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Sprendžiamoji diena. 
Sugadintų žmonių balsas. 
Negryna sąžinė.
^Daugiau aukų ir nuostolių. 

Rašo A. BIMBA

šiandien lapkričio ketvirto
ji. Apie penkiasdešimt milijo
nų amerikiečių renka šalies 
prezidentą ir daugybę kitų 
aukštų pareigūnų. Jie nutaria, 
kuris kapitalistinis blogas per 
ateinančius ketverius metus 
bus mūsų didžiosios šalies lai
vo kapitonu.

Dar šią naktį vėlai jau ži
nosime rezultatus. Vienas da
lykas aiškus:

Nereik apsigaut, niekas pa
matiniai nepasikeis su šiais 
rinkimais. Iš abiejų kapitalis
tinių kandidatų sAiarkių, aš
trių prakalbų, pasakytų rinki
minėje kampanijoje, mažai 
kas bepasiliks. Pralaimėjęs 
pasveikins laimėtoją, ir šis is
torijos lapas pasibaigs.

Gyvenimas eis savuoju ke
liu — kapitalistinis išnaudoji
mas, naujo karo pavojus, per- 
į^kiojimas laisvę mylinčių 
žmonių pasiliks su mumis ir 
po rinkimų.

Tikrai reikšmingi balsai 
tik tie, kurie bus paduoti 
Hallinan ir Mrs. Bass. Tai 
protesto balsąi. Tai reikš, jog 
ir mūsų šalyje randasi keletas 
šimtų tūkstančių balsų, kurie 
nepasiduoda panikai ir isteri
jai, kurie trokšta geresnės ir 
laisvės dienos.
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bus 
už 

bus

Kaip fašistinis smetoniz- 
mas sukaneveikė daug Lietu
vos žmonių, turime daug pa
vyzdžių. Jų atitaisyti nebegali 
nė Amerika. Po teisybei, ir 
čia reakc. isterija dar labiau 
sugadino tuos, kurie čia atbė
go jau smetonines pavietrės 
sukaneveikti.

. y štai prieš pat rinkimus vie
nas tokių sutvėrimų atsiuntė 
mums laišką, parašytą rašo
mąja mašinėle.

Jis ir jo frontai balsuosią už 
demokratus. Kadangi, girdi, 
“progresyviai jau taip nusi
dėvėjo, kad negalėjo rasti 
Amerikos valstijose tinkamų 
tai partijai kandidatų, apart 
prasikaltėlių ir negrų... Tokis 
pasielgimas nesuderinamas su 
žmogaus protu, kad pasodim 
ti į prezidentinę kėdę negrą... 
Mes ir plati visuomenė per 
pirštus žiūrime į tą laukinę 
tautą... jei jie katrą dieną 
gautų galią valdyti baltuosius, 
tai išplautų visus, neliktų ne 
komunistų...”

Štai kokių baisių, sugadin
tų sutvėrimų buvo Lietuvoje 

Rpriveisęs smetonizmas. Jie at
bėgo čia ir savo fašistiniais 
nuodais spjaudo ant keturioli- 

• kos milijonų žmonių tik todėl 
kad jų odos spalva tamsi ’

—o—
Krėvė Mickevičius sulaukė 

70 metų amžiaus. Ta proga 
jis prabilo į Lietuvą. O savo 
prakalbą jis pradėjo tokiu 
posmu: “šiandien švenčiamos 
70-ties metų mano sukaktu
vės. Bet tos sukaktuvės1 man 
nėra malonios, nes aš jas 
švenčiu ne savo krašte, bet 
tolimoje Amerikoje...”

Niekas profesoriaus iš Lie< 
tuvos nevarė. Pats pabėgo. O 
pabėgo todėl, kad nebegryną 
sąžinę turėjo. Daugybė kitų 
profesorių pasiliko Lietuvoje 
gyventi ir kurti. Jie šiandien 
darbuojasi su savo žmonėmis 
ir savo tautai. Jiems nereikia 
dejuoti ir ašaroti. Jiems nerei-* 

t kia skųstis, kad jų sukaktys 
švenčiamos tolimoje Ameriko
je, ar kur Brazilijoje, ar kur 
Afrikoje.

Nejaugi dar ir šiandien šis 
gabus rašytojas nemato, kokią 
Ibaisią klaidą jis padarė, at- 

y^JJIlkdamas išpažinti hitlerinių- 
kams, prakeikdamas Lietuvos 
liaudies išsilaisvinimo žygį ir 
paskui pasprukdamas iš Lietu
vos?

—o—
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KIETOSIOS ANGLIES
MAINIERIAI IŠSIDERI 
$1.90 PRIEDO DIENAI * •
Bet abejojama, ar valdinė algų 
komisija pripažins visą priedą

BAIGTI KORĖJOS KARĄ 
-TAI SVARBIAUSI AS

RINKIMU KLAUSIMAS
Tik Progresyvių Partija stoja 
už taiką,--pabrėžia Marcantonio

Washington. — Kietųjų 
angliakasyklų savininkai 
pasirašė sutartį su Mainie
rių Unija, sutikdami pa
kelti 70,000 savo angliaka
sių uždarbį po $1.90 per 
dieną.

Bet dar nežinoma, ar val
dinė algų nustatynTo komi
sija užgirs tą priedą kieto
sios anglies mainieriams.

Algų komisija pereitą 
mėnesį pakeitė minkštųjų 
angliakasyklų kompanijų 
sutartį su unija, kuri taip 
pat buvo išsiderėjus po $1.- 
90 kasdieninio priedo 375,- 
000 
rių.
tai 
per

Dėl to minkštųjų anglia
kasyklų mainieriai streika
vo, iki unijos pirmininkas 
John L. Lewis, pasikalbėjęs 
su prez. Trumanu, pašaukė 
juos darban užpereitą pir
madieni. Trumanas tada 
paižadėjo, kad valdžia iš 
naujo persvarstys sutartį, 
nors neužtikrino, kad bus 
pripažintas jiems visas $1.- 
90 laimėjimas.

Jeigu valdinė algų komi
sija patvirtintų kasdieninį 
$1.90 algos priedą kietųjų 
angliakasyklų mainieriams,

tūkstančiams mainie- 
Komisija pripažino tik- 
$1:50 algos pakėlimą 
dieną.

Sukilę Ohio kaliniai 
tęsia riaušes

Columbus, Ohio. — Penk
tadienį sukilę, 1,600 kalinių 
padegė aštuonis kalėjimo 
pastatus ir sudaužė, išlau
žė įvairius įrengimus, pa
darydami $1,000,000 
stolių.

Kalėjimo sargai ir 
valstijos milicininkų 
moja šaudyti, bet kaliniai 
vis dar nepasiduoda, šūviu 
sužeidė vieną kalinį, kuris 
mėgino pro langą paspruk
ti.

Nors kaliniai maištauja, 
bet kalėjimo valdyba dar 
duoda jiem valgyti.

nuo-

400 
grū-

baigos. Nesimato, kad* Jungti
nėse Tautose taikos atsteigi- 
mu rimtai susirūpintų tie, ku
rie turi daugumą ’ rankų ir 
gali nubalsuoti taip, kaip nori.

Dar vis mūšiai aštrėja. Dar 
vis nuostoliai tebeauga. Jeigu 
pirmiau apie šešetas septyne
tas šimtų amerikiečių jaunuo
lių kas savaitė krisdavo, tai 
dabar jau krinta iki dvylikos 
šimtų.

Raž-in, kaip dar ilgai karas 
tęstųsi ir kaip gili pasirodytų 
“meilė” karo belaisviams, jei
gu visi, kurie yra atsakingi 
už šitą karo tęsimą, būtų nu
vežti j Korėjos frontą ir įsa
kyti paimti nors vieną kalną!

Ta “meilė” greitai išgaruo
tų, ir šis nereikalingas karas 
pasibaigtų su ta pačia diena, 
kada būtų gautas įsakymas 
jiems išvykti į froritą.

tai kompanijos reikalautų 
pakelti kietosios anglies 
kaina doleri tonui.

Unija taip pat išsiderėjo 
iš kompanijų didesniu s 
įmokėjimus į mainierių ge
rovės - sveikatos fondą nuo 
kiekvieno iškasamos an
glies tono.

Eisenhower, sakoma, 
stumtu Į naują karą

Bloomington, Ill.— Adlai 
Stevensonas, d e m o k r a t ų 
kandidatas i prezidentus, 
persergėjo, kad jei Eisen- 
howeris. taptų išrinktas 
prezidentu, tai galėtų už
kurti trečią pasaulinį karą.

Boston. — Senatorius 
Wayne Morse, buvęs repu- 
blikonas, teigė, kad vakarų 
Euro p o s karininkai su
pranta, jog. Eisenhowerio 
išrinkįmas prezidentu — tai 
būtų pastūmėjimas linkui 
karo prieš Sovietų Sąjungą.

Morse sakė tatai patyręs 
iš pasikalbėjimu su Atlan
to kraštų sąryšio kariniais 
vadais.

Senatorius Morse, plačiai 
apkeliavęs vakarinę Euro
pą. neseniai sugrįžo namo.

Jisai atsimetė nuo repu- 
blikonų partijos ir remia 
Stevensono kandidatūrą.

Užginčijama pasaka apie 
Eisenhowerio “gabumus”

New York. — Republiko-* 
nai plačiai paskleidė pasa
ką apie gen. Eisenhowerio 
“gabumus naminėje ir už
sieninėje” politikoje.

“Bet iš tikrųjų Eisenho- 
weris beveik nieko nesu
pranta nei apie naminius 
Amerikos reikalus nei apie 
užsieninius dalykus,” sakė 
Averell Harrimanas, direk
torius valdinės Tarpsavinio 
Saugumo (Mutual Secur
ity) įstaigos.

Eisenhoweris neparodė 
gabumų net armijos dalykų 
tvarkyme vakarinėje Vo-

Columbijos Uni- 
pirmininku, Ei-

(Tapęs 
versiteto 
senhoweris taipgi nepasi
žymėjo jokiais gabumais.)

Šiaurinės Korėjos 
pranešimai

Ko-Korėja. — šiaurinės 
rėjos liaudininkai praneša, 
kad jie išvien s.ų kinais sa
vanoriais veda atkaklius 
mūšius prieš amerikonus ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kus paliai senąjį rubežių 
tarp šiaurinės ir Pietinės 
Korėjos.

KONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

LLD 133 k p., N. J.........................................
D. G. Jusius, Worcester, Mass............
M. Svinkūnienė, Waterbury,' Conn................
Geo. Shimaitis, Montello, Mass....................
Elizabeth, N. J.,K vajininkai ......................
L. Bekis - P. Anderson, Rochester, N. Y. 
V. Smalstiene, Detroit. Mich.....................
L. Prūseika, Chicago, Ill................................
Brooklyno vajininkai ...................................
J. Krasauskas, Norwood, Mass. ...................

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai 

013 
574 
568 
496 
433 
351 
308 
266 
256 
240

P. Bečis—F. Klaston, Great Neck, N. Y........
J. Blažonis, Lowell, Mass....................................
SI. Kuzmickas, Shcpandoah, Pa; ......................
L,L.D. Moterų 20 kuopa, Binghamton, N. Y.
J. Balsys, Baltipiore, Md.......t.............................
Newark, N. J., Vajininkai .................................
Philadclphijos Vajininkai ....................................
H. Thomas, So. Boston, Mass....... ..................
L. Prūseika, Chicago, Ill....................................
II. Žukas, Binghamton, N, Y............................
P. Šlekaitis, Scranton, Fa......................... .........
Geo. Urban, N. Braddock, Pa...........................
Toronto vajininkai ..............................................
J. Didjun, New Haven, Conn...........................
P. Šlajus, Eddystone, Pa....................................
J. Bimba, Paterson, N. J...................................
M. Slekienė, Gardner, Mass................................
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa.....................

LLD 133 kp., Camden, N. J., tvirtai laikosi pirmoj vie
toj, nejaugi Elizabethas, Newarkas at Philadelphia ne
pavys ?

Gražiai darbuojasi ir gerokai pakilo punktais D. G. 
Jusius, iš Worcester, Mass. Sulaukėme atnaujinimų ir 
aukų.

Taipgi jo kaimynas Geo. Shimaitis, Brockton, Mass,, 
(Tąsa antrame puslĄ

BOLIVIJA SUVALSTYBINO
CINOS KASYKLAS

La Paz, Bolivija. — Boli
vijos valdžia perėmė į vals
tybės nuosavybę tris di
džiąsias. cinos (tin) kompa
nijas— Patino, Hochschild 
ir Aramayo. Bent vienas 
trečdalis tų kompanijų Še
rų (akcijų) priklausė Jung
tinių Valstijų ’ kapitalis
tams.

Įsakymas, suvalstybinan
tis. cinos kasyklas., dar ne
žada kompanijom atlyginti, 
ir skaičiuoja jų nuosavybių 
vertę tiktai $21,72 5,000. 
Kompanijos gi tvirtina, kad 
tos kasyklos esą vertos 25 
kartus daugiau, negu val
džia pripažįsta.

Kompanijos suko privalo
mus. valdžiai mokesčius ir

KORĖJOS LIAUDININKAI 
ATLAIKO SVARBŲ KALNĄ

Korėja, lapkr. 3.—Ame-kampio kalne. Amerikonų 
rikonų komanduojami, Pie-artilerija atsakė dešimtimis' 
tinės Korėjos tautininkai tūkstančių šovinių iš savo 
kartotinai atakavo svarbų pusės.
Trikampio kalną, viduri- Amerikonų komanda skai- 
niame fronte. Bet Šiauri- čiuoja, kad pereitą menesį 
nes Korėjos liaudininkai ir jie užmušę 22,935 Šiaurinės 
kinai privertė amerikonus korėjos liaudininkus bei 
ir jų talkininkus žemyn pa-kinus, sužeidė 13,121 ir ne
sitraukti. laisvėn paėmę 22i9. ,

Liaudininkai ir jų ,ben--------------------
drai kinai taip pat užėmė ADENAUERIS ATMETA 
Jane Russel kalną, arti Tri- SOVIETŲ SIŪLYMĄ 

kampio. __ i • • 1 v
Amerikonai su savo talki- B°nn, Vokietija. Va-

n.inkais atmušė K šiaurinės Vokietijos premje- 
Korėjos liaudininkų atakas ras. Adenaueiis atmete o- 
prieš 'Sniper Ridge kalno vietų_ pasiūlymą tartis del 

i* rytines ir vakarines Vokie-.
01 IclUIlcį. .. . . . ♦

Korėjos liaudininkai per ^?s sujungimo i vieną 
8 valandas paleido 42,000 valstybę.
šūvių iš 200’ patrankų į
amerikonų pozicijas Tri- ORAS. Giedra ir šalta

224
224
208
208
188
184
180
168
154
128 
124’ 
112

64
56
56
28
28
24

darė net sukilimus prieš 
nepatinkamas joms val
džias.

Ciną yra svarbus metalas 
civiliniams ir kariniame 
dirbiniams. . Iš Bolivijos 
kasyklų buvo gaunama 15 
procentų visos pasaulyje cį- 
nos.. Daugiausia gi cinos 
pagaminama Malajoj ir In
donezijoj. j

Per metus buvo išgabena
ma apie 30,000 tonų cinos iš 
Bolivijos i užsieni. Jungti
nės Valstijos paskesniuoju 
laiku mažiau teperka boli- 
viškos-cinos: nenori mokė
ti. po $1.30 svarui ir siūlo 
tiktai $1.17. Bet Bolivijos 
valdžia nenusileidžia nuo 
$1.30.

New York.—Vitas. Marc- 
antonio, Amerikinės Darbo 
Partijos pirmininkas šioje 
v a 1 s t i j oje, parbėžė, jog 
svarbiausias klausi m a s 
šiuose rinkimuose yra-karo 
veiksmu sustabdymas Ko
rėjoje. — Progresyvių Par
tija New Yorko valstijoje

Amerika duos Frankui 
$125,000,000 už bazes

nešama, kad Jungtinių 
Valstijų atstovai beveik 
baigtinai susitarė su Fran
ko fašistų valdžia apie ka
rines bazes-stovyklas Ispa
nijoj.

Franko valdžia leis įsitai
syti amerikonams Ispanijo
je tam tikrą skaičių laivy
no ir lėktuvų bazių. Už tai 
Amerika tuojau duos Ispa
nijai 125 milijonus dolerių. 
Toliau gi Ispa n i j a-gaus 
daugiau iš trijų bilijonų do
lerių fondo, kurį Jungtinių 

re svetimiems kraštams, Pereitos savaitės pabai- 
stiprinti prieš Sovietų Sa-i «o.je pleškėjo didžiuliai miŽ 
jungą. ’ ■ kų gaisrai Oklahomoj. Mis

Jungtinės Valstijos nusa- i souri, North C aro I i n oj 
kad Ispanija privalo Vermonteko, 

naudoti gaunamus pinigus 
daugiausia ginki avimuisi 
prieš komunizmą.

Spėjimai apie demokratų 
ir republikonu kandidatus

New York. — Dauguma ; _ _________ .
laikraščių spėja, kad Eisen- Mlinlaix;_n|inn:aiK 
howeris laimėsiąs rinkimus. NUlnaiSlnias lllinojaus 
Bet rimtesnis ir atsarges- kaliniu sukilimas 
nis New York Times sako:

—Labai abejotina, ar Ei
senhoweris ar Stevensonas• 
bus išrinktas prezidentu.

Timeso korespond e n t a i 
48-se valstijose rinko “šiau
dinius” balsavimus ir sura
do, kad beveik lygiai žmo
nių pasisako už Stevenso- 
ną, kaip ir už Ėisen.howerį.

Europoje taip pat eina 
lygiomis lažybos (betai) už 
Eisenhoweri ir Stevensoną.

i ' Chester, Ill. — Pereitą 
savaitę 339 Menard kalėji
mo įnamiai per 5 dienas kė- 

; lė maištą, reikalaudami 
pašalint kalėjimo viršinin- 

Lką, pagerint valgį ir kitas 
į sąlygas.

Pagaliaus, atlėkė Illino- 
jaus gubernatorius Steven
sonas, demokratų kandida
tas į prezidentus, ir pareiš
kė, jog lieps milicijai šau- 

rr i •• • p i'dyti, jei kaliniai dar nepa-lurkija ir Graikija giduos.
ii • _ Buvo sutelkta 320 milici-ddlyvailja manevruose . ninku kalėjime ir aplinkui, 

-------- i ginkluoti kulkosvaidžiais ir 
Neapolis, Italija. —- Tur-: šautuvais. Milicininkai par 

kija ir Graikija, taip: leido kelis šūvius į lubas; 
pat prisidėjo prie Atlanto tuomet kaliniai ir pasida- 
kraštų karinių pratimų, ;vė.
\. Pratimuose Viduržemio i Kaliniai sveikus paleido 
Jūroje ir jos pakrantėse da- ir 7 sargus, kuriuos buvo 
lyvauja 170 karo laivų bei suėmę kai]) įkaitus, 
submarinų, 500 lėktuvų ii- ------------------
skaitlingi armijų junginiai 
— daugiausia amerikonu, i 
anglų, francūzų ir italų.

Washingtan. — Maistas 
’ j didmiesčiuose dar beveik 

vienu procentu pabrango 
nuq rugs. 30 iki spal. 15' d.

Buffalo, N. Y. — čionai---------- -------- :
tinę methodistų bažnyčia “1 ____
reikalauja tuoj sustabdyt ge 5 farmerio Wm. Rickar- 
mūšitis Korėjoje.

Pinckney, Mich. — Sude-

do vaikai.
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Kadangi daugelis pilie
čių tai]) nekenčia Korėjos 
karo ir nori taikos, todėl 
Marcantonio, buvęs kon- 
gresmanas. lemia, jog Vin
centas Hallinan, Progresy
vių Partijos kandidatas Į 
prezidentus, gaus dikciją! 
balsų.

Marcantonio sakė:
— Taip Eisenhoweris, 

taip'Stevensonas yra kari
nių partijų kandidatai.

O piliečiai, kurie balsuos 
už Hallinaną, tai savo bal
sais parems ne tik taikos 
reikalą, bet ir kitus Progr. 
Partijos obalsius — įvyk
dyti teisingą visiems sam
dą, panaikinti streiklaužį'^ 
ką Taifto - Hartley’o įsta
tymą, numušti taksus, pa
laikyti tinkamą kainų ir 
rendų kontrolę.

