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Saugokite savo balsą!
Aitrios kalbos.
Balsuokite apdairiai*.

| Mūsų koncertas.
Rašo R. MIZARA

Rinkiminė kampanija bai
giasi.

Dabar žmonėms belieka tik 
vienas: antradieni eiti prie ur- 
nŲ, eiti balsuoti!

Balsuokite anksti!
Balsuodami žiūrėkite, kad 

sukti politikieriai nepavogtų 
jūsų balso!

Jie moka!... •*
—o—

Aną dieną New Yorko val
stijos prokuroras paskelbė, 
jog jis žinąs, U.ul kai kur tas 
pats pilietis užsiregistravo 
dviejose vietose, vadinasi, jis 
pasiryžęs du kartu balsuoti.

Prokuroras žadėjo tokius 
gaudyti ir bausti.

žiūrėsime!
• —o—

\

i

Na, bet demokratų ir repu- 
blikonų kandidatai šiemet ir 
prikalbėjo!

Tiesiog, aitru klausyti.
Juodu malė ir malė tą pati 

dalyką, tik kitais žodžiais. 
Tačiau esminiu klausimu, — 
klausimu, idant karas Korėjo
je būtų tuojau baigtas, — nei 
vienas nepasisakė.

Tik Hallinan ir Bass, Pro
gresyvių partijos kandidatai, 
aiškiaii ir nesvyruojančiai siū
lo receptą tam karui baigti:
Jiedu sako: sulaikykime mū

šius tuojau, o paskui tarkimės!
Nei Stevensonas, nei Eisen

howeris to nedrįso pasakyti!
Kodėl?
Todėl, kad juodu yra karo 

šalininkai.
—o---

Nei Stevensonas, nei Eisen
howeris savo kalbų nerašo. 
Jiems jas iškepa kiti, parink- 

/tiniai “ekspertai.”
O pastarieji rašo pagal sa

vo partijų liniją.
Tiek Eisenhowerio, tiek Ste- 

vensono, tiek Trumano kalbos 
įdomesnės tos, kurios nerašy
tos.

—o—
Abiejų—demokratų ir repu- 

blikonų,—vadovai giriasi, jog 
jų kandidatai bus išrinkti.

Už republikonų kandida
tus uoliau agituoja stambioji 
spauda ir radijas.

Bet už demokratų kandida
tus pasisakė stambiosios dar- 

,bo unijos.
—o—

Beje, tenka priminti ir tai: 
rinkiminės kampanijos pra
džioje tiek Eisenhoweris, tiek 
Stevensonas ignoravo karą 

. Korėjoje.
Dabar jie apie jį jau kalba, 

tik kalba “iš antro galo.” 
žmonių sentimentas, reika

lavimai privertė juodu prisi
minti taiką.

Nežiūrint, kuris jų bus iš
rinktas, milijonai žmonių rei
kalaus, kad karas Korėjoje 
būti] tuojau baigtas, kad pa
stovi pasaulyj taika būtų už
tikrinta.

Kuris kandidatas bus iš
rinktas ?

Niekas nežino.
Taiką mylinčiajai visuome

nei labai svarbu, kad juo dau
giau balsų būtų paduota už 
Progresyvių partiją, — tai 
bus protesto balsai prieš tur
čių partijų pražūtingą politi
ką.

Rinkimų pasekmes mes te
galėsime išspausdinti tik se
kamo ketvirtadienio Laisvėje.

Dabar gi jau laikas mums 
susirūpinti ir savaisiais reika- 

lį la*S‘
i 4 Atsiminkime: tik už savaj.

įvyks metinis mūsų dien- 
j ^raščio koncertas.

Ruoškimės jame būti.
Praėjusį sekmadienį Chica- 

goje Vilnis turėjo savo kon
certą, kuris, kaip rašo tas 
dienraštis, “visais atžvilgiais
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STEVENSONAS ŽADA 
PALAIKYT RIEBIUS 

i KAPITALO PELNUS 
I

EISENHOWERIS SLEPIA PLANA DĖL 
KARO PAPLATINIMO, - SAK0‘ 
PROGRESYVIŲ KANDIDATAS

Reading, Pa.—Adlai Ste
venson, demokratu kandi- ' 4.
datas į prezidentus, užtikri- 

I no bizniams pelnus, jeigu 
i jis. taps išrinktas. Kalbėda- 
' mas masiniam susirinki- 
i mui, Stevensonas pabrėžė, 
Į kad:

—Demokratų Partija per 
i paskutinius 20 metų dau- 
| giau padarė bizniui naudos, 
negu buvo padaryta kuria
me kitame mūšų istorijos 
laikotarpyje. Įvairūs biz
niai dabar gauna didesnius 
pelnus, negu bet kada pir- 

I miau, skaičiuojant grynus 
pelnus, liekamus po taksų 

i sumokėjimo.
Stevensonas pas a k ojo, 

kad biznierių pelnai reika
lingi dėl “visuomenės gero
vės.” Kartu ketino “ščvrai 
tarnauti” darbininkų reika
lams.

Jis pasižadėjo kovoti ne 
tik pries komunizmą, bet ir

Kruviniausi, bet 
bergždi mūšiai dėl 
Korėjos kalnu

I
Korėja, spal. 31. — Ame

rikonai buvo užėmę Tri
kampio kalno viršūne, vi
duriniame fronte. Bet Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai paleido tokią smar
kią ugnį iš kulkosvaidžių, 
kad už vienos valandos pri
vertė amerikonus žemyn 
pasitraukti.

Tas kalnas jau trečią kar
ta per kruviniausius mū
šius ėjo iš vienų rankų i 
kitas per dvi dienas.

Atlanto sąryšis planuoja 
gint Aziją nuo komunistų

«

Paryžius.—Atlanto kraš
tų sąryšio karinis komite
tas ragino vakarų Europos 
valdžias, kad planuotų pa
saulinį “apsigynimą nuo 
komunizmo.” Sako, vakaru7 C-

Europa turi daugiau prisi
dėti prie kovos prieš komu
nistus Korėjoj, Tndo-Kinoj, 
Malajoj ir Viduriniuose 
Rytuose.

Maskva sako, kaip 
Eisenhower, taip Stevenson 
—kapitalistų Įrankiai

Maskva. — Sovietu radi
jas. aiškina, kad ir Eisen
howeris, ‘republikonų kan
didatas į prezidentus, ir 
Stevensonas yra tik Ameri
kos kapitalistų įnagiai, ka
ro kurstytojai prieš Sovie
tų Sąjungą ir naująsias 
liaudiškas demokratijas;

Maskvos radijas teigia, 
kad “tikrai demokratiniai 
amerikiečiai” balsuos, už 
Vincentą Hallinaną, Pro
gresyvių Partijos kandida
tą į prezidentus.

gerai pavyko.”
žiūrėkime, kad ir mūsiškis 

gerai pavyktų!

I prieš viską, kas tik būtų 
Į panašu į socializmą.

Stevensonas taipgi ketino 
darbuotis, kad būtų panai
kintas streiklaužiškas Taf- 
to-Hartley’o įstatymas, ir 
kad to vieton būtų išleis
tas 'naujas • įstatymas dėl 
santykių tvarkymo tarp 
samdytojų ir darbininkų.

“Ike” monija žmones, 
sako Stevensonas

Philadelphia.— Stevenso
nas, demokratu kandidatas 
i prezidentus, pareiškė, jog 
republikonų kandidatas Ei
senhoweris mulkina ameri
kiečius, žadėdamas kelian
ti i Korėją, jeigu bus iš
rinktas prezidentu.

Eisenhoweris, “begėdiš
kai g a u d y d a mas piliečių 
balsus,” apgaudinėja žmo-

I nes, būk jo kelionė Korė- 
ion padarytų taika, sakė 
Stevensonas, kalb ė d a m a s 
Convention salėje.

Danija atmeta Sovietų 
' protestą prieš bazes

Kopenhagen, Danija. — 
Sovietu Sąjungą protesta
vo, kad Danija leidžia A- 
merikai ir kitiems Atlanto 
kraštams statvti bazes — 
karines stovyklas Danijoje.

Danijos valdžia atmetė 
protestą. Teisinosi, kad tos 
bazės bus tiktai “apsigyni
mui” nuo komunizmo.

Dauguma laikraščiu 
remia Eisenhower)

New York. — Editor and 
Publisher žurnalas surado, 
jog i933 amerikiniai dien
raščiai remia republikonų 
kandidatą i prezidentus Ei
senhower} ir tiktai 452 sto
ja už demokratų kandidatą 
Stevensoną.

(Roos.eveltas laimėdavo 
prezidentįnius rink i m u s, 
nepaisant, kad dauguma 
laikraščių prieš jį eidavo.)

Wall Stryhii lygiai geri 
Stevenson ir Eisenhower

New York. — Wall Stry- 
to piniguočiai sako, jiems 
vis. tiek, ar prezidentu bus 
išrinktas Eisenhoweris ar 
Stevensonas. Biznis dėl to 
beveik nepasikeistų.

Wall Stryto bankininkai 
teigia, kad ir . Eisenhowe
ris palaikytų panašius tak
sus kaip dabar, ir nei jis 
nei Stevensonas nesuma
žintų karinių išlaidų bent 
iki 1955 metų.

Munich, Vokietija.—Dau
guma apklausinėtų Ameri
kos kareivių vakarinėje 
Vokietijoje žada balsuoti 
už Stevensoną. . ,

Demokratu kandidatas į prezidentus Adlai Stevenson 
International Brotherhood of Teamsters unijos konven
cijoje Los Angeles mieste. .Jo kandidatūrą konvencija 
užgyrė. Šalia sėdi buvęs 
Tobin.

Amerikos valdininkas 
žiūri į Vietnamą kaip 
i “antrąją Korėją”

Saigon, Indo-Kina.— At
vyko W. C. Fosteris, Jung
tiniu Valstijų karinio mi
nistro pavaduotojas. Ta
riasi su francūzu valdinin
kais, kaip padėt jiems at- 
mušt Vietnamo liaudinin
kus - komunistus. > Ž a d a 
francūzams dar daugiau 
amerikinių ginklų ir pini
gų. ’

Eos.teris pareiškė:—Indo- 
Kina yra svarbiausia ame
rikonams pozicija po Korė
jos; tai būtinai reikalingas 
punktas, norint apginti pie
tiniai - rytinės Azijos kraš
tus nuo komunistų.

Indo-Kina yra E ran ei jos 
’kolonija, padalinta i tris 
neva savivaldines dalis — 
Vietnamą,’ Kambodiją 'ir 
Laos.

Prancūzai vėl pradėsią 
ofensyvą Vietname

Hanoi, In do -Kina.—F r a - 
'cūzai atgriebė Hunhoa ^kai
mą nuo Vietnamo liaudi
ninkų ir ketina pradėti 
naują ofensyvą prieš juos.

Liaudininkai paskutinė
mis dienomis atėmė iš f ran- 
cūzų visą eilę miestų ir 
'tvirtovių, c

Plepališkiausia 'istorijoj 
rinkimų kampanija

New York. — Republiko
nų kandidatas į preziden
tus Eisenhoweris ir demo
kratų kandidatas Steven
sonas prišnekėjo jau 35 
milijonus žodžių dabarti
nėje rinkimų kampanijoje, 
skaičiuojant tik tokius žo
džius, kurie buvo telegra
fuoti laikraščiams.

Vienam ir kitam darbuo
jasi po 100 korespondentų 
vien tiktai Stevensono ir 
Eisenhowerio traukiniuose. 
Vieno ir kito koresponden
tai kasdien pasiunčia spau
dai no 90 iki 100 tūkstan
čių žodžių.

Tai gausingiausia žo
džiais rinkimų kampanija 
visoje šalies istorijoje.

unijos prezidentas Daniel J.

Iš rašytoju perkama 
Eisenhowerio ir 
Stevensono Išmintis”

Boston.— Senatorius Es
tes Kefauver, kalbėdamas 

i už Stevensoną, pajuokė Ei- 
senhowerio “išmintį.” Tai 
iš parsiduodančių rašytojų 
perkama, išmintis.

Republikonai ypač džiau
giasi, kad Eisenhoweris 
paskutiniu laiku sugalvojęs 
gudriausią obalsį: — Jeigu 
būsiu išrinktas prezidentu, 
tai kėliausio K orėj on, kad 
galima būtų greit ir sėk
mingai užbaigti karą .

Bet šią gudrybę Eisen
howeris gavo iš Emmeto J. 
H u g h e s , sensacinio • Life 
žurnalo rašytojuko.

Pustuzinis rašytojų die
ną - naktį “pleškina” pra
kalbas Eisenhoweriui. Pen
ketas kitų rašytojų nuolat 
aamina kalbas Stevensomū. 
Taigi vienas ir kitas naudo-* 
ja perkamus iš rašytoju 
gabumus, bet kalbėdami iš 
rašto, nuduoda, būk tai pa
tys suradę faktus, argu
mentus ir išvadas.

Panikas tykojo suimt gen. 
Naguibą, išžudyt jo draugus

Kairo, Egiptas. — Val
džios atstovas pranešė, kad 
buvęs Egipto karalius Fa
rukas planavo areštuot ge
nerolą Naguibą ir išžudyt 
io draugus karininkus. To
dėl gen. Naguibas su savo 
šalin,inkais armijoje liepos 
23 d. nuvertė Faruka nuo 
sįs.to ir išvijo jį iš Egipto.

Naguibas po to sudarė 
savo valdžią, tapdamas jo? 
premjeru.

PRAVDA VADINA 
DULLESĄ “ŽMOGĖDRA”

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
vadina Dullesąj Eisenhowe
rio p a tarė j ą, “atominiu 
žmogėdra.” Nes Dulles pa
sakoja, kad atom-bomba 
tai nesąs per baisus gin
klas.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šiltoka.

New York. — Vincentas 
Ballinanas, Prog r.e šyvi ų 
Partijos kandidatas į pre
zidentus., teigė, kad gėn. 
Eisenhoweris slepia planą, 
peršanti paplatint Korėjos 
karą. Tas planas įmatomas 
iš generolo Van Fleeto laiš
ko.

Eisenhoweris spal. 29 d.

Anglai suėmė 4,000.
Kenyjos negrų j

_____ ______ I

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė ir policija per 
kelias paskutines dienas 
sumedžiojo apie 4,000 ne
grų Kenyjoje, Anglijos ko
lonijoje, rytinėje .Afrikoje. 
Kaltina juos už maišto kėli
mą prieš anglus.

Kenyjos negrai, vadovau
jami Mau Mau organizaci
jos, kovoja, reikalaudami 
laukan iššluot anglus. bei 
kitus baltuosius pavergė
jus, ii* šaukia:—Afrika tu
ri priklausyti afrikiečiams!

Korėjos tautininkai 
nužudė 4 belaisvius

Pusan, Piet. Korėja. — 
Pietinės Korėjos tautinin
kai, Amerikos talkininkai, 
.nušovė keturis suimtus 
liaudies partizanus ir su
žeidė tris kitus. Jie buvo 
nuteisti visa amžių kalėti.

Tautininkai p a s a k o ja, 
kad šie kaliniai mėginę pa
bėgti.

Japonija deportuoja 
70,000 korėjiečių

Tokio, Japonija. — Japo
nų policija gaudo 70,000 
šiaurinių korėjiečių, nuo se
niau apsigyvenusių Japoni
joje. Japonų valdžia ski
ria juos deportavimui į Pie
tinės Korėjos tautininkų 
nagus. Nes šie korėjiečiai 
pritarė Šiaurinės Korėjos! 
liaudininkams. kovoje prieš • 
amerikonus ' ir korėjinius 
tautininkus.

6 šalys darys didžiulius 
manevrus Viduržemio Jūroj

Roma. — Amerikos ir jos 
talkininku submarinai ir 
lėktuvai pradės didelius ka
rinius pratimus Vidurže
mio Jūroje ateinantį pir
madienį. Pratimuose daly
vaus apie 200 submarinų ir 
500 lėktuvų iš Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Franci- 
jos, Italijos, Graikijos ir 
Turkijos.

Tie manevrai sieks nuo 
Gibraltaro - Ispanijos iki 
Graikijos ir Turkijos van
denų, c

l-------------------------------------------------

Flint, Mich. — Chevrolet 
automobilių darbininkų va
dovybė reikalauja pakelt 
jiem algą 10 proc.
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per radiją perskaitė tūlas ’ 
ištraukas iš to laiško. Gen. 
Van Fleet, amerikonų ko- 
mandierius Korėjoje, rašo, 
kaltindamas Trumano val
džią, kad ji nenori rekru- 
tuot karui gana daug Pie
tinės Korėjos tautininkų. 
Gen. Van Fleet sako: *• >

“Aš visuomet jaučiau, 
kad mes per ištisus perei
tus metus turėjome ryžtin
gai rengtis visokiems gali
miems įvykiams, o mano C 4 7 7
plane buvo ir reikalavimas 
dvigubai padidinti Pietinės 
Korėjos tautininkų armi
ją.'” - • ♦

Dienraštis Cleveland 
Plain Dealer jau apkaltino 
generolus, jog jie planuoja 
taip paplatinti Korėjos ka
rą, kad iš jo galėtų net pa
šau 1 ims karas išsivystyti.

Progresyvių kandidatas 
Hallinanas todėl reikalau
ja. kad Eisenhoweris išti
sai paskelbtų generolo 'Van 
Fleeto laišką, ir sako:
/‘Jeigu visas to laiško 

tekstas būtų paskelbtas, tai 
parodytų, kad Van Fleets 
planas reikalauja pradėti 
nauja ofensyvą, kuris taip 
ši karą praplatintų, kad 
"merikonai atakuotu Kini
jos Liaudies Respubliką, ri
zikuodami užkurt ir trečią 
pasaulinį karą.”

O Eisenhoweris pasakoja, 
būk jis, reikalaudamas, mo- 
bilizuot daugiau Pietinės 
Korėjos tautininkų, “norįs 
grąžinti amerikonus na
mo.”

ITallinanas ragina visus 
amerikiečius reikalauti, kad 
Eisenhoweris ir Stevenso? 
nas viešai pasižadėtų tuo
jau sustabdyti karo veiks
mus Korėjoje ir pasmerktų 
baisųjį gen. Van Fleeto pla
ną. ' a

(Washington.—Eina gan
dai, k«id pręz. Trumunas 
gal pavarys gen. Van Flee- 
ta iš komandos už tą jo 
laišką.)

Pats Stevensonas taikys 
sukilusius kalinius

Pittsburgh. — Adlai Ste
vensonas, Illinojaus guber
natorius, pertraukė savo 
prezidentinių prakalbų 
mai-šrutą ir išlėkė stabdyti 
kalinių maištą Chesteryj, 
Illinois valstijoj.

300 sukilusių kaliniu lai
kosi nuo pereito pirmadie
nio. Jie turi suėmę sep
tynis kalėjimo sargus kaip 
įkaitus. Nei maištininkai 
nei tie sargai negavo jo
kio valgio per 5 dienas.

Policija ir milicija apgu
la kalėjimą, bet biio šau
dyti, nes tuomet kaliniai 
nužudytu suimtus sargus.

Sukilėliai reikalauja pa
gerint maistą ir kitas sąly
gas. '

Mėxico City.— Meksikos 
valdžia daro plačią medžio
klę prieš snėjamus “Sovie- - 
tų agentus?.
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BALSAVIMAI NEW YORKE
ŠIEMET apie prezidentinius, kongresinius ir kitokius 

rinkimus mūsų laikraštis davė žinių, kiek tik begalėjo.
Mes manome, jog šių metų rinkimai yra labai svar

būs,—svarbesni už praeituosius ir daugelį kitų buvusių 
prezidentinių rinkimų.

Tenka žodis kitas tarti specialiai del balsavimų New 
Yorke,—mieste ir visoje valstijoje.

New Yorke jau nuo 1936 metų veikia tvirta American 
Labor Party, tai dalis Progresyvių partijos, įsikūrusios 
1948 metais.

Amerikos Darbo Partija (ALP) praeityje suvaidino 
didžiule rolę, tad mes manome, jog ji šiemet suvaidins 
nemažesnę rolę.

Ši partija aiškiai ir atvirai atsišaukia į visuomenę, 
kad ji balsuotu už Progresyvių Partijos (New Yorke tai 

, Balsuo- 
taiką 
ž nie

reiškia Amerikos Darbo Partijos) kandidatus, 
dama už juos., ji balsuos už taiką, už pastovią 
pasaulyje, už išlaikymą civiliniu teisių Amerikos 
nėnis.

Ame-
• kandidatus, esančius jos rinkimi-

MES ČIA NEI NEBANDYSIME įvardinti visus 
rikos Darbo Partijos, 
nluose sąrašuose.

Pasitenkinsime įvardindami tik kai kuriuos.
Visoje NeW Yorko valstijoje balsuotojai ras Ameri

kos Darbo Partijos (ALP) sąraše tris kandidatus.:
Vincent Hallindn—prezidento vietai.
Charlotta A. Bass—vice-prezidento vietai.

’ Corliss Lamont—Jungtinių Valstijų sėnatoriaus 
tai.

vidaus ir vpa- 
užsienio politikos 

klausimais.
Reuublikonas John Fos

ter Dulles buvo vyriausiu 
mūsų politikos Azijoje ini
ciatorium. Ultra - republi- 
koniškas generolas MacAr- 
thuras buvo faktinas. Ame
rikos pro - konsulas Toli
muose Rytuose. Eisenhow- 
eris vykdė mūšų politika 
Europoje. DVIPA.RTINĖ 
POLITIKA buvo ta magiš
ka formula, po kuria de
mokratiška administracija. 
skyrė republikonų šulus 
delegatais. Jungtinėse Tau
tose, po kuria prezidentas 
Trumanas skyrė republiko- 
nus “lojalumo tyrinėjimo” 
tarybų pirmininkais ir taip 
toliau.

Ir štai mes dabar dieną 
kitą prieš rinkimus. L ....... 
matome ?
politikos didvyriai, tie bro-

NE POLITIKA?
Amerikos žmonės turi 

teisę kelti tą klausimą. Jie 
gali klausti: Kaip mes ga
lime tikėti jūsų nuoširdu
mui, jeigu kiekvienas taip 
netolimos praeities fakto
rius rodo, kad ta “kova” 
tarp jūsų yra ne kas kitas, 
kain farsas, jeigu aišku, 
kad pagrindiniai jūs tie pa- 
tvs, kad atstovauiate. maž
daug tuos pačius interesus, 
kad esate tu pačių įsakinė
toju tarnai?
Skirtumas j—taip, bet nepa

kankamas atsižvelgimui
Kai kurie draugai pažan

giečiai kartais išreiškia 
abejojimą. Jie sako maž-

“Mes visą laiką kartoja
me, kad republikonai ir de
mokratai yra tokie patys, 
kad abi .partijos yra val
dančiosios klasės įnagiai, 

I kad abi veikia prieš žmo
nių interesus. Bet, vienok, 
jeigu demokratai laimėtų 
rinkimus, mes sakytume, 
kad atmesdami Eis.enhowe- 
rį ir republikonus ‘Ameri
kos žmonės atmetė greites

ni slinkimą link karo’ ar
ba ‘Amerikos žmonės at- 

reakciją.’ 
jeigu republikonai 

vra ‘kraštutinė reakcija’

; * ;....... jr ką metė kraštutinę
Tie dvipartinės J oigi,

kurie sugebėjo, veikti b* jeigu jie atstovauja

vie-

Po jų seks įvairūs kiti kandidatai įvairioms vietoms.,— 
tai priklausys nuo vietos, kur pilietis balsuoja. Tad už 
juos ir teks paduoti balsus tiems, kurie norės balsuoti 
už taikos sąrašą. /

ĮVAIRIUOSE KONGRESINIUOSE distriktuose Dar
bo Partija, stato savo kandidatus į Kongresą; ji stato sa
vo kandidatus į valstijinį seimeli—žemesnįjį jo butą ir 
senatą.

Tenka priminti trejetas kandidatuojančiųjų Amerikos 
Darbo Partijos sąraše New Yorko mieste.

Štai, 14-tame Assembly Distrikte (Manhattane) Ame
rikos Darbo Partijos sąraše kandidatuoja į valstijinį 
senatą William A. Bianchi.

Mr. Bianchi jau ištarnavo vieną tarnybą valstijiniame 
senate ir jis ten pasižymėjo energija ir sugabumu ginti 
liaudies reikalus. Jis tarnavo senatorium dvejis metus, 
tad, jei tik progresyvė visuomenė pasistengs, Bianchi 
bus'išrinktas dar dvejiems metams.

Tame pat distrikte kandidatuoja į žemesnįjį New Yor
ko valstijos seimelio butą (Assembly) puertorikiečių 
tautos sūnus, Manuel Medina. Tai energingas, ištiki
mas liaudžiai vyras. Praėjusiuose rinkimuose jis pralai
mėjo vos 300 balsų. Jei progresyvė visuomenė pasidar
buos, Manuel Medina bus pasiųstas į valstijos seimelį.

Gi rašytojas Howard Fast yra kandidatas į Kongresą 
23-čiame kongresiniame distrikte, Bronkse.

i pa
greitintą slinkimą link ka
ro,’ demokratai yra ‘švel
nesnė reakcija’ ir atstovau
ja ‘lėtesnį slinkimą link ka
ro.’ Ar n.e taip?”

•Taip, skirtumas yra. 
Nors abi partijos yra val
dančios klasės įnagiai, jie |

kaip vienas, kurie kartu 
įtraukė Ameriką i pražū
tingą kara Korėjoje, kurie 
užkorė šaliai baimės ir ne
tikrumo atmosfera, kurie 
leido pranykti visokioms 
kainų kontrolėms., kurie 
kiekvienu atveju ištikimai 
tardavo specialiams pini- yra įnagiai skirtingoms si- 
guočių interesams, dabar tuacijoms.. ■ Republikonai, be 
randasi skirtingose “bari
kadų pusėse.” Jeigu mes 
patikėtume ių frazeologijai 
ir demagogijai, Stevenso
nas, Trumanas ir iu kom- 
pasija vienoje pusėje ir Ei
senhoweris, Taftas ir 
kompanija kitoje, yra mir
tini priešai, kurie kovoja

.už diametriškai priešingus atvejui, kuomet žmonės pa
tiksiąs. Stevensonas irTru- mato republikonų tikrą 
manas su įsikarščiavimu i veidą ir nori kito, atvejui, 
kalba apie demokratus kai
po “žmonių partiją,” kovo
jančią prieš finansinę oli
garchiją ir industrinę plu- 
tokratiją. Eisenhoweris ir 
Taftas., iš kitos pusės, kal
tina demokratus kuone 
“raudonume.”

Ir kaip su DVIPARTI- timesnė,

abejo, yra. pasirinktasis, 
mėgiamiausias didžiojo ka
pitalo įnagis. Republiko- 
nams valdant didysis kapi
talas gali elgtis be žymių 
kompromisų su žmonių in- 

jų teresais. Demokratai irgi 
tos. pačios klasės įnagis, bet 
numatomas kitam atvejui:

pirmasis įnagis, 
aštrumo, 

nepageidautinas, 
švelnesnio,

kuomet
dėl savo - atviro
■pasidaro
kuomet reikia
bet nemažiau efektingo.
Tam ir demokratai. Jų fra
zeologija liaudžiai labiau 
priimtina, jų programa ar- 

jų režimas laiks

YRA KANDIDATŲ, nesančių Amerikos Darbo Par
tijos sąraše, tačiau vertų, kad už juos būtų paduota 
juo daugiau balsų.

-21-majamę Assembly Distrikte demokratų partijos są
raše kandidatuoja į valstijos senatą negras veikėjas, I 
Julius A. Archibald. Svarbu, kad jis būtų išrinktas, nes ' 
tai būtų pralaužimas rasistinio ledo: pirmą kartą šios i 
valstijos istorijoje negras būtų New Yorko valstijos 
Š'ėnate!

Labai svarbu, kad pažangioji visuomenė visur paduotų 
balsą už kiekvieną negrą kandidatą, nes tai sutvirtintų 
negrų kovą už jų teises, tai sutvirtintų ryšį tarp negrų 
ir baltųjų dėl bendros kovos už bendruosius reikalus.

Pavyzdžiui, Brooklyne (10-tajame kongresiniame dis
trikte) kandidatuoja į Kongresą negrų kunigas George 
VV. Thomas; jis gali būti išrinktas.

,Brooklyre, I3-tame kongresiniame distrikte kandida
tuoja į Kongresą •— People’s Rights. Party sąraše, — 
Simon W. Gei <on. Jo programa—programa už taiką, 
programa prieš reakciją, už Teisių Bilių, už gerbūvį 
liaudžiai.

Manhattan 11-tame Assembly Distrikte kandidatuoja 
.(Freedom Party sąraše) į riūjorkiškį seimelį Benjamin 
J* Davis, buvęs miesto tarybos narys, kuris šiandien sė
di kalėjime, — nubaustas pagal Smitho aktą. Už jį pa
duotas balsas reikš balsą, tarp kitko, už amnesiją poli
tiniams kaliniams.

■

Kai prezidentas Trumanas kalbėjo Clevelande prieš 
jį prie platformos buvo surikiuota ilga policistu eilė. 
Jo pasiklausyti susirinko 25,000 zironiy.

TIEK TEGALĖJOME prisiminti apie rinkimus New 
Yorko valstijoje ir New Yorko mieste.
~Mūsų valstija — svarbi valstija tuo atžvilgiu, kad čia 

progreryvės visuomenės yra daugiau, negu kitur ir ji 
darniau organizuota, palaiko savo tvirtą politinę liau

' -- - .R.,Rl ■

diską partiją, ir jau yra ne kartą parodžiusi savo poli
tikę jėgą.' ’ .

Raginame kiekvieną balsuotoją, pirmiau negu jis pa
duos savo balsą, gerai pagalvoti, apsispręsti ir žiūrėti, 
kad jo balsas nebūtų atiduotas už dyką.

Mūsų nuomone, šiuose rinkimuose, balsas, paduotas už 
taikos-sąrašą, už taiką stovinčius kandidatus nebus su- 
eikvotas, o neš naudos. visam kraštui;

nuo laiko daro žingsnius, 
kurie juos perstato net kaip 
žmonių draugus. Bet kir
vis kerta ta pačia linkme: 
prieš žmonių reikalus, už 
fabrikantus., didžiąsias kor
poracijas. Štai kodėl Ko
rėjos kare, kare prieš Azi
jos žmonių tautinio ir so- 
cialio išsilaisvinimo judėji
mą gali bendradarbiauti 
demokratai ir, republikonai. 
Štai kodėl Europos griū-1 
nančio kapitalizmo gelbėji
me gali bendradarbiauti 
Trumanas, Achesonas, Dul
les, Eisenhoweris ir kaip 
iie tesivadintu. Štai kodėl 
Amerikos pažangiečių, kai- 
riečiu, liberalų ir laisvos 
minties persekiojime gali 
vadovauti republikonas Mc
Carthy ir demokratas Mc
Carr a n.

Stevensono frazės ir 
nuogoji tikrenybė

Dabartinėje rinkiminėje 
kampanijoje Trumanas ir 
Stevensonas pylė demago-. 
giškos frazeologijos ma
rias. Trumanas jau yra iš
dirbęs savo rutiną: jis siau
čia (kalboje) prieš privile
gijuotą klasę, prieš “speci
alius interesus.” Jis,—žmo
nių reikalų gynėjas. Kad 
tas tik žodžiuose, tik ant 
popieriaus, tik per radijo 
bangas ir televizijos ekra
ną, aišku. Kas kita fak- 
tuose, kas kita gyvenime. 
Ten žmonių gyvenimo 15 
gio nukirtimas, vis au
ganti pelnai' korporacijų 
knygose, Smitho aktas, ko
munistų kalinimas, svetur- 
gimių persekiojimas, kon
centracijos stovyklų staty
mas, ir taip toliau ir taip 
toliau.

Stevensonas, tas Rafinuo
tas džentelmanas, kuris ap
sitrynęs diplomatinėje, sa
loninėje ir akademinėje 
prasmėje, nevartoja Tru- 
mano “liaudiškos”1 frazeo
logijos. Vietoje to jis vis 
kalba apie “sąžinės lais
vę,” “civilizaicijos tradici
jas,” mūsų “protėvių pali
kimą.” Bet kuomet praeitą 
antradienį, savaitę prieš 
rinkimus, New Yorko: Ma
dison Square Gardene vy
ko didysis, demokratų mi
tingas, ten su Stevensonu 
radosi ne tik ADA žmonės, 
CIO gaivalai ir “reguliariai 
demokratai,” bet toks tipas

didis Franco garbintojas,— 
ir nei neranda reikalo to 
slėpti. .

Lankydamasis Pietuose 
Stevensonas parodė savo 
tikrą veidą rasinių santy
kių' klausimu. Jis gyrė Kon
federacijos konsti t u c i j ą 
(kurioje vergija buko pa
matinis punktas). Jis mo
sikavo vergijos vėliavą. Jis 
komplimentavo baltos vir
šenybės palaikytojus.

Kokia išvada? Demokra
tai gal ne esminiai, bet 
tuojautiniai kalbant yra 
mažesnė blogybė. Bet ant 
tiek menkai mažesnė, kad 
logiškiau juos, vadinti, kaip 
tai išsireiškė Marcantonio, 
antroji blogybe. Balsuoti 
už ta taip menkai mažes
nę blogvbę, yra lyg užsi
krėsti džiova, kad išvengti 
(įsivaizdavime, kad tas bū
tu galima.) vėžio. Ko rei
kia, — tai kovoti prieš abi

Progresyvių Partija yra 
vienintele žmonių viltis 
Mes visi žinome, kad rin

kimuose figūruoja Progre
syvių Partija (New Yorke 
Amerikos Darbo Partija, 
ALP) s.’.i ])rež i d e n. t i n i u 
kandidatu Hallinanu ir vi- 
ce-prezidentine kandi date 
Bass. Tik ta partija atsto
vauja šiuose rinkimuose 
Amerikos žmonių intere
sus. Tik ji stoja už pa-

New Yorke triukšmingai buvo pasitiktas prezidentas 
Trumanas. Jis (dešinėje) sveikinasi su demokratu kan
didatu j senatorius John Cashmore ir N. Y. valstijos de-

rėje).

PITTSBURGH’O ŽINIOS
Laisves vajus kol kas notaip 

eina, kaip turėtų eiti. Pitts- 
burghiečiai ir wilmerdingic- 
čiai kol kas nepasirodo ant 
Laisvi kontesto^žemlapio. O 
gal jie ruošiasi slaptam ofen- 
syvui prieš braddockiečius, 
užpulti ir supliekti juos?

Gerai, draugai, ruoškitės 
prie ofensyvo, o mes irgi ruo
šiamės atmušti jūsų atakas ir 
išlaikyti savo pozicijas.

Pagyvensime — pamatysi
me. Seni Lietuvos žmonės sa
kydavo: Mažas akmenėlis ap~. 
verčia didelį šieno vežimą!

‘—o—
Seniai laukta LDS 8-tos 

Apskrities vakarienė spalio 
26 d. atėjo ir praėjo. Joje ir 
man teko dalyvauti. Tai bu
vo šauni ir mišri s,u lietuviško
mis dešromis ii’ kitais gerais 
valgiais vakarienė. Stalai bu
vo labai gražiai papuošti ru
deninėmis gėlėmis. O jau tos 
mūsų draugės gaspadinės, 
nors jau ir nebe jaunuolės, 
•.puikiai pasipuošusios, taip 
vikriai ir draugiškai patarna
vo, jog visi buvo smagūs ir 
patenkinti. Prie tokio patar
navimo ir apetitas pasidaro

geresnis.
Baigiantis 

toastmasteris J. Mažeika pa
kvietė visą eilę svečių tarti 
žodį kitą. Buvo iššaukti,(jt 
kalbėjo: J. Urbon, F. Ven5^ 
lova (graborius), J. Miliaus
kas, Geo. Urbon, Načejienė, J. 
Svetaka, J. Orda, Miss'Kaw- 
ker, J. K. Mažukna, Savukai- 
tienė ir Karsokiene. Visi kal
bėtojai pasakė įvairiomis te
momis geras prakalbas, linkė
dami LDS 8-lai Apskr. ir a- 
belnai visai LDS organizacijai 
stiprėjimo kaip nariais, taip ir 
finansiniai. Visi reikalavo 
daugiau panašių parengimų.

Pirm. J. Mažeika iššaukė 
visas gaspadinės pasirodyti 
bendrai. Gaspadinėmis buvo 
šios geros ir veiklios draugės: 
Karsokiene, Savukaitienė, Na
čejienė, Kawker, Ambrozienė. 
Viešnios ir svečiai jas sveiki
no karštu delnų plojimu už 
skanų maistą ir puikų patar
navimą. Jonas Purtikas buvj^ 
gaspadorius. Geo. Urbon.

užkandžiams

pasakys 
vis vien 

už “menkesnę 
Kadaise Brita-

baubas Korėjoje, už taikin
gą Amerikos sugyvenimą 
su visomis šalimis., iskai- 
tant tas, kuriose viešpatau
ja socializmas ar kurios 
link socializmo žengia, už 
rasinės diskriminacijos pa
naikinimą, už aukštesnį 
žmonių gyvenimo lygį ir vi
sas kitas tuojautines refor
mas Amerikos gyvenime, 
kurios paverstų mūsų šalį 
tikra demokratija.

Ta partija,' žinoma, šių 
rinkimų nelaimės. Tad, kam 
“numesti balsą?” 
daugelis. Kodėl 
nebalsuoti 
blogybę”?
nijoje egzistavo dvi vyriau
sios partijos: konservato
riai ir liberalai. Darbo 
žmonės vis balsuodavo už I 
liberalus, “menkesnę blogy
bę/’ kad išvengti konserva
torių režimų. Tik maža 
dalis teoretinių socialistų ! 
stojo už nepriklausomą dar- ! 
bo žmonių partiją. Tokia ■ 
partija kristalizavosi: Dar-| 
bo Partijai, Iš pradžios ji 
gaudavo visai menką balsų 
skaičių. Nėra vilties,—sa-1 
kė pesimistai. Bet su laiku 
ji tapo viena dviejų pagrin- Į 
dinių. šalies partijų. Ir su ! 
laiku ji net stojo prie val
džios. vairo, 
bula, 
vairą,
ka lieka. Ir tokių pamokų 
vra mūsų načios Amerikos 
istorijoje. Pažvelkime į pa
dėtį iš tolimesnės perspek
tyvos taško. Balsuokime už 
progresyvius, už taiką, tuo
jau, už geresnę Ameriką 
ateityje. ■ 'R. B.

Montello, Mass.
Mass, valstijos Progresyvių 

Partijos kandidatas į guberna
torius Florence Luscomb kal
bėjo per radiją WBET ir 
WBTFM spalio 26 d;, 9:05 
vai. ryto. Pasakė gerą prakal
bą. Per 15 minučių kritikavo 
republikonų ir demokratų 
kandidatus į prezidentus. Sa
kė, kad tarpe jų nėra pama
tinio skirtumo. Agitavo bal
suoti už Progresyvių Partijos 
kandidatus—už Vincent Baili
nau į prezidentus, ir Mrs. 
Bass i viec-prezidentus.

—o—
Piknikai Lietuvių Tautiškom 

Namo’ Parke jau užsibaigei 
Paskutinis piknikas atsibuvo 
spalio 12 d. Pasekmės buvo 
neblogos. Atliko pelno arti 
$30. Iš tų pinigų atnaujinta 
Laisvės prenumerata dėl Tau
tiško knygyno, o $21 pasiųsta 
Laisvės reikalams.

Pik. buvo namie keptų pyr. 
ir sūrių, kuriuos aukavo B. 
Lapinskienė ir K. Kalvelienė. 
Tas daug pagelbėjo padaryti

veikimas prasidės
Tautiško Namo apa-

Dabar
Lietuviu
tinė.je salėje. Metini koncertą 
rengia Li uosy bes Choras. 
Koncertas Įvyks lapkričio 22

Tai bus pirmas parengjmąs 
sezoną. Žolynas.

d

ji nebuvo to
il- todėl vėl prarado 

Bet istorijos pamo-

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos spauda rašo, kad Ame
rikos teismai klastingai nu- 
smerkė mirti Julių ir Ethe- 
le Rosenbergus neva už tai, 
kad jie Sovietams išdavinė
je atominius Amerikos se
kretus. Sako, Rosenbergąi 
nusmerkti be jų kaltės iręd 
dymo ir tiktai todėl, kari 
jiedu kovojo prieš karo 
kurstytojus.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- šeštąd., Lapkr.-November 1, 1952
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Chicago, III.
Graži ir konstruktyviška 

konferencija
53 delegatai dalyvavo 

LDS II apskrities konfe
rencijoje, kuri įvyko spalio
19 d. “Vilnies” salėje. Kon
ferencijoj dalyvavo visi ap
skrities valdybos dariai ir 
keturi svečiai iš Wisconsin 
no apskrities. Pirmininką* 
vo O. Remeikienė, jos pa- 
gelbininku buvo K. Budrys, 
sekretoriavo J. Marazienė.

Įžanginę kalbą apie šips 
Draugijos reikalus pasakė 
L. Prūseika. Po to trumpai 
kalbėjo J. Neumanas, svė-r 
čias iš Milwaukee, Olga 
Jankels, Monarchs klubo 
delegate, Frances Yurgel, 
Sparks klubo delegatė; bu
vęs 1 .DS vice-prezidenta? R. 
Olsonas, P. Sprindis, Ve- 
prauskas, svečiai iš Keno4 
sha ir tūli kiti.

Gary, Ind., kuopą atstova
vo G. Malis. Iš kitu kuopQ 
už Chicagos ribų delegatą 
nebuvo.

Gerą raportą apie apskri
ties valdybos veikimą pa
tiekė G. Montvila. Jis, kaip 
ir visa eilė delegatų, labiau* 
šia susirūpinę trūkumais 
jaunųjų kuopose. '

Kuopų delegatai, savo ra
portuose apie savųjų būklę, 
pabrėžė įvairias sunkeny
bes, duodami visokių pata
rimų.

Jaunimas, pasirodo, ge? 
riausia veikia Marquette 
Parko klube Monarchs, 
North Side ir Sorority klu
be.- Silpnai veikia Sparks 
klubas. Brighton Parko 
redwingeriuose dalykai tai
sosi. Ten darbuojasi,jauno
ji Olga Jenkels. • ; y

Konferencijoj daug gyvu
mo inešė Wis.consino dar
buotojas J. Neumanas, pa
pasakojęs apie savo orga
nizacinio darbo geras pa? 
sekas. Po LDS Seimo iį$ 
gavo Milwaukee ir Cudahy
20 naujų narių. . .

Konferencija vienbalsiai 
priėmė atsišaukima f rezo
liucijos pavidale) j LDS na
rius., karštai ragindama vi
sus prie eneigiškesnio dar
bo už stiprinimą šios f ra
ter nalės organizacijos.

Frances Yurgil perskaitę 
rezoliuciją, kurioj ori mena
ma, kad sekamas LDS Sei
mas įvyks Chicagoj.ir kati 
kuopos iš anksto turi rū
pintis finansų sukėlimu. ;‘į

Daug ir plačiai konferen
cijoj buvo kalbėta apie nuo
savo centro isigijimą. Pri
tarimas tai idėjai yra labai 
didelis. Yra net entuzias
tu. kas rodo, kad nuo žo
džiu einama prie darbo.,

Konferencijai baigiantis 
trumpai kalbėjo V. Andru
lis apie dabartines užduo
tis.

Apskrities, valdybon iš
rinkta eilė naujų veikėju.iš 
čia gimusių lietuvių. Tąj 
yra geras ženklas, žadąs 
pagyvinti veiklą jaunųjų 
kuopose.

Valdybon išrinkta:,Frąn- > 
ces Yurgil/J. Gizevich, A. 
Motiečiuš,

savo žmones, negu po to turė- | 
ti sąžinės graužimą.

Republikonų ir demokratų 
partijų kandidatai savo pra
kalbose visai neprisimena a- 
pie tokius dalykus, k u r i e 
naudingi visai žmonijai. Jie 
suvartoja visą laiką kaltinda
mi vieni kitus, ir pasmerkda
mi vieni kitų kvalifikacijas. 
Republikonai kaltina demo
kratus, būk anie, būdami val
džioje, perdaug švelniai el
giasi su kitos minties žmonė- 
mis-neužtektinai žiauriai nu
baudžia juos... Ot, kad būtų 
buvę republikonai, tai visai 
kitaip būtų pasielgę.

Matomai, jie kalba apie di
desnį žmoųijįjąisvės suvaržy
mą. Tai ko gero galima tikė
tis ir laukti iš jų, kada jie bus 
vietininkais, kuomęt tokioje 
s^rbioj.ę:.jr’ opioje situacijoje 
kil^^vi maži vaikai ? T,as 
ainiai’parodo,' kad jie visai 
nesirūpina paprastų žmonių 
reikalais. Duoda- suprasti, jog 
nuo jųjų malonės priklauso 
žmonių gerove. Jeigu būsite 
geri ir nuolankūs, tai numes 
didesnį šmotą, o jei būsite pa-, 
sišiaušę, tai ir to negausite. 
Todėl visiems turėtų būt aiš
ku : ar mes balsuosime už re- 
publikonus ar už demokratus, 
Amerikos turčiai vistiek lai
mės, nes jie pasiliks kontro-. 
liuotojai politinės ekonomijos.

Savo gražiais prižadėjimais 
jie daug sykių apgavo didžiu
mą Amerikos žmonių, argi jie 
apgautų juos ir šį sykį? Da
bai- jau nebūtų atleistina dar
bo žmonėms, nes šį sykį jie 
turi už ką balsuoti; turi liau
dies partiją, kurios kandida
tai yra gerai žinomi visuome
nininkai ir jiems galima pasi
tikėti. Tie piliečiai ir pilietės, 
kuriem rūpi šios šalies gerovė 
ir abelnas progresas, turėtų 
balsuoti už Progresyvių parti
jos nominuotus 
Turėtų įvertįnti
paduodami juos už 
sės atstovus; turėtų 
kaltą ir gryną savo

Mirštančiųjų poezijos motyvai
R. BARAN IK AS

Ko nedasako žurnalistai, ’publicistai, 
politikai, pasako rašytojai, novelistai, 
apysakininkai. Ir ko nedasako šie,—pa
sako poetai. Iš vienos pusės poezija yra 
labiau bendra, nedetališka ir menkiau 

’ tiksli, negu kitos literatūros šakos. Ta 
prasme poezija yra ne aiškiausias void-’ 
rodis. Bet tuo pačiu laiku poezija daž
nai atidengia jausmus, kartais instink
tyvius ir paties autoriaus neformuluo
tus, kuriuos prozininkas, jau nekalbant 
apie publicistą, niekad neatidengtų.

•Štai kodėl mes iš vienos ar kitos socia- 
lės grupės poezijos dažnai galime aiš
kiau, spręsti apie “vidujinę sielą”, negu 
iš kitų literatūros žanrų. Kaip tik dėl 
į|os priežasties mes šiuo kartu apsistosi- 
rne prie lietuviškų reakcinių pabėgėlių 
poetinės kūrybos. Kaipo pavyzdį paim
sime keturius tokius poetus, kurių kū
ryba pastebima periodinėje taip vadina
mos tremties spaudoje. ' Tie keturi yra 
Juozas Kėkštas, Vladas šlaitas, Kazys 
Bradunas ir Jonas Mekas. Nereikia nei 
sakyti, kad taip vadinamos tremties po
ezija yra persisunkusi pesimizmu. Bet 
pesimizmas turi savo laipsnius. Virš 
minėti keturi poetai yra ekstremistai iš 
kelių taškaregių. Jie yra, visų pirma, 
ne eiliniai formalistai, o simboliai la
biausia dekadentinio, nihilistinio ir anti- 
gyvenimiško formalizmo sparno. Mekas, Kėkš
tas, Šlaitas ir Bradunas be abejo save skaito 
labiausiai sofi.stikuotais, aukščiausiai iš
silavinusiais ir labiausiai pažengusiais. 
Kuom jie faktinai yra, tai labiausiai nu
sivylusiais, giliausiai egzistencialistinia- 
re pesimizme paskendusiais.

Ši-e “ultra-sofistikuoti” poetai nedai
nuoja apie Lietuvą, nei apie jos “išlais
vinimą”, kaip tai dainuoja jų menkiau 
rafinuoti kolegos. Mat, hipersofizmo 
akyse ir patriotizmas, būk jis ir reakci- 
niai-konservatyvus, yra perdaug naiviš- 
kas. Mūsų keturi verčiau lakioja kos
mopolitinėse padangėse. Juos riša ry
šiai su dekadentu kiekviename pasaulio 
kampe. Jie dainuoja bendrą dainą, — 
apie MIRTĮ.

Nereikia gilios logikos supratimui, 
kad dainavimas apie mirtį yra giliausio 
pesimizmo ženklas. Bet ir mirties daina 
turi savo gradacijas. Pati mirtis gali 
būti melancholiškai švelni, nostalgiškai 
slegianti, ar mistiškai gąsdinanti. Bet 
šių keturių dekadentų mirties daina pra
lenkia tas gradacijas. Jų mirtis tyra 
kraujuota, pagoniškai simbolinė, simbo- 

^'niai baisinga, baisingai gręsianti, grą
žinančiai šmėklinga, vienu žodžiu, — 
aukščiausias nesveikos degeneruotos 
vaizduotės* padaras.

Leiskime patiems dekadentams kalbė
ti (arba dainuoti, kaip tai jie norėtų sa
vo kliedėjimą vadinti). Rašo Jonas Kėk
štas eilėraštyje “Kaip Išėjau Is Mirusių
jų Miesto^ (kadangi cituoti eilėraščiai 
paimti iš periodikos, o ne rinkinių, tai 
jų atspausdinimo šaltinių nepaduodame.

vidualę simbolistiką siaubingumo su
kūrimui. Jo simbolistikoje atsispindi 
teutoniškas barbarizmas, suderintas su 
surrealizmo fantazija. Jis si 
raštyje “Nakties Dvyliktoji”):

Degantį laužą iškėlęs,
Krdvinas kalnas ateina,
Girdžiu prašvilpančią strėlę, 
Vėjas neša pagonišką dainą.

Sukūręs tą pageidautą misterijos ir 
žmogaus menkumo prieš gamtos simbo
lius atmosferą, poetas stato antrą aukš-
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Dangorėžiai juodi užgesusiom akim ir 
purvini

namai isteriško letargo griaučiais 
pakibo ties manim,- norėdami 
kaukuolių kopulom užvožti 
žingsniais poeto, 'besiveržiančio į erdvę 

nepriklausomą į amžinąjį tolį

Tuo tarpu, kai pirmoji eilutė yra “kla
siška” (ir jokiu individualiu kūrybingu
mu nepasižyminti) pesimizmo išraiška, 
antroji eilutė atidengia pagrindinį poe
to tikslą: sukelti kuo klaikesnio baisin
gumo vaizdą. Namai isteriško letargo 
griaučiais, ypatingai suderinimas letar
go su isterišku/mu, yra aiškus užsimoji
mas privesti sąvoką prie aukščiausio 
Kafkos, Cocteau ir jiems panašių deka- 
dentizmo laipsnio.
f. Eilėraštis tęsiamas:

Taip išėjau iš mirusiųjų miesto
• Negyvas, palinkęs į nakties juodąsias 

lygumas,
ėjau šakotais paupiais.

Kazys Bradunas < vartoja labiau indi-

Priešais pajuda girios iš vietos 
Ir paupiu ošdamos brenda.
Skersai padangės žvaigždėtos 
Varnas krankdamas skrenda.

Aišku, kad būdvardis žvaigždėtos čia 
pakliuvo tik todėl, kad tas rimuojasi su 
vietos. Kodėl ’ Bradunas senoviškai ri
muoja, kiek sunku suprasti, nes papras
tai jo rūšies poetai rimą ir tradicinį rit
mą skaito anatema, kuri juos pažymėtų 
kaipo “senoviškus.” Vienaip ar kitaip, 
Varnas skrenda skersai žvaigždėtos pa
dangės, tuo tarpu, -eilėraščio tikslas čia 
pareikalautų “kapynais nusėtos”, “krau
jagyslių išraižytos” ar ko nors tame pa-, 
čiame tone. Mirtis ir pas Braduną vi
sur. Eilėraštyje “Delčia” mes skaitome 
apie žemę “kurios niekas nemylėjo, ku
rią apima dabar aistra kapų”. Aistra, 
kapų! Ant kiek poetas turi 'įtempt vaiz
duotės stygąz nesveik'atingumo kryptimi, 
kad prieiti prie tokio protinio vaizdo!; 
Tame pačiam-e eilėraštyje Bradunas ma
to kaip “numirėlių drobulę neša plazdan
ti žara naktų.” O eilėrąštyje “Pakran
tė” mes su poetu “guldom ^altin tavo 
brangų grabą”, o “Miglose” ■ “Užtvankoj 
vaiduoklis paukštis ima rėkt.”

Jonas Mekas savo “Draugams” prade
da su “Ragavę mirties ir gyvenimo.*.” 
Bet geriausiai visų keturių galvoseną 
apibūdina Vladas Šlaitas, kuris, forma
listiniai kalbant, gal yra talentingiau
sias keturių. Kai kurie jo eilėraščiai, 
nors- pesimistiniai ir dekadentiniai, vis
gi turi tam tikrą formos ir atmosferos 
grožf, kuris nepaneigiama^, kaip tai ei
lėse “Pagal Griaudžia Beržų Šukuose
na,” kurią norime ištisai perduoti:

Rerkeisk mane,, naktie, panašiai kaip 
perkeiti daiktus,

nusinešk sunkumą
ir palik man tik lengvą ir graudų stogą, 

siluetą;
sušukuok mano plaukus 
pagal graudžią beržų šukuoseną, v 
kad mėnuliui palikčiau, 
tam didžiajam kerėtojui,
kurs vartoja tik anglį, kreidą ir švelnų 

liūdesį,
kad širdis neužgautų;
kurs nepaiso veidų kitaip< kaip 

profilio, 
nes mėnulis supranta \ 

mūsų baisią būties tragediją, 
nes jis žino, kad žemėj 
pilno veido mes niekad nematėm 

nematysim,
taigi, perkeisk mane, naktie, 
nusinešk sunkumą 
nuo širdies
ir palik man tik lengvą ir graudų 

stogų siluetą.

Bet kokie nebūtų Šlaito gabumai,
juos atneša į bendrą mirties chorą. Mir
ties aukuras ir jo aukuras. Jis dainuo
ja :

Nelinksmam kapinyne
Anei vieno sveiko kryželio nebėr..

Tai ištrauka iš eilėraščio “Nelinks
mam Kapinyne”, kuriame jis tarp kito 
dar sako, kad:

Jei man leistų dangus pasirinkt savo 
kaulams vietą, .

-aš norėčiau gulėti
apleistoj kapinynų žemėj.
Tik norėčiau, kad beržo šakos naktim 

šlamėtų
viršum mano kryželio.

Bet pirmos dvi eilutės, vaizduojančios

Vaizdas Jungtiniu Tautų Generalinės Asemblėjos se
sijoje. Kairėje sėdi generalinis sekretorius Trygve Lie, 
viduryje Asemblėjos išrinktas pirmininkas kanadietis 
Pearson, o dešinėje—Lib pagelbininkas gen. Andre 
Cordier.

Balsuotojų sąžinė
šių metų lapkričio ketvirtą 

dieną visi Jungtinių Valstijų 
piliečiai ir pilietės eis i pažy
mėtas vietas ir paduos savo 
balsus už paskirtus partijų 
kandidatus.. Tai bus nacionalis 
šios šalies prezidento ir vice
prezidento rinkimas. Tuom 
pačiu sykiu kai kur įvyks ir 
valstijų rinkimai į gubernato
rių, senatorių ir kitu valdiniu- 
kų vietas. Bus ir lokalinių 
rinkimų, taipgi skaitomi reik
šmingais.

Tie piliečiai ir pilietės, ku
rie veikia partijose arba esti 
susipažinę su politika', jau se
niai nuspręndė, už kuriuos jis 
arba ji balsuos. Tačiau vyra 
labai, daug piliečių,- kurie 
n e v e i k i a , parti j o s e ir 
neturi ,jokio , supratimo apie 
politiką, jie laukia paskutinės 
dienos ir prie’ balotų skrynutės 
nusprendžia už kuriuos pa
duoti savo baisą. Jie, papras
tai balsuoja už tą kandidatą, 
kurio kaliai jiemš geriau pati
ko arba kuris daugiau priža
dėjo ką nors gero padaryti,

to
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tiktai s
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karo baigi-

Sušaukimas 
valstybių :

penkių di- 
Jungtinių 
Francūzi-

balsuotojai neįvertina balsavi
mo reikšmės, jie mažai 
paiso kas ką atstovauja; 
žino, kad šalies gerovė 
klauso nuo išrinktų valdi 
kų.

Nuo šių motų rinkimų žy
miai priklausys netik šios ša
lies gerovė, bet ii* viso pasau
lio progresas, nes šios šalies 
valdininkai vaidina stambią 
rolę tarptautinėje politikoje. 
Jei republikonų ar demokra
tų partijos kandidatai bus iš
rinkti į valdžią, tai mažai kas 
bus pakeista naminėje ir 
sieninėje politikoje. Tos 
partijos labai seniai valdo 
lį ir jų programos visiems
rai žinomos — jos abi tarnau
ja turčių klasei. Jeigu Prog
resyvių partijos kandidatai 
būtų išrinkti, tuomet naminis 
ir užsieninis nusistatymas žy-

ūž
ti vi 
sa
gė'

miai pasikeistų. Kodėl ? Todėl, 
kad Progresyvių partija yra 
Amerikos liaudies partija; jos 
nariai rūpinasi abelnai visuo
menės dalykais. O kasgi yra 
tie visuomenės dalykai? Tai 
yra dalykai, paliečianti visą 
žmoniją. Visų svarbiausi šiuo- 
mi tarpu yra šie:

1. Tuiojautinis 
m as Korėjoje.

2.
d žiu jų 
Valstijų, Anglijos, 
jos, Sovietų Sąjungos ir Kini
jos Liaudies Respublikos kon
ferencijos išrišimui tarptau-- 
niu kivirčių.

3. Atšaukimas Taft-TTartley 
įstatymo.

4. Atsteigimas Wagnerio ak
to.

5. Užtikrinimas pilnų civi
lių teisių visoms mažumoms. •

6. Sugrąžinimas civilių lais
vių visiems Amerikos gyvento
jams, atšaukiant Smith o aktą, 
McCarran aktą ir sustabdant 
deportacijos terorą.

7. Pagerinimas ekonominio 
užtikrinimo visiems, prave
dant-griežtus įstatymus kon
troliavimui prekių kainoms ir 
nuomoms; pristatant gyveni
mui namų, mokyklų, ligonbu- 
čių ii1 ištaisant parkus, suma
žinant taksus darbininkams, 
mokant 150 dolerių pencijos 
sulaukus 60 metų amžiaus, ir 
padauginant žemės ūkio sub-' 
sidijas.

šitie dalykai paliečia abel
nai visus šios šalies gyvento
jus, ir reikalauja greitos aty- 
dos. Tiktai Progresyvių parti
jos žmonės stoja už juos ir 
nori įvykdinti gyvenimam Tai
gi paduoti balsai už šios parti
jos kandidatus turės didelę 
reikšmę. Jeigu ir neišrinktų 
jų, tai visgi parodytų tai* kad 
su jais eina milijonai Ameri
kos piliečių, ir su tuomi prisi
eitų skaitytis būsimiems val
dininkams. Geriau balsuoti už

kandidatus, 
savo balsus, 

savo k la
jau sti ne- 
sąžinę.
S. B.'. •

Valstybės prokuroras 
James P. McGranery, ku
ris pranešė, kad įžymusis 
artistas Charlie Chaplin 
turės bėdos su sugrįžimu 
į Ameriką. Chaplinas iš
gyveno ir darbavosi Ame
rikoje per paskutinius ke
turiasdešimt metų.

nelinksmą , kapinyną, kuriame nei 
sveiko kryžiaus nėra, geriausiai simbo
lizuoja šių keturių ir kitų dekadentų 
priėjimą prie gyvenimo ir kūrybos: ne 
tik jie mato mirtį juos supant iš visų 
pusių, bet ta mirtis yra ypatingos rū
šies: klaiki, supuvimo ir nykimo pri
brinkusi.

Taip, nelinksmas kapinynas yra tas 
Olimpas, kuriame dekadentai savo kar
tų nektarą geria iš taurių (atsiprašau, 
iš kaukuoliųl). Jų mūzos yra griaučių 
siluetai, jų fonas pūvanti, sugriuvę kry
žiai balsvoje mėnesienoje apleistos kop
lyčios šventoriuje.

Jr kodėl.mes šio rašinio pradžioje sa
kėme, kad poezija dažnai dasako tą, ko 
nedasako kiti literatūros žanrai? Todėl, 
kad šie ,ir jų kolegos poetai išreiškia tą 
bedugnį pesimizmą,' kuris viešpatauja 
lietuvių reakcininkuose bendrai taip va
dinamoje tremtyje. Bet tuo tarpu, kai 
jų politikai ir publicistai deklamuoja 
apie viltį grįžti į tėvynę (kas, prozaiš-

kiau išsireiškus, reiškia prie savo pra
rastų ekonominių privilegijų), jų poetai 
atviriau dūsauja ir aimanuoja. Jie ma
to aplink save padėtį gan realiai, tik, ži
noma, perduoda per savo mistišką sim
bolizmą. Jie mato padėtį realiai iš savo 
taško, iš savo klasės taško, savo klasės 
abiem prasmėm: ar jie iš jos kilę, ar su 
ja ideologiniai sutapę. Šie ultra-sofistai 
ir dekadentai nedainuoja apie grįžimą į 
tėvynę (apie ką dainuoja kai kurie jų 
labiau naiviški kolegos). Jie geras veid
rodis to, kas dedasi mirštančio pasaulio- 
tamsiausiuose kampeliuose. Kad tame 
kampelyje voratinkliai, supuvimas ir 
trūnijimo kvapas, meš tinome ir ne
žvelgdami ten. Bet pažvelgę mes mato
me, kad seni apibūdinimai jau netinka- ‘ 
mi. Ten baigėsi ir puvimas, ir trūniji
mas ir skendimas dulkėse. Ten mirtis, 
juoda, neatšaukiama ir nepermaldauja
ma mirtis.

P. Motiečiuš. Ę, 
Kanapė, J. Gel- 
Marazienė ir G.

Olson, S. 
raudas. J. 
Montvila.

Geriausio pasisekimo nau? 
iai valdybai. Kaip visuonYęt, 
taip ir šios konferencijos 
dalvviams patiekta skanūs 
pietūs. Delegatai, atsimo
kėdami, surinko auku Vi
su o m e n i š kiems tikslams 
danriau $30. , f

Nekurie iš delegatų pašt- 
žadėio tuoj gauti naujų 
narių. Rep.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai saiko numušę dar 
8 Amerikos lėktuvus. M■ *?* "J-j

3 putl.-Laiavė (Liberty)- SeštacL, Lapkr.-November 1, 1952
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LIETUVIŲ kultūrinio
CENTRO REIKALAIS

Montreal, Canada Tuž emę 
jam 
jis

Lietuvių Namo Bendrovės suvažiavimas lapkričio 29
Lietuvių Namo Bendrovės valdyba išsiuntinėjo pa

kvietimus visiems Bendrovės šėrininkams, kviečiant juos 
dalyvauti metiniame suvažiavime šių metų lapkričio 29 
d., savame name, Liberty Auditorijoje, Richmond Hill, 
N.Y. •

Taipgi kartu išsiuntinėta ir proxy, kurias galės išpil
dyti tie, kurie dėl kokių nors aplinkybių šiame suvažia
vime negalės dalyvauti. Jie galės įgadioti savo atstovus 
suvažiavime dalyvauti.

Su kvietimais ir proxy pasiųsta šėrininkams ir meti
ne Bendrovės apyskaita, kuri parodo, kaip šiuo metu 
Lietuvių Namo Bendrovė verčiasi. Minima atskaita ro
do, jog .per pastaruosius 12 mėnesių Bendrovė turėjo- 
$27,751.33 įeigų ir $28,168.98 išlaidų. Bet prie išlaidų 
pridėta ir sumažintos paskolos, kurios siekia $4,100.00. 
Tai'parodo, kad Bendrovė šiuo laiku verčiasi neprastai, 
imant dėmesin sunkias aplinkybes.

Namo pirkimui ir pertaisymui paskolos, kurias šė- 
rininkai sudėjo, aišku, sudaro apsunkinimų, kuomet rei
kia išmokėti tiems, kuriems pinigai esti būtinai reika
lingi. * Tada tenka ieškoti naujų paskolų, kad senąsias 
atmokėti. Bendrovės direktoriams tenka sunkiai pa
galvoti ir nesmagumų panešti, kol surandama pakan
kama pinigų s.uma grąžinti reikalaujančiam paskolą. 
Šiame suvažiavime reikės rimtai tą klausimą aptarti.

Lietuvių Namo Bendrovės valdyba prašo visų šėri- 
ninkų: . . ,

1. Dalyvauti suvažiavime lapkričio 2i9 d. O tie, ku
rie negalės dalyvautų prašomi įgalioti savo draugus, kad 
Jie galėtų dalyvauti. Tuojau išpildykite įgaliojimo pa-

' liudijimus ir siųskite žemiau nurodytu adresu.
2. Pagal savo išgalę prisidėkite su auka suvažiavimo 

pasveikinimui. Tuomi ’galėsite gražiai paremti savo 
Kultūrinį Centrą.

• 3. Prašomi įsirašyti į amžinųjų garbės narių skyrių, 
kuriame šiuo metu jau turime 16 narių. Graži pradžia. 
Bet šis skyrius reikia žymiai padidinti.

Sveikinimus ir proxy įgaliojimus siųsdami adresuokite 
..sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avenue, 
; Richmond Hill 19, N. Y. L. N. B. Valdyba

' Bethlehem, Pa.
' Mano ekskursija su draugu 

Povilu Pranevičiumi
5 ■ Spalio 20 d. apie 10 vai. 

ryto pabeldė manų kamba
rio duris. Praveriu ir ran
du P. Pranevičių. “Gerą

v rytą!” “Gerą!” 1
Jis man sako: Rengkis, 

važiuosime pasivažinėti. Aš 
. turiu savaitę atostogų, tai 
duosiu “raidą.”

Sakau jam, kad mano ko
ja dar nelinksta. Jis sako, 
kad jeigu gali nulipti laip
tais, tai bus gerai, štai ma
no mašina šalia stovi.

Tegu bus ir taip, sakau 
jam. Labai nusisėdžiu, nu- 
•eiguliu, tai naktį negaliu 
užmigti.

Šiaip taip įlipau į maši
ną, ir “Let’s go,” anot Se
no Vinco!

Pirmiausia nuvažiavome 
pas Eastono graboriaus tė
vus Katinius ant farmos. 
Jie mums aprodė savo pa
livarką. Keturios jaunos 
karvės ir veršis. Karvidė 
labai švariai užlaikoma.»

Dar aš nemačiau niekur to
kios švarios. Jie turi ir viš
tų, sakė, 60. Ant kožno pa
stato suvesti perkūnsargiai. 
O jau stuboje tai tikri pa- 
kajai. Kožname kambaryje 

■ n >■ .............. . ................. ■ ■ . . -

i karpe tas ir laikrodis.. Vie
nas toks, kitas kitoks. Vie
nas toks didelis, jog aš kaip 
gyvas tokio dar nebuvau 
matęs. Sako, tas laikrodis 
buvo išloštas.

Jie turi didelį garadžių 
su mūriniu pečiumi.

žodžiu, jų farmoje ran
dasi visi patogumai. Va
sarą ten laikomi piknikai. 
Vieta labai graži. Katiniai 
yra draugiški ir pasiturin
ti žmonės.

Paskui nuvažiavome pas 
patį P. Pranevičių. Jo ir
gi puikus mūrinis namas, 
sodas, daug vaismedžių, 
greipsų, didelis daržas, pil
nas daržovių. Irgi labai 
graži vieta.

Tą dieną buvo šaltas oras, 
tai suėjome į šiltą stubą. 
Jie pagamino šiltus pietus, 
karštos kavos, “koko.” Ale 
tokios duonos tai man ne
teko valgyti nuo to laiko, 
kai išvykau iš Lietuvos. 
Namie kepta, viso grūdo. 
Tai Pranevičienės darbas. 
Ji už tai verta pagarbos., 
anot Dr. Kaškiaučiaus.

Pasivalgius, pasišildžius, 
vėl “Let’s go!” Nuvažiavo
me pas Mataičius, Radome 
Pauliną. Jų taipgi nauja 
stuba. Kazys Mataitis dai- 
lydė, tai jisai patsai viską 
aptaisęs, visur gražu.

< * / Republikonų kandidatas gen. Eisenhoweris kalbasi su 
republikonų kandidatu j vice-preziclentus Richard Nix-

• on. Jie, patenkinti rinkimines kampanijos eiga.

sufremavimą Harold Ward, 
vado Farm Equipipent Unijos’, 
Unijos taipgi siunčia protes
tus. Padargietis.

pinigais ir maistu; nariai Ema 
Lazarus Federation of Wom
en’s Clubs; Jewish People’s 
Fraternal Organization auka
vo, taipgi Graikų Darbininkų 
Klubas ir Finių Moterų Klu
bas iš Superior, Wis.

Ateina iš kelių valstijų ži
nios nuo farmerių organizaci
jų, kad organizuojama pa
galba Harvester streikieriams. 
Taipgi So. Chicago Plieno 
darbininkai suorganizavo ko
mitetą rinkimui maisto.

“Strike News” skelbia, kad 
visur streikas vieningas ir 
Harvester kompanijai nepavy
ko streiklaužių gauti. Pavyz
džiui, sprogo Harvester pūs
tas burbulas, kad 250 darbi
ninkų grįžo darban į Moline, 
UI., įmonę. Bet unijos parei
gūnui nusidavus į įmonę, vie
toj “250 grįžusių,” aktuališ-! -
kas skaičius buw viso tik 18.! dclio genijaus, kuimme ne-

Taipgi kyla protestai prieš [ sirastų įmaišyta dalelė be- 
Ward sufrėmavimą. Spalio 12 protybės. 
d. 12-koj South Side bažny
čiose išnešta protestai prieš i

metus lai- 
grąžino, o 
paaugo 10 
tose kelnė-

, tai
, kol jas 

tuo tarpu 
svarų, ir dabar 
se neįlenda. Kitas sako, 
kad jis žieminio šinieliaus 
negavęs nuo 1943 metų, ir 
tt. Tačiau svarbiausia, tai 
visi nori, kad jų algos būtų 
pakeltos.

Todėl visi policininkai tu
rėtų prisiminti apie dirbtu
vės darbininkus, kai tie rei
kalauja pakelti algų, o po- 

juos

REUMATIZMAS DAR 
NĖRA .IŠRIŠTA LIGA

Pereitą savaitę čia buvo 
laikoma Montrealo Mediko- 
Chirurginės ’Draugijos kon
vencija. Susirinkę .medici
nos ir chirurgijos žinovai, 
bediskusuodami medicinos 
mokslo atsiekimus ir pro
blemas, kurios stovi gydy
tojų priešakyj, tarp kitko, 
pravedė plačias diskusijas licija ’ būna pašaukta 
apie reumatizmo ligą, ku- numalšinti, 
ri, kaip šie medikalio moks
lo žinovai sako, padarė 
daugiau žmonijai žalos, ne
gu širdies liga, aukštas 
kraujo spaudimas, šlapligė 
ir tuberkuliozė sudėjus sy
kiu, imant daugumą palies
tų žmonių. *

Jie ryškiai pripažino, kad 
medicinos mokslas dar nėra 
išrišęs šios baisios ligos ir 
gydytojai nežino, dėl ko
kios priežasties ši liga ky
la. • Jie sako, yra žinoma, 
kad drėgnas oras, neapsi- 
saugojimas, miglotumas su
kelia didesnius skausmus, 
bet tas jokiu būdu nereiš
kia ligos sukėlimą. Jie taip
gi aiškiai pabrėžė, kad reu
matizmo liga neturi nieko 
bendro nei su žmogaus as
menybe, nei su amžiumi.

Dr. R. A. Hughes pabrėž
damas perspėjo, kad anks
tyvas reumatizmo - ar th ri
to ligos pajutimas ir tuo- 
jautinis gydymasis gali žy
miai sumažinti skausmus, 
jei ne visai išgydyti.

Kuo policininkai 
nepatenkinti

Artinantis policijos pasi
rašyto kontrakto su miestu 
termino pasibaigimui ir be
siruošiant deryboms dėl 
kontrakto atnaujinimo, 
Montreal© Policininkų Bro
lija pravedė savo narių- 
policininkų apklausinėjimą, 
kuo jie nepatenkinti ir ko 
norėtų gauti su pasirašymu 
naujo kontrakto. Tarp kit
ko, jie pageidauja:

1,271 prieš 2, kad žmona 
gautų didesnę pensiją, jei 
jos vyras žūsta eidamas sa
vo pareigas 501 prieš 25 
radijo policininkų pasisakė, 
kad miestas neužlaiko tin
kamai veikiančių automo
bilių. 858 prieš 164 pasi
sakė, kad po 5 metų jie 
gautų paaukštinimą. 1,147 
nepatenkinti ir tik 15 pa
tenkintų jų apsirengimu ir 
pareigoms atlikti įrankiais. 
Vienas, pav., skundėsi, kad 
kai jis padavęs kelnes pa-

Pranevičius sako: Gal no
rėsi pas mus pernakvoti? 
Sakau: Labai ačiū, mielas 
drauge. Aš nemaniau, kad 
draugas toks simpatiškas 
žmogus, lyg kad aš būčiau 
koks jums giminė, ar ką 
gerą jums padaręs...

Kitais reikalais
Gal kurie draugai norė

tumėt Laisvės prenumeratą 
atnaujinti? Aš, turėdamas 
liuoso laiko, galėčiau pa
tarnauti. Ar gal kas pagal 
išgalę paaukos dienraščio 
palaikymui?

Kitą mėnesį turėsime rin
kimus. Būtų gerai, kad visi 
piliečiai balsuotų 
gresyvių 
tus.

ro-
Partijos kandida-

Padėka 
dėkui draugams,Labai

kurie atlankė mane ligoni
nėje. Kai jūs išeidavote, 
aš net apsiverkdavau, kad 
visgi kas nors ir man pri- 
jaučia.x

.Aplankė: P. Pranevičius 
(3 kartus), jaujas Stas.evi- 
čius, Jokūbas Ma’tonis ir 
mano duktė su motina, ir 
trys kitatautės.

Po biskį. tąisausi. Vi
siems labai dėkui už prijau
timą. Ęrank Zavis

v

Chicago, III
■ Nacionalės Harvester Kon

ferencijos Tarybos išleistame 
buletine “Strike News” už 
spalių 20 d. skamba džiugios 
žinios -apie streikuojančių 
darbininkų vieningumą strei
ko lauke, nežiūrint kiek Har-

vester gauna pagalbos iš poli
cijos, teismų ir kapitalistines 
spaudos.

Aukos pinigais ir maistu 
plaukia iš daugelio vietų 'strei- 
kieriams ir jų šeimoms. Chi
cago j, Mine-Mill visur renka 
aukas ir maistą; Fur & Lea
ther Joint Board ir lokalai 
aukoja streikieriams; CIO 
Shoe Workers Joint Board ir 
Packinghouse lokalai prisiun
tė gražios paramos. Prie Ar
mour įmonės ir didžios Wil
son Įmonės gauta iš darbinin
kų aukų; AFL lokalas 41, 
Basic Processors savo mitin
ge nubalsavo remti streikie- 
rius, taipgi IAM (AFL) renka 
tarpe savo narių aukas.

UAW (CIO) lokalas 453 
renka aukas viduje šapų ir 
supirko nemažai maisto- 
South Side artistai ir kultū
ros darbininkai; Hyde Park 
šalpos Komitetas renka aukas 
gatvėse kiekvieną šeštadienį; 
36-to Wardo Progresyvių Par
tijos Klubas aukavo nemažai

Įvairūs išsireiškimai
Valdžia. — Valdžia tai 

žmonių išminties padari
nys, kad būtų galima 
tenkinti tų pačių žmornj 
reikalus.

Burke

Valdžia. — Jokis žmogus 
nėra užtenkamai geras ki
tą žmogų valdyt, jeigu val
domasis pats ant to nesu-

(Kalba 1854 m.)

Genijus. — era jokio di-

Aristotelis
Surinko žemaitis

\

m i

Laisvės Koncertas
V > $
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Aldona Wallen, Soprano LIOUSTBĖS CHORO TRIETAS, BROCKTON, MASS.
4
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Sekmadienį Lapkričio (Nov.) 9-tą d
4 ’•

LIBERTY AUDITORIUM
Richmond Hill, IN. YLI0-06 Atlantic Avenue

IŠTISA KONCERTINĖ PROGRAMA RUS TOKIA
Amelia Young-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies dainas.

Aldona Wallen, Sopranas
iš Brocktort, Mass.'

Naujas skaistus žiedas koncertinėje scenoje 
Ji dalyvaus Laisvės koncerto programoje. 
Tai bus pirmas jos pasirodymas Didžiojo 
New Yorko, apylinkėje Laisvės Koncerte.

Liuosybes Choro Trietas ‘
iš Brockton, Mass.

Šis trietas yrh suorganizuotas ir. vedamas pasi
žymėjusio chorvedžio ir dainininko ALBERT 
POTSIUS. Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTSIUS, WILLIAM YODEIKIS 

ir ROŽE MERKEL1UTĖ-STR1PINS
Šis trietas Naujoje Anglijoje yra koncertų 

pažiba. Mes turėsime progos jį išgirsti
Laisvės koncerte.

Stasys Kuzmickas, Baritonas ■
iš Shenandoah, Pa.

Garsusis baritonas ir vėl linksmins mus įdomio
mis dainomis ir savo gražiu balsu šiame koncerte

Suzana Kazokytė ir 
Elena Brazauskienė

Daug kartų mes esame girdėję jas dainuojant
• solus. Šiuom kartu jos dainuos mums gražius 

duetus. Abi išsilavinusios ir talentingos 
balsais dainininkės.

I

Sietyno Choras, Newark, N. J.
vadovaujamas MILDRED STENSLER

Daug kartų atsižymėjęs scenoje dabar vėl 
palinksmins mus gražiomis dainomis.

Brooklyno Aido Choras
• vadovaujamas Mildred Stensler 

Taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.

George Kazakevičiaus Orchestra
Gros šokiams įvairius kavalkus. Šokiai prasidės 

tuojau po programos ir tęsis iki vėlai.

Koncerto akoinpaniste—BRONE SUKASKiENl*.

Koncertas- prasidės 3:30 valandą popiet
Koncertui įžanga $1.50. Vien tik šokiams įžanga 75 centai asmeniui

4 pusi.—Laisve (Ubeyty)-šeštad., Lapkr.-Noyember 1, 1952



(Gelbėkime persekioi amus,

Lietuvių Komiteto 
Gynimui Sveturgimių 
atsišaukimas

Jau yra apie 250 svetur
gimių repiliečių suimtų de
portavimui. Tas skaičius 
kasdien didėja.

Walter - McCarran įsta
tymas, kuris žiauriai palies

Demokratę kandidatas Adlai Stevenson New Orleans 
mieste laiko iškėlęs per Civilinį Karą nuverstos pietiniu 
valstijų Konfederacijos vėliavą. Ta vėliava atstovauja 
negrų vergiją. Jis ją iškėlė pasigerinimui pietinių val
stijų plutokratijai. Bet tas jo pasielgimas atstūmė nuo 
jo daugybę negrų balsuotojų šiaurinėse valstijose.

mas didelį reikalą, šaukia 
lietuvių nacionalę konfe
renciją gruodžio 13 dieną, 
2-rą valandą po pietų, De
troit, Mich.

Komitetas ragina:
1. Visose didesnėse lietu

vių kolonijose šaukti loka
lines - apylinkės konferen
cijas geresniam susimobili- 
zavimui gynimo darbui.

2. šiose konferencijose iš
rinkti bent vieną ar du de
legatu j nacionalę konfe
renciją, Detroite. z

3. Siųsti konferencijai pa
sveikinimus ir finansinės 
paramos nacionaliam komi
tetui gynimosi bylų 
m ui ir abelnai kovai 
deportavimų isteriją.

Kadangi kelionės 
atsieina, iš tolimesnių
nijų užteks po du ar vieną 
delegatą į nacionalę konfe
renciją; artimesnės koloni-

letikėta Juozo Sargelio mirtis 
^Juozo Sargelio žmona Fel
ma daktarui patariant nuvyko 
ligoninėn pasiduoti operacijai. 
Spalio 13-tą dieną buvo priim
ta į ligoninę, ir spalio 14 die
ną buvo jai padaryta operaci 
ja. šeštadienį Juozas dar ap
lankė savo žmoną Felmą, ir 
šis jo apsilankymas jau buvo 
ii* paskutinis. Su švogerių W. 
Balkumi ir jo giminaičiais 
parvyko į Sargelio na
mus. Laiką leido linksmai prie 
televizijos kur buvo rodoma 
iš Chicagos ristynės, ir jos už
sitęsė ligi 12-čos nakties. Ta
da visi nusprendė eiti miego
ti. Svečiai nuėjo gulti, bet 
Sargelis dar pasiliko. Nu.si- ' 
rengęs apsivilko naktiniais 
marškiniais ir atsisėdo į kėdę'. 
' Sekmadienio rytą Balkūnas

Aabudo apie 6-tą ryto ir įėjo 
Į kambarį, kuriame švogeris! 
buvo išvakaro pasilikęs, ir pa-1 
matė, kad Juozas dar vis sėdi ' 
kėdėje.
Bet Juozas nebekalba. Supia- j atostogas, 
to, kad * kas nors nepaprasto i 
su Juozu atsitiko. Pašaukė 
Juozo dukterį Edną ir jie. 
pamatė, kad Juozo būta jau. j 
mirusio. Pašaukė dar gydyto
ją, kuris pripažino taipgi Juo
zą mirusiu. Tada pašaukė I * e I
grabeliu Daly, kuris Juozą 
nusigabeno į savo modernišką 
koplyčią.
• Spalio 18-tą vakare atsibu

vo viešas velionio aplankymas. 
Galima sakyti, kad keli šim
tai įvairių tautybių žmonių 
aplankė velionį. O gėlių tai 
būta labai daug. Daugelis iš- 

Aireiškė, kad nėra dar matę 
Tiek daug gėlių prie mirusio.

Spalio 19-tą, trečiadienį, 
buvo paskutinė diena atsisvei
kinimui. Prisirinko pilnutėlė 
koplyčia Juozo draugu, kai
mynų. Brotestonų kunigas pa
skaitė trumpą maldelę. Grabo- 
rius pranešė, kad jau laikas 
apleisti koplyčią. Nors diena 
buvo darbo diena, tačiau žmo
nių buvo daug ii- apie 25 ka
rai palydėjo velionį į kapus. 
(Spalio 19-ta nebuvo 
dienis. — Red.)

. Juozo karstas buvo vežamas 
pro ligoninę, iš kur jo žmona 
Felma galėjo matyti savo vy
rą ir mylimą draugą keliau
jant į amžinybę. Felma sėdė
jo prię. lango ir pro ašaroms 
užtvinusias akis tėmijo savojo 
Juozuko paskutinę kelionę.

Tai buvo sunkaus bandymo 
ir skausmo, valanda, kurios ji
nai ilgai neužmirš... 
t Velionio duktė 
vienturtė duktė. .. 
labai mylėjo ir graudžiai ver
kė, sakydama: 
nepagyveno 
taip netikėtai mirė.” Vienali- 

fltofs anūkas taipgai labai gailesy* dėdės Juozuko. Gailėjo ir 
.visi kiti artimi giminės, bei 
draugai ir pažįstami.

Palydėjus velionį į kapus 
ir palikus jį tenai, visi paly
dovai buvo paprašyti užeiti į

M. n- J. Ružynskų svetainę, 
buvusio lietuviu apšvietos 
klubo. Ten visi buvo manda
giai pavaišinti.

Juozas Sargelis išgyveno 
69 metu,s. Iš Lietuvos buvo ki
lęs nuo Vilniaus, Bogoslaviš- 
kiu parapijos, Rastai i nd z i u

kaimo. I Ameriką atvyko 190 1 
metais pas tuomet gyvenan
čius Amsterdame, N. Y. gimi-. 
naičius. Paskui persikėlė į 
Schenectady. Juozas buvo 
kriaučius. Jam čia buvo geres
nė proga gauti, darbo. Tadgi 
Juozas čia tuojaus ir apsivedė 
su Filimena Dzėdzevičiukc, 
su kuria išgyveno apie 45 me
tus. Susitaupė šiek tiek pinigu 
ir nusipirko namą, 809 McCle- 
lan St. Apatinėj namo daly
je įsitaisė dirbtuvę, kurioje 
siuvo naujus ir taisė senus 
drabužius, taip pat valydavo 
vyriškus ir moteriškus drabu
žius. Dukrelė Edna, 'turėjo | 
patraukimo ir išmoko greitai• 
siuvimo'' darbų ir padėdavo, 
tėveliui dirbti. Jinai taip pui- j 
kiai išsilavino versle, jog te- i 

Pradėjo jį kalbinti. I vas galėdavo paimti gan ilgas-

kuris taipgi padaro įsipilie- 
tinusius sveturgimius an
tros rūšies piliečiais; pilie
tybę jiems lengviausia ga
lima atimti. ’

Gen.eralis prokuroras
James P. McGranery, Wa-

Ishingtone, paskelbė, jog
i padidinamas vajus' arešta-
I vintui. sveturgimių nepilie-
‘ čių ir nupilietinimui dauge
lio piliečių.

Detroite vienam jau at
imta pilietybė.

Chicago] vienam atimta,
I kitam norima atimti.

Arši reakcija šioje šalyje j jos prašomos daugiau pa- 
; dar labiau siaučia. Jos. au- j
komis jau tapo daugelis vi- i
suomen.ės veikėjų. Vieni jų | nių konferencijų siekis ge-

vedi- 
prieš

daug 
kolo-

siusti.
Pats svarbiausias lokali-

kalėjimuose, kiti po kauei- riau susiorganizuoti gyni- 
ja padėti. Nemažai mote-| nio darbui.
rų iv vaiki i dėl to kenčia.

Reakcija neateina iv ne
praeina kaip vėjas. Ją rei
kia ir galima atmušti. Tam 
betgi reikalingas didesnis 
susikaupimas, didesnės pa
stangos.; reikia daugiau 
gelbėti persėki o j a m u s ir 
stropiau kovoti už jų, taip
gi savo teises ir laisvę.

Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių, jausda-

Reikia stengtis juo dau
giau organizacijų į atsto
vybę gauti, gauti į lokali
nes konferencijas.

Norintieji platesnių in
formacijų galite kreiptis į 
Lietuvių Komitetą Cbica- 
goje.

Lietuviu Komitetas
Gynimui Sveturgimių

31,16 So. Halsted St. 
Chicago 8, Ill.

trečia

Edna yra 
Ji savo tėvelį

Kodėl tėvelis 
ilgiau, ir kodėl

I Trečios Apskrities konferencija 
j ' č .' t —

Neiv Iląveit, Conu. —-Visuo- 
j met malonu dalyvauti LLD 
. 3-čios Apskrities konferenci- 
i jose, nes jose išgirsti daug 
diskusijų, planavimų. Tame 
tai ir randi sau medžiagos dėl 
Švietimo ir abelnai pagyvini
mo visos veiklos.

as pas

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Sargeliai aplankė Lietuvą. 
Ten išbuvo kelis mėnesius.

Juozas matydamas, kad 
duktė gerai supranta 
reikalus, jai pasakė: 
ši biznį ir veski pati, o
tave dirbsiu, kiek galėdamas.” 
Duktė sutiko.

Edna yra vedusi su Howard 
Becker, kuris dirba General 
Electric Co. Jos sūnus, su
gyventas su jos buvusiu pir
mu vyru William Richards 
yra jau 23 metų ir su motina 
dirba kaitų.

Juozas Sargelis buvo labai 
gero būdo žmogus. Visados 
būdavo linksmas ir iškalbus.
Sargelis buvo pirmeivių pa

žiūrų žmogus ir remdavo prog- 
resy viską veikimą. Buvo ilga
metis Laisvės skaitytojas. Su
sipratęs politikoje lietuvis. 
Buvo taipgi laisvamanis. Jis 
gerai žinojo religijų istoriją, 
taipgi ir įvairių tautų bei rasių 
praeitį. Daug laiko pašvęsda- 
vęs savo kostumerių reikalais. 
Pas jį ateidavę ir dvasiškių. 
Su jais diskusuodavęs religi
nius klausimus, niekad nesu- 
pykdavę tie dvasininkai ir 
dažnai ateidavę pas jį dau
giau padiskusųoti religiniais 
klausimais.

Vienas katalikų kunigas 
ateidinėdavęs pas Juozą ir su 
juomi gan draugiškai disku 
stodavęs. Juozas šiam saky
davęs, kad visas tikėjimas 
yra pagrįstas ant smėlio. Ku
nigas nesupykdavęs, ir vis 
atoki inėdavęs.

Nors aš pats 
daug žinąs, bet 
pasi klausdavau, 
tikras

Tai

Štai, kad ir spalio 19 d. at
sibuvusioje konferencijoje bu
vo džiugu matyti tokį gražų 
skaičių delegatų ir svečių, su- 
vykusių iš visų didesn'iųjų 
kuopų. Taipgi ir ūpas pas vi
sus buvo gerai nusiteikęs 
gvildenti organizacijos gerą
sias ir blogąsias puses.

Konferencijos pirmininko 
vietai likos nuskirtas d. J. 
K vincas, seku. d. Valley.

Besiklausant raportų gir
dėjos, jog menkai Apskrities 
komitetas veikė. Kuopų veik
ta su lyg
Kur buvo daugiau dirbta, ten 
daugiau ir naudos turėta. Na
rių kiekis ir šiais metais pasi
liko toks pat, kai ir pernai

geriausios

metais, tačiau dar yra kele
tas nepasimokėjusių duokles. 
Pagaliau Hartfordo LLD Mo
terų Klub. gražiausiai atsižy
mėjęs veikloje. Narės nepatin
gi suruošti įvairius parengi- 
mėliuis ir į juos apsčiai su
kviečia publikos. Moterys ir 
apšvietos darbuotėje aukštai 
pakopusios, tuojautiniam rei
kalams gražiai grašių sukūlu
sios. Jos tą kultūrinį darbą 
pasiryžusios tęsti ir ant toliau.

Priegtam, jos nepamiršta 
savo nelaimėje ištiktų narių,- 
susirgusias aplanko, suramina 
ir dovanėlių įteikia. Šitokis jų 
elgęsis jas visas dar labiau 
suartina į glaudų . draugišku
mą, kaip ir į giminystę.'

Kitose kuopose tokios lanks
čios veiklos, tokio glaudaus 
susitarimo stokuoja. Kai kurie 
nariai nesistengia lankyti susi
rinkimų. O kai mažai narių 
atsilanko, tai ir kitus nepadrą
sina prie organizacijos parei
gų atlikimo.

Diskusijose buvo nušviesta,

kaip ir koki nelemti pasireiš
kimai reiktų kuopose siaurin
ti.

Pavyzdžiui, nejauku girdė- i 
ti, kad kai kuriose kuopose 
esąs blogas paprotys stengtis 
kuogreičiausiai atlikti susirin
kimus^ o po tam būreliais na
riai eina prie menkos vertės 
žaismių. Nors niekas negali 
nariams užvydėti, bei užginti 
žaidimo, tačiau bent kartą į 
mėnesį kuopos susirinkimą' 
pritiktų išnaudoti dėl pi atara 
svarstymo organizacijos reika
lų, dėl kurių šita organizacija 
sukurta. LLD siekiai labai 
gražūs, ir jie dideli, žinom, 
jog pas mus visus kartais per 
neapdairumą apsireiškia at
losimas, o tas kitus narius at
šaldo nuo lankymo susirinki
mų ir apšvietos skleidimo. 
Bet, visi turime taisytis, labiau 
susirūpinti, kad nepalikus vi
sų darbų tik ant kelių narių 
rankų.

Todėl pravartu imti pavyzdi 
iš Hartfordo Moterų Klubo,— 
taip darbuotis, kaip tos drau
gės darbuojasi.Daug yra vil
ties, kad konferencijoje iš-, 
kelti klausimai bus nuosekliai 
kuopose apsvarstoini, ir kur 
kas būs galima, bus stengia
masi rūpestingiausiai atlikti.

Nutarta sekančią vasarą 
surengti ne mažiau, kai du di
desniu pikniku, — vieną iš jų 
spaudos naudai. Beje, praėju
sios vasaros parengimai buvo 
abejutiški,’— jie galėjo būti 
geresni, didesni.

Apskrities valdyba išrinkta 
iš geriausių darbuotojų, drau
gų, draugių, veikiausiai jie 
ką nors sumanys ir su kuopų 
parama įvykdins. Kadangi 
Apskritis įplaukų turėjo, tai 
ir'išaukota įvairiems svar
biems reikalams virš šimtinė. 
Pasilikta ižde tiktai keli de- 
sėtkai dolerių dėl skubitį rei
kalų.

Sekančiais metais bus. kon- 
feruota Waterburio mieste.

Konferencijai užsibaigus 
prieš 4-tą vai. po pietų, toj i 
pat Lietuvių Svetainėje įvyko ! 
graži LLD 32 kuopos vakari e- ; 
nė. Matėsi, jog visi delegatai 
ir svečiai pasiliko vakarie
niauti. Ir nė vienas vakarienė-' 
je užsilikęs nepadarė nei klai
dos, nei sau skriaudos. Visi 
buvome gražiai, priimti, ska
niai pavaišinti. Kurie mėgo, 
galėjo ir pasišokti. Newhave- 
niečiai verti pagarbos už jų 
tokį surengtą smagų pažmonį 
ir už tajp draugingą priėmi
mą visu. Vikutis.

v t-

BINGHAMTON, N. Y.

šioje srityje 
Juozo dažnai 
nes jis buvo 

ekspertas ir žinovas,
tiek apie Juozą Sarge- 

A» Gudzin.

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

' “ AHO YOU BE PROUD THAT OUR FIRM WAS BUILT OH THE 
LOYAL-Tv EORTS OF THE LOW-WA$E EMPLOYEEJf

soeSMM
CORP

Žinutes iš mūsą miesto
John Sadauskas buvo susir

gęs ir turėjo važiuoti ligoni
nėn. Ten išbuvo apie porą sa
vaičių. Jau yra sugrįžęs į savo 
namus, 27 Wilson St.

Lillian Mikolajunaitė dar | 
vis tebėra ligoninėje, gyja iš 
lėto.

Vėliname ligoniams greitą! 
pasveikti.

Pasveiko Florence žvirblytė 
ir jau sugrįžo prie savo pro
fesijos. Ji yra slaugių instruk- ( 
tore. Dirbo City ligoninėje, 
Binghamtone. Kaip jos motina 
M. Kazlauskienė, patėvis J. 
Kazlauskas, taip visi giminės 
ii* mes visi kiti jos draugai h 
draugės džiaugiamės, kad 
jaunuolė Florence pasveiko iš 
ilgos ligos.

Pasveiko L. šimuliūnas ir 
K. Staniulis. Mes visiems vėli
name būti sveikais ir gyventi 
ilgus metus.

J. Krasauskas jau pradėjo 
dirbti dirbtuvėje. Jis sirgo per 
10 mėnesių. Taipgi Povilą? 
Mikolajūnas jau dirba po ke- j 
lių mėnesių sirgimo.

A. J. K. Navalinskai
«

Mirimai
Pasimirė Stanislovas Mas- 

lauskas, 62 metų amžiaus. 
Sirgo daugiau metus laiko. 
Buvo LDŠ 6 kuopos narys. Pa- , 
liko nuliūdime dvi dukras, 
Mrs. Almanienę ir Mrs. Snai- 
derienę. Velionis buvo našlys. 
Jo žmona mirė keturi ar pen
ki metai tam atgal. Palaido-

tnrfr

Tuojau po rinkimų Mrs. X irgi įstos į diplomatų eiles. 
Šiuose rinkimuose ji yra bepartyviška milijonierka. A- 
biems partijoms ji patinka ir abi partijas ji lygiai nuo
širdžiai palaiko.

tas spalio 24 d. su bažnytinė
mis. apeigomis. Buvo laisva
manis ir gana geras žmogus, 
bet mirusį padarė “tikinčiu”. 
Ypač šios isterijos laikais 
daug laisvamanių ■ yra taip 
palaidojami. Ir velionis nebu
vo išimtis, širdinga užuojauta 
velionio artimiesiems.

LDS 6 kuopos Narys
o

Netekome kaimynų
Bill ir Jane Bakshai persi

kėlė į savo naują namą gy
venti, kurį pirko pora mėnesių

f

tam atgal, 129 Rutland St., 
Johnson City, N. Y. Taigi męs 
netekome artimų kaimynų,' o 
Johnson1 City gyventojai susi
laukė naujų kaimynų. Geriau* 
šio pasisekimo • jums naujoj, 
gražioj rezidėncijoj.

Tony ir Josephine
r i *• ’ ■

Teheran, Irau. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Hendersonas surengė ban- 
kieta Anglijos atstovams, 
kuriuos Iranas pavaro ilsi
mo. .L.-/

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
BANKETĄ IR KONCERTĄ 

Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
RUBA HALL ?

414 Green St., Philadelphijoj
Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.) ’ •

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 veikėjų d. A.. 
Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon
certo, kurį pildys Lyros Choras* jr kiti. O d. J. Iva
nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos.

Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir' 
IA.L.D.LiD. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 

už e$2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.
Rengimo Komisija.

g

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 Ši.25. Ruduo jau čia pat; 
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 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 mostjs nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $Į.5O 
už 3oz.

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

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

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši.mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles, afr 
užsisenčjusius t jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

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

Su užsakymais siųskite Moncy-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant; Park ir Hudsoh; Governor ir 
Sheldon gatvių.

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

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

5 pusi.--Laisvė (Liberty) — Šeštad., Lapkr.-November 1, -1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj krerpkitės 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.
Telefonas Poplar 4110



Laisviečiams parvežė 
gerų pažadų

<CBMKS - - - - .... . . ■ ..... .............. -Trr-' ■ -m---— —■ i

pas b r i d ge port i e e i u s 
LDS jaunieji pasako-

Buvę 
baliuje 
ja, kad juos išleisdami namo, 
atsisveikindami, Connecticut 
valstijos lietuviai sakė: “Pasi
matysime Laisvės koncerte

9-ta.
Tarpe tokius pažadus tei

kusių buvo -L -J. Mockaitis, 
Jęcių šeima, Walins’u šeimos 
iš Stratford, ir daugelis kitų.

Jaunieji nuvažiavimu talkon 
bridgeportiečių pramogon i- 
vykdė “good will” ambasado
rių žygį. Buvo ten nuvykę m-t 
11 asmenų. Tikrai graži tal
ka. Ta pat proga, iš» baliaus, 
grupe jaunųjų buvo nuvykę 
apžiūrėti jaunavedžių Alfre
do ir Birutos (buvusios rich- 
mondhillietės.) Walins naujus 
namus. Gražiai įsikūrę. Rep.

Simon W. Gerson, kan
didatas į kongresmaną 
ant Peoples Rights Party 
baloto Brooklyn© 13-me 
kongresiniame distrikte, 
Coney Island srityje.

Gersono laimėjimas

Liberty Auditorijoje
Spalio 20 d. Lietuvių Namo 

Bendrovės direktoriai aptarė 
Bendrovės suvažiavimo reika-

Aido Choras dalyvaus 
parodos programoje

energingai 
koncertui, 

svarbu lie-

Aido Choras, 
ruošdamasis savo 
neužmiršta, kad 
tuvių dainą parodyti ir ki
tų tautų kilmės amerikonam. 
Aidiečiai yra pasižadėję dai
nuoti keliolikos tautų moterų 
(sykiu ir 
Taikai ir 
do j e.

lietuviu) ruošiamoje 
Draugingumui paro-

-.Paroda įvyks lapkričio 15 
ir 16 dienomis, Yugoslav Hali, 
405 W. 41st St., New Yorko 
centre.

Aidas dainuos 15-tos vaka
rą. Tą vakarą taipgi dalyvaus 
programoje ukrainų paskilbęs 
Leontovičiaus choras ir šokė
jai, taipgi rusų, armėnų ir 
amerikonių moterų organiza
cijos grupės. Tos pat dienos 
popietį įvyks specialė progra
ma vaikams.

šešioliktos popietį ir vakarą 
kitos tautos teiks programą.

Programos protarpiuose vyk
dys išpardavimą 
liadarbių ir kitų 
prekių. Bus daug
tinkamų duoti dovanoms šven
tomis, o taip pat ir praktiškų 
kasdieninių.
Abiemis dienomis paroda ir 

išpardavimas daiktų' prasidės 
1 valandą dieną. Tęsis lig pu
siaunakčio. D-ė.

gražių dai- 
vertingų 
daikteliu

Liza Perri, 26 metų, našlė, 
teismo keliu pareikalavo su
grąžinti jai 3 metų dukrytę, 
kurią ji buvo atidavusi auklė
ti kitiems. Sakų, kad būdama 
nusiminusi dėl ‘vyro mirties 
nežinojo, ką daranti. Mergytė 
buvo atiduota 1950 metais.

Kandidato į kongresmaną 
Brook lyno 13-me kongresinia
me distrikte Simon W. Gerso
no šalininkai džiaugiasi- didžiu 
laimėjimu. Tuomi jie skaito 
galėjimą Gersoną uždėti ant 
baloto 
Party

Kad

po People’s 
emblema.
uždėti .kongresini Įgan
ant baloto reikia su

rinkti mažiausia 2500 regist
ruotų piliečių parašų. Gerso- 
nas, kovotojas už darbininkų 
reikalus, žinomas komunistas, 
tuomet buvo vienu teisiamųjų 
Foley ' Square teismab utyje. 
Bėgiu 12 dienų už jį surinko 
4,316 parašų. Ne už ilgo po 
to Geršonas tapo išteisintas.

Už ji parašus davė visokių 
partijų žmonės. Daleistina, 
kad jie rinkimuose balsuos už 
savo partijos kandidatus. Ta
čiau davimu parašų už teisia
mą darbininkų vadą jie paro
dė, kad "visų partijų eiliniai 
nariai, darbo žmonės, neprita
ria persekiojimams.

Policijai vaikantis stogais ir 
laiptais 16 metų amžiaus jau
ną plėšiką New Yorke, plėši
kuos metęs į šalį pagrobtą 
algų krepšį. O žinote, koks 
spalio 29-tą buvo vėjas. Virš 
$1,000, daugiausia 
mis, penkinėmis ir 
mis pakilo į orą.

Plėšiką • sugavo,
popierinių nesugaudė.

doleri nė- 
d ešimtinė-

bet daug

Yonkers miestas gavo leidi
mą pakeisti tūlas gatvekarių 
linijas busais.

Motinos pikietavo Staten 
Islande liaudies mokyklą 38- 
tą protestui prieš jos uždary
mą kol jų susiedijoję nėra 

• tinkamesnės kitos.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas M

•u IeI
Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir

Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOMU ' l^i 
/ NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos.

Brooklyn, N. Y.
Lie. No. L-5283

2110 Flatbush Ave
Telefonas NAvarre 8-4343 -:-

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Tą dieną ši komedija bus su
vaidinta.

Girdėjau, kad komedijos 
“Trys Mylimos” vaidylos tu
rės vaidinti ne tik Auditorijo
je, bet ir kituose miestuose. 
Jie turi užkvietimus suvaidin
ti Montelloj lapkričio 29 ir 
Wore estery j e. lapkričio 30.

Kad geriau^ prie to pasi
ruošti, jie laiko praktikas 
trečiadienių vakarais ir sek
madienių rytais.

—°—.
Sekantis didžiulis lietuvių 

parengimas bus sekmaęlieni, 
lapkričio 9. Tai bus dienraš
čio Laisvės koncertas. Tikima
si turėti daug vietinės publi
kos i)’ nemažai svečių 
tolimesnių kolonijų.

Auditorijos valgykla 
dara visą tą dieną,
galės svečius pavaišinti.

—o—
LMS 3-čjoji Apskritis užsi

sakė salę net tuzinui įvairių 
lekcijų. Mūsų menininkai, at
rodo, šiais metais gražiausia

Užeikite į darbiečių 
klubo pobūvį

įvyko demonstracija 
Rosenbergams gelbėti

siekia surinkti milijoną.
Demonstracijai atsiuntė 

sveikinimus ir paradus veiklą 
remti darbininkų organizaci
jos iš Australijos, Francijos, 
Izraelio, Italijos. Meksikos.

RANDAVOJIMAI

Suvažiavimas, kaip žinote, 
įvyks šeštadieni, lapkričio 29, 
Liberty Auditorijoje. Pradžia 
1 vai. po pietų.

Po suvažiavjmo, kaip 7 vai. 
vakare, įvyks metinis Bendro
vės banketas. Bilietai jau pla
tinami. Kviečiami šeiTniPkai ir 
pašaliniai .jame dalyvauti.

— o—
Tenka priminti ir tai, kad 

Lietuviu Namo Bendrovė vėl 
ruošiasi turėti iškilmingą Nau
jų Metų pasitikimą . Liberty 
Auditorijoje.

V. Kazlauskas jau užsisakė 
savo svečiams didėlį salą. Gir
dėjome ir kiti ruošiasi užsisa
kyti sau stalus. Pirmutiniams 
yra geriausia proga pasirink
ti geriausią vietą salėje.

Tikimasi šiemet turėti daug 
didesnį parengimą, negu buvo 
kitais praėjusiais metais. 

—o—
Sekmadieni, spalio 26, Au- | pasirodys savo kultūriniu vei- 

, ditorijoje įvyko LLD 2 Aps
krities skaitlinga konferenci
ja, kuri išrinko Lietuvių Na
mo ,Bend rovės suvažiavimui 
atstovą ir nutarė suvažiavimą 
pasveikinti su $10.

Tą pačią dieną čia buvo ro
doma garsioji filmą “Grapes 
of Wrath”.

Auditorijos valgykloje svo
čiai gavo vištienos ir iš Lenki
jos atveštos skanios kiaulie
nos.

Iš ryto komedijos “Trys My
limos” vaidylos treniravosi, 
kad geriau išsilavinti ir publi
ką patenkinti lapkričio 23 d.

Lietuviškų svarbių pramogų 
šį sekmadienį nebus. Tad lie
tuviams, ypač williamsburgie- 
čiams, yra proga užeiti pas 
gerus kaimynus, geram tiks- • 
lui.

^American Labor Party Klu
bas rengia pobūvi—šokius su 
koncertine programa—pager
bti vietinius 
žanga tik 5X)

kandidatus. Į- 
c. Prasidės 2:3().

patalpose, 125

iš kitu. c

bus at-
Vietiniai

kimu. Geriausio jiems pasisė
jo im o.

Pirmoji menininkų lekcija 
bus sekmadieni, lapkričio 16. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

—o—
.Antradienių vakarais LDS 

bowlininku vyrų tymai smar
kiai lenktyniuojasi. Bowlinin- 
kai norėtų dar daugiau pa
galbininkų. Dabar jie 
tūrius tymus, o galėtų 
ti net šešis.

Taipgi ir merginų 
kurie bowl in a ketvirtadienių 
vakarais, gali būti didesni. .

■ / ' . . Rep.

Balsuotojams žinotina
Lapkrjčio 4-tą, Šį antradie

nį, įvyks rinkimai. Balsavimo 
valandos nuo 6 ryto iki 6 va
karo. Balsuokite anksti, pirm 
ėjimo į darbą.

j . .
New Yorko valstijos įstaty- 

i mas leidžia kiekvienam pilie
čiui išlikti iš darbo porą va
landų balsavimui be išskaity
mo iš algos už sugaišuotą lai
ką.

Rinksime Jungtinių Valsti
jų prezidentą, vice-preziden- 
tą, senatorių, kongresmanus. 
Ir rinksime Valstijos Seimelio 
narius-senatorius, assembly

Darbininku radio 
programos

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

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

Stotis WLIB gaunama 119 
ant jūsų radio. Stotis 
WMCA—570. Abi girdimos 
toli užmiestyje.

Boerum St.

Įvyko LID 2-ros 
Apskrities Konferencija

Apskrities kuopos labai 
gražiai atsiliepė prisiųsdamos 
gerą kieki delegatų į sąvo 
apskrities metinę konferenci
ją, spalio 26 d. Delegatų bu
vo iš visos didžiojo New 
Yorko apylinkės.

Tūlos kuopos pasirodę gan. 
veiklios visuomeninėje dirvo
je. Tame veikliausios pasirodė 
Brooklyno pirma kuopa ir 
Harrisono kuopa. Gerą kredi
tą už veiklą reikia atiduoti ir* 
Brooklyno moterų kuopai. 
Tos kuopos turėjo nemažą 
kiekį paskaitų, prakalbų ii’ ki
tokių parengimų pereitais 
tais.

Apie 7-8 tūkstančiai publi
kos susirinko i demonstraciją 
Union Square, New Yorke, 
užtarti mirtin nuteistus -Tūlių 
ir Ethel Rosenbergus.

Oras trečiadienio prievakarį 
pasitaikė žiaurus. Smarkus, 
šaltas vėjas, protarpiais su 
lietumi, pliekė susirinkusius 
atlikti mielaširdingą darbą pi
liečius. Tačiau minia, daugelis 
be pertraukos, išstovėjo visą 
mitingo eigą, per pustrečios 
valandos. Kalbėjo unijų vadai, 
dvasiškiai, ALP atstovas.

Publika audringai sveikino 
komiteto planus- veikti j pre
zidentą 
vanotų 
linkme 
darbas,
ti atvirutėmis 
100,000 parašų. Bet

Išrenduojame krautuvei patai 
ir trijų kambarių^ butą su pageri: 
mais. ’-------
daiktų 
Renda 
sident

Tinka karpenteriui, lengvi/ 
išdirbystei ar pataisų šapai, 
prieinama. Skambinti PRe- 

2-0496.
‘(213-217)

garsinkite? LAISVeJ »
UŽraSykit Laisvę Savo Draugui.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

mė

turi kę
su d ai y-

tymai,

manus;. . ’ p j
Darbininkų ir progresyvių 

visi kandidatai bus eilėje D— 
American Labor eilėje (išsky
rus du). American Labor 
Party New Yorko valstijoje 
yra dalimi visašališkosios Pro
gresyvių Partijos.

Balsavimo technika
Balsavimo būdukėje 

leista išbūti 3 minutes.
Kožnos partijos kandidatai 

yra atskiroje eilėje. Eilės eina 
ne nuo viršaus žemyn, bet iš 
kairio šono į dešinį. Pasirink
tos partijos eilėje reikia nu
spaudyti žemyn visas virš 
va^dų esančias rankenukes.

Jeigu kas kam dar neaišku 
dėl technikos, ypač pirmu 
kartu balsuosiantiems, užeiki
te į savo apylinkės American 
Labor Party klubą, išaišk 
Klubų adresus galima rasti 
lefonų sąrašų knygose.
Apie tas dvi išimtis

B roo k 1 y n e k an d i datų o j a
k on gresm an ą • ž y m u s k o vo to jas 
už darbininkų reikalus Simon 
W. Gerson. Jo vardo nesiran
da ALP sąrašuose, kandida
tu o j ant People’s Rights Par 
ty baloto. Toje eilėje bus tik
tai jis vienas. Ir jo varejas btąs 
tiktai tame viename 13-me 
kongresiniame distrikte^ kuris

yra

ins. 
te-

i

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
. IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Pątarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI ,

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-986^

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA 1

.Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MININMUM MOKESTIEŠ IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadiehlals, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainęs ir šokiai, šadni Orkestru.

T rum aną, kad jis do 
jiems bausmę. Tž 

jau atliktas 
po prašymo 

jau

nemažas 
pasigailė-
surinkta 

komitetas

Drs. Stenger & Stenger
Optoinetrlsta 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

KINNANE CHEVROLET has im
mediate opening for Auto Mechanic. 
Experienced in Chevrolet.

Good working conditions; 
good wages; steady work.

Apply in person.
5th & DeKalb Sts.,

- BRIDGEPORT, PA.
(215-217)

UP-TO-DATE ' .

BARBER SHOP
ANTANAS LAIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gera! Patyrę Barberlal

Kitos kuopos taipgi turi 
geidavimo veiklai, tačiau 
mažėjus lietuvių skaičiui ma
žuose miestuose, prisieina ir 
visuomeninė veikla sumažinti.

Pasirodė, kad apskritis tu- 
j rėjo gražių įplaukų iš' paren- 
j girnų pereitais metais. Iš iždo 
paaukota nemaža stirna pini
gų dėl apšviecos reikalų.

Komitetas .išrinktas dėl ap
skrities sekantiems metams 
pusiau iš senojo komiteto, ir 
pusiau iš naujų. Naujas komi
tetas prižadėjo ir ateinančiais 
metais veikti kaip, geriausiai 
įmanydamas.

Nors ir vėl buvo pageidavi
mų, idant sekanti konferenci
ja būtų laikoma Richmond 
Hill, tačiau tas reikalas palik
tas spręsti apskrities komite
tui. , Delegatas.

pa- 
su-

CANDY MAKER
Needed at Once. 

Experienced.
Unusual opportunity* for right man. 
Steady work;’ good working condi
tions. Apply in person.

SHULL CANDIES,’ INC.
638 Marietta Ave. 

Lancaster, Pa. 
(215-219)

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) , •

Furnace Mechanics to do forced 
1 air and gravity furnace work. Good 

1 opportunity for right man. 
I round work; top wages. 
! SHIELDS, 2303 N. Howard 
i (210-215)

Year 
Apply: 
St.

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.

(210-215)

Matthew A 
BUYIJS
,i (BUYĄUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką

randasi Coney Island apylin
kėje.

Kita išimtimi yra' Benja
min J. Davis, žymus darbinin
kų vadas komunistas. Jo var
das bus ant Freedom Party 
baloto, Harleme. Jisai dabar 
yra įkalintas einant Smith ak
tu. Tos miesto dalies piliečiai, 
kuriuos jis taip pavyzdingai 
atstovavo Miesto Taryboje, 
yra pasimoję, už jį gauti daug 
balsų .ir tuomi pagreitinti jo 
išlaisvinimą.

Už Davis ir už Gersoną tų 
apylinkių piliečiai balsuos" 
pirmiausia. O paskiau balsuos 
už American Labor kandida
tus.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Ą.L.D.L.D. 68-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks 10 d. lapkri
čio, 155 Hungerford St., 8 v. vaka
re. Visi nariai malonėkite būti, yra 
svarbių reikalų,
raportą iš praėjusios Conn. Apskri
čio konferencijos ir 1.1. 

(215-218) .

Delegatai išduos

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, Lapkričio-Nov. 4 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, A.L.P. 
Klubo salėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite ir užsi
mokėkite duokles, kad nesusispen- 
duotumėte.

Prot. rašt. M. S.
(215-216)

NEW HAVEN, CpNN.
LDS 16 'kuopa rengia margumy

nų vakarą, įvyks šeštadienį, lap
kričio 22 d. Visos 5-to -apskričio 
kuopos yra užkviestos sudaryti pro
gramą. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės atsilankyti.

J. Kunca, LDS 16 kp. sekr. 
(214-215)

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

(210-216)

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868 
VALANDOS:

FEMALE Penktadieniai* atdaryta

D. SCHULTZ & CO. now has im
mediate openings for Clerks. Gene
ral office work. Knowledge of typ
ing. 38 hr. wk. Steady position, plea
sant surroundings. Exp. preferred, 
but not necessary; willing to teach. 
Apply in person. 521 S. 4th St. See 
Mr. Goldress.

(215-221) ,

Housework, general. Light laund
ry; all electrical appliances; assist 
with children. Neat, efficient and 
fond of children. 10 ‘til after din
ner. 5V2 days. No Sunday. Stay 2 
nights. 3»3O wk. Phone Gr. 7-5277 
for interview.

(215-218)

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)

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, f
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

PETRAS

VINCAS
t

Pertvarkė

KAPISKAS
IR

SODAITIS
ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.-Laisvė ( Liberty) ~Šestad., Lapkr.-November




