
Pažangi nuomonė. 
Pasitikėjimas žmonėmis. 
Gerai esanti ir mirtis. 
Su dviemis pavardėmis.

Rašo A. BIMBA

Pažangių amerikiečių laik
raštis “Daily Worker” gilinasi 
į prezidentinių rinkinių rezul
tatus. Jais negalima džiaug- 

- tis. Laimėjo reakcinė partija. 
Iš jos Amerikos žmonėms ge
ro tikėtis negalima; Kurie ti
kėsis, tie apsigaus.

Keista, sako “Daily Wor
ker”, bet faktas yra, kad A- 
merikos žmonės savo protes
tą prieš karą Korėjoje pareiš
kė per reakcinę partiją. Mili
jonai balsavo už taiką, kai 
balsavo už Eisenhower}.

Jie padarė klaidą, bet ki
taip tą savo protestą išreikšti 
jie dar nežinojo.

Keista ir tas, bet taipgi fak
tas, kad šiuose rinkimuose nei 
demokratai nei republikonai 
nenorėjo Korėjos karą pada
ryti sprendžiamuoju klausi
mu. Iš sykio abieji vengė. Jų 

z Convene i jos nieko nepasakė 
konkretaus. Tik kampanijos 
eigoje Stevensonas ir Eisenb o- 
weris buvo priversti su tuo 
karu rimtai skaitytis.
Eisenhoweris laimėjo, nes jis 

žadėjo ką nors veikti. Steven
sonas nedavė nieko. Jis praki- 
v so.

Ką tai reiškia dėl ateities? 
Tai reiškia, nurodo tas dien
raštis, jog Amerikos žmonėse 
troškimas taikos yra labai gi
lus, labai stiprus. Taipgi aiš
ku, kad Eisenhoweris duos no 
daugiau taikos, kiek davė Tru-
manas.

Čia reikia pilnai pasitikėti 
Amerikos žmonėmis. Jie ieš
kos formų išreiškimui savo 
sentimento už taiką.
į “Daily Worker” rašo:

“Milijonai amerikiečių poli
tiniai sujudę. Prasideda nau
jas laikotarpis, — perėjimo 
laikotarpis.

“Ištikimybė senosioms par
tijoms krinka. Milijonai pa
dalino savo balsus šiuose rin
kimuose. /

“Giliau pažiūrėję, suranda
me žmonėse nepasitikėjimą ir 
baimę link naujosios republi- 
konų administracijos. Rinki
mai taipgi įrodė, kad pasitikė
jimas ir viltis demokratų par
tija jau griūva.”

Kas bus toliau? Angliškas 
dienraštis tvirtina, kad milijo
nai amerikiečių ieškos naujos 
politinės pastogės. Bet liau- 

j^lies politinė koalicija prieš 
^reakciją ir senąsias- partijas 
neateis automatiškai, čia yra 
reikalas ir darbas pažangie
čių. Tokią koaliciją galima 
sukurti “tiktai per kovas ir 
bendrą veiklą už opiausius ir 
greičiausius žmonių reikalus.” 

“Daily Worker” teigia, kad 
nauji drąsūs žygiai iš pažan
giečių pusės gali vesti prie 
“masinės žmonių partijos už 
taiką, už lygias teises ir už 
ekonominį saugumą.”

“Mirties bausmė baisus da
lykas, ir normaliais laikais 
kultūringų šalių žmonės prie
šinasi jos vartojimui,” rašo 
menševikų dienraštiš. “Bet, 
deja, šiandien nėra normalūs 
laikai.”

Todėl, girdi, gerai ir patei
sinama, kad Rosenbergai nu
teisti m irti n ir bus nužudyti. 

f “Nėra jokios vilties”, sako 
Grigaitis, “kad Jungtinių Val
stijų prezidentas jų pasigailė- 
tų.”

Jau seniai žinoma, kad po
litiniai išsigimęs žmogus pasi- 

jfįfllro žiauriausiu sutvėrimu. 
jū«isiems žiaurumams jis suran- 

;; 40a pateisinimą.
/ Kadangi “laikai nenorma
lūs”, tai galima žudyti nekal
tus žmones! štai jums menše
vikų orakulo protas ir sąžinė.

(Tąsa 4-tam pus.)
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FAŠISTINIAI BALTIEJI 
SUŠAUDĖ 33 NEGRUS 
PIETINĖJ AFRIKOJ

KONTESTAS
, Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

EISENHOWER PASKYRĖ 
LODGE SAVO ATSTOVU 
TRUMANO VALDŽIOJE

Kimberley, Pietų Afrika. 
—Fašistinio Pietų Afrikos 
premjero Malano baltoji po
licija lapkr. 8 d. sušaudė 14 
negrų ir sužeidė 39 už tai,' 
kad jie demonstravo prieš 
baltuosius p r i s p a u d ėjus. 
Demonstrantai r e i k a 1 avo 
panaikint įstatymus., kurie 
uždraudžia* negrams “mai
šytis su baltaisiais.”