Gaisrai sunaikino 
daugybę mišky

i, Massačū zėj. 
New Yorko ir New Jersey 
valstijose. Išdegė viso apie 
400,000 akrų miškų.

Tų gaisrų dūmai aptem
dė padangę rytinėse ir vi-

■ durvakarinėse valsti jose, 
i Miškų gaisrus sukėlė dau
giausia rūkytojai ir pikni-
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RINKIMINEI KAMPANIJAI 
PASIBAIGUS

LAPKRIČIO 4-TĄ dieną Amerikos žmonės rinks ša
lies prezidentą, vice-prezidentą, visus žemesniojo buto 
Kongres'o narius, trečdalį senatorių, daug gubernatorių, 
valstijinių seimelių narių ir kitokius pareigūnus.

I Rinkiminė kampanija jau baigėsi. Ji buvo aštri, tie
siog 'audringa, kokios Amerikos istorijoje nuo Lincolno 
ląikų nebuvo.

^Demokratų ir republikonų partijų kandidatai išliejo 
daug pagiežos vieni prieš kitus. Daug aštrių žodžių 
pasiuntė vieni kitų adresu.

Po rinkimų jie ir vėl susitaikys,—-susitaikys karo klau
simu, susitaikys puolime ant pažangiosios visuomenės, 
ant darbininkų judėjimo.

Taip bus, nežiūrint, kuris kandidatas bus išrinktas 
prezidentu, nežiūrint, kuri partija paims viršų Kon
grese.

•VIENA ĮDOMŲ DALYKĄ tenka pabrėžti, būtent 
tai, kiek daug yra Amerikoje kailio maišytojų.

Tūli demokratų lyderiai persimetė į republikonų abazą 
iit pasisakė už Eisenhowerį; tūli republikonų lyderiai 
(pavyzdžiui Oregono senatorius Morse) persimetė iš re- 
ppblikonų į demokratų abazą.

Visa eilė laikraščių, kurie seniau bliovė už Eisenho- 
werį, vėliau pasisakė už Stevemsoną.

Jie tai padarė, matyt, išeidami iš to supratimo, 
kad einant rinkimų kampanijai, prie pabaigos, nemaža 
nepartinių žmonių demokratams pavyko pakreipti į sa
vo pusę. Kitais žodžiais, taikstosi prie sąlygų.

VINCENT W. HALLINAN, 
Progresyvių partijos kandida
tas prezidento vietai.

CHARLOTTA A. BASS, 
Progresyvių partijos kandida
tė yice-prezidento vietai.

..MŪSŲ LAIKRAŠTIS savo kailio nemainė ir nežada 
to daryti.
' Mūsų laikraščio nusistatymas iš pat rinkimų pra

džios, tuojau po politinių partijų suvažiavimo, buvo to- 
kis: remti Progresyvių partijos kandidatus, Vincent 
Hallinan ir Charlotta A. Bass.

Kodėl juos remti?
Todėl, kad jiedu ir jų partija aiškiai ir nesvyruojan

čiai stoja už taiką Korėjoje, už taiką pasaulyje.
Todėl, kad jie stoja už derybinę taiką, o ne už šaltąjį 

kara.•»
Todėl, kad jie griežtai stoja už išlaikymą Teisių Bi- 

liaus, už išlaikymą civilinių teisių Amerikos žmonėms.
Kalbėdamas Madison Sq. Gardeno didžiuliame mitin

ge, sušauktame Amerikos Darbo Partijos, buvttsis kon- 
gresmap^as Marcantonio šitaip trumpai ir aiškiai sufor
mulavo visa klausima:

“Jūs negalite balsuoti už taiką, balsuodami už karą...”
Trumpai ir aiškiai! /

ABIDVI SENOSIOS PARTIJOS šių metų rinkimi
nėje kampanijoje išleido milijonus dolerių propagandai 
už savo kandidatus.

Pasiekti žmones, šiandien brangiai kaštuoja. Ar tu 
kalbėsi per radiją, ar tu kalbėsi per televiziją—kaštuoja 
kelios dešimtys tūkstančių dolerių už vieną vakarą, už 
vieną kalbą.

Turčių partijos pinigų turi, nes turi turtingų rėmėjų, 
kapitalistų. Pastarieji žino, kad,jų įdėtas doleris už vie- 
ną,ar kitą kandidatą atneš jiems dešimteriopos naudos.

-Ne taip yra su Progresyvių partija. Ši partija jauna, 
ši partija biedna, ši partija kol kas. nedidelė.

Na, ir kai jai teko pravesti rinkiminė kampanija, ji 
tai turėjo daryti labai santūriai, labai Skūpiai, nes nebu
vę: lėšų.

Dėl to turčių partijoms nesunku buvo savo pusėn pa
traukti nepartinių žmonių, kurie Progresyvių partijos 
žodžio negirdėjo.

ųjNA, BET RINKIMINE kampanija praėjo.
■Šiandien tenka balsuoti.
.Tačiau su praėjimu rinkiminės kampanijos nesibaigia

Kas Ką Rašo ir Sako Margos Mintys
PLĖŠIKAI KOMERCINĖJ 

SPAUDOJ
Kanaidiškiame Liaudies 

Balse J. Y. rašo:
Toronto didlapiai užklojo 

ištisus puslapius paveikslais 
bankų plėšikų, kurie pasta
ruoju laiku buvo teisiami.

Tur būt tik karalienė Eli
zabeth buvo daugiau populia- 
rizuojama, kada ji lankėsi su 
savo vyru.

Plėšikai nustūmė į viduri
nius puslapius visas tarptauti
nes žinias.

Ar galima tuomet stebėtis, 
kad žmonės tampa plėšikais?

Spauda padarė juos tiesiog 
didvyriais.

Tiesa! Jungtinių Valsti
jų geltonlapiai daro tą patį. 
Iš tikrųjų, kanadiške spau
da tik seka Jungtinių Vals
tijų komercinę spaudą po- 
puliaravime plėšikų, žmog
žudžių.

Ten pat J. Y. primena 
kitą įspėjimą:

Televizija dabar įeina rna- 
don visur, bet nesėdėkit prie 
jos perdaug.

Gydytojai įspėja, kad tele
vizija gali daug žalos pada
ryti.

Jie sako, kad vaikai, kurie 
parbėgę iš mokyklos sėda prie 
televizijos, gali susilpnėti fizi
niai.

Grįžus iš mokyklos jie tu
ri palakstyti tyrame ore, sako 
gydytojai, o ne prie televizi
jos akis gadinti.

Nesveika užsisėdėti prie te
levizijos ir suaugusiems .

Ne tik nesveika, o ir be
reikalingas laiko eikvoji
mas, nes televizįja, kaip 
pastebėjome, nemaža žmo
nių atitraukia nuo mitin
gų, nuo knygos., nuo laik
raščiu, u.

TEBESKLEIDŽIA 
NESĄMONES

Marijonų Draugas ir kita 
jam panaši spauda tebe- 
plepa apie “partizanus” 
Lietuvoje. Ir vis tiems laik
raščiams pasakoja apie 
partizanus “grįžusios iš 
Lietuvos vokietaitės.”

Štai, viena kvailybė, ku
ri sumuša viską, ką Drau
gas ir kiti plepa. Girdi, 
per “rožancaVą” (1950 me
tais) buvo nušautas vienas 
partizanas. Kur? Kaip? 
Ogi “Kuršių dvaro ūkve
dys ... pakvietė partizanus 
į dvarą pasisvečiuoti...” 
Na, ir ten “partizaną” pa
tiksi n o.

Bet kiekvienas blaivesnis 
skaitytojas juk gerai žino, 
kad 1950 metais Lietuvoje 
jokio dvaro niekur nebu
vo...

Taigi, matote, kaip me
lagiai nusimeluoja.

NĖRA SLAPTO MOKSLO, 
SAKO BRIZGYS

Aną dieną, pagal Drau
gą, Chicagoje kalbėjo pabė
gėlis (kuriam popiežius už 
tai “davė velnių”) vysku
pas Brizgys. ' Tarp kitko, 
Brizgys pasakė, jog “kata
likų bažnyčioje nėra jokio 
slapto mokslo, kuris .būtų 
rezervuotas tik kunigams.” 

Mums rodosi, jog tą tiesą 
gerai žino parapijiečiai, tai 
kam dar reikia ją vyskupui 
“dėstyti.” Parapijiečiai ži
no, jog kunigams terūpi 
vyriausiai pripildyti savo 
kišenes parapijonų dole
riais. Tai vyriausias jų 
mokslais. Jame nėra nieko 
“sekretno.”

Kode! demokratai tyli apie savuosius?
visi senatoriai ir atstovai iš 
septynių pietinių valstijų pri
klauso tam reakciniam blo
kui. Jie vadinasi dTksikratai.

I Dalis jų dabar remia gen. EL 
i senhovverio kandidatūrą, bet 
; dauguma kalba už Adlai Ste- 
| venson. Nei vienoje prakal- 
| boję Stevenson ir Truman ne- 
I pasmerkė savųjų reakcionie- 
i rių. Net, pavyzdžiui, kai jie 
[ teisingai ir aštriai pasmerkė 
naująjį McCarran-Walter imi
gracijos įstatymą, nepasakė 
žmonėms, kad McCarran yra 
demokratų partijos žmogus, 
dar didelis jų šulas Senate.

Tas tik parodo, kad demo
kratai politikieriai nemažiau 
veidmainiauja šiuose rinki
muose už republikonus politi
kierius. Nei vieni nepripažįsta 
,’lpkios savikritikos. Blogi 
jiems tiktai tie, kurie jų opo
nentus remia. Geri jiems visi, 
kurie jų kandidatus palaiko. 
Eisenhower giria savuosius, 
Stevenson — savuosius. O a- 
biejose kempėse randasi pik
čiausių sutvėrimų, 

f, - - --- •-t L. - r

Šiuose rinkimuose demokra- 
i tų partijos kandidatai ir jų 
rėmėjai labai smarkiai dar
buojasi. Ypatingai preziden
tas Trumanas jau baigia ap- 
maršrūtuoti visą šalį su pra
kalbomis. Kalba jis visur, 
kur tik papuola. Reikia pripa
žinti, kad jis turi nemažai 
pasisekimo.

Demokratų kandidatas Ad- 
lai Stevenson aštriai vanoja 
kailį republikonafns reakcio
nieriams .— Taft-McCarthy-1
Jenner klikai. Jų nesigaili iri 
Trumanas.

Viskas gerai, viskas tvarko- | 
j e. Lai jie vieni kitų nuodė
mes kelia aikštėn.

Bet kodėl Stevenson ir Tru
man taip .gražiai pamiršta sa
vuosius reakcionierius? O jų 
yra daug. Visi žino, kad pas
kutiniuose dviejuose kongre
suose visi reakciniai žygiai 
prieš žmonių gerovę ir teises 
buvo atlikti suvienytomis pa
stangomis republikonų ir re
akcinių demokratų. Beveik 
— Į.dH Jfoh

Žvėriškiausią bausmė
Visčt Amerikos istorija 

dar nebuvo mačiusi bei gir
dėjusi tokios bausmės, ko
kia tapo paskirta komunis
tų veikėjui, buvusiam Lin- 
cęlno Brigados Ispanijoj 
pulkininkui Steve Nelsonui. 
Jis tapo nuteistas dvidešim
čiai metų į sunkiųjų darbų 
kalėjimą. Nuteistas pagal 
Pennsylva.nijos įstatymus.

Dar daugiau: Jis uždary
tas į kalėjimą ii’ nepalei
džiamas po kaucija, nors 
yra paduota apeliacija į 
aukštesnį teismą prieš ši
tą žvėrišką ir neteisingą

bausme. Tuo tarpu jis yra 
kaltinamas sulaužyme Smi- 
tho Akto ir neužilgo turės 
stoti į teismą su kitais 
penkiais veikėjais. x Kalėji
me sėdėdamas be advokatų 
pagalbos jis negali tinka
mai pasiruošti apsigynimui 
antroje byloje.

Nelsonas buvo teisiamas 
ir nuteistas Pittsburghe, Į 
teismą jis turėjo stoti be 
advokatų, pats turėjo gin
tis. O advokatų pagalbos 
neturėjo todėl, kad negalė
jo surasti tokio, advokato, 
kuris išdrįstų jį apginti.

darbas, nesibaigia kova ųž taiką. <
Toji kova reikia tęsti, įtraukiant jan vis didesnes ma

ses Amerikos žmonių, . .
Kova už civilines žmonių teises, kova Už amnesiją 

politiniams kaliniams taipgi tik pradėjo įsisiūbuoti ir ji 
neprivalo būti nutraukta.

Mat, mieste ir visoje apy
linkėje buvo sukelta, tokia 
isterija prieš “raudonuo
sius,” jog joks* advokatas 
nesutiko komunistą apgin
ti teisme, .peš reakcionie
riai galėjo ir advokatą pa
skelbti “raudonuoju” ir su
naikinti jo profesiją.

Nelsonas buvo apkaltin
tas sulaužyme Pennsylva- 
nijos sedicijos įstatymo. 
Prieš jį ir kitus du Pitts
burgh© veikėjus suokalbį 
sudarė ir kovą vedė fašis
tinė organizacija, pasivadi
nusi “Americans Battling 
Communism.’' Vienas tos 
organizacijos vadų yra tei
sėjas Musmanrio, amžinas ir 
nepataisomas r e a k c ionie- 
rius, karjeristas,- plieno 
trusto įrankis. Kitas šios 
fašistinės organizacijos šu
las yra teisėjas Montgome
ry. Ir abudu šitie teisė
jai Nelsoną teisė.! Laike' 
teismo teisėjas Musmanno 
Nusivilko teisėjo ploščių ir 
patapo liudininku prieš 
Nelsoną! Tokių prajovų dai’ 
nebuvo girdėjusi jokia teis
mų sistemą, — ne tik Ame
rikoje, bet jokiam civilizuo
tam krašte.

ProgmivStas

. The Radio Corporation of 
America, dirba slaptai “page
rinimui” televizijos, ir yra sa
koma, kad nori padąryti prie 
televizijos tam tikrą priedą: 
kai norėsi atšisukt televizijos 
stotį, turėsi mokėti 50, 25 ir 
10 centų. Tai yra, pritaikys 
miterį, kurį kontroliuotų tele
vizijos stotys. Tokį miterį tu
rint, reikės padaryti sutartis , 
su kompanija. Ir kiek tu nau
dosi programų, už tiek tau 
ir bilą prisius, kaip už elektrą.

Vieną arba antrą pritai
kius prie televizijų, būsią la
bai didelės- įplaukos.* Pavyz- 
žiui, Arthuro Toscanini kon
certas pasiektų 6,000,000 Šei
mų arba namų. Už tokį kon
certą reikės mesti į miterį, 
arba bilą gausi už 25 centus, 
padauginus ant 6,000,000 — 
pasidaro suma $1,500,000!

Arti esantieji prie tų naujų 
išradimų pasakoja, kad per 
penkis metus bus taip sakant 
prenumeruojamos televizijos. 
Kas užmokės už elektrą, ne
pasako. O 19 col. dydžio tele
vizija ima 14,000 wats elekt
ros, arba tiek, kiek 140 šim
tinių lempų.

—o—
žinios iš Londono sako apie 

ilgaamžius Sovietų Sąjungos 
žmones. Gruzijos Respublikoj 
ūkininkas Khoja išgyvenęs 
155 metus! Sovietų Sąjungoje 
esą 30,000 ilgaamžių žmonių.

—o—
Tas yra pavojinga 
amerikiečiams

Drew; Pearson vienoje savo 
kolumnoje rašo, kad žinios iš 
Korėjos karo “buvo sulaiky
tos”. Bet pasiekę blogos ži
nios, kad esąs “susikirtimas 
tarp amerikiečių ir pietinių 
korėjiečių.”

Nekuriose vietose partiza
nai veikia užpakalyje karinių 
linijų; jie nesą tiek “nusistatę 
už komunistus,” kiek “prieš 
amerikiečius.” Todėl girdi, 
kad “G. l’s stumdo ir uja ko
rėjiečius jų pačių šalyje.”

Amerikiečiams, kaip atrodo, 
prisieina kariaut ne tik “su 
priešais, bet ir su savais,” pa
reiškė Drew Pearson kolum- 
nos skaitytojas.

—o—
Viską padalino pusiau

Prancūzijoj, Paryžiuje, mo
teris Jacques Marbet pabėgo 
nuo savo vyro pas motiną ir 
gavo perskiras. Teisėjas nu
sprendė, kad visą turtą Mar
bet turi pasidalinti pusiau.

Marbet, sugrįžęs iš teismo 
namo, paėmęs pjūklą supjaus
tė visus baldus pusiau, ir vis
ką padalino į du.

—o—
Detroite viena moteris, ga-

vusi perskiras, nuėjo į buvusio 
vy?o butą, yiską sudaužė, su
žalojo, sudraskė, kad naujoji 
vyro žmona “negalėtų naudo
tis.” Už tai ji gavo 15 dienų 
pasėdėti.

—o—
Iš Baltojo Namo pasigirdo 

žinia, kad paleistas gandas 
apie Margaret Truman ištekė
jimą, nesąs pamatuotas.

Tur būt ji lauks, kol jos 
tėvas apdaužys poakius “tiem 
S. O. B. reporteriams,” už 
kritiką jos dainavimo.

—o—
Skraidančios lėkštės

Sutikau merginą, kuri dirba 
lėktuvuose už patarnautoją. 
Bekalbant, paklausiu:

“Kai jūs skrendate aukštai 
ir darote ilgas keliones, ar ne
sat pastebėjusi dabar kalba
mųjų skraidančių' lėkščių”?

“Ah... mes iš lėktūvų išme-

tame daugelį popierinių di- 
šių, ir kas nors pamato jas 
krintant žėfnyn, tuo būdui įsi
vaizduoja skraidančias lėkš
tes kaip kokius stebuklus.”

Tame gali būti šiek tiek tie
sos.

—o—
Anglijoj mirus jaunai mer^ 

gaitei, motina užsispyrusią^, 
norėjo pastatyti ant jos kapo; 
angelo formoj stovylą, su 
sparniukais. Kai jai nedavė to 
daryti kapinių direktoriai, ji 
kreipėsi pas kunigą pagalbos.

“Dalykas yra tame”, ^ako 
Rev. Charles Godfrey Bell, 
“mergaitė buvo mokinama 
apie aniuolus, dausose gyve
nančius, ir ji.į tą tikėjo. Vie
nok ji negalėjo būti aniuolu.”

Kunigišku samprotavimu 
remiantis, mirus dailydei, rei
ktų ant kapo pastatyti pamin
klas su piūklu, arba kazirni- 
kui — keturi tūzai arba 
“royal flush.”'

t Spartakas.

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

nepasiliko užpakalyj. Jis prisiuntė aitnaujinimų ir aukų.
L. Prū^eik-a, Chicago, Ill., pakilo į laimėtojų lentele^ 

Gavome huo jo atnaujinimų ir atikų. T
BrooklynieČiams pagelbėjo punktų padidinime M. Sta- 

kovas. v
P. Bėčis, Great Neck, N. Y., prisiuntė aukų ir atnau

jinimų; matyt, greatneckiečiai veržiasi į laimėtojų sky
rių.

J: Blažonis, Lowell, Mass., įstojo į vajų pTisiųsdamas 
atnaujinimų ir aukų. Jis geras darbuotojas ir numatyt, 
kad nuo jo sulauksime dar geresnių rezultatų.

•
Aukų Šį sykį gavome sekamai:

Pelnas nuo pikniko, įvykusio spalio 12 d., Brockton, 
Mass;, $21.00-

J. Lastauskas, Camden, N. J., $10. (čia klaidos atitai
symas; buvo pranešta pavardė neteisingai.)

Po $3.00: Jonas Rušins.kas, Jackson Heights, N. Y.; iš 
Chieaigo, Ilk: — Z. Klebienė, M. Plečkaitienė ir J. De
mentis. Iš Worcester, Mass.: — V. Trakimas, J. Kanap- 
ki’s, B. Bernotieriė, M. žu'kienė, P. Bacevičius, R. Tamu
levičius. IŠ Lowell, Mass.: — S. Čižiūnas, J. Blažonis ir 
J. Daugirdas. Iš No. Billerica, Mass.: — K. Banulis bį 
N. Blaiže. h

Po $2.00.- L. Ausienė ir L. Skaitytojas, Worcester, 
Mass. ' •

Po $1.00: A. Laukaitis, Bay Shore,- L. L, B. Mikulis, 
No. Chelmsford, Mass., ir A. Bakšys, No. Billerica, Mass.

•
, šie miestai stovi aukomis sekamai■

Waterbury, Conn..........................................
San Francisco, Calif. .. ...............................
Camden, N. J.....................•...........................
Brockton, Mass. ............................ .. . ..........
Rochester, N. Y............ ...............................
Portland, Oregon ........................................
Worcester, Mass. ....... •...........  ■...............
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y..............
Detroit, Mich. ..................... ......................
Lowell, Mass................................ ................
Brooklyn, N. Y................. .............. •............
Newark, N. J...................................... .
Chicago, Ill. ..................................................
Binghamton, N. Y.........................................
Scranton, Pa.................................................
Baltimore, Md.......................................
Elizabeth, N. J...........•................................
Philadelphia, Pa............ • ......................... •.
N. Braddock, Pa.1.............. .............. . .........
Bridgeport, Conn........................................ .
Pittsburgh, Pa.................................. .
Great Neck, N. Y......................................•.
Shenandoah, Pa............................................
Norwood, Mass. .. •.....................................
New York City, N. Y. ............. . .............. •.
So. Boston, Mass. .. .......................................
Haverhill, Mass..............•.............................
Grand Rapids, Mich........ . . .......... ..............
Paterson, N. J.................... . . ............
NeW Haven, Cotiri. ...................•.............. •.
Bayonne; N. J. ........................ ...................
Cleveland, Ohio ..........................•............ ...
Hartford, Conn.................................... .
Miami, Fla. .. .......... ................ ....................

' — *
Jau prasidėjo- antras vajaus mėnesis ir dar nesame 

gavę žinių nuO daugelio senų vajininkų. Laikas greitai 
bėga, tad turime stibrusti ir aktyviškiau veikti gavimą ‘ 
naujų skaitytojų.-

Šiam raštui einant spaudon gavome daugiau laiškų, 
kaip greit bus jie peržiūrėti, taip greit pažymėsime re
zultatus. ............
' Darant sąrašą dovanų pirkimui, nepamirškite’ir pta 
žymėti kaipo dovaną dienraštį Laisvę— užrašykite kai® 
nots dienraštį, tai būkite atlikę labai gerą dalyką.

Tariamo širdingai ačiū viršminetiems aukotojams ir 
va jin inkams už gražų pasidarbavimą.

Laisvės Administracija
r . ..1—.X.A—m MAjjf.ai. .■ .. » - - u j
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. . (Tąsa)
>>\ Praeidama pro sesers lovą, Silvi 
draugiškai t-ekstelejo per pagalvę. Ji 
smalsiai tyrinėjo tualetinį stalą, vienu 
pažvelgimu tiksliai įsidėmėjo btiteliukus, 
išsiblaškiusi perėjo į biblioteką, susiža
vėjo pora užuolaidų, vieną fotelį kriti
kavo, kitą išbandė, įkišo nosį į pravirą 
spintą, pačiupinėjo suknelės šilką ir, 
viską apėjusi, sugrįžo į Anetos miega-’ 
mąjį ir atsisėdo į žemą fotelį prie lovos, 
nepertraukdama pasikalbėjimo. Aneta 
pasiūlė arbatos, bet Silvi labiau norėjo 
pora gurkšnių pasaldyto vyno. Liežuvio 
galu čiulpdama sausainį, Silvi žiūrėjo į 
dvejojančių, norinčią kalbėti Anetą ir 
vos nepasakė:

— Nagi pirmyn!
Pagaliau Aneta prapliupo • bemaž 

šiurkščiai dėl pernelyg slopinamos savo 
meilės: ji pasiūlė Silvi gyventi’ kartu. 
Silvi nusišypsojo, nutilo, prarijo kąsnelį, 
įmerkė pyragaičio trupinius ir pirštus į 
malagą, vėl nusišypsojo, meiliai dėkoda
ma akimis ir pilna burna, purtydama 
galva, kaip daroma, kalbant su vaiku; 
plakui ji tarė:

— Brangioji...
Ir ji atsisakė.
Aneta žūt būt spyrėsi; norėdama iš

gauti sutikimą, ji vartojo įsakantį griež
tumą. Dabar Silvi eilė nebenorėti kal
bėti! Ji atsiprašinėjo puse žodžio, gla
monėjančiu balsu, truputį varžydamas!, 
bet ir gudraudama... (Ji ją labai mylė
jo ,tą staigią ir švelnią, tą naiviai nekal
tą didžiąją seserį!)... Ji kalbėjo:

— Aš negaliu.
Aneta klausė:
— Bet kodėl?
O Silvi:
— Aš turiu draugą.
Aneta nesuprato, akimirkos pauzė. Po 

to ji suprato per daug ir labai nusiminė. 
Silvi, stebėdama ją akies kampu, vis 
juokdamasi, pakilo ir prapliupo čiauš
kėti smulkiais žodeliais ir bučiniais.

Aneta pasiliko prie sugriautos savo 
Vajonių pilies. Ji pergyveno didelį ne
aiškų skausmą, sukeltą įvairių jausmų 
mišinio. Jų buvo ir skaudokų, kurių bū
tų buvę geriau visai nepažinti, bet kurie 
jai tarpais gniaužė gerklę... Ji, kuri ti
kėjosi esanti laisva nuo prietarų, galvo
dama, kad ši daili sesutė... Ach! tai bu
vo per sunku! Ji būtų norėjusi verkti... 
Kodėl? Tai neišmintinga! Vėl pavydu- 
lys?.. Ne!

Ji gūžtelėjo pečiais ir atsistojo. Ji ne
benorėjo apie tai galvoti. Ji galvojo apie 
apie tai visą laiką... Dideliais žingsniais 
ji ėjo iš vieno kambario į kitą, norėdama 
išsiblaškyti. Ji pasijuto vaikščiojanti po 
kambarius taip, kaip darė jos sesuo. Ji 
galvojo tik apie ją. Apie ją ir apie tą 
kitą... Pavydulys tikriausiai? Ne! Ne! 
Ne!.. Ji piktai treptelėjo koja... To ji ne
prisipažins!.. Bet prisipažino ji ar ne — 

Skausmas ėdė jai širdį. Ji ieškojo mora
linių tam išaiškinimų. Ji rado: ji ken
tėjo savo skaistume. Sudėtingoje jos 
prigimtyje, turtingoje vienas kitam prie
šingais instinktais, kurie dar neturėjo 
progos piautis, netrūko nė puritoniškų 
galių. Bet ją varžė ne skrupulai. Išauk
lėta skeptiko tėvo ir laisvamanės moti
nos, be jokios religijos, ji buvo papratu
si viską svarstyti. Ji nesibijojo protu 
patikrinti bet kokį socialinį paprotį. Ji 
pripažino laisvąją meilę; teorijoje ji ją 
pripažino puikiausiai. Dažnai, kalbė
damasi su’tėvu arba su savo studijų 
draugais, ji palaikydavo tokios meilės 
teises; šiuose pareiškimuose ne per daug 
tesimaišė jaunatviškas noras pasirodyti 
“pažangia”: ji nuoširdžiai galvojo, kad 
laisvė meilėje yra teisėta, natūralu ir 
netgi protinga. Niekados jai nebūtų atė
ję į galvą peikti gražias Paryžiaus mer
gaites, kurios gyvena, kaip joms patin- • 
ka; ji tikriausiai į jas žiūrėjo su dides
niu prielankumu negu į savo buržuazi
nio pasaulio moteris... Na gerai, tai kas 
gi ją dabar taip kankino? Silvi naudo- ’ 
josi savo teise... Savo teise? Ne, ji ne
turi teisės! Kitos, bet tik ne ji.. Dau
giau leidžiama tiems, kurie ne taip la
bai vertinami. Savo seseriai, kaip ir pa- 

.^Žiai sau, Aneta taikė, — teisingai ar ne, 
yKfr taip, teisingai! — griežčiausius rei- 

Kalavimus. Tik vienintėlė meile rodė jai 
Širdies kilnumą. Silvi smuko, todėl Ane
ta ja piktinosi!.. “Vienintėlė meilė? Ta
vęs meilė!.. Pavyduolė meluoja!..” Bet 
juo Ji daugiau Silvi paviduliavo, juo la
biau ją mylėjo. Ir juo labiau ant jos

pyko, juo labiau ją mylėjo. Niekas' tiek 
nepykdo, kiek mylimieji...

Mažosios sesers žavingumas veikė iš 
lėto. Nėra reikalo piktintis, norėti, kad 
ji būtų kitokia; ji buvo tokia, kokia bu
vo. Aneta pasijuto pamažu apvaldoma 
kito jausmo: smalsumo. Prieš savo norą 
ji stengėsi įsivaizduoti, kaip gyvena Sil
vi. Ji apie tai jau per daug galvojo; sy-v 
kį ji įsivaizdavo save jos vietoje. Ji su-' 
sigėdo, turėdama prisipažinti, kad jau
tėsi ne visai blogai. Nepasitenkinimas 
savimi, paniekinąs savęs smerkimas ją 
padarė dar griežtesne Silvi. Ji vis pyko 
ir pasiryžo-nebegrįžti pas savo seserį.

Silvi dėl to visai nesijaudino. Kad Ane
ta neberodė gyvybės ženklo, ji nė kiek ne
sirūpino. Ji suprato didžiąją seserį, ji ži
nojo, kad Aneta sugrįš. Laukimas jos 
neslėgė. . Ji turėjo kuo pripildyti savo 
širdį. Pirmiausia draugas, kuris neužė
mė daugiau kai tik vieną širdies kam
putį, bet ir tai neilgam, — ir dar tiek 
kitų dalykų! Ji labai mylėjo Anetą. Bet 
juk ji beveik dvidešimt metų gyveno be 
jos! Ji galėjo palaukti ir dar keletą sa
vaičių... Ji įspėjo, kas dėjosi sesers sie
loje. Ji jautė malonumą, atmieštą ne
draugiškumo likučiais. Dvi besivaržan
čios rasės. Dvi kilmės. Būdama pas 
Anetą, Silvi nepastebimai lygino jųdvie
jų gyvenimo būdą ir sąlygas. Ji galvo
jo:

“Matai, o vis dėlto esama pirmenybių. 
Aš turiu tai, ko tu neturi... Tu tikėjaisi 
mane turėti ir vis dėlto tu manęs netu
ri... Taip, prašau, prąšau padaryk surū
gusi veidą ir patempk lūpą!.. Aš pažei
džiau tavo papročius... Koks smūgis, ma
no vargše Aneta!..”

Ir juokdamasi iš nepritarimo, kurį 
vaizdavosi skaitanti Anetos veide, ji pa
bučiavo "savo ranką ir pasiuntė bucinį. 
Bet nors ir žinodama, kad Anetai skau
du ir kad tas laiko tarpas jai sunkiai 
pergyvenamas, ji dėl to visai nėsigraužė. 
Ir .kaip vaikui, kuris niūri priešais pil
ną šaukštą, ji šnabždėjo klastinga ir 
meili:' . ’ .

— Na, mano gražusis mažyti! Pražiok 
snapuką!.. Ot, taip!..

Bet čia nebuvo tik nusikaltimas pa
pročiams. Silvi puikiai žinojo, kad buvo 
įžeidusi kitą, daug labiau Anetos slepia
mą jausmą. Ir, begėdė, džiūgavo, ne$ 
dėl to ji jautėsi savo sesers valdove; ji 
darys seseriai visa, ką tik panorės... 
“Vargšė Aneta! Gali sau spurdėti!..” 
Silvi buvo tikra, visiškai tikra, kad ji ją 
“turės”! Pajuokianti, bet ir sušvelnėju- 
si, ji jai šnabždėjo mintyje:

— Na, tavęs aš neišnaudosiu!...
Ji neišnaudos?.. O kodėl gi ne? Sma

gu išnaudoti! Pagaliau gyvenimas yra 
karas. Nugalėtojui visos teises! Nuga
lėtasis sutinka, vadinasi, jis čia randa
savo dalią!

— Gana! Pamatysime!

CHICAGOS ŽINIOS
Dabartiniu laiku Ciceros 

miesto valdybą nori pakeis
ti Cicero į “Normąndy.” Jie 
motyvuoja, kad Caponio 
gengsteriai sudarkė, "mūsų 
miesto vardą.

Tačiau tikrenybėje mies
to vardas išsigarsino ir nu
puolė, kuomet valdininkai 
leido brutališkai atakuoti ir 
neįleisti negro Clarko šei
mynos gyventi Cicero j.- To
dėl ir rengiamas pakeitimas 
Cicero į “Normandy.”

Taipgi ir taksai mūsų 
mieste, išaugo į aukštumą. 
Kuomet keli metai atgal Ci
ceros politikieriai didžiavo
si mažais taksais, dabar to 
negali sakyti, nes Ciceros 
taksai lygūs ar didesni už 

! Chicagos. Stebėtina ir tas, 
| kad jau tuzinas metų kai 
■ republikonai valdo miestą 
i (jie visur šūkauja už ma
žus taksus), bet taksai au-

Augant taksams, valymas 
i gatvių ir elių neina geryn, 
bet blogyn. Aną vakarą lie
tuvių taksų mokėtojų susi- 

i rinkime kilo klausimas apie 
! $900,000 bonų, kurie bus 
I suyartoti Roosevelt moks- 
lainei, kuri randasi lietuvių 

| kolonijoje. Tos mokslainės 
mokytojai rodę nuotraukas 
seno pastato, kur plytos 
krinta ant mokiniu. Kėli
mas taksų tam tikslui gąs
dina taksų mokėtojus, bet' 
visiem reikėtų daugiau žiū-' 
rėti į eikvojimą pinigų pra-

■ gaištingam karui.

kviečiamos į mūsų programas.
. Mūsų trys chorai, kaip ir 

.paprastai, gražiai padainavo. 
Naujo tiek yra, kad Eks-Mai- 
nierių choras turi naują moky
toją — Oną Tilvikienę. Mažai 
kas ir žinojo, kad ji gali cho
rus vesti. Pasirodo, kad pas 
mus spėkų meno srityje yra 
daugiau negu mes patys žino
me. Kada atsiranda didelis 
reikalas, susiranda ir reikalin
gi žmonės.

Duetas—Dočkienė ir Stane
vičienė gražiai padainavo. Jos 
pasirenka gražias dainas, turi 
gerus balsus ir klausytojus 
patenkina. Geros dainininkės, 
darbščios moterys.

Metro rusų klubo šokikai, 
kaip visuomet, patenkino ste
bėtojus. Šiuo tarpu jie turi 
naujų, jaunesnių šokikų. Jų 
rūšies šokiams jauni geriau 
tinka—reikia didelio mitrumo. 
Gražiai jie pasirodė.

Pasilikau paskiausia 
su dvi 
Bogden 
pie jas 
tarti.

Helena yra 
Ji turi gražų 
Jai reikia tik

ilsėtis juodoje žemelėje.

Gavaus laišką iš Urugva»- 
jaus nuo “Darbo.” Draugai 
prašo paramos, ypač pa
sveikinimų jų laikraščio 17 
metų jubiliejaus proga. Tai 
tik vienas pažangus lietu
vių laikraštis visoje Pieti
nėje Amerikoje. Būtų ge
rai, kad draugai paaukotų 
po dolerį kitą “Darbo” iš
laikymui. Matykite' mane, 
nes aš renku aukas su pa
sveikinimais. Pasirodyki- 
me, kad mes esame. Uru
gvajaus lietuvių draugais. 
Savo aukomis mes priduo- 
sime • daugiau energijos 
jiems darbuotis progresy- 
viškam judėjime.

Los Angelts, CmL
70 procentų žmonių 
nori taikos

Prieš pačius preziderititliūs 
rinkimus 24-tam kongreširiiAtft 
distrikte buvo pravesti Šiatkii- 
niai balsavimai. Bal^atiihės* 
pravedė Taikos Komitetas.- < 

Buvo atsiklausta 200 pifiėČių/ 
ką jie mano įvairiais klausi
mais.

Įdomiausias klausimas buvo 
apie baigimą karo 1
Milžiniška dauguma pasisakė 
už greitą karo užbaigimą. Iš 
dviejų šimtų paklaustų pilie
čių 70 procentų balsavo Už 
baigimą karo tuojau, dabar.

54 proc. pritarė tam, kad 
valdžia skirtų daugiau pinigų 
žemomis nuomomis namę sta
tymui. O 58 proc. balsavo? už* 
tai, kad federalinis vaMž'io’s 
karo budžetas būtų numuštas. 
Jie yra tos nuomonės, kad tik
tai taip bus galima taksus su
mažinti. Rep.

Spalio 29 d. apsivedė A- 
leksandras Baraiša. Vestu
vės buvo didelės. Apsive
dė su f r a n c ū z ų kilmės 

; mergina. Gyvena Danvers, 
Mass. Aleksandras yra vie
nintelis draugų Baraišių 

Kwain. A-j sūnus Baraisiai yra Lais- 
Šis tas daugiau!ves. skaitytojai ir geri re- 

mėjai. Taipgi jie visuomet 
atsilanko mūsų Lawrence 
parengimuose. Linkiu jau- 

' navedžiams laimingo ’ šei
myniško gyvenimo.

i Perkrikštas.

mū- 
dainininkes — Estelle 
ir Helen 
reikia

*

‘nauja solistė/ 
ir stiprų balsą.
palinkėti dau

giau siektis, daugiau lavintis. 
Ji moka gražiai elgtis estra
doje, tas pagelbsti ir balsui.

Estellė jau nenaujutkė. Sma
gu žymėti, kad ji vis dar Au
ga kaipo dainininkė. Jos bal
sas nevien labai gražus, bet 
jau išaugo į stiprų, didelį.

Juo d vi, kiek laiko atgal, 
dainavo Tautybių Festivalyje. 
Po programai mus 'lietuvius 
daugelis amerikiečių sveikino 
turint tokias dainininkes. Jie 
Paiko Estellę pirmo masto dai
nininke ir artiste.

Duiete juodvi labai gražiai j 
Į d'ainubja. Taigi, mes vėl tūri- Į 

verną girtas ir puolė prie i me moterų nepaprastą duetą.
Duete su Helen ir paskui su Į 

nieko neturi su komunizmu. I Estelle Leon. Jonikas taipjau i 
Pradėjo jį keikti ir pakar- j labai patiko visiems daly
tojam primesti jam komu-J vįams. T^i.grupė ąrtistų, ku- ■ 
nizmą. Pagelbininkas, ne-1 rip bile kur, ant bile estrados '

Anądien man pažįstamas 
žmogus, kuris mėgsta ėsti 
pažangiuosius, įgriuvo į ta-

taverno pagelbininko, kuris

nizmą.-
tekęs kantrybės., paėmęs u:ž 

! apykaklės jį išleido pro du- 
i ris. Tai auka “Naujienų” 
ir “Draugo” “kultūros.”

IŠ nepaprastai gražaus ir 
gerai pavykusio ęlienraŠčio 
Vilnies koncerto

Spalio 26 d. “Vilnies4’ kon
certas visais atžvilgiais gerai 
pavyko. Programa buvo įvairi, 
graži ir, kiek teko patirti, vi
siems patiko. Išėjo programa 
irgi kaip surašyta, be pakai
tų, be sutrukdymų.

Naujo šioje programoje bu-

pasirodyti ir išeiti su pagyri
mais gali.

Koncerto rengėjai gerai 
jautėsi, nes dalyviai buvo pa
tenkinti programa. “Vilnies“ 
koncertai ruošiasi nevien me
džiaginei dienraščio paramai, 
bet ir kaipo meninė iškilmė.

Ko truko šioje programoje 
tai smuiko ar piano solo. Jei 
tas būtų buvę, galėtume girtis 
šimtu nuošimčių vykusiu kon
certu.

Dar vienas punktelis, kurs 
netaip jau žavėj antis, bet la
bai svarbus.

Dėka gausiams aukotojams, 
kaip Budris, Vešis ir'kiti keli

Tamsta dar neprerrti- 
Laisvę, tai' 
. Jis kas* 

į namus

Jei 
meruoji dienrašti 
tuojau užsisakykite, 
dieną atneš jums 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

MATTHEW A
BUYUS
(rrtjYAtrsidts)

LAIDOTU VII,' 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark5, N. J 
MArket 2-5172 ■>

m* i

Philadelphiečiai Kviečia j Puikų 
BANKETU IR KONCERTĄ 

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

414 Green St., Philadelphijoj 1 
.... ...... . - ; . 1 ■ ••

Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdari 6 v.}--------- ,------- _ y
Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lfci- y 

svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A.’ < 
Šmito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomehi- ' 
ninku pažangiųjų veikėju ir gabiausio /*LaisVėš"”; 
platintojo. Veyta pagerbti, darbštų veikėją d. ,A.J 
Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon-y 
certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva- . 
nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos, j

Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir* 
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik1 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti. < -

Rengimo Komisija.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Vieną pirmadienio rytą, turėdama 
įvairių reikalų mieste, SeVro gatvėje ji 
pastebėjo bent kiek tolėliau ta pačia 
kryptimi einančią Anetą. Jai buvo ma
lonu tam tikrą laiką ją sekti ir stebėti. 
Aneta, savo įpročiu, ėjo dideliais žings
niais; Silvi, einanti gyvais, liaunais ir 
trepsinčiais žingsneliais, juokėsi iš jos 
vyriškos ir sportiškos eisenos; bet ji vel
tino gražią šio gaivaus kūno harmoniją. 
Galvą iškėlusi, nesidairydama į šalis, 
Aneta buvo susimąsčiusi. Silvi ją pri
sivijo ir nepastebėta ėjo šalia. Pamėg- v 
džiodama jos eiseną ir akies kampu žiū
rėdama į savo didžiosios sesers skruos
tą, kurį, atrodė, blyškino melancholijos 
šešėlis, Silvi, nepasukdama galvos, judi
no lūpas, tylutėliai sakydama:

— Aneta...
Tai buvo neįmanoma išgirsti gatvės 

triukšme. Silvi vos pati save, girdėjo. 
Bet Aneta išgirdo. P gal pajuto tą “dvi
gubą” juokdarį, kuris jau gerą galą > ją 
tylomis lydėjo? Staiga ji šalia savęs pa
matė išdykėlišką profilį, tylomis juo
kingai judančias lūpas, besijuokiančią- 
akutę, žiūrinčią iš šalies... Tada ji su
stojo, pagauta nesuvaldomo džiaugsmo, 
kuris jau kartą .buvo nustebinęs, sužavė
jęs Silvi. Staigiai ištiestos rankos. Ver
žimasis visa esybe. Silvi galvojo:

— Ji puls...
Vieną tik akimirką. Ji jau susivaldė 

ir beveik šaltai pasakė.
— Laba diena,. Silvi.

> (Bus daugiau)

vo : Leonai Jonikas ir ispanes 
ir meksikietes šokikes.

jLęonukas yra chicagietis, 
tai daugelis laukė “kaip jis 
pasirodys.’’

Keletas metų atgal Chica- 
goje jis parodė talento dai
noj, bet padainuodavo tik 0- 
peretėse ar pripuolamai—mi
tinge vienam kitam. z

Reikia sakyti, kad jis yra 
Ubai geras dainininkas. Jo

susidarė sentimentą gražiai 
paremti dienraštį. Ir tuojau 
sudėta virš $641, paskui atsi
rado daugiau aukotojų. Viso 
šiam koncerte bus gauta apie 
$800 ar kiek daugiau.

Tai labai svarbu, dienraščio 
palaikymui. V-s.

* A

Lawrence. Mass.✓

baritonmis balsas yra nepa
prastai aukštas. Savo balsą 
jis naudoja gan mitriai. Bu
vo galima pastebėti, kad jis 
pradžioje biskutį nervinosi, 

•gal dėlto, kad čia visi jo drau
gai, taipgi tėvas ir motina sė
di, o gžd dėl stokos “įgudimo”. 
Vis’dėlto jis visiems patiko ir 
daugelį mūs nustebino.

Chicago j e koncertų lanky
tojai jau nebile ką lengvai 
praleidžia. Leonas tačiau vi
są skaitlingą publiką gavo 
savo pusėn.

'Prie balso jis turi kitas rei
kalingas ypatybes.- Prasisiekęs 
vaidyboje, taipgi savo išvaiz
da ir poelgiais jis tinka estra-

i ■ ŽINELĖS
Draugai šupetriai susi

jaukė anūkės. Jų, dukrelė 
ženota su Jaskąlavičiumi 
ir gyvena.. Haverhill, Mass. 
Mergaitė paivadinta Suza- 
ria. Šupetriai linksmi su
silaukę anūkės.. Linkiu Al
donai Jaskalavičienėi užau
ginti t dukrelę progresyviš- 
koje dvasioje, kad ji būtų 
tokia, kokiais yra-jos die
dukai. .

> •
Mirė ir tapo su bažnyti

nėmis ceremonijomis palai
dotas Edvardas Kutavičius.

M. J. ŠVILPA praneša, kad nua 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje’ $1.25. Ruduo jau čia 
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. J Jį

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsU 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizd&s 
burnoje ir nosyje (tik ne nu<5 vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz. f

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for ektemdl pąins). Tai mostis nuo jvai.- 
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz. - • ; >■

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

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 ajr 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsrlaikyt. Kaina $2.50. . ‘r

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. — ■ /?.T

Su užsakymais siųskite • Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., .tilt 
reikia pridėt 30c stampomis. > $

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

Adresuokite: 
arba: 591? Broad

PASARGA:

d*ai gražiai.
Turime šaunų dainininką 

ir gan aukšto masto. Smagu.

z •,,Ispaniški šokiai mums buvo 
nauja programoj. Trys jaunos 
šokikės, iš De La Dosa šokių 
mokyklos, gražiai pasirodė. 
Jos ; patiko žiūro'Vąrtf's. Jos

Pirmiau jis priklausė .prie 
tautiškos parapijos^ bet yė- 
les.niais laikais buvo sugrį
žęs į rymišką bažnyčią. Pa
liko liūdesyj moterį ir vie
ną aŪJlų ir dvi dukteris. 
Viehas jų sūnus žuvo An
trajame pasauliniame kare. 
Užuojauta pasilikusiai šei-gražiai sutiktos ir palydėtos.

Atrodoy kad jos dažniau bus įfi^yn^i, e mimiam amžinai
1

M. ŠVILPA, P. 6. Box 18, Sta. A, Hartford, Conn.
St., Hartford, Čofin. •'
Jeigu nesulauksite Užsakymo per 10 dienų, tuoj ra^yl



Mirė Elzbieta Gnibienė
Lapkričio 1 d. mirė Elzbie

ta Grubienė, 62 metų amžiaus, 
žmona Jono Grubiu, gyvenusi 
68 Ten Eyck St.,

terį Anna ir žentą Milton Jo
nes. Bus palaidota antradienį, 
lapkr. (Nov.) 4 d. po pietų 
Mountain Grove kapinėse, 
Bridgeport, Conn.
Pašarvota pas Bieliauską, — 

660 Grand St., Brooklyne. *
Jonas Grubia yra .uolus vei

kėjas LDS, ilgus metus buvęs 
centro valdyboje ir daug yra 
pasidarbavęs nauju narių ga
vimu tai organizacijai.

Jonui Grubiui ir Mr. ir Mrs. 
Jones reiškiame gilios simpati
jos dėl mirties Elzbietos Gru- 
bienės.

Laisvės Red. ir Adm.

MIRĖ
•Spalio 30 d. mire John Si

rutis, ilgus motus K 
Brooklyno. Paskutiniu savo 
gyvenimo laiku buvo našlys. 
Paliko dukteris Kazimierą 
Alfred, Helen Ahlers, Lillian 
Gallagher ir sūnų John Siru-

Viens Repub. kandidatas Viešnia dainuos mums 
pasisakė už taiką pirmu kart

Balsavimo valandos 
prailgintos

ĮRepublik. kandidatas 
kalbėjo Gardene

New Hide Park gyventoja!■ 
praėjusį penktadienį prie 65 
namų pasikabino užžibintas 
liktarnas. Tuomi jie. demonst
ruoja, kad miestas 
Rankamai apšviestas.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13-tos kuopos susirinkimas 
nėl’a pa- Nyks šį ketvirtadienį, lapkričio-No-

GARSINKITĖS LAISVĖJ
Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

I vember) 6 d., 8 vai. vakare, Liberty
1 Auditorijoj. Visi nariai dalyvaukite. 

Valdyba.
(216-217)

John B. Pasquale, republi- 
konų kandidatas i teisėjus 
lb'onxo, buvęs assemblyma- 
nas, paskiausiomis rinkimų 
kampanijos dienomis atsišau
kė i “visus mano draugus i 
kandidatus“ pasisakyti už su- I 
stabdymą karo Korėjoj’e tuo
jau. o karo belaisvių klausi
mą svarstyti paskui.

Pasquale sakosi gavęs nuo 
daugelip motinų pareiškimus, 
kuriuose jos -parodo rūpestį
saugurnu

aukomis

Nauja žvaigždė scenoje. Ji 
' jau yra plačiai pasižymėjusi 
kaipo dainininkė Naujojoje

ii“■ ■ '' ■;f' ■ <■< .?■'

PARDAVIMAI
Philadelphia, Pa.

HELP WANTED—MALE!
Generolas Eisenhoweris bai

gė savo trijų dienų gastrolę 
po New Yorįtą su masiniu mi
lingu Madison Square Garde
ne praėjusio ketvirtadienio 
vakarą. Republikonai, kaip , 
kad ir demokratai, perpildė j

New Yorko mieste šiemet 
balsavimo valandos bus nuo 6 
ryto lig 9 vakaro. Prailgino 
dėl to, kad daug piliečių už
siregistravo. Tūlose vietose 
piliečiai prastovėjo eilėse išti
sas valandas kol užsiregistra
vo.

Nežiūrint prailginimo laiko, 
balsuokite anksti. Ir visi, ku
rie pageidaujate taikos ir kad 
valdžia su darbo žmonėmis 
skaitytus!, balsuokite už dar
bininkų ir progresyvių kandi
datus eilėje D—American

Sullivan County
Parsiduoda vištų farma, 57 akrai 

žemės, pastatai dėl 1500 dedamųjų 
.vištų; automatiškas vandens leidi
mas, 7 kambarių namas, su visais 

j įrdngimais; šiluma ir garadžius.
$8,500. Ant išmokėjimo.

SCHEIDEL & SCHMIDT 
Jeffersonville, N. Y.

UL
ALDONA WALLEN

%
¥ t i 

t'

La-

Eisenhoweris bandė nusi 
kratyti to fakto, tai yra, įti
kinti publiką, 
re p u bl ikonų
gvardijos įrankiu. 
“Niekas negali 
Esu pats savęs

LABORERS 
CARPENTER’S HELPERS

• Needed at once
• Will pay good

who qualify
• Steady work
• Good working

Apply in
TRACTOR SERVICE INC.

Penfield Azve., Jeffersonville, 
(216-222)

wages to those
*

conditions 
Person

Pa.1 Dr. A. Petrikąkad jis nesąs 
partijos senosios 

Jis šaukė: 
mane savintis,
valdovas.“

K1NNANE CHEVROLET has 
mediate opening for Auto Mechanic. 
Experienced in Chevrolet.

‘ Good working conditions; 
good wages; steady work. 

Apply in person.
5tl) & DeKalb Sts.,

PA.

im- DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgrcen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

nereikalingų sker- 
Kandidatas sako:

“Jeigu mūsų šalis būtų bu*- 
vusi užpulta, kaip kad buvo 
Pearl Harbor, mes dėtume bi
jo kokias aukas,“ kurių reikė- 

j eigų, mūšiai 
Korėjoj'e yra tiktai politinė 
veikla, kaip kad sakė prezi
dentas,“ tai yra būtina Jung
tinių Valstijų saugumui su
stabdyti tuos mūšius pirm jų 
išplitimo tolyn.“

įdomus pareiškimas. Lig 
šiol tiktai American Labor 
ir Progressive Party kandida
tai buvo pasisakę už sustabdy
mą mūšių tuojau. O patys pir- 
mieji to reikalautojai, darbi
ninkų vadai komunistai, ran
dasi kalėjimuose. Tačiau tai
kos idėja plinta, jau pasiekia 
net tūlus republikonus. Tam 
pagelbsti tų “motinų susirūpi
nimas vaikais“ ir bendrai ma
sinė veikla taikai.

Kolegijoje pasirinko 
Stevensona

kandidatai pa
savo kalbose

išgyvenęs įtl pergalei.

Palaidotas lapkr. 3 d., 
Jono kapinėse.

Ką išrinktieji darys 
namams pagerinti?

Tuo klausimu anketas New 
Yorko rendauninkų organiza
cijos įteikė visiems vietiniams 
ir nacionaliams visų partijų 
kandidatams. Reikalavo su
grąžinti atsakymus pirm rin
kimų.

Anglijoje. Didžiojo New Yor- 
ko apylinkė ją išgirs ir pama
tys Laisvės koncerte lapkričio 
(Nov.) 9-tą. Platesniam susi- 
pažibiniui su programa prašo
me pasiskaityti koncerto skel
bimą. C ft

Miesto Taryba balsavo, kad 
reikia pridėti po $300 metam 
tiems buvusiems miesto tar
nautojams p e n s i.i o n i e r i a m s,
kurie gauna 
metams.

Jaunimas, jeigu turėtų bal
są, atrodo, norėtų juo toliau 
laikytis nuo generolų. Taip 
parodė Barnard Colle,ge stu
dentijos įvykdyti “šiaudiniai“ 
balsavimai kandidatų Į prezi
dentą. Pasėkos buvo:

Mokytojų štabo 58 balsavo 
už Stevensona, .9 už Eisenho
wer}.

Jau galinčiųjų balsuoti am
žiaus studentės 46 už Steven- 

mažiau $1,200 Į šoną, 32 už Eisenhower.
Jaunesnės studentės už Ste

vensona 488, už Eisenhower} 
226. •

Primintina, kad- Barnard 
yra dalimi Columbia Universi
teto, kurio Eisenhoweris yra 
prezidentu.

Iš kailinių ir -kostiumų fir
mos raštines New Yorke kada 
nors šventadienio laikotarpiu 
išvogta $4,500 * vertės drabu-

Laisvės Koncertas

Demokratai 
staru o j u laiku 
ir raštuose stipriai pabriežė 
tą faktą (lygiai tinkantį ii’ pa
tiems demokratams), kad re- 
publikonų partija yra Ejsen- ' 
howerio’bosu. O tos partijos 
valdymo laikai — Iloowerio 
laikai —7 bauginančiai yra te
beatmenami ne tiktai senie
siems, bot ir suaugusiems jau
niesiems amerikonams. Tas 
atsiminimas gali republiko- 
nam,s ir šį kartą kainuoti pra- 
1 ai mė j i m ą prez i d enti n i u ose
rinkimuose, nežiūrint, kad ir 
trumanine (bendra demokratų 
su republikonais) aukštų tak
sų, aukštų kainų ir karo po
litika žmonėms įgriso. Jie at
mena republikonišką aįkį.
Eisenhoweris sakė, kad šiuo

se rinkimuose demokratai ve
da peiktiniausią, nešvariausią 
kampaniją visoje 
politinių veiksmų 
“Jie yra pasiryžę 
mane, sunaikinti 
gyvenimu įgytus 
santikius, mano 
mano dvasią.“

žinoma, jis nesakė, negalė
jo sakyti, kad tą patį daro ir 
republikonai prieš savo opo
nentus. Nors neturėdami skir
tumų karo klausimu, nei ge
resnių vieni už kitus planų 
vidaus santvarkai, tačiau akie
ji kovoja vieni prieš kitus už 
galią”, už vietas.

Eisenhoweris karčiai 
kratams priminė, kad 
kratai bandė jį gauti
kandidatu prieš ketverius me
tus : •

“Jie norėjo mane pastatyti 
apginti valdžioje suktybes, pa
teisinti jų glostymą komunis* 
tų ir atsiprašinėti už jų svy
ruojančią politiką, kuri įvedė 
mus infliacijon namie 
rą užsieniuose,“ sakė 
howeris.

Kaip dabartinė 
“glosto komunistes,“
žino. Pagal tą galima spręsti 
tikslumą ir visos generolo 
kalbos. Galima spręsti ir tą, 
kaip' jis “nepriklausomas“ 
nuo savo partijos valdovų va
lios, nuo Dulles, kuris veikė 
Korėjoje ten prasidedant ka-? 
rui.

Gubernatorius Dewey taipgi 
kalbėjo Eisenhowerio mitinge 
Gardene. Rep.

5th & DeKalb 
BRIDGEPORT, 

(215-217)

CANDY MAKER 
Needed at Once.

Unusual opportunity for right 
Steady work; gopd working condi 
lions. Apply in person.

SHULL CANDIES, INC. 
638 Marietta Ave. 

Lancaster, Pa.
(215-219)

man.
*•—

Sekmadieni, Lapkričio (Nov.) 9-tą d
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue Richmond HiJl, N. Y

IŠTISA KONCERTINĖ PROGRAMA BES TOKIA
Amelia Young-Jeskevičiūtė

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies dainas.

Stasys Kuzmickas, Baritonas
iš Shenandoah, Pa.

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

CARPENTERS for finish work 
only, erection of marlite wall board. 
Good pay, good working conditions. 

' Only experienced men need apply. 
1 Apply Monday thru Friday. See 
. Mr. Chavis, J. ROSENTHAL & SON, 
Į 1841 N. 2nd St.

(211-217)

LEATHER WORKERS. Glazers 
: and Fixers on Bower Glazing ma- 
j chine. Good wages; steady work; 
■ apply Or phone: IMPERIAL GOLD 

& SILVER KIT, 100 W. Nicholson 
Rd., Audubon, N. J. Linden 7-7640.

(210-216)

B

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 
Gerai Patyrę Barbenai

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

B

Amerikos 
istorijoje, 
sunaikinti 

mano visu 
draugingus 
reputaciją,

demo-* 
dėmo-

savo

ir į ka- 
Eisen-

valdžia 
jau visi

HELP WANTED—FEMALE
Young woman, general housework, j 

good salary, cheerfulsuburban home, 1 
private*• room > and bath, sleep in. j 
CaD Medway 2-8446 for interview, i 

(216-218)

Woman settled, general housework 
and cooking, live in, nice home, 
must be fond of children, experien-1 
ccd and references required, steady 
position for right woman. Phone ! 
Bryn Maur 5-4693 for interview. • I 

(216-222)

D. SCHULTZ & CO. now has im- ! “ 
mediate openings for Clerks. Gene-' - 
ral office work. Knowledge of typ- K 
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. 5 ¥2 days. No Sunday. Stay 2 
nights. $30 wk. Phono 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) '

Aldona Wallen, Sopranas
iš Brockton, 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 yra suorganizuotas ir vedamas p’asi- 
žymėjusfio chorvedžio ir dainininko ALBERT 
POTSIUS. Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTSIUS, WILLIAM YODEIKIS 

ir ROŽE MERKELIUT Ū-STRIPINS
Šis trietas Naujoje Anglijoje yra koncertų

Laisvės koncerte. *

Suzana Kazokyte ir 
Elena Brazauskienė

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

duetus. Abi išsilavinusios ir talentingos 
. balsais dainininkės.

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 akompanistė—BRONE SUKASKIENE

Koncertas prasidės 3:30 valandą popiet
* » .■ i S .

Koncertui įžanga $1.50. Vien tik šokiams įžanga 75 centai asmeniui

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

A.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. Delegatai išduos 
raportą iš praėjusios Conn. Apskri
čio konferencijos ir 1.1.

(215-218)

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, CONN.

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)

PEIST TANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: •

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

Tel.’ EV. 7-6238
<3

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS < 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS.

Drs. Stenger & Stenger
Optimetrlsts 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 
Į NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
Telefonas NAvarre 8-4343 Lie. No. L-5288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4
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