieko nelai
mėsi !

Tai didelė klaida.
Balsuoti reikia.
Kuris asmuo , balsuoti turi 

teisę ir jos nenaudoja, didžiai 
nusideda sau ir savo kraštui.

—o—

Kyla klausimas: už ką bal
suoti ?

Aišku, kiekvienas pilietis, 
pagalvojęs, turi pats apsisprę
sti?

Liberalai, susispietę aplink 
niūjorkiškį dienraštį Compass, 
daug maž šitaip* sako :

—Mes manome, jog Steven- 
sonas yra geresnis už Eisen- 
howerj, todėl mes balsuosime 
už jį. Bet mes norime, kad ir 
Progresyvių partija gautų 
jfiiug balsų—protesto balsų,— 
todėl mes, pabalsavę už Ste- 
vensoną prezidento vietai, bal
suosime už Corliss. Lamont, 
esantį Amerikos Darbo Parti
jos sąraše, senatoriaus vietai.

Liberalai nori, kad būtų ir 
“vilkas sotus ir ožka čiela.”

Tą jų nuomonę smarkiai 
kritikuoja buvęs kongresma- 
nas Vito Marcantonio.

Marcantonio sako:
— Pažangiajai visuomenei 

vienintele išeitimi yra balsuo
ti už visą Progresyvių partijos 
sarašą.

—o—
1948 metais Amerikos Dar

bo Partija New Yorko valsti
joje gavo apie 500,000 balsų.

šiemet ji žada gauti dau
giau.

* šios partijos rinkiminis mi
tingas, įvykęs praėjusį pirma
dienį Madison Sq. Garderie, 
parodė didžiulę jos įtaką pa
žangiojoje visuomenėje.

Tik pagalvokite: įėjimas į 
salę asmeniui buvo nuo 60 c. 
iki $3.60, na, o didžioji salė 
buvo pilna žmonių!

—o—

Pabuvojęs ilgokai Pietų Af
rikoje, amerikinis korespon
dentas, A. T. Steele, rašo:

20 procentų baltaveidžių 
negalės visuomet valdyti 80 
procentų juodaveidžių.

Anksčiau ar vėliau, Mr. 
. Steele rašo, įvyks sprogimas, 

įvyks kas tokio, ko nenumato 
nei Malanas nei kiti rasistai, 
šiandien žiauriai laiką pries- 
pandoje ir pažeminime neg
rus, pusiau negrus ir indusus.

Tik pagalvokime: virš 
2,000,000 baltaveidžių laiko 
baisioje priespaudoje 10,000,- 
000 spalvotų žmonių.

Pastarieji žiauriai išnaudo
jami ekonomiškai, neturi poli
tinių teisių, slopinami kultū
riškai !

Taip ilgai būti negalės!
—o—

Kol kas Pietų Afrikoje ne
baltųjų žmonių judėjimas 
prieš nacionalistų partijos 
valdžią yra pasyvus.

Tačiau, jau ir šiuo metu pil
ni kalėjimai žmonių.

Spėjama, jog neužilgo ne
baltieji iŠ pasyvaus persimes į 
aktyvų judėjimą.

Bijomasi, idant komunizmo 
idėjos neįsigalėtų prispaus
tuosiuose ir pavergtuosiuose. 
Tuomet, sako Mr. Steele, ra
sistams gali būti blogai.

Pietų Afrika—turtinga ša
lis. Klimatas ten panašus į 
Kalifornijos. Kai prispaustieji 
pasipurtys, jie liks to turtingo 
krašto viešpačiais, nes jiems 
jis teisėtai ir priklauso.

T -o-
Tuo pat metu Kenya pro

vincijoje, britų valdomoje, 
negrai taipgi bruzda. Anglai 
siunčia savo pastiprinimus, 
gaudo Mau Mau orjfanizaci-
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EUROPIEČIAI RAGINA 
SVARSTYTI KORĖJOS 
LIAUDININKŲ PLANĄ
Šiaurinė Korėja siūlė, kad be šališki kraštai tvarkytų 
apsikeitimą belaisviais; amer ikonai atmetė pasiūlymą
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ROSENBERGAI ĮTEIKĖ 
NAUJĄ APEUIACIJĄ 
AUKŠTAJAM TEISMUI

Sako, jog žemesnis teismas pasidavė karinei isterijai, 
nusmelkdamas juos mirti neva kaip atominius šnipus

London. — Anglija ir ki
ti europiniai Amerikos tal
kininkai daro spaudimą 
Amerikai, . kad rimtai 
svarstytų šiaurinės Korė
jos liaudininkų pasiūlymą 
dėl belaisvių grąžinimo. .

Korėjos liaudininkų ko- 
mandierius gen. N am H 
spalio 8 d. siūlė ameriko
nams, kad neutr.alės (neka
riaujančios.) šalys tvarkytų 
apsikeitimą belaisviais, ir 
kad jie būtų grąžinami na
mo sekančiu būdu:

Amerikonai ir Šiaurinė 
Korėja privalo pristatyt vi
sus karo belaisvius į ne
ginkluotą ruožtą. Vienų ir 
kitų belaisviams turi būti 
pranešta, kad jie bus grą
žinami į ramų civilinį gy
venimą namie.

Amerikonu laikomi be
laisviai — Korėjos liaudi
ninkai ir kinai — privalo 
būti suvesti Į vieną stovy
klą, o Korėjos liaudininkų 
paimti belaisviai — ameri
konai ir jų talkininkai — 
turi būti sugabenti į kitą 
stovyklą. Abidvi stovyklos 
turi būti sudarytos nugin
kluotoje vietoje, dėl kurios 
susitars amerikonai ir šiau
rinės Korėjos liaudininkai.

Neutralių kraštų atsto
vai privalo tarpininkauti 
dėl belaisvių apsikeitimo. 
Tie atstovai turi tėmyt, kai 
bus apklausinėjami belais
viai, ar. nori grįžti namo, 
ar pasilikti nelaisvėje. Su
lig to belaisviai ir galėtų 
būti grąžinami namo arba 
paliekami pas jų suėmėjus.

Tai tokį Šiaurines Korė
jos pasiūlymą amerikonai 
be svarstymo atmetė ir ne
ribotam laikui pertraukė 
derybas dėl paliaubų.

Ne tiktai Anglija, bet ir 
kiti vakarų Europos kraš
tai daro spaudimą Jungti
nėms Valstijoms, kad per
svarstytų šį pasiūlymą.

Amerikonai tiktai patys 
kvotė savo stovyklose be
laisvius ir sako suradę, kad 
apie pusė jų atsisaką namo 
grįžti.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai tvirtina, jog 
amerikonai tik varu ir bau- /

Nei republikonai nei 
demokratai nežino išeities 
iš Korėjos karo

( Washington. — Nei de
mokratai nei republikonai 
nežino, ką daryti su Korė
jos karu, sako Lu dwell 
Denny, Scripps - Howard 
laikraščių rašytojas. Nei 
vieni nei kiti nesuranda, 
kaip galima būtų tą karą 
laimėti, ar bent dailiai iš 
jo išeiti. »
jos narius ir juos žiauriai bau
džia.

Bet ar tai pavergtų žmonių 
judėjimą sulaikys?!

ginimais privertę kai ku
riuos belaisvius sakyti, kad 
jie nenorį grįžti ir “mirti
nai kovos” prieš bandymą 
grąžint juos namo.

Amerikos gi valdžia sa
ko: — Niekuomet per prie
vartą negrąžinsime neno
rinčius grįžti belaisvius.

Eisenhoweris veikia 
kaip milijonierių 
įnagis, sako Trumanas

Hibbing, Minn. — Prezi
dentas Trumanas nupiešė 
Eisenhowerj kaip belaisvį 
milijonierių trustų ir Naci- 
onalio Fabrikantų Susivie
nijimo.

Trumano kalbos klausėsi 
ir daugelis geležies mainie- 
rių. Jisai sakė, gal Eisen
howeris, republikonų kan
didatas i prezidentus, nesu- 

1 pranta, kad jis -tarnauja 
milijonieriams' prieš, visos 
šalies gerovę. . Eisenhowe
ris, būdamas ąrriiijos ofi- 
cierium, nejuto baisiosios 
republikoniškos 1 Hooverio 
laikų krizės. Bet gal Ei
senhoweris ir sužiniai pa
sijungė godiesiems didžiau
siu pelnų milijonieriams, 
sakė Trumanas. Už tai jie 
milijonais ant milijonu do- 
lerių pila pinigus, kad Ei
senhoweris taptų išrinktas 
prezidentu.

Trumanas užtikrino, kad 
jis neturi neapykantos 
prieš milijonierius, bet tik 
priešinasi jų pasimojimui 
užviešpatauti visus šalies 
reikalus. -

. Trumanas taipgi įspėjo, 
kad jei Eisenhoweris lai
mėtų, tai būtu laimėjimas 
ir ragangaudžio republiko
nų senatoriaus McCarthy’©. 
Tad’a mccarthyzmas “ban
dytu nužudyt visas ameri
kiečių teises ir laisves.”

Japonija pavaro visus 
Sovietų korespondentus

1 • 4 .

Tokio. — Japonų valdžia 
įsakė visiems Sovietų spau
dos. korespondentams išsF' 
kraustyti iš Japonijos ne 
vėliau kaip po vieno mėne
sio.

Mėginama sulaikyt anglą 
atakas prieš jankius

Manchester, Anglija. — 
Amerikos karininkai čia 
tarėsi su anglų Mancheste- 
rio policija, kaip sustabdyt 
jaunų “padaužų” žygius 
prieš amerikonus.

Pastaruoju laiku anglų 
•jaunuolhj “gengės” tris 
kartus atakavo mieste ame
rikinius lakūnus pagaliais, 
peiliais ir nudaužtais bute
liais.
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M. Svinkūniene, iš Waterbury, Conn., prisiuntė at
naujinimų ir gerokai pakilo punktais. Ji veržiasi į pir
mą vietą,—tad camdenietis vajininkas turės daugiau pa
dirbėti, kad išlaikyti savo pirftią vietą.

J. Kairys, Brooklyn, N. Y., padidino punktus su at
naujinta prenumerata.

Naujai Į vajų įstojo du geri vajaus darbuotojai, pri- 
(Tąsa antrame pusi.)

VALDŽIA BANDO TAKSAIS 
SUNAIKINTI PRIEŠINO,/ 
FRANKUI ORGANIZACIJĄ

New York. .— Federalė 
valdžia reikalauja, kad 
B e n d r asis Priešfašistinių 
Pabėgėlių Komitetas sumo
kėtų $307,000 “užtęstų tak
sų” nuo 1942 iki 1949 me
tų. Per tą laikotarpį komi
tetas surinko ir išleido dau
giau kaip milijoną dolerių, 
remdamas Ispanijos respu- 
blikiečius, pabėgusius n u o 
Franko fašistų valdžios.

Priešfašistinis Komitetas 
už tuos pinigus gabeno pa
bėgėlius iš Francijos bei 
kitų kraštų į tinkamesnes 
jiems gyvdn.ti šalis. Šelpė 
bėglius maistu, drabužiais 
ir teikė jiem medikai ę pa
galbą.

Taigi komitetas, kaipo 
labdaringa organizacija, 
nedaranti sau pelno, turė
jo būti paliuosuota nuo 
taksų.

Višinskis vaišino 5 
“neutralių“ atstovus

United Nations, N. Y. — 
Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višins
kis savam bute davė pokylį 
penkių “neutralių” (bepu- 
siškų) šalių atstovams 
Jungtinėse Tautose — In
dijos, Burmo's, Pakistano, 
Irano ir Indonezijos dele
gatams.

Dalyvavo ir Lenkijos ir 
sovietinės Ukrainos atsto
vai.

London. — Anglai šiuo 
tarpu lygiomis deda pini
gus i lažybas už Eisenho- 
werįd ar Stevensono išrin
kimą prezidentu.

O kad dabar valdžia rei
kalauja taksų, dėl to dr. 
Mark Straus, Priešfašisti- 
nio Komiteto pirmininkas, 
pareiškė:

“Beveik per 8 metus šis 
komitetas veikė kaip lais
va nuo taksų organizacija, 
pagal leidimą num. 539 
Prezidento Komisijos, Kon
troliuojančios Karines. Pa
šalpas. Bet Trumano val
džia dabar daro atbulą 
žingsnį, stengiasi skirtin
gai perrašyti istoriją ir 
ryžtasi aptaksuoti šį komi
tetą.

“Valdžia dabar mojasi 
nutildyti tą vienintelį nuo
latini balsą, kuris reikalau
ja, kad Amerika nustotų 
rėmus Ispanijos Franko 
fašistų valdžią kariniai ir 
piniginiai.”

Tebesvyruoja Korėjos 
frontas toj pat vietoj

Korėja, spal. 29.—Ameri
konai vėl atgriebė Sniper 
kalno viršūnę, kurią Korė
jos liaudininkai buvo užė
mę diena pirmiau. Tas vir- 
šukalnis jau 7 kartus ėjo 
iš vienų rankų į kitas. Pa
našiai ir kiti pafrontės kal
nai.

Vadinami vienų bei kitų 
laimėjimai kasdien vingiuo
ja toj pat vietoj.

Instabul, Turkija.—Turkų 
valdžia vaidijasi su Graiki
ja dėl žvejybos teisių Ege- 
jaus Jūroje.

ORAS. — Giedra ir ne- 
taip šalta.

Washington. — Julius 
Rosenbergas ir jo žmona 
Ethelė įteikė Aukščiausiam 
Teismui prašymą, kad pa
naikintų žemesniojo teismo 
sprendimą, kur jiedu buvo 
nusmerkti mirt elektros ke- 
dėje.

Federalis apskrities teis-

Vietnamo liaudininkai 
grumiasi link Hanoi; 
nušlavė 2,400 francūzų

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai vis veja 
francūzus atgal ir grumia
si link Hanoi, to krašto 
sostinės.

IJ au di uink ai suspr ogdi n o 
Raudonosios upės tvenki
nius; taip jie sukėlė potvy
nius, kurie tramdo francū
zų pasiruošimus dėl Hanoi 
apgynimo.

Vietnamo liaudi n i n k a i 
skelbia, jog pereitą savai
tę sunaikino bei nelaisvėn 
paėmė 2,400 francūzų.

Užimdami Naghai Lo, 
tvirtovės miestą, liaudinin
kai suėmė ir tenaitinius 
francūzų komandierius.

(Prancūzai gar s i n a s i, 
kad užmušė bei sužeidę 4,- 
000 liaudininku. Bet ste- 
bėtisa, kaip francūzai tatai 
galėjo padaryti, "es patys 
buvo bloškiami , atgal ir 
tain bėgo, kad*net ginklus 
paliko.)

Amerikonai tariasi gelbėt 
francūzus nuo vietnamiečią

Hanoi, Indo-Kina. — At- 
lėkė admirolas A. W. Rad
ford, Amerikos karinio lai
vyno komandierius Pacifi- 
ko Vandenyne. Tariasi su 
francūzais ir Jungt. Valsti
jų atstovais, kaip galėtų 
geriau padėti francūzams 
atmušti Vietnamo liaudi
ninkus - komunistus.

A

Lenkai turį tiesiog. 
aukštyn kylantį lėktuvą

Washington. —. Dienraš
tis American Aviation Dai^ 
ly praneša, jog Lenkija pa
sistatė tokį lengvą karini 
lėktuvą, kuris gali pakilti 
stačiai aukštyn, taip kad 
jajn nereikia jokios įsibėgė
jimo vietos. Panašiai jis 
ir nusileidžiąs žemyn.

Kariniai Sovietu inžinie
riai stebėjo to lėktuvo iš
bandymus.

Nairobi, Kenya. — At
sklido Lytteltonas, Angli
jos kolonijų ministras. Jis 
duos nurodymus savo ka
riuomenei, kaip triuškinti 
negrų sukilimą prieš an
glus.

mas New Yorke, pernai pa
vasarį, nusprendė Rosen- 
bergus numarinti, esą, už 
tai, kad jiedu “išdavinėje 
atominius Amerikos sekre
tus” Sovietams.

Rosenbergų advokatas 
Emanuelis Bloch dabarti
niame prašyme Aukščiau
siam Teismui teigia, kad:

' Rosenbergai buvo netei
singai nusmerkti, pagal 
spėjimus, o ne pagal fak
tus.

Apskrities teismas, skir
damas jiems mirties baus
me, pasidavė karinei isteri
jai. (Nes Rosenbergai ko
vojo už taiką, smerkė ka
ro kurstytojus.)

Teisėjas Irvingas R. 
Kaufmanais tame teisme 
kalbėjo taip, lyg kad “Ro
senbergai būtų užtraukę 
Šiaurinės Korėjos komunis
tų užpuolimą” prieš Pieti
nės Korėjos tautininkus.

Kaufmano teismas neda
vė Rosenbergams konstitu
cinių teisių dėl apsigyni
mo .

Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas spalio 13 
d. šiemet buvo be svarsty
mo atmetęs R o s e n b e rgų 
apeliaciją. Bet už dviejų 
dienų po to leido Rosenber
gų advokatui įteikti naują 
prašymą.

Pasauliniai protestai
Milijonai žmonių Ameri

koje ir visuose pasaulio 
kraštuose smerkė pirmąjj 
Aukščiausio Teismo atsisar 
kymą pernagrinėti Rosen
bergų bylą; reikalavo pa
naikint mirties nuosprendį 
jiems kaipo neteisingą.

Suprantama, jog tas di
dis žmonių sujudimas pa
veikė Aukščiausią Teismą, 
taip kad jis už poros die
nų po spalio 13 jau ir su
tiko svarstyti naują Rosen
bergų apeliaciją.

Jankiai užmušė dar - 
vieną belaisvį ir 
sužeidė 75 kitus

Seoul, Korėja. — Ameri
konai nukovė dar vieną be
laisvi ir sužeidė 75 kitus 
Kodže salos stovykloje, kur 
laiko suimtus šiaurinius 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus.

Amerikonų komanda sa
ko, kad belaisviai susirikia
vę, darydami karinę mank
šta. Amerikonai liepė jiems 
išsiskirstyti, o kad belais
viai neklausę, tai ameriko
nai ir pavartojo ginklus 
prieš belaisvius.

Haga,^FIolandiia. — Čio- 
naitinis teismas įkalino 18- 
kai mėnesių holanda moks
lininką, esą. už bandymą iš
duot valdinius Holandijos 
planus Čechoslovakijai.

/
/
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MAINIERIAI GRJŽO DARBAN
NEOFICIALUS STREIKAS, kurį prieš porą savai- 

čių minkštosios anglies kasėjai pradėjo, baigėsi.
John L. Lewiso įsakymu streikieriai grįžo darban.
Kaip žinia, streikieriai buvo neoficialiai sustreikavę 

dėl to, kad algų stabilizavimo taryba nepripažino unijos 
su samdytojais* sutarties. Samdytojai buvo sutikę pa
kelti maimeriams $1.90 dienai algos, gi algų stabilizavi
mo taryba tai atmetė, pasakydama, jog $1.50 užtenka. 
Samdytojai tuojau ir vykdė tarybos nutarimą.

Mainieriams nebeliko kitos išeities, kaip atsisakyti 
dirbti, nes be kontrakto jie nedirba.

Tačiau šis streikas buvo “peilis po kaklu” Trumano 
administracijai. Antai angliakasių unijos suvažiavimas 
užgyrė demokratų partijos kandidatą prezidento vietai 
Stevensoną. Na, ir kaip dabar atrodo: unija užgyrė 
Stevensoną, o Trumano (demokratų) valdžios organai 
atsisako užgirti angliakasiams algų pakėlimą!

Ir bendrai rinkimų metu turėti didžiulį darbininkų 
streiką neitų sveikaton ypatingai demokratų kandida
tams.

Dėl to Trumanas pasikvietė unijos vadovą John L. 
Lewis į Baltąjį Namą, pasikvietė anglies savininkų aso
ciacijos atstovus, pasikvietė ekonominį stabilizatorių 
Roger Putnam ir prašė baigti streiką.

Lewisui buvo pažadėta, jog algų stabilizavimo tarybos 
tarimas bus išnaujo peržiūrėtas, persvarstytas. Kitais 
žodžiais: jam buvo netiesioginiai pažadėta, jog sutartis 
su samdytojais bus grąžinta, — tokia sutartis, kokią uni
ja buvo padariusi.

Na, ir' tuomet linijos vadovas pažadėjo raginti an
gliakasius grįžti į darbą.

Jei Trumano pažadas bus neištesėtas, tuomet, aišku, 
įvyks kitas neoficialus angliakasių streikas.

UŽDARĖ PARAPIJINĘ 
MOKYKLĄ

Dirvoje skaitome, jog ar
kivyskupo G. T. Bergai) 
įsakymu tapo uždaryta 
Omahos (Nebraskoje) lie
tuvių katalikų parapijinė 
mokykla.

Ji buvo uždaryta dėl to, 
kad neturėjo užtenkamai 
erdvės, neturėjo gerų toile- 
tų ir kitų sanitarumui rei
kalingų įruošimų.

Mokykla uždaryta iki 
1953 metų sausio 1 d., bet, 
spėjama, ji bus uždaryta 
kur kas ilgiau, nes nauji 
pastatai per trumpą laiką 
nebus galima spėti užbaigti.

Kai kurie spėja, jog daug 
vaikų, iki šiol lankiusių šią 
mokyklą, jon daugiau jau 
nebegrįš.

Miesto valdžios pareigūnų 
ir arkivyskupo ausis pasie
kė rūstūs reikalavimai, kad 
mokykla būtų taisyta. Na, 
ir reikalautojai laimėjo.

SUVAŽIAVIMAS BUVO 
“DARNUS”

SLA organe Tėvynėje 
skaitome apie neseniai įvy
kusį tos organizacijos pil
domosios tarybos suvažia
vimą. Tėvynės redakcija sa
ko, j°g jis buvo “darnus ir 
visi reikalai buvo svarstomi 
rimtai, nežiūrint to, kad 
nuo praeito seimo į pild. ta

GERA PASTABA
DARBININKU DIENRAŠTIS Daily Worker aną die- 

ną išspausdino įvedamąjį apie Julių ir Edithę Rosenber- 
gus, vyrą ir žmoną, sėdinčius šiuo metu mirties kame
roje Sing Sing kalėjime.

Laikraštis primena: prieš keletą dienų tapo paleistas 
iš kalėjimo vienas didžiųjų nacių budelių, generolas Kes
selring, daug žmonių išžudęs karo metu. Jis, buvo pa
leistas “dėl blogėjančios sveikatos.”

Kesselring — vienas iš daugelio nacių budelių, pa
leidžiamų iš kalėjimo.
.'■ Bet tuo pačiu kartu Washingtono vyriausybė tyli dėl 
Juliaus ir Edithės Rosenbergų, kurie buvo nusmerkti 
mirti pasiremiant miglotais liudijimais asmens, kuriam 
pačiam grūmojo mirtis.

Dienraštis todėl ragina amerikiečius kovoti už Ju
liaus ir Edithės Rosenbergų gyvybės išgelbėjimą; jis 
ragina kovoti kol dar ne pervėlu, kad nepasikartotų tai, 
kas buvo su Sacco ir Vanzetti.

“Netgi naciai,” sako laikraštis, “kurie žudė neginkluo
tus amerikiečius Malmedy (Belgijoje), nebuvo nusmerk
ti mirti.”

KAIP BALSUOS NEGRAI?
NEGRŲ SPAUDA Amerikoje, bendrai, yra pasidaliju

si: vieni laikraščiai stoja už republikonus, kiti už demo
kratus. '

Įdomu tai, kad tie patys laikraščiai (kalbame apie 
stambiuosius negrų savaitraščius) pripažįsta, jog repu- 
blikonų kandidatas vice-prezidento vietai Nixon ir de
mokratų kandidatas Sparkman yra pro-rasistai, tačiau 

• tai nekliudo tai spaudai agituoti už juos.
Gera dalis tos spaudos bando nuo savo s.kaitytojų nu

slėpti tą faktą, jog Progresyvių partijos kandidatu vice
prezidento vietai yra negrė ilgametė darbuotoja Char- 
lętta A. Bass.

Tačiau, sako tūli stebėtojai, nedaug negrų tepas.igaus 
republikonai. Eisenhoweris, mat, perankštaį yra susi
draugavęs su McCarthy ir su tūlais kitais atvirais pro- 
f ašis ta is.

Negrų masėse gauna šilto pritarimo Progresyvių par
tija ten, kur ji su savo žodžiu, su savo platforma, su 
savo kandidatų kalbomis tas mases pasiekia.

Deja, Progresyvių partija yra perbiedna (finansiš
kai), kad galėtų pasiekti plačias, baltųjų ir negrų žmonių 

į mases. ♦
O vistik vienas negrų laikraštis, “Pittsburgh Courier,” 

‘ rado reikalo priminti, jog Progresyvių partija yra pavo
jumi senosioms nusigyvenusioms partijoms.

Paskutinėmis, priešrinkiminėmis dienomis progresy- 
viams. tenka susirūpinti, kad juo daugiau negrų (ži
noma, ir baltųjų) piliečių pasiektų Progresyvių partijos 
kandidatų žodis.

KONTESTAS
, (Tąsa nuo 1-mo puslanio) 

siųsdami atnaujinimų, tai yra P. Šlajus iš Eddystone, 
Pa., ir M. Slekienė, iš Gardner, Mass.

•

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Waterbury, Conn., įvyko bankietas spalio 12 d., pelno 

prisiųsta dienraščiui $41.71.
Po $5: V. Stroll* Freehold, N. J., Minne Tvaska, De

troit, Mich., G. Skinžerą, Bristol,'Conn.
Po $3: A. Kidula, Naugatuck, Conn./M. Grinis, Wa

terbury, Conn., A. Mickevičius/ Bristol, Conn. Jonas 
Pauža, Ansonia, Conn., A. Gertyut, Hartford, Conn., P. 
Bėčis, Great Neck, N. Y., S. Bartas, Baltimore, Md., A. 
Zurnis, Brooklyn, N. Y., A. Teresevičius, Collinsville, 
Ill., B. Lukoševičius, Washington, Pa.

Po $2: Du dienraščio rėmėjai biznieriai iš Brooklyn, 
N. Y. . j

J. čepukaitis, Bristol, Conn., $1.
_  •_

* *
šie miestai stovi aukomis sekamai:

Waterbury, Conn................ .......................... 66.71
San Francisco, Calif...........................................$50.00
Camden, N.J.....................•.......................  43.00
Rochester, N. Y..........  •................................... 32.50
Portland, Oregon ...................... ,..................... • 28.50
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y. ............... 18.00
Detroit, Mich. '.....................  18.00
Brooklyn, N. Y................,..............•......... 16.00
Newark, N. J.........................    15.00
Brockton, Mass. ................................................  13.00
Binghamton, N. Y..............................................   12.00
Scranton, Pa...........:.......................................... 11.00
Baltimore, Md..................................................... 11.00
Elizabeth, N. J...........•..................   11.00
Philadelphia, Pa............ • ......................... •.... 10.00
N. Braddock, Pa.......... .................................... '.. 9.00
Bridgeport, Conn. .. ..............,...................  6.00
Chicago, Ill....................     6.00
Pittsburgh, Pa. ............................•.................. 6.00
Great Nfeck* N. Y..................................      6.00
Shenandoah, Pa............. . .................................... 5.50
Norwood, Mass. .. •.. ............  5.00
New York City, N. Y. .. . .........,.............. ■...........3.00
So. Boston, Mass. ............... ,. .y.............. 3.00
Haverhill* Mass.............. •..............   3.00
Grand Rapids, Mich. :. 3.00 
Paterson, N. X. ...........     3.00
New Havens Conn. ...................•................  3.00
Bayonne* N. J. ..;.. .. . ....................................   3.00
Cleveland, Ohio ......................  3.00
Hartford, Conn. ...........     3.00
Miami, Fla.............................................    2.00

Esame labai dėkingi vajininkams už jų pasidarbavimą 
vajaus reikale; Kol kąs dar nėgirdėjomė nuo vajininkių 
Žemaitienės iš Hartford, Conn,/ ir K. Žukauskienės iš 
Newark, N. J. Jos Visuomet puikiai pasidarbuoja.

Yra svarbu, kad vajihinkai prisiunčia atnaujinimų, 
bet dar svarbiau yra gauti haujų skaitytojų. Mes aks
tinam kiekvieną dienraščio skaitytoją gauti po vieną 
naują skaitytoją—-užrašykite. diehrasiį Laisvę kaipo do
vaną savo pažįstamiems arba giminėms. Jie įvertins jū
sų gerą dovaną. Laisvės Administracija
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rybą įėjo du nauji nariai...” 
Toliau: “šis suvažiavimas 

buvo istorinis, nes jis tęsėsi 
tik tris dienias, ir jame ap
svarstyta ir išspręsta daug 
svarbių reikalų... Tokis 
trumpas tarybos suvažiavi
mas Susivienijimui sutaupė 
nemažą sumą pinigų...”

Kaip neimsime, keistai 
aprašymas skamba, žodis 
“darnus”—nieko nepasako.

Jei pildomoji7 taryba po
sėdžiavo “tik” tris dienas— 
niekam negali būti stebu
klu. Per tris dienas sei
mai užsibaigia, tai koks 
stebuklas, jei “tik” per tris 
dienas 7 asmenų pildomo
sios tarybos suvažiavimas 
tęsėsi.

Beje, SLA centrinis na
mas New Yorke ir vėl bus 
remontuotas. Namas senas, 
neperseniai buvo remontuo
tas. Muhis rodosi, geriau 
būtų buvę, jei jis būtų nu
griautas ir jo vieton naujas 
pastatytas.

Baigdama šį pild. tarybos 
suvažiavimo aprašymą, Tė
vynės redakcija sako: “Rei
kia pažymėti, kad tokis dar
nus ir nutarimais gausus 
suvažiavimas seniai buvo...” 

Taigi šituo pasakymu Tė
vynė leptelia per nosį adv. 
Laukaičiui ir E.. Mikužiū- 
tei, buvusiems SLA pild. ta
rybos. nariams.

Svarbus klausimas. Jis 
prašosi atsakymo. O jį ga
lima atsakyti tiktai rimtai 
pažvelgus į pasaulio padėtį. 
Šį klausimą ypatingai daro 
aktualiu pasmarkėję mū
šiai Indo-Kinijoje. Prancū
zams paskutinėmis dieno
mis prastai sekasi. Vietos 
žmonių armija juos muša 
ir vieną po kitos tvirtoves 
užima. Jau liaudiečių armi
ja nebe toli nuo sostinės 
Hanoi.

New Yorko komercinė 
spauda reiškia giliausį susi
rūpinimą francūzų padėti
mi Indo-Kinijoje. Times 
siūlo skubintis jiems s.ų pa
rama ginklais ir doleriais. 
Times sako, kad francūzai 
atsidūrė tokioje padėtyje, 
kokioje amerikiečiai randa
si Korėjoje. Jie, girdi, ir
gi “pasaulį gelbsti nuo ko
munizmo.”

Bet dar ir trečia imperia
lizmo viešpatavimo siste
moje atsidarė žaizda. Ne
rimas pradėjo siautėti- bri
tų .kolonijoje Kenya, Ryti
nėje Afrikoje. Britanija 
skubiai pasiuntė armijos di
viziją ir karo laivyną. Įsa
kyta spėka sutriuškinti “te
rorą.” O po “teroru” reikia 
suprasti Kenya kolonijos 
žmonių sukilimą prieš britų 
viešpatavimą. Kaip stiprus 
tas sukilimas ir kaip grei
tai su juomi britams pa
vyks apsidirbti, dabar dar 
sunku pasakyti. Ko labiau
sia britų prisibijoma, tai 
kad jeigu Kenya žmonėms 
pavyks juos iškraustyti (iš
mušti), tai sukilimo lieps
na nusiaubs visą Rytinę A- 
friką. Bet, iš kitos pus.ės, 
pasiuntimas armijos į Ke
nya gali dar labiau supyk

Išvykėlio balsuotojo
Pilietis, išvykdamas kitur, 

turi gauti balsuotojo kortelę, 
ir gali balsuoti bet kur kitur. 
Išskyrus Naująją Meksiką, 
P. Karoliną, Alaską, Hawaii, 
Puerto Rico ir Virgin salų te
ritoriją, kurios neleidžia ir ig
noruoja bet kokį keleivių bal
savimą.

Kitos valstybės turi kitokius 
suvaržymus. Louisiana nelei
džia savo gyventojams balsuo
ti kitose valstijose, išskyrus 
kareivius. Minnesota taisyk
lės išskiria kareivius, kurie 
gali balsuoti bet kur. Bet, Mi- 
nnesotos šiaip piliečiams ne
galima balsuoti kitur. New 
Jersey ir Pennsylvanijoj ke
leivio balsuotojo teises gauna 
tik kareiviai.

Kitose 42 valstijose pilie
čiai išsiima keleivio kortelę. 
Ją daugumoje atvejų gali 
gauti savo savivaldybėse ar 
kitose vietinės administracijos 
įstaigose.

Keleivio kortelė yra gauna
ma iki pat rinkimų dienos 
šiose valstijose:

Calif., Colorado, Connec
ticut, Delaware, Georgia, Il
linois, Indiana, Iowa, Kansas, 

Demokratų partijos kandidatas Adlai Stevenson (de- 
šinėjė) savo ofise tariasi su kampanijos vedėju Wilsonu 
ft* Darbo Sektetoriumi Maurice Tobin (kairėje). Jis 
dar vis tebėra optimistas, kad šiuose • rinkimuose lai
mės ir turės išsikraustyti iš Illinojaus į Washington^.

dyti afrikiečius. Tai gali 
tik labiau pakelti jų nuo
taikas prieš užsieniečius.

Taigi, čia turime du nauju 
konflikto židiniu — vieną 
Indo-Kinijoje, kitą Rytinė
je Afrikoje. Tos dvi vietos 
labai lengvai gali pavirsti 
dviemis naujomis Korėjo
mis — “apribotais” karais. 
'Kol kas francūzai ir britai 
į tuos savo karus oficiališ- 
kai netraukia Jungtinių 
Tautų. Bet labai galimas 
daiktas, kad jeigu imperi
alistams nepavyks trumpo
je ateityje tenykščių žmo
nių sukilimus kraujuose pa
skandinti, jie pareikalaus, 
kad Jungtinės Tautos ofici- 
ališkai įsiveltų j “malšini
mą komunistinio pavo
jaus.” 'Firmoje vietoje, ži
noma, bus pareikalauta di
desnės paramos iš Ameri
kos. Galimas daiktas, kad 
nebus pasitenkinta parama 
tik ginklais. Galimas daik
tas, kad nė nepamatysime, 
kaip išgirsime, jog jau turi
me ant rankų naują “poli
cinio žygio” padarinį. Ne
reikės nei žmonių klaustis, 
nei Kongreso užgy rimą 
gauti. Juk panašiai atsiti
ko su nusikraustymu Korė
jom

Šitaip dalykai stovi. Ši
tokį Amerikos žmonėms pa
vojų šiuose rinkimuose per- 
stato tiktai P r o g r e s istų 
Partijos kandidatai — Mr. 
Hallinan ir Mrs. Bass. De
mokratų ir republi k o n ų 
kandidatai vengia tokių te
mų. Jie savo kalbomis pi
liečius migdo. Jiems daug 
sveikiau, kai piliečiai to
kiais opiais klausimais ne
sirūpina.

Progresistas

teisės
Louisiana, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Mississippi, 
Missouri, Montana, New 
Hampshire, New J e r s e y, 
North Carolina, North Dako 
ta, Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, 
South Dakota, Tennessee (ir 
šios valstybės su/tinka, jog ke
leivis gali balsuoti ir užsieny
je būdamas), Texas, Vermont 
Virginia, West Virginia, Wa
shington, Wisconsin ir Wyo
ming.

New Yorko valstijoje kelei
vio kortelė gaunama tik re
gistracijos metu. Kitos valsti
jos išduoda ne anksčiau, kaip 
mėnuo su ketvirčiu ir t. t. O 
Kentucky valstija išduoda 
keleivio korteles bet kada, bet 
tik ne per 10 dienų prieš pa
čius rinkimus.

Keleiviui išsiėmus kortelę, 
valstija jam pasiunčia paštu 
balsavimo kortelę, šitaip el
giasi šios valstijos — Connec
ticut, Delaware, Iowa, Mary
land, Nevada, New York, 
North Carolina, Ohio, Oregon, 
South Dakota, Virginia ir 
West Virginia.

Common Council

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

PASKUTINĖ GROMATA 
NUO FARMOS

Alau, Saimon!
Po visų šventų ir zaduš- 

nų aš būsiu Brooklyne.
Sugrįšiu votuoti, ba vota- 

vimo diena bus utarninke.
Nežinau, už ką tu vetuo

si, ale tik jau nevotuok už 
tą Ikį, ba tu žinai, ką re
publikonai duoda žmonėms.

Aš tai žinau, už ką votuoW 
siu, ale niekam nesakysiu, 
ba votavimas yra sekret- 
nas.

Aną vakarą mačiau ant 
televižin Hallinan ir Mrs. 
Bass. Abudu akuratni žmo
nės. Būtų gerai, kad jie 
gautų daug balsų, ba kiek
vienas balsas, paduotas už 
juos, bus balsas už taiką, 
bus balsas prieš vainą, ku
rios kapitalistai nori, o dar
bo žmonės nenori.

Dabar ne taip žmonės ve
tuoja, kaip seniau. Atsi
menu, kaip buvo renkamas 
Tedis Rooseveltas ir Vili
mas Taftas, — tada tai bu
vo gerai. Būdavo atvažiuo
ja vežimas, tave pasiima, 
nuveža prie votavimo plei'4 
so, tai tu, žmogus, gauni 
ir cigarą ir šnapselį, — ir 
dar ne viena! Tik votuok 
už ju kandidatus.

Arba būdavo, kaip renka-' 
mas Naujorko majoras ir 
aldermanai, — kiek žmogus 
gaudavai cigarų ir gėrimo! 
Jei tik norėjai, tai galėjai 
balsuoti kokią dešimt kar
tų, tik ne tame pačiame 
pleise. Tave būdavo vežio
ja, kaip poną nuo vienos 
vietos į kitą ir tu balsuoji, 
ale balsuoji vis po kitu var
du.

Būdavo kandidatas į al- 
dermaną, kuris nori, kad tu 
už jį balsuotum, tai ateina 
į auzą do kelis sykius, Ta
ve sveikinasi, tau fundinaX 
ii’ sako, kad tu esi jo ge- ’ 
riausias ir brangiausias 
frentas. Ale po rinkimų, 
kaip tu už jį desėtką sy
kių pabalsuoji, kaip jis jau 
yra išrinktas, sėdi savo 
pleise ir lupa žmonėms skū
rą, tai, jei tada pas jį nu- 
veisi, tai jis tavęs tada jau 
nebepažįsta ir dar, jei ko, 
gausi įspirti į užpakalį.

Tai buvo čėsai, Sūimon!
Dabar jau kas kita.
Dabar politikieriai išra

do radiją ir televižiną, tai 
per tuos tinksus jie užpoi- 
zina žmonėms razumą, — 
šnapsą ir cigarus pirkti 
jiems nereikia.,

Ale razumniems žmonėms 
jie razumo nesusuko ir ne
susuks. Razumnas žmo
gus žino, kad jis turi bal
suoti už tą partiją, kuri 
stoja už darbininkų reika
lus. Tegu bagbčiai balsuo
ja už bagočius; tegu juos 
grabas!

Na, tai bus viskas, Sal
mon! Pasimatysime gal ; 
po elekšin dienos. A

Gudbai! •
Džimis šmotas

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako, kad nušovė 
7 Amerikos lėktuvus.
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Chicago, 111.

‘ (Tąsa)
Aneta, įsibaugiiiusi, sustirusi, paga

nau išdrįso ir prabilo blankiu balsu, ku
rį šaldė per didelis susijaudinimas; ji 
pasisakė kas esanti, savo pavardę. Silvi 
leido jai kalbėti, įdėmiai žiūrėdama į ją, 
ir ramiai, su bent kiek žiauria pakilusios 
lūpos šypsena pasakė:

— Aš tai žinojau.
Aneta krūptelėjo.

— Aš jus jau esu mačiusi — dažnai 
— su tėvu...

Prieš ištardama paskutinįjį žodį, ji ne
pastebimai suabejojo. Gal ji buvo klas
tingai besakanti: “mano tėvu”. Bet ji 
pajautė ironišką pasigailėjimą Anetos 
žvilgsniui, skaitančiam iš jos lūpų. Ane
ta suprato, nusuko akis į šalį, išraudo 
pažeminta.

Silvi nepraleido nieko; ji iš lėto gar
džiavosi šiuo paraudimu. Ji kalbėjo to
liau nesiskubindama, pamažu. Ji pasa
kojo, kad laidotuvių apeigų metu ji bu
vusi bažnyčios šoninėje navoje ir viską 
(Mačiusi. Niūniuojančiu, truputį nosi
niu balsu ji pasakojo, nerodydama susi
jaudinimo. Bet jei ji mokėjo matyti, 
Aneta mokėjo girdėti. Kai Silvi baigė,. 
Aneta, pakeldama akis, jai tarė:

— Jūs jį labai mylėjote?
Abiejų seserų žvilgsniai pasikeitė gla

monėjimais. Bet tik valandėlei. Jau pa- 
vydulio šešėlis praslinko Anetos akyse,

— Jis jus labai mylėjo.
. Ji nuoširdžiai norėjo padaryti Silvi 

malonumą; bet jos balsas nejučiomis bu
vo įgavęs nusivylimo atspalvį. Silvi pa
manė jaučianti teikiamos malonės atgar
sį. Jos maži, aštrūs nageliai tuoj pat 
išlindo iš letenėlių, ir ji karštai tarė:

— O! taip, jis mane labai mylėjo!
Ji kiek stabterėjo; paskui patenkintu 

veidu pridūrė u
T —Jis jus taip pat labai mylėjo. Jis 

■F man tai dažnai sakydavo.
Susijaudinusios Anetos rankos, tos 

i t didelės ir nerviškos rankos, suvirpėjo ir 
susigniaužė. Silvi į jas žiūrėjo. Suspau
sta gerkle Aneta paklausė:

— Ar dažnai jis jums apie mane kal
bėdavo?

— Dažnai, — pakartojo nekaltai Silvi.
Nelabai buvo galima tikėti, kad ji sa

kė tiesą. Nepratusi slėpti savo minčių, 
Aneta neabejojo nė kitų žodžiais; o Silvi 
žodžiai jai smigo į širdį... Vadinasi, tė
vas kalbėdavo apie ją Silvi, jiedu kalbė
davosi apie ją! O ji iki paskutinės die
nos nieko nežinojo; jis rodėsi jai atviras, 
tuo tarpu ją apgaudinėjo; jis ją laikė 
nuošaliai; ji net nežinojo turinti seserį!.. 
Ją slėgė ši nelygybė ir dar tokia netei
singa. Ji pasijuto nugalėta. B-et ji ne- 

jAnorėjo tai parodyti; ji ieškojo ginklo, jį 
^surado ir pasakė:

— Šiais paskutiniaisiais metais jūs 
matydavote jį labai retai.

— Šiais paskutiniaisiais metais,— nu
sileido apgailestaudama Silvi. — Be abe
jo. Jis sirgo. Jį laikė uždarytą.

Stojo nemaloni tyla. Abi šypsojosi ir 
abi krimto savo žąslus. Aneta šiurkšti 
ir pasipūtusi; Silvi apgaulinga kaip ne
tikras pinigas, glostanti, dirbtinė. Prieš 
tęsdamos partiją, jos skaičiavo taškus. 
Aneta, palengvėjusia širdimi, nes paė
mė (nors ir labai menkai) viršų, slapta 
susigėdusi savo piktų minčių, stengėsi 

' pokalbiui grąžinti nuoširdesnį toną. Ji 
kalbėjo apie kilusį jai troškimą priartėti 
prie tos, kurioje taip pat gyveno — “tru
putį” — jos tėvas. Veltui pastangos: 
nors ir gerų norų, ji tik didino skirtu
mą tarp abiejų šalių; ji leido suprasti, 
kad pirmaujanti buvo jos šalis. Ji pa
pasakojo Silvi apie paskutiniuosius Ra- 
'ūlio metus, negalėdama susilaikyti nepa
rodžiusi, kiek ji buvo jam artimesnė. Sil
vi pasinaudojo pasakojimo pertrauka, 
atsilyginimui patiekdama Anetai savuo
sius tėviškos meilės atsiminimus. Abi ne
noromis pavyduliavo viena antrai jos 
dalies ir kiekviena stengėsi iškelti savą- 

Kalbėdamos ar klausydamos (neno
rėdamos klausyti, bet vis tiek girdėda
mos), jos tęsė viena antros apžiūrinėji
mą nuo galvos iki užkulnių. Silvi mielai 
lygino plonas blauzdas savo ilgų* kojų, 
kurios basos žaidė šliurėse, su Anetos 
apdribusiomis blauzdomis ir sunkokais

sąnariais. O Aneta, tyrinėdama Silvi 
rankas, nepamiršo pastebėti dirbtinius 
jos perdaug rausvų nagų pusmėnulius. 
Tai nebuvo vien tik dvi mergaitės, atsi
radusios viena priešais kitą; tai buvo dvi 
norinčios pirmauti šeimos. Todėl, nors 
pasikalbėjimas atrodė ir nerūpestingas, 
jos vis tebebuvo apsiginklavusios žvilgs
niais ir veido išraiška, šiurkščiai tyrinė
damos viena antrą, žiauraus pavydulio 
spygliai vertė jas pirmu pažvelgimu ne
gailestingai, iki pačių gelmių persmeigti 
viena antros trūkumus ir paslėptas ydas, 
kurių, gal būt, nė jos pačios nenusivokė 
turinčios. Silvi Anetoje skaitė puikybės 
demoną, principų kietumą, despotišką 
žiaurumą, kurie vis dėlto dar neturėjo 
progos pasireikšti. Aneta Silvi įžiūrėjo 
visišką sausrą ir besišypsančią v-eidmai- 
nybę. Vėliau, viena antrą pamilusios, 
jos turėjo daug vargo, kol pamiršo tai, 
ką dabar buvo perskaičiusios. Tuo tar
pu jų nedraugiškumas į viską žiūrėjo 
per padidinamąjį stiklą. Buvo valandė
lių, kai j^s viena kitos neapkentė. Aneta 
suspausta širdįmi galvojo:.

“Negerai, negerai. Aš turiu duoti pa
vyzdį.”

Jos akys apžvelgė kuklų kambarį, žiū
rėjo į langus, į mezginių užuolaidas, į 
mėnulio apšviestą gretimo namo stogą ir 
kaminus, į alyvų šakelę įskilusiame ąsuo- 
tyje. Šaltai, ypač, kad pati viduje liep
snojo, ji Silvi pasiūlė savo draugišku
mą, savo paramą.. .Silvi nerūpestingai 
su nežymia, pikta šypsena išklausė, ne
atkreipė dėmesio... Aneta staiga pakilo 
pritrenkta, blogai slėpdama savo išdidu
mo ir gimstančios meilės nusivylimą. Jos 
pasikeitė banaliais, meiliais atsisveikini
mo žodžiais. Su liūdesiu ir pykčiu šir
dyje Aneta išėjo.

Kai ji jau buvo languoto koridoriaus 
gale ir jau žengė pirmąją laiptų pakopą, 
Silvi atbėgo pas ją, šlepsėdama savo ma
žomis šliurėmis, kurių viena pasiliko pa
keliui, ir iš užpakalio apsikabino ranko
mis jos kaklą. Aneta atsigręžę, Sušuku
si iš susijaudinimo; ji karštai apglėbė 
Silvi. Silvi taip pat suriko, bet iš juo
ko, kad ją taip stipriai suspaudė. Jų lū
pos nebesulaikomai susijungė. Meilin
gi žodžiai. Švelnūs šnabždesiai. Dėko
jimai, pažadai netrukus pasimatyti...

Jos persiskyrė. Aneta juokdamasi, 
laiminga, nė pati nesusivokdama kaip 
nulipo, atsirado laiptų apačioje. Iš aukš
to ji išgirdo išdykėlišką švilpimą, lyg 
kas šauktų šunį, ir Silvi balsą, šnabž
dantį:

— Aneta!
Ji pakėlė galvą jr pamatė viršuje, 

šviesos apskritime, pasilenkusį Silvi snu
kutį, besijuokiantį:

— Pagauk!
Ant veido nukrito smulkių lašelių lie

tus ir šlapia alyvos šakutė, kurią jai me
tė Silvi, ati-em rankom berdama pabu
čiavimus...

Silvi dingo. Aneta, pakėlusi į viršų 
galvą, dar vis jos ieškojo, nors jos ten 
jau nebebuvo. Spausdama rankoje per
mirkusią gėlės šakelę, ji pabučiavo aly
vos žiedą.

Nepaisydama nei nuotolio, nei kad 
kai kurios gatvės šią vėlyvą valandą ne
buvo perdaug saugios, ji grįžo pėsčia. 
Ji mielai būtų šokusi. Pagaliau, sugrį
žusi namo, laiminga ir pervargusi, ji ne
atsigulė, pirma nepamerkusi gėlės į va
zą prie savo lovos. Ji vėl atsikėlė, iš
traukė ją atgal ir — kaip Silvi — įmer
kė į ąsuotį. Vėl atsigulusi, ji paliko de
gančią lempą, nes nenorėjo persiskirti 
su šia diena. Bet po trijų valandų ji 
staiga pabudo viduryje nakties. Gėlė ti
krai buvo čia. Ji nesapnavo, ji buvo ma
čiusi Silvi... Ji vėl užmigo, prigludusi 
prie brangaus vaizdo.

Sekančios dienos buvo pilnos dūzgimo 
bičių, kuriančių naują avilį; tokio dūzgi
mo, kaip spiečiaus, kai jis telkiasi apie 
jauną karalienę. Aplink mylimą Silvi 
Aneta kūrė naują ateitį. Senasis avilys 
buvo ištuštėjęs. Jo karalienė buvo mi
rusi. Stengdamasi užmaskuoti šį rūmų 

•sukilimą, jausmingoji širdis dėjosi tikin
ti, kad jos meilė tėvui iškeliavo pas Sil
vi ir kad ten ji ją suras... Bet Aneta ge
rai žinojo, kad su ta meile ji jau atsi
sveikina.

(Bus daugiau/

“Tetos Turtai” koncertas

Lietuvių Ex-Mainieriu Cho
ras ruošiasi palinksminti Chi- 
cagos lietuvius, perstatydami 
juokingą, veikalą “Tetos Tur
tai.” šią progą neturėtų pra
leisti nei vienas veikalų mė
gėjas.

Prie to bus ir koncertinė 
programos dalis, šokiai prie 
geriausios orkestros ir kito
kios prašmatnybės.

Ex-Mainierių Choras jau 5- 
kių metų senumo ir šia proga 
rengiasi duoti publikai gerą 
veikalą, gražių dainų, kurias 
dainuos keturi chorai. Ir ką 
čia viską supasakosi.

Geriausia pasipirkti bilietą 
už vieną dolerį ir 2-rą dieną 
lapkričio būti Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted st. 
Svetainės durys atsidaro 2-rą 
vai.

Choro valdyba ir rengimo 
komisija kviečia kuo daugiau
sia publikos pamatyti šių į- 
Liaudies Spaudos Draugų ruo
šia festivalį ir bazarą spaudos 
vairybių. Klubietis

Spaudos naudai 
festivalis, bazaras

Pažangus lenkų Komitetas 
naudai, lapkričio 2 dieną 2 
vai. po pietų, Chopin salėj, 
547 N. Leavitt St.

Liaudies spaudos rėmėjai 
kviečiami dalyvauti.

Paprastai pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio Lenkijos 
konsulatas rodo kokį judį iš 
Lenkijos, toj pačioj salėj. R.

Šaukia svarbią konferenciją

Lapkričio 30 d. šaukiama 
labai svarbi lietuvių organi
zacijų atstovų konferencija. 
Bus svarstoma sveturgimių gy
nimo reikalai ir kiti svarbūs 
visuomenės reikalai.

Visos lietuvių organizacijos 
prašomos išrinkti delegatus.

Konferencija bus kelias va
landas. Prasidės 2 valandą, 
baigsis 5 vai.

Visų organizacijų valdybos 
prašomos įsidėmėti dieną ir 
vietą — lapkričio 30, “Vil
nies” svetainėje. Rep.

Philadelphia, Pa.

y.

“Sugautas melagius”
Spalio 10-tos Laisvėje bu

vo kelios eilutės apie Z. 
Dulinsko mirtį. Ir buvo pa
sakyta: “Žmogus buvo lais
vas, bet mirusį klebonas pa
sigavo, gal ne dėl jo dūšios, 
išganymo, kiek dėl doleri
nio biznio...”

O spalio 23-čios laidoje 
J. Shapran pastebi: “Bu
vau vakare, kada velionis 
buvo pašarvotas, bet nema
čiau jokio klebono. Palai
dojo laisvose kapinėse, be 
jokių mišių, be bažnytinių 
apeigų. Na, ir kur gi tas 
klebonas buvo pasislėpęs?”

Toliau pakartoja, kad ve
lionis buvo laisvas ir net 
'Laisvės skaitytojas ir rė
mėjas.

Tiesa, kad velionis buvo 
ilgametis laisvamanis. Bet 
kuomet jis jau buvo pagul
dytas į grabą, jo laisvosios 

j rankos buvo surištos rete
žiu, katalikiškai vadinamu 
rožančium. Ties pagalviu 
stovėjo didelis kryžius su 
Jėzaus, mūka, apšviestas 
religinėmis šviesomis. Da
lis lankytojų poteriavo pri
klaupę ant tam tyčia padė
to laiptuko. 'Skaitlingi lan
kytojai-visi turėjo vieną su
pratimą, kad mūsų. mielas 
žirnis jau nebe t laisvas, 
nes jo rankos retežiu su
rištos. ..

Kas dėl nematyto klebo
no; Argi pas visus nabaš- 
ninkus sėdi klebonai, kur 
jie būna parengti? Argi 
yra kur griežtas įstatymas, 
kad visi katalikiški lavo
nai būtų į bažnyčią neša
mi? Kiek daug Lietuvoje

Worcester, Mass.
/

Laisvės skaitytojams

Kaip jau matote “Laisvėj”, 
kad vajininko pareigos ir šie
met man tenka atlikti. Visi 
Laisvės skaitytojai patys ge
rai žinote, kad Laisvę turėti 
jūsų namuose yra jums nepa
vaduojamas reikalas. Jūs be 
jos neapsieisite. Jums lietu
vių gyvenimas visam pasauly
je liktųsi tuojau užmirštyje ir 
taip toliau.

Taigi, kuomet spalio 26 d., 
turėdamas laiko, peržiūrėjau 
visą skaitytojų sąrašą, matau, 
kad labai daugelio prenume
ratos pasibaigia su spalio 30 
d. (tai yra, 10-30-52).

Todėl, draugai, prie pirmos 
progos užsimokėkite vajinin- 
kui. atnaujinimą prenume
ratos. Aš jaučiu, kad pasitar- 
navimą atlieku jau tik jūsų 
vardus ir adresus pasiųsda
mas, ir pinigus persiųsdamas 
visiems veltui savo lėšomis. 
Tad supraskite : kam d ai’ man 
keliauti į jūsų namus, kad iš- 
kolektuoti tuos pinigus, prie 
kurių dar reikia pridėti per
siuntimas ?

Draugai, kooperuokime su
sipratusiai, darbininkiškai. 
Pakalbinkite naujus užsipre
numeruoti Laisvę arba už- 
fundykite giminėms.

Mano telefonas: 7-5864.
D. G. Jusius

Lawrence, Mass.
Visi kviečiami

Linksmą parę rengia LLD 
37 kuopa ir LDS 125 kuopa, 
įvyks šeštadienį, lapkričio 1 
d. Maple Parke. Pradžia 7 
vai. vak. Tai bus “halloween” 
pare. Bus juokingai apsiren
gusių ir apsimaskavusių daly
vių. Taipgi už juokingiausius 
apsirengimus gausite dova
nas. Bus puiki orkestrą. Grieš 
valcus, polkas ir naujuosius 
šokius. Visi galėsite gerai pa
silinksminti ir pasijuokti, kad 
paskui plaučiai geriau dirbtų. 
Viską matysite ir girdėsite. 
Pagerinsite savo sveikatą. 
Nes juk ir daktarai pataria 
lankytis parengimuose. Būsite 
jaunesni, kai gerai pabaliavo- 
site.

Yra geras patarimas: Ka- į 
da jautiesi pavargęs ir su
stingęs, greitai važiuok į juo
kingą parengimą. Visi senat
vės negalavimai išsiblaškys.

Todėl šeštadienį visi ir vi
sos, jauni ir seni, būkite Map
le Parke. <

Taipgi lapkričio 2 d., sek
madienį, bus LLD 37 kuopos 
susirinkimas. Susirinkimas 
bus labai svarbus. Prasidės 2 
vai. po pietų. *<•

Kaip jau žinote, New Yor- 
ko lietuviai artistai lankysis 
Mass, valstijoje su šauniu vai
dinimu. Ir mums proga juos 
pasikviesti. Ot šiame susirin
kime apie tai turėsime plačiai 
pasitarti. Todėl visi kuopos 
nariai dalyvaukite susirinki
me.
Laisvės reikalais

Brangūs Laisvės skaitytojai, 
malonėkite atsinaujinti prenu- 
merataSį kurių jau išsibaigė. 
Sutaupysite vaikštinėjimą. 
Taipgi prie progos paaukoki
te Laisvei dolerį kitą dėl jos 
sustiprinimo. S. P^nkauskas . 
\ .1... . . - ■    ■  X.. .   Į ...

būdavo laidojama be neši- 
įmo j bažnyčią.

O kas dėl nematytų mi
šių, tai nežinau, kas žino 
tokį klebonėlį, kuris atsi
sakytų priimti pinigus už 
mišias, kad ir didžiausiam 
bepoteriui?

Prietelįai, kurie įsakė su
rišti rožančium rankas ir 
apstatyti kryžiais, gali dar 
daugelį ir mišių užsakyti..,

Bet juk čia nėra joki 
“prajovai”: kiek daug mi
rusių laisvamanių aplanko 
bažnyčias ir išklauso mišias 
ir tt. žirnio Draugas

Montello, Mass.
I

Pas draugus ir su draugais

Laisvės prenumeratas at
naujindamas aplankiau daug 
sergančių Laisvės skaitytojų. 
Mrs. Skiotis, 153 Ames St., 
netoli metai laiko sunkiai ser
ga. Ją kankina pleuritas. Ji 
sumenkus, ne viską jai gali
ma valgyti. Eina pas daktarus, 
bet jie nedaug ką pagelbsti. 
J^os vyras irgi buvo sunkiai su
sirgęs, bet jis dabar eina ge
ryn.

Domicėlė Bartkienė, 34 Oak 
St., irgi jau seniai serga. Ir ją 
kankina ta. pleurito liga. Ji 
turėjo specialistą daktarą. 
Dabar jai biskį geriau, bet su 
valgiais turi prisilaikyti—ne
valia valgyti druskos. Ją pri
žiūri jos duktė, kuri ten pat 
gyvena.

Kastantas • Grakauskas, 26 
Pauton Ct., nesijaučia gerai, 
turi sunkumą po krūtine.

Nelie Ambrose, 419 N. Ca
ry St., apie trys savaitės at
gal turėjo operaciją. Jos svei
kata pamažu eina geryn.

M. Alukonis, 849 Oak St., 
neseniai turėjo mažą ‘shock’. 
Kiek pagulėjęs lovoje, dabar 
vaikščioja apie savo namus, 
bet dar vis atsargiai. Negali 
nieko dirbti.

Linkėtina visiems mūsų li
goniams greitai pasveikti.

G. Shimaitis
__________

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

S Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
BANKETU IR KONCERTĄ

, Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
KUBA HALL

414 Green St., Philadelphijoj
Programa prasidės 7:30 v. (Sale atdara 6 v.)
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Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai
svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A. 
Šmito; kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomeni
ninkų pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A. 
Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon- , 
certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva
nausko “KepTtrningų” orkestrą gros iki vėlumos.

Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir i 
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.

Rengimo Komisija.
«r Vifr-f-y " f r rfww Tfl‘*vr-• _ r - - f t i i r ------^T--»-------- :

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

je, vietoj 2oz„ ir kad kaina bus $1.50, vietoje 11.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 54dų rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybe 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 Įvap 
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz. .

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

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

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles at 
užsisenčjuslus' (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ii’ užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jėi tik naudosite pagal nurodys 
mus. • ;

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis. t f“’

Hartforde galite gauti, vaistinėse aht; Park ir Hudson; Governor,-te 
Sheldon gatvių. . • . • ...

Adresuokite: M. ŠVILPĄ, 1’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conri. 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dieną, tUbj raSy* 
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn. <

_________________________ _________________________________________________________________________ ■ ----------------------- . II- r.,,.,.. ....

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa 
Telefbnas Poplar 4110

3 pusi.-Laisve (Liberty) -Ketvirt., SpalioOctober 30, 195$jį
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New Haven, Conn.
Gerai pavyko

LLD 32 kuopos VakąHėftė 
labai gerai pavyko. Matyt, 
kad liks ir pelno. Matėsi 
mažai gražių svečių. Turėji
me progą pasikalbėti ir min
timis pasidalinti. Ta diena il
gai pasiliks visų atmintyje.

32 kuopa taria ačiti gaspft* 
dinėms už jų gerai atliktą 
darbą dėl vakarienės. Gaspa* 
dinėmis buvo šios geros> veik
lios draugės: A. šoliūnienėj 
Eva Rudman, A. VallnČienė» 
B. White, S. Aleksienė ir F* 
Bogan. Gaspadoriats buvo J* 
Aleksa Ir J. Kunca.

Kuopos nariai Ir konferen
cijos delegatai taria padėkos 
žodį draugei Murėikienfei už 
dovaną. J. S. K*

įvairūs išsireiškimai
Garbė. — Visi garbes ta

kai vien tik prie kapo veda*
Thomas Gray<
• «• *.

Ateitis.— Tenai buvo Du
rys, kurioms aš neradau ' 
rakto; ten buvo Šydas, pri> 
kurį aš negalėjau matyti.

Omar Khayyam
J

Valdžia^—Aš manau, jog 
mes turime daugiau valdi* 
nes mašinerijos negu rei
kalinga; per daug didelįs 
skaičius parazitų gyvena 
dirbančiųjų žmonių darbu*

Jefferson
(Laiške W. Ludlow’ui)

Surinko žemaitis?



Lietuviams kalbėjo 
ALP kandidatas

Spalio 23-čios vakarą,
tUvių-Amerikos Piliečių Klu
bo patalpose, 280 Union Avė., 
įvyko prakalbos rinkiminiais 
klausimais. Rengė vietine LLD 
1-ji kuopa tikslu suteikti savo 
nariams ir kitiems susidomė
jusiems savo Šalies reikalais 
progą kai ką apie tai 
išgirsti.

Rengėjams pavyko gauti 
tos srities darbo žmonių kan
didatą į kongresmaną Beny 
Sher kalbėtoju. Gerb, svečias 
kalbėjo apie pusvalan., trum
pai, bet daug svarbių fak
tų pasakė. Nors kalbėjo ang
liškai, bet taip aiškiai ir at
sargiai, kacl, regis, visi supra
to. Tai rodė šiltas įvertinimas 
jo kalbos.

Antruoju kalbėjo, taip pat 
trumpai ir gerai, Rojus Miza- 
ra, lietuviams jau gerai žino
mas kalbėtojas.

Kaip vienas, taip kitas, kal
bėtojai pasakė skirtingų fak
tų. Tačiau bendroje išvadoje 
jie patarė visiems norintiems 
taikos ir gerovės darbo žmo
nėms balsuoti už darbininkų 
ir progresyvių kandidatus ei
lėje D, American Labor eilė
je. Nes tiktai už tos partijos 
kandidatus paduoti balsai 
skaitysis protesto prieš karą 
balsais.

Kalbėtojai pažymėjo, kad 
darbininkai ir progresyviai, 
nors šiemet nesitiki išrinkti” 
savo kandidato prezidentu ir 
vice-prezidentu. tačiau priva
lę darbuotis ir gali išrinkti 
vienur kitur savo kandidatus 
į Kongresą ir Valstijos Seime
lį. Tai dėl to kiekvienas bal
sas eilėje D yra svarbu ne 
vien tiktai kaipo protestas, 
bet ir kaipo išrinkėjas darbi
ninko kongresmano ar assem- 
blymano. Juk buvo tokių vie
tų praėjusiuose rinkimuose, 
kad geras kandidatas pralai
mėjo tik apie trimis šimtais 
balsų po gavimo daug tūks
tančių balsų.

Vakaro vedėjui A. Gilma- 
nui paprašius dalyvius prisi
dėti apšvietos darbui, aukų 
ten pat sudėta $41.50. Pir
miau vienas prietelius buvo 
davęs $10. O po susirinkimo 
dvi darbiečių šalininkės pridė
jo po $1.20. Viso bendrai gau
ta $53.90.
? Rengėjai dėkingi visiems į- 
kainavusiems jų pastangas at
silankymu ir aukomis. Rep.

Gross įtarė buvusius 
aukštus pareigūnus

Liudydamas trijų dešimtų 
suspenduotų policistų depart- 
mentiniame teisme, gemblerių 
tūzas Harry Gross įtarė buvu
sius aukštus policijos pareigū
nus grafte (gavinėjime kyšių 
už apsaugą gembleriams.) •

Gross sakė: jeigu jie teisūs, 
lai buvęs policijos komisijo- 
nierius O’Brien, taipgi buvęs 
vyriausias inspektorius Flath 
ir buvęs detektyvų viršininkas 
Whalen “ateina į teismą liu
dyti po priesaika,” kad jie 
nuo manęs kyšių neėmė.

į r.TTJui»'ffnrrrr"' ■■... .į,. urw u TFaaesr-, - ■ -—trr-r -r—ĮFan^i

NewYorto^/a^2liilo<
Studentų laikraštis 
kritikavo viršininką

Queens Kolegijos studentų 
savaitraštis The Crown kriti
kavo mokyklos prezidentą 
John Theobald už jo įsikišimą 
ir prispyrimą studentų atidė
ti rezoliuciją, taikytą užtarti 
mokytojus. “Jame atsispindi 
McCarrano atsinešimas į stu
dentus,” rašo laikraštis.

Rezoliucija ypatingai buvo 
taikyta užtarti profesorę Vo
rą Shlakman, ilgus metus 
mokytojavusią kolegijos eko
nomikos departmepte, labai 
populiarišką mokytoją. Ją at
statė iš pareigų jai atsisakius 
McCarrano komisijai aiškintis 
savo politines pažiūras.

Theobald buvo nuėjęs į 
Studentų Tarybos posėdį ir 
per 90 minučių argumentavo, 
protarpiais gręsmingai grū
modamas studentams “žinoti, 
ką jie daro.”

Jam nebuvo juokų
Columbia Universiteto stu

dentų vaikiškas Šurnas pami
nėjimui studentų “įvesdinimo” 
savaitės mokyklos viršininkų 
paskaitytas tiktai “šposavi- 
mu”. Bet tie, ant kurių tai 
išbandyta, ne visi mano buvus 
šposinga.

Tarpe tokių neįvertinusių 
“šposo” buvo brooklynietis 
jaunuolis Edward Gordon, 
kuris tapo “šposautojų” pa
grobtas ties universiteto pa
talpomis ir nuvežtas praleisti 
šaltą naktį balomis apsuptoje 
saliukėje ties Jones Beach. 
Gordon, 16 metų, sako: /‘Jie 
visą laiką kvatojo, bet man 
visa tai neatrodė labai juo
kinga.”

Kitas ' vyrukas, Gordon 
Butler, 20 metų, buvęs taipgi 
pagrobtas, apraišiotas, aplipy
tas plėstrais, kad negulėtu 
kalbėti, ( pristatytas lėktuvų 
stotin kaipo “pavojingai ap
degęs” ir siunčiamas Chica- 
gon “gydyti.” Kelyje į Chi- 
cagą jį paliuosavo pastebėję 
jo padėtį kiti keleiviai. O iš 
Chicagos jo kelionę atgal; ap
mokėjo mokyklos viršenybė. 
Taigi, jis turėjo ir “fun.” De
šimtims kitų padaryta ne tiek 
jau žymių “šposų.”

Kadangi čia jau ne progre
syvinė veikla, o gal dar ir 
dėl to, kad lyderiais buvę po
naičiukai, viršenybė visą į tai 
paskaitė “šposavimu.”

Rose La Rose, kuri nusiren- 
ginėjimo demonstravimo teat
re (strip tease) aktais uždar
biauja po $2,000 per savaitę, 
reikalauja ištuokos. Ėaltina, 
kad jos vyras norėjęs ją nutu- 
kinti. “Pamanykite,” sako ji, 
“jeigu aš pasirodyčiau sceno
je su 150 ar daugiau svarų 
figūra”.

Atsisukusi gasą savo bute, 
.tikslu nusižudyti, newyorkiete 
Mrs. O’Neil, 20 metų, pranešė 
policijai telefonu. Policija su
sekė, iš kur telefonas buvo, 
atrado ją jau be sąmonės, bet 
atgaivino.

LAISVES KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

* Pradžia 8:80 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Charles Chaplin grimiruojasi pasiruošdamas scenos 
aktui naujausioje savo filmoje “Limelight.” Toje sce
noje, vienoje juokingiausiųjų, jis vaidina elgetą smui
kininką, o Buster'Keaton vaidina neprimatanti pianis
tą. Filmą dabar rodoma vienu kartu dviejuose teatruo
se New Yorke: Astor, prie Times Square, ir Trans-Lux, 
60th St. ir Madison Ave.

Laukiame svečių atvykstant 
į Laisvės koncertą

Daug mūsų gerų prietelių 
atlankydami mus. atostogų 
metu tikrino:

“Taip, tikrai pasimatysime 
Laisvės koncerte.”

Širdingiausia linkime, kad 
jie tuos pažadus atsimintų. 
Dar geriau, kad juos naujai 
patikrintų ii- įvykdytų. Svečių 
atvykimas Laisvei yra didelė 
žinia, džiuginanti laisviečius. 
Visus laisviečius, ne vien tik
tai dirbančiuosius Laisvės pa
stogėje ir daug rūpesties ir

darbo dienraščiui padedančius 
direktorius, bet ir visus did- 
miestiečius.

Programa, kaip jau matote 
skelbimuose, bus graži, kaip 
ir visuomet. Ir kelionė turėtų 
būti graži, spalvinga, jeigu 
gamta vis dar bus tokia prie
lanki per likusias dešimtį die
nų, kaip buvo lig šiol.

Kviečiame visus ir laukiame 
išgirsti apie jūsų planus.

Koncertas įvyks lapkričio 
9-tą, Liberty Auditorijoje.

Komisija atsikirto 
valdininkui

Majoro paskirtosios miesto 
reikalu vedimui tyrinėti komi
sijos pirmininkas Dr. Luther 
II. Gulick atsikirto miestinės 
statybos koordinatoriui Mos
es, kuris kritikavo komisiją. 
Moses buvo sakęs, jog komi
sija miestui kainavo daugiau, 
negu jos tyrinėjimai ir pasiū
lymai padarytų miestui su
taupą. Jis iš komisijos atsisa
kė.
Atsikirsdamas, Gulick sakė: 

“Gudriai padarei rezignuoda
mas. Dievas tavęs nesutvėrė 
darbui su jokiu komitetu ar 
taryba. Jūs buvote dviejuose 
iš 45 įvykusių komiteto susi
rinkimų ir nedalyvavote de- 
sėtkuose komisijų mitingų, ku
riuos komisijos įvykdė.”

Statys brangių arklidę, 
bet nei dolerio ligoninei

Motormanas užsimušė 
traukinio nelaimėje

Išvažiuojant iš Mosholu 
Parkway stoties anksti ketvir
tadienio rytą susidūrė du 
traukiniai. Abu buvo tušti, iš
vežami pradėti darbo dieną. 
Vienas motormanas tapo mir
tinai sužeistas ir už apie va
landos laiko mirė ligoninėje.

Važiuotės valdininkas Sid
ney II. Bingham už nelaimę 
kaltina mirusį motormaną 
John Murren Jr. Jis' turėjęs 
“būti atsargus.” Murrenas į- 
važiavo į stovintį traukinį. 
Dėl ko? Mirusysis nekalba, 
tad gal nelaimė tuo ir baigsis, 
išskyrus tai, kad sudaužymu 
traukinių padaryta miestui 
apie $375,000 piniginio nuos
tolio ir Bronx bei Westchester 
gyventojams stfsitrukdymo. 
Užtruko ištisą parą iki atstei- 
gė normališką transportaciją 
ant Lexington Ave. linijos.

Murren buvo 35 metų, ve
teranas. Dirbęs linijoms nuo 
1937 metų kitus darbus, mo- 
tormanu nuo 1946, bet tame 
neturėjęs pasisekimo. Kartą 
turėjęs nelaimę ir buvęs su
spenduotas ir perkeltas į kon
duktoriaus pareigas, bet pas
kui sugrąžintas dirbti motor- 
manu. Po to vėl turėjęs ne
laimę ir suspenduotas kelioms 
dienoms, bet vėl leistas - vai
ruoti traukinį.

New Yorko vyriausias teis-, 
mas įsakė, kad miestas turės, 
sumokėti daktarui John Silsohį 
$200,000. Jo kojas sutriuškino 
jam paslydus subway ir ko* 
joms patekus tarp traukinio 
ir platformos, traukiniui prą* 
dėjus eiti. N

Newyorkietis Duhig, 50 me
tų,, nukrito laiptais IRT Gist 
St. stotyje, Woodside. Užsi
mušė.

Darbininkų radio 
programos /

' Rinkiminiais ir yendrai 
darbo žmonėms reikalais 
(taikos,, civilinių teisiųj į- 
domių kalbų galima išgirsti 
pasiklausius šių radio prog
ramų :

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 WLIIBL 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 119 
ant jūsų radio. Stotis 
WMCA—570. Abi girdimoj 
toli užmiestyje.

Harlemo gyventojai pasi
piktinę tuo “progresu,” koks 
didžiausiam šios šalies negrų 
centrui taikomas. Miesto val
džia paskyrė $361,304 ten pa
statyti policijos arkliams šau
nią arklidę. Bet nei cento ne
paskirta Harlemo gyventojų 
ligoninei.

Harlemo piliečiai ypatingai 
pasipiktinę buvusiu valdinin
kų vizitu į Harlemą pirm pat 
rinkimų. Jų lapelis sako: 
“žiūrėkite, kas atrado Har
lemą... Mes gyvename tuose 
laužynuose. Nepasakokite mu
mis, kokie jie yra. Kalba yra 
pigi. Svarbu veikla.”

Tos skriaudžiamos miesto 
srities gyventojai sako, kad 
jų pačių organizacijos, vado
vaujamos buvusios Miesto Ta
rybos nario Ben Davis, daug 
kartų raportavo miesto valdi
ninkams apie nepakenčiamą 
laužynuose padėtį. Jie rapor
tavo valdžiai - 500,000 prasi
žengimų gyventojų saugumui 
ir sveikatai. Bet nuo to laiko, 
kai jų vadas Davis tapo įka
lintas (už raudonumą), jie 
neprisišaukia iš valdžios jo
kios pagalbos.

Harlemo gyventojai įkalin
tą Davisą uždėjo ant baloto— 
Freedom Party baloto — li
me assemblio distrikte ir dar
buojasi jį išrinkti, nežiūrint, 
kad jis įkalintas. Išlaisvini
mas Daviso suteiks mums* vi
siems daugiau laisvės, sako 
.jie. ‘ k

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
t’ai pasirūpink gauti.

^Pranešimai
NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kuopa rengia margumy
nų vakarą, įvyks sekmadienį, lap
kričio 23 d. Visos 5-to apskričio 
kuopos yra užkviestos sudaryti pro
grama. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes atsilankyti.

J. Kunca, LDS 16 kp. sekr. 
(212-213)

į

Blogas namų stovis 
išgązdino teisėją

Vyriausias miestinis magis
tratas teisėjas Murtagh pra
ėjusį pirmadienį buvo nuėjęs 
į gyvenamą namą 1 W. 118th 
St., Now Yorke. Nuėjęs pa
žiūrėti; kaip gyvena rendau- 
pinkai. Sykiu jis vedėsi namų 
padėties žinovą, butams komi- 
sijonieriaus pavaduotoją We
ave)’. Po vizito teisėjas sakė:

“Tas apai’tmentas netinka 
žmonėms gyventi. Yra gaisri
niu pavojumi. Jo nematęs nie
kas netikėtų, kad New Yorke 
toks namas galėtų būti. To
kia padėtis neturėtų būti tole
ruojama.”

Ai* ten kas gyvena? Ir kaip 
dar gyvena. Penkių kambarių 
bute gyvena 9 asmenys, ku
rių 7 moka po $8.50 per sa
vaitę rendos. Tai $59.50 už 
savaitę, $238 už keturias sa
vaites. Tiek mokama už vietą , 
name, kuriame valdininkai ra
do 25 prasižengimus saugu
mo ir sveikatos atžvilgiu.'

Tai prieš tokius namus ir 
prieš tokias rend as rendaun in
kų organizacijos protestuoja. 
Tokių namų mieste yra desėt- 
kai tūkstančių. Visa bėda ta*, 
me, kad valdžia nepagelbsti 
tą padėtį, taisyti.

4

New Yorke suimti 4 jauni, 
bet jau suaugę, vyrai, įtarti 
bandyme apiplėšti Woolworth 
krautuvę. Jie buvę nužiūrėti 
ii’ sekiojami per 3 savaites. •

RANDAVOJIMAI
Išrenduojame krautuvei patalpą 

ir trijų kambarių butą su pagerini
mais. Tinka karpenteriui, lengvų 
daiktų išdirbystei ar pataisų šapai. 
Renda prieinama. Skambinti PRe- 
sident 2-0496.

(213-217)

Pasirandavoja geras kambarys 
pavieniam vyrui • arba pavienei mo
teriškei. Garu šildoma. Geras 
važiavimas, nes yra IRT, BMT 
nijos ir busai. Traukiniais ir busa/s 
reikia išlipti ant Van Siclen Avė. 
Prašome kreiptis pas Moniką Iva
nauskienę, 849 Hendrix St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės vieni ik vaka
rais ir sekmadieniais.

(212-213)

GARSINKITĖS LAISVĖJ’
Užrašyklt laisvę Savo Draugui.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

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, top work
ing conditions, good pay. Apply in 
person, see Mr. Wilson Dailey. MEA
DOWBROOK CORP., Cooper & Ce
dar Avenues, Pennsauken, N. J.

(211-213)

Furnace 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)

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)

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)

FEMALE
CLERK. General office-work with 

knowledge of shorthand. Live in. 
Apply in person or Phone. MASO
NIC HOME, Burlington, N. J.

Burlington 3-0300.
(213-219)

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)

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KA8)

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 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainai
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6288

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)

MONTELLO, MASS.
L.L.D. 6-tps kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks lapkr.-Nov. 3 d., 
(pirmadienį), Taut. Namo kamba
riuose, pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus narius prašome būti šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Dabar eina Lai
svės vajus, turime ir mes ką nors 
veikti tuom reikalu. Pasitarsime 
apie surengimą teatro ar filmų ro
dymą.

G. Shimaitis, fin. rast. 
(212-214)

DETROIT, MICH.
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Draugijų Sąryšis, įvyks sek
madienį, 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 detroitiečių.
- Nepasilikite namie tą dieną nei 

vienas, visi būkit-e Ispanų salėje ir( 
išgirskite tą gražų koncertą.

Kviečią Bendras Komitetas.
(211-213)

GLENN’S RESTAURANT & BAR
lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

1 ELBA RADRIGEUZ 
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS 
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

219 2nd Avenue New York, N. Y.
(arti 14th St.) Telefonas GR. 3-9865

NfiRA MININMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE ' 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Sliąvv, 

Dainos ir šokiai, šauni Orkestrą.

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

h

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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