Kimberley yra deimantų 
kasyklų ir apdirbimo cen
tras. Daugelis negrų dirba 
kasyklose beveik kaip ver

50,000 amerikiečių 
reikalauja naujo 
teismo Rosenbergam

New ' York. — Jau 50 
tūkstančiu įžymiu ameri
kiečių pas.irašė prašymą 
Aukščiausiam Jungtinių 
Valstijų Teismui, kad per- 
nagrinėtų bylą, kur žemes
nieji teismai 'nusmerkė 
mirt inžinierių Julių Rosen- 
bergą ir jo žmoną Ethel e. 
Jiedu buvo nusmerkti elek
tros kedei už tariamą ato
minių sekretų išdavinėjimą 
Sovietams.

Tarp pasirašiusių prašy
mą yra profesoriai W. E. 
Dubois., vadovaujantis žydų 
rabinas dr. Meyer Sharff; 

Į kun. Harry F. Ward, bu
vęs Columbijos Universite
to teologijos profesorius, 
buvęs Amerikiečių Civilinių 
Laisvių Sąjungos pirminin
kas; Dorothy Day, katali
kų laikraščio Catholic Wor- 
kerio redaktorė; John Go- 
jak, Jungtinės Elektrinin
ku Unijos veikėjas; Da- 
s.hiell Hammett, plačiai iš
garsėjęs rašytojas, ir kt.

Išrinktas naciu vadas 
vakarinėj Vokietijoj

Bonn, Vokietija. — Da
bartiniuose vakarinės Vo
kietijos miestų ir apskričių 
rinkimuose tapo išrinktas 
į Gifhorn apskrities tarybą 
Wilhelmas Šepmannas., bu
vęs nacių smogikų vadas..

! i
Frankfurt, Vokietija. — 

■ Generolas Kurt von Man
teuffel, buvęs hitlerinės ka
riuomenės k o m andierius, 
tapo išrinktas į Neuss 
miesto tarybą, vakarinėje 
Vokietijoje.

Naujieji naciai pirm rin
kimų plačiai paskleidė la
pelius su obalsiu,. “Mes su
grįšime valdžion!” Lape
liai kurstė ypač prieš žy
dus ir katalikus.

KINIJA SVEIKINA 
SOVIETINĘ SUKAKTĮ

Maskva. — Kinijos Liau
dies Respublikos valdžia 
sveikino 35-metinę sukaktį 
nuo Sovietų Sąjungos įsi

kūrimo ir džiaugėsi milži
niškais Sovietū žmonių lai- v v
mėjimais naminiuose reika
luose ir kovoje už pasauli
nę taiką.

I

\

gai. Negrui mokama 10 
kartų mažiau negu baltam 
už tą patį darbą.

Durban, Pietų Afrika.— 
Fašistinė baltųjų policija 
šaudė demonstruoja n č i u s 
negrus East Londone, ne
grams gyventi skirtame 
priemiestyje. Nužudė 9 ne
grus, daugelį sužeidė, z

Bet netyčia buvo nušau
ta ir katalikė vienuolė dak
tarė Elsie Quinlan.

Mirė Ch. Weizmann, 
Izraelio prezidentas, 
Sionizmo vadas

Tel Aviv, Izraelis. — Mi
rė dr. Chaim Weizmann, 
pirmasis Izraelio preziden
tas, 77 metų amžiaus. Bu
vo vadinamas Izraelio vals
tybės tėvu. Jis ištisus me
tus sirgo, iki širdies susto
jimas jį numarino.

Jis gimė Baltarusijoj, 
Motele kaime, arti Pinsko, 
1874 m. Buvo sūnus me
džių prekiautojo. Mokėsi 
Pinsko gimnazijoje, paskui 
Vokietijoje ir Šveicarijoje.

Weizmannas. pagalinus, 
persikraustė Anglijon ir- 
1910 metais tapo jos pilie
čiu.

Jis buvo įžymus chemijos 
mokslininkas ir išrado 
dirbtini acetoną, naudoja
mą karinių s.proginių gami
nime. Tas išradimas pa
dėjo Anglijai Pirmajame 
pasauliniame kare prieš 
Vokietiją.

Weizmanas buvo įžy
miausias vadas Sionizmo, 
tautinio žydų judėjimo.

Anglija., sakoma, dau
giausiai per Weizmanno 
pastangas, 1917 metais iš
leido Balfouro pareiškimą, 
žadantį padėt sukurti žydų 
“tėvynę” Palestinoje.

Amerika, sakoma, jau 
išsprogdino H-bombą

Washington. — Los An
geles laikraštis Examiner 
išspausdino vieno “mačiu
siojo” pranešimą, kad ame
rikonai jau išsprogdino hv- 
drogeninę - pragarine bom
bą E'niwetok saloje, Pacifi- 
ko Vandenyne. Jis pasa
koja, kad paprastos atom- 
bombos sprogimas esąs 
“tiktai nykštukas, lyginti 
su baisiu hydrog e n i n ė s 
bombos sprogimu.”

Atominiaivaldininkai Wa
shingtone nedavė atsakymo 
i klausimus, ar jau išsprog
dinta hydrogeninė bomba 
ar dar ne.

Indijos komunistai žada 
atiduot valdžiai ginklus

New Delhi, Indija. — In
dijos komunistai nutarė su
nešti valdžiai savo ginklus, 
jei valdžia panaikins teis
mų bylas prieš juos.

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai

LLD 133 kp., Camden, N. .1........................... 1,013
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn..................... 880
J. Krasauskas, Norwood, Mass.............................\ 816
D. G. Jusius, Worcester, Mass........................... 706
Elizabeth, 'N. J., vajininkai ............................. 685
Hartfordo vajininkai .................. x......................... 672
Geo. Shimaitis, Montello, Malss.......................... 652
II. Thomas, So. Boston, Mass............. . ................. 532
L. Bekis - P. Anderson, Rochester, N. Y. 351
L. Pruseika, Chicago, Ill....................  350

L. L.D. Moterį) '20 kuopa. Binghamton, N. Y.................................... 338
J. Balsys, Baltimore, Md.................................................................... 336
V. Smalstienė, Detroit, Mich.............................. >............................... 308
Brooklyno Vajininkai ......................................................................... 256
P. Beeis F. Klaston, Great Neck. N. Y......................................* 252
Philadelphijos Vajininkai ................................................................... 252
J. Blažonis, Lowell, Mass......... ........................................................... 224
V. Ramanauskas, Minersville. Pa........................................................ /210
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa......................................................... 208
Geo. Urban, N. Braddock, Pa.......................................................... 192
Newark, N. J., Vajininkai .............  184
A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa......................................... '...................  168
II. Žukas, Binghamton, N. Y............................................................ 128 '
P. Šlekaitis. Scranton, Pa...................  124

P. Šlajus. Eddystone, Pa.................................................................... 112
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.........................  108
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa.............................  96
Toronto vajininkai .....  :........................... 64
J. Didjun, New Haven, Conn...........................  56
J. Bimba, Paterson, N. J................................................................... 28
M. Slokienč, Gardner, Mass...............................................  28
J. Egeris, Nashua, N. IT..................................   " 28

S. Ponkauskas, Lawrence, Mass............................................................ 28

Pirmiausia prašome pasiskaityti ištrauką iš įdomaus 
laiškelio: “Gerbiamieji! Čia randate atnaujintas pre
numeratas ir aukų. Nesitikėkite daug iš manęs, n.es 
maino kojos yra silpnos, bet kiek galėsiu, tai padirbėsiu 
vajuje. Prašau mūsų apylinkės draugu man kiek padėti, 
nes tai yra mūsų pareiga padirbėti mūsų mylimam laik- 
rašičui Laisvei.” . . * j

Šis laiškas yra nuo ilgamečio ’yajininko V. Ramanaus
ko, iš Minersville, Pa. Jis turi su virš 80 metų amžiaus.! 
Tai gražus pavyzdys.

(Tąsa antrame pusi.R

Azijos-arabų šalys reikalauja., 
kad baltieji nustotų persekioję 
kitaspalvius Pietinėj Afrikoj

PH1LIP MURRAY

United Nations, N. Y. — 
Indija, Pakistanas, Egip
tas, Iranas ir kiti azijiniai- 
arabiški kraštai reikalauja 
užgint baltųjų valdžiai Pie
tinėje ’ Afrikoje persekiot 
negrus, indus, ir kitaspal
vius.

Azijos - arabų šalys tuo 
tikslu davė sumanymą po
litiniam Jungtinių Tautų 
seimo komitetui. Sumany
mas visųpirm ragina Nuda
ryti tam tikrą komisiją, 
kuri būtų įpareigota su
rengti pasitarimus tarp 
Pietinės Afrikos atstovų ir 
azijiniai - arabiškų tautų 
delegatų.

Kitas sumanymo punktas 
reikalauja laikinai sustab
dyt Pietinės Afrikos, bal
tųjų įstatymų veikimą prieš 
negrus ir kitus spalvuotus 
gyventojus. <

Abudu sumanymo dės
nius remia Sovietų Sąjun
ga, Izraelis, Kuba ir keli 
kiti kraštai.,

Minimieji įstatymai už
gina spalvuotiems gyventi 
baltųjų apskrityse, važiuo
ti traukiniais kartu su bal
taisiais, lankytis į baltųjų 
įstaigas, eiti pro tas pačias 
duris į geležinkelių stotis 
ir tt.

Pietinės Afrikos valdžia 
iš anksto atmeta šį pasiū
lomą dėl teisių lygybės 
spalvuotiems su baltaisiais.

Pasakoja, kad tai esąs 
“grynai naminis” Pietų 
Afrikos reikalas.

(Pietine Afrika yra savi- 
valdinė Anglijos imperijos 
dalis.)

------------------ j. _.

Amerikonai atgriebė 
du Korėjos kalnus
Korėja.-Š. Korėjos liaudi

ninkai sekmadienį buvo už
ėmę du kalnus, rytiniame 
fronte. Bet amerikonai su 
savo talkininkais audringai 
kontr-atakavo ir ant ryto
jaus atgriebė tuos kalnus’.

4 ' 1  . r - - ■ r

Nukrito 4 lėktuvai, 
pražudant 33 jankius

London. — Sudužo mil
žiniškas Amerikos bombo
nešis ties Great Dunmow, 
Anglijoj, jam eksplodavus, 
sudegė visi 11 amerikinių 
lakūnu, v

Neapolis, Italija. — Be
darant karinius pratimus,; 
nukrito jūron du Amerikos 
lėktuvai, pražudant bent 3 
lakūnus.

Newport, Anglija.—Areš
tuotas pusdevintų metų 
berniukas, kuris nužudė sa
vo broliuką, tik 17 dienų 
amžiaus.

Augusta, Georgia. — Iš
rinktas prezidentu Eisen
howeris paskyrė republiko- 
nų senatorių Henry Cabot 
Lodge kai]) savo atstovą 
dviejuose svarbia u s i u o s e 
Trumano valdžios skyriuo
se — valstybės ir, apsigyni
mo departmen tuose.

Eisenhoweris kartu pa
skyrė Josephą M. Dodge, 
Detroito bankininką, savo 
atstovu prie valdžios biu
džeto (pajamų - išlaidų są
matos) di rektoriaus.

Mirė Philip Murray, 
CIO unijų centro 

pirmininkas
San Francisco. — Nuo 

širdies sustojimo ūmai sek
madieni mirė Philipas Mur
ray, CIO.unijų centro pir

mininkas, 66 metų amžiaus. 
Jis , buvo ir Plieno Darbi
ninkų Unijos pirmininkas.

Tiktai 12 valandų pirm 
mirties Muray kalbėjo kon
ferencijoje Plieno Darbi- 

' ninku Unijos atstovų iš li
kos valstijų. Jis. rengėsi 

i keliauti i visos Pliemniųkų 
i Unijos suvažiavimą, kuris 
! atsįdarys Los Angeles mies
te lapkričio 17 d.

Murray pirmininkavo CIO 
centrui nuo 1940 metų iki 
šiol. Jo vadovaujama CIO 
rėmė demokratu kandidatą 
į prezidentus Adlai Steven- 
soną.

Murray, Škotijos anglia
kasio sūnus, atvyko į Jung
tines Valstijas 1902 metais 
ir tapo šios šalies piliečiu 
1911 metais.

Šimtai angly policijos 
medžioja Kenyjos negrus

Nairobi, Kenva. — šim
tai anglų policijos su išla
vintais draskyti žmones šu
nimis medžioja raistuose 
įtariamus negrus Mau Mau 
“teroristus.” Sako, kad jie 
nužudę, savo vaduką Nderį, 
anglų talkininką prieš ne
grus.

Fairbanks, Alaska.— Din
go 'bei žuvo karinis Ameri
kos lėktuvas su 5 lakūnais 
ir 14 kareivių bei oficierių.
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Lodge ir Dodge tokiu bū
du susipažins su svarbiau
siais valdžios dalykais pir
ma, negu republikonai per- 

' ims. visą valdžią į savo ran
kas 1953 metų sausio 20 d.

Senatorius Lodge Mass, 
valstijoj kandidatavo į .Se
natą naujaip terminui, bet 
prakišo rinkimus. Laimėjo 
demokratas John Kennedy. 
Dodge yra Chryslerio auto
mobilių korporacijos direk
torius ir trijų apdraudos 
kompanijų valdybų narys.

Vokiečių socialistų 
vadas siūlo Keturių 
Didžių ju Konferenciją
New York.—Atvyko Willi 

Kressmann, vakarinio Ber
lyno Kreuzberg apskrities 
majoras, vienas iš socialis
tų vadų. Korespondentai 
užklausė, ar jis pritaria 
amerikiniam planui, siūlai
čiam atkurti vakarų Vo- - 
kieti jos armija kaiu tarp
tautinės armijos dalį prieš 
Sovietų Sąjungą.

....Kres^mannas atsakė:
, —Pirma reikia suruošti 

Keturių ' Didžiųjų konfe
rencija —- Amerikos. So
vietų Sąjungos. Anginos ir 
Franci jos. Konferencija tu
rėtu apsvarstyti Sovietų 
nasiūlvma dėl rvtinės ir va
karinės Vokietijos sujungi
mo i..vie’^a demokratine vo
kiečiu valstybę. Jeigu ne
pavyktu nėr konferenciją 
susitart dėl Vokietijos su
vienijimo, tik tuomet gali
ma būtu ginkluot vakarinę 
Vokietiją, — sakė Kress? 
manas. *

- - — ■

7 Hawajii progresyviai 
teisiami už ‘suokalbį”

Honohpy, Hawaii. — Fe- 
apskrities teismas 

tardo InternationaL Laivą- 
kroviu Unijos direktorių 
Jack W. Hallą; buvusį mo
kytoją d r. Johna E. Rei
necke ir penkis kitus pro
gresyvius. Kaltina juos pa
pa] Smitho istatvma kain v • X
komunistus, kurie “suokal- 
biavę skelbti, kad reikėsią 
varu nuversti Amerikos 
vadžią.”

Mirė Jonas Zeleckas \
Nakti iš šeštadienio i sek

madieni. Floridoj, sanato
rijoj, mirė Jonas Zeleckas, 
58 metu amžialis. gyvenęs 
Union, N. J. Kūnąs bus 
pargabentas a n t r a d i e nį, 
lapkričio 11 d., ir pašarvo
tas Z. Dzikowskio koply
čioj, 26 E. 21 §t., Bayonne, 
N. J. Laidojimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 14 d.

Velionis buvo stipriai 
progresyvis žmogus ir 
Laisvės rėmėjas.

Praneša C. S. 1

ORAS.— Apsiniaukę, lie
tus ir nešalta. 

■
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Kas jai vadovaus? Kokiuose santykiuose toje

DEMOKRATŲ PARTIJOS ATEITIS
EINA VISOKIOS KALBOS ir spekuliacijos. Kų da

bar darys ir veiks Demokratų Partija, prakišus rinki
mus?
partijoje bus Stevensonas su Trumanu? Pagaliau, ir 
dar svarbiau: ar Demokratų Partija nesubyrės į atski
ras dalis, iš kurių ji buvo prezidento Roosevelto pa
stangomis paskutiniais laikais “sulipdyta”?

Praėjusį savaitgalį Illinojaus sostinėje pas gub. Ste
venson ą buvo suskridę demokratų šulai aptarimui su
sidariusios padėties. Apart kitų, ten dalyvavo partijos 
pirmininkas Mitchell ir Stevensono rinkiminės kampa
nijos vedėjas Wyatt. Susirūpinimas labai didelis. Visi 

1 jie jaučia, kad Demokratų Partija atsidūrė kritiškoje, 
nesveikoje padėtyje. , Per dvidešimt metų ji buvo prie 
valstybės lovio. Tūkstančiai ir tūkstančiai jos vadų ir 

» vadukų maitinosi iš valstybės iždo. Jie dabar netenka
• darbo, jų vietas užims Reųublikonų Partijos ištroškę ir
• išalkę vietagaudžiai. Tai yra kuo susirūpinti ir klapa-
; votis!

Demokratų Partija prakišo ne tik prezidentinius rin-
• kimus. Ji neteko daugumos abiejuose Kongreso butuose.
• Tuo būdu visas valstybės aparatas pereina į kitas ran-
• kas. Demokratai s.taiga ar netikėtai (nes jie buvo įsi

tikinę lengvai rinkimus laimėti) atsiduriai opozicijoje.
Bet gal dar svarbesnė problema, tai partijos vidinė 

vienybė. Juk ji susideda iš keleto gana prieštaringų ele
mentų. Joje randame pačius nuožmiausius reakcionie
rius pietuose ir gana pažangius liberališkus žmones ry
tuose. Joje randame darbo farmerių, ir ją iki šiol rėmė 
organizuoti darbininkai. Ar šitie skirtingi ’elementai 
pajėgs sugyventi ir sutilpti toje pačioje partijoje? La
bai galimas daiktas, kad pietiniai reakcionieriai nesidro
vės susikalbėti su republikonais, ir tuo būdu demokratų 
mažuma Kongrese pasidarys dar mažesnė. Labai gali
mas daiktas, kad darbo unijų lyderių dalis pereis pas ' 

' republikonus, nes republikonai yra galioje, iš;,jų galima | 
•; tikėtis daugiau, regu iš. opozicijos. ’

Tai visa reiškia, kad Demokratų Partijos vidinė vie-
• nybė nėra užtikrinta. Viskas rodo, kad joje gali labai 

• greitoje ateityje pasireikšti rimta krizė, kad kaip, net
> t susiskaldymas.

Bet šis medalis turi ir kitą pusę. Galima ir tas, kad 
S labai daugelis pažangių žmonių, 'ypač organizuotuose 

darbininkuose, kurie buvo įsikibę į Demokratų ./Partijos 
skvernus, kuomet ta partija savo rankose turėjo valsty
bės aparatą ji* buvo skaitoma mažesniu blogu, dabar 

;; .pradės rimtai galvoti apie trečiosios partijos reikalus, 
į; Gali iš naujo kilti platus sąjūdis už viso krašto mastu 
| kūrimą darbo partijos, arba už išplėtimą dabartinės 

Progresyvių Partijos. Kodėl šiuose rinkimuose Progre- 
: šyvių Partija tiek -mažai balsų tegavo? Vyriausia todėl, 

kad šimtai*tūkstančių pažangių piliečių, bijodami repu- 
| blikonų laimėjimo, balsavo už Stęvensoną, o ne už Halli- 

naną. Jie dabar mato, kad jie padarė klaidą. Jų balsai 
nedavė laimėjimo Stevensonui ir sudavė smūgį Progre
syvių Partijai. Pora milijonų balsų už Hallinaną būtų 
reiškę daug daugiau, negu jie reiškia, pridėti prie poros 
desėtkų milijonų balsų, paduotų už Stevensoną.

Visa tai išryškės tik.vėliau. Daug kas, žirtoma, pri
klausys nuo to, ką darys Washingtonan susikrausčiusi 
senoji republikonų gvardija su Eisehhowerju pryšakyje. 
Ypatingai tas veiks organizuotus darbininkus. Bile 
koks žygis reakcinėn pusėn stiprins darbininkuose sen
timentą už nepriklausomą politinį veikimą. . Bile koks 
demokratų “opozicijos” susidėjimas su reakcija slo
pins. darbininkuose viltį, jog kas nors galima laimėti se
nųjų partijų rėmuose.
r Kaip ten bebūtų, prasideda naujas ir įdomus politinės 
istorijos lapas.

lakštiniai

DU ŠIMTAI MILIJONŲ ŽMONIŲ
Šioje Jungtinių Tautų Asemblėjos sesijoje karštai dis- 

jamas kolonijų klausimas. Imperialistiniai kąpi- 
kraštai nenori, jas paleisti iš savo rankų. Im

tai nori pasilikti viešpačiais ant dviejų šimtų mL 
kolonijų žmonių. Jie juos vergia ir išnaudoja, 

nenori,' kad tie žmonės progresuotų ir siektų nepri-

Britanija,. Holandija, Francūzija, Belgija turi apžio
jusios didelius plotus Azijoje ir Afrikoje. Jų įtąka Jung
tinėse Tautose labai 'didėlė. Jas palaiko Ameriką Be 
Amerikos talkos, jos negalėtų išlaikyti kolonijų. Jau 
seniai, pavyzdžiui, francūzai būtų buvę išgrūsti iš Indo- 
Kinijos, jeigu ne’Jungtinių Valstijų ginklai ir doleriai.

Bet šitam kapitalistinių kraštų suvienytam/frontui 
prieš du šimtu milijonų kolonijų žmonių opozicija kas-r 
dien stiprėja. Mažosios tautos pradeda zurzėti prieš 
imperialistų kolonijalę politiką. Arabiški kraštai kelia 
protestą. Aišku, kad visi socialistiniai kraštai pritaria
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Kas Ką Rašo ir Sako
SNIEČKUS IR VLIKAS |

Lietuvos priešų spauda 
rašo, jog esą Vlikas išleido 
specialų pareiškimą, smer
kiantį A. Sniečkų, Lietuvos 
komunistų partijos sekreto
rių.

Tarp kitko Vlikas rašo, 
būk Sniečkus Lietuvoje 
“maža gyvenęs,” todėl jis 
esąs svetimas “lietuvių tau
tai.”

Kaip gi iš tikrųjų buvo?
A. Sniečkus gyveno Lie

tuvoje visą savo amžių. Jei 
buvo kada išvykęs į užsie
nį. tai tik trumpam laikui.

Ilgus metus Sniečkus bu
vo kankinamas smetoniniu-, 
kų kalėjime. Ilgus metus 
jis, gyvendamas “laisvėje,” 
turėjo slapstytis nuo Sme
tonos žvalgybininkų.

Tačiau, ir pogrindyje gy
vendamas, Sniečkus palaikė 
tamprų ryšį su Lietuvos 

| liaudimi, vadovavo anti-fa- 
! šistinei kovai, vadovavo ko- 
į vai už lietuvių tautos gėr- 
I būvi ir išsilaisvinimą.
> O ką gi tuomet darė tie, 
i kurie šiandien yra Vlike?

Jie laižė Smetonai kojas. 
Jie padėjo jo režimui lietu
vių t.ąutą engti.

I Štai, koks skirtumas tarp i t r i • 1 • i • • a f'i • v

ir dukrų palaikai, tarp jų: 
Petro Cvirkos ir Liudo Gi
ros.

Tasai žurnalistas patieši- 
jęs savo klauso vus, būk 
“įtempta pasaulinė padėtis 
ilgai tęstis negalės,”—atsi
eit, tuoj prasidėsiąs karas. 
Dėl to lenkai turį “smar
kiausiai rengtis kovoti už 
Vilnių.”,

Draugo bendradarbis dėl 
to sako:

“čia jau- visiškai paaiškėjo 
su kuo rengiasi’kovoti ‘Zwią- 
zek Milosnikow Wilna.”

Taip, lenkai ’ reakcinin
kai, fašistai - pilsudskinin- 
kai rengiasi mušti lietu
vius. Bet kas gi jų paiso! 
Kas su jais šiandien rimtai 
skaitosi?
Lenkiškieji pilsudskininkai 

nėra lenkų tauta, kaip ir 
lietuviškieji smetonininkai 
nėra lietuvių tauta.

Lenkija šiandien yra val
doma liaudies išrinktos vy
riausybės, kuri su Lietuva 
sugyvena geriausiuose san
tykiuose. Liaudiškoji Len
kija žino, jog Vilnius yra 
Lietuvoje ir jis priklauso 
Lietuvai. Tik lenkų tautos 
pašlemėkai, išsibarstę po 
pasaulį, zaunija apie grąži
nimą Lenkijon, dvarininkų 
ir fabrikantų viešpatavimo 
ir apie karą su Lietuva.

Bet jie to nesulauks!

Vliko riteriu ir A. Snieč-

NAUJO KARO VILTIS 
PAGIEDRMUSI

Brooklyno pranciškonų 
Darbininkas pilnai paten- 
•kinta^ Eisenhowerio laimė
jimu. O todėl, kad jo lai
mėjimas gali priartinti 
naujo karo valandą. Dar
bininkas rašo:

“Už laisvę ir išlaisvinime 
Eisenhower is daugiausia iš 
visų angažavosi rinkiminė
se kalbose. Už tat jo atsi
stojimas prie Amerikos 
vairo pavergtųjų sutinka
mas su didžiausia viltimi.”

Apie “tokį” išlaisvinimą 
Eisen.howe.ris kalbėjo Ame
rikos Legiono konvencijoje. 
Visi tada suprato, jog toks 
jo pareiškimas reiškia pa
grūmojimą nauju karu. 
Taip jo prakalbą aiškiuos 
ir lietuviškųjų kryžiokų 
spauda. Ta spauda jį už 
tai tada karštai sveikino, 
Darbininkas dabar džiau
giasi, kad Eisenhoweris'lai
mėjo. Reiškia., džiaugiasi, 
kad naujo karo grėsmė 
padidėjo.

Tik vienas dalykas dar. 
vis drumsčia Darbininko ir 
visų kryžiokų viltis, bū
tent? “Ar tuos visų lūkes
čius naujasis prezidentas 
galės suderinti? Ar galės 
juos įvykdyti ir pateisinti į 
jį sudėtą pasitikėjimą?”

Ppanciškopų Darbininkas 
pamiršta, jog ir naujajam 
prezidentui prisieis skaity
tis su Amerikos žmonėmis. 
O kaip tie žmonės nenori 
karo, tai parodo kad ir jų 
atsinešimas linkui karo Ko
rėjoje. Trumanas galvojo 
apie pakėlimą savo vardo, 
ir vardo savo partijos/ Ko
rėjos karu. Matote, kas at
sitiko. Pats Darbininkas 
priverstas pripažinti, kad 
vienas iš tų klausimų, ku
rie supliekė Stevensoną, bu
vo Korėjos karas ir Eisen
howerio pažadėjimas kaip 
nors tą skerdynę užbaigti.

Žmonių -sąjūdis už taiką 
dar labiau sustiprės po rin
kimų. Jau žinoma, kad iš 
Amerikos ruošiasi vykti 
plati žmonių delegacija ’ į 
Pasaulinį Taikos. Kongresą, 

į LENKAS PROFESORIUS 
! APIE VILNIŲ i

Chicagos marijonų laik
raščio /bendradarbis, rašo 
apie tai, kad spalio 26 die
ną Chicagoje “įvyko lenkų 
draugijos ‘Zwiazku Milos-, 
nikow Wilna” susirinki
mas, kuriame dalyvavę viso 

j labo 33 asmenys.
Kas gi ten buvo svar

baus ?
Ogi profesorius. Studuic- 

ki skaitė paskaitą “apie 
naujosios Sov. Rusijos en-

į eiklopedijos ‘suklastuotus 
faktus/ liečiančius Vilnių.” 
Draugo bendradarbis, šitaip 
rašo: ■

Buvo laukiama konkrečiai 
■nurodant ir pacituojant su
klastotus faktus i? ,jiį bešališ
ko, teisingo pataisymo. Deja, 
čia ir teko gerokai nusivilti. 
Prof; Studnicki veik visoje 
paskaitoje operavo bendrais 
posakiais bei savo tvirtini
mais, o ne faktais. Paminėjo 
vieną ar kitą citatą ir iš enci
klopedijos, bet jau ištaisė... 
pagal lenkų “generalinę lini
ją’’. Štai pavyzdys. Sovietų 
enciklopedijoje esą pasakyta: 
“Liublino unija primesta lie
tuviams”. Tai melas! — sakė 
prof. Studnicki. Visi Lietuvos 
magnatai, galiūnai ir valdo
vai norėjo ųnįjos, ir tik vieni 
Radvilos buvo priešingi. Reiš
kia. “melas” ištaisomas mčlu.

Mums atrodo, jog enci
klopediniame straipsnyje 
apie Vikrių yra pripa- 

. žint?s tas neginei j amas 
faktas,, jog Vilnius, tei
sėtai priklauso Lietuvai, 
jog jis vra Lietuvos 
sostinė. T a i profesorius 
Rud?.icki skaito melu. O 
kadangi jis .negali sumušti 
to fakto., tai, °kritikuoda- 
mas” enciklopediją, jos nė 
necituoja.

Tame oat mitinge kalbė
jęs ir tūlas lenkų žurnalis
tas, kuris qlabai energingai 
ir karštai kvietė, vis.us ko
voti už* Vilnių.” Girdi, “Vil
niaus kapinėse esanti Pil
sudskio širdis.”

Prasta to žurnalisto logi
ka. Juk Vilniuje yra ir Vy
tauto balaikai, ir Jono Ba
sanavičiaus palaikai. Vil
niuje, beje, ilsįs daugybės 
žymių lietuvių tautos sūnų
kolonijų žmonių troškimams ir, siekimui nepriklaųsoViy-, 
bes. "

Tad ir Iškyla klausimas, kaip ilgai irpperialistams sek
sis panaudoti Jungtines Tautas palaikymui savo- viešpa
tavimo ant kolonijų žmonių? > z. L

/ • * 1 '

Detroit, Mich.
Jokių gąsdinimų sis žymus 
veikėjas ir laikraštininkas 
nesibijo

Pasirodo, kad reakcionie
riai vis tebeieško naujų aukų. 
Sužinojau, kad’ pasikėsinimas 
yra daromas ant William Al
lan, “Daily Worker” ir “Mi
chigan Worker” reporterio. 
Imigracijos Departmentas ę- 
sąs pasimojęs iš jo atimti pilie
tines popieras. Allan yra ga
vęs grūmojimo laišką nuo I- 
migracijos Department© Dist- 
rikto Direktoriaus James W. 
Butterfield. William Allan 
duoda jam aštrų atsakymą ir 
pasako, ką jis mano ^ipie .De
partment© kėsinimąsi ant jo 
pilietybes.

Laiškas seka. Talpinu jį 
angliškai, kaip parašytas. Gal 
jį perskaitys vienas kitas čia 
gimęs ir augęs mūsų skaityto
jų sūnus bei dukra.
William Allan laiškas 
James W. Butterfieldui

“Dear Sir:
1 am in receipt of your thre

atening letter in which you 
tell me that you are consi
dering proceedings to revoke 
my American citizenship.

Like all un-American acts, 
yours of attempting to remove 
a person’s citizenship after 17 
years, has to have a coverup.

So your pitch is to proceed 
to sling around the words 
‘illegally and fraudently pro
cured.’ Well I was there when 

j I had the honor to become an 
American citizen 17 years ago 
and if there is anything ‘ille
gal and fraudulent’, then it 
must have been manufactured 
since that time.

It is you who are conduct
ing ‘illegal and fraudulent 
activities’ by your inhuman 
persecution of foreign born 
people, breaking up of famil
ies, and in this way doing 
your share to attack the labor 
movement and seek to weaken 
its effectiveness in defense of 
workers’ rights and condit
ions.

I, and the two newspapers 
I work for, the Daily Worker 
and the Michigan Worker, 
have constantly told the sto
ry of these persecuted peop
le, which of course makes 
persecution by you of me and 
my wife and three children a 
‘labor of love’ for your de
partment.

That’s the k nitty gritty of 
the moves by U. S. Attorney 
General McGranery and your 
department—to add new per
secutions and hope to muzzle 
a working newspaperman 
who alread has been made a 
victim of the anti-labor Smith 
Act along with five other Mi
chiganders.

So your threatening letter 
carrying the request that I 
should come to your office to 
be put through a third degree 
by some college trained flaf- 
foot, seeking to get some 
meat for the skeleton fra- 
meup to deprive me of a pre
cious possession, my American 
citizenship, will certainly not 
be acceded to by me.
' As they say, the next steps 
are up to you. I will defend 
my citizenship and the main
tenance of it, at all times from 
apy lies and planted evidence 
that falsely claims that I pro
cured it ‘illegally and frau
dulently.’

(signed)
William Allan” 

Korespondentas

kuris įvyks Austrijos sosti
nėje gruodžio mėnesį.

Eisenfcoweris negalės 
apie tai negalvoti. Jis ne
galės nesiskaityti su Ame
rikoj ir viso pasaulio žmo
nių troškimais taikos. Mes 
esamo linkę manyti, jog 
kryžiokams su “išlaisvini
mo troškimais” teks dar 
kartų nusivilti. Bent jau 
mes to. iš gilumos širdies 
trokštame. Mes trokštame, 
kad naujo karo nebūtų,

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) ;

J. Krasauskas, Norwood, Mass., prisiuntė naujų pre- , ( 
numeratą, atnaujinimų ir aukų. Jis dabar jau trečioj a 
vietoj.

D. G. Justus, Worcester, Mass., irgi gražiai pakilo / 
punktais, gavome atnaujinimų ir aukų. p;

Elizabeth, N. J., pakilo punktais su pagalba gerųj/w- 
talkininkų, kaip tai A. Lukaičio iš Bayonne, N. J., 
J. Matulio iš Jersey City, N. J, Taipgi elizabethietis Ar ‘ 
Stripeika irgi prisidėjo. Visi trys prisiuntė atnaujini- '. 
mų ir aukų.

Hartford, Com, įstojo į vajų su pagalba J. Mafgaičio 
ir darbščios vajininkės. L. Žemaitienės. Gavome dvi nau
jas prenumeratas, aukų ir pluoštų atnaujinimų. <

A. Dambrauskas, Haverhill, Mass., įstodamas į vajų 
prisiuntė atnaujinimų ir aukų, žada dar daugiau pri
siųsti.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais 
(jie taipgi prisiuntė ir aukų): Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass., H. Thomas, So. Boston, Mass., R. Merkis, Phila
delphia, Pa., P. Šlajus, Eddystone, Pa., ir A. Kuzmickas, 
Girardville, Pa.

Aukų .šį sykį gavome sekamai:
F. Chesek, Marlboro, N. Y., $8.
ALDLD 6-ta Apskritis (per A. Lipčių, Eddystone, 

Pa.), $5,
Po $3: F..Markevičia, Brockton, Mass., Peter Kmaras, 

Holbrook, Mass., J. Vaitaitis, Brockton, Mass., G. Shla- 
ves, Brooklyn, N, Y., L. Bartkienė, Linden, N, J., J. 
Gaspar'aitis, Hillside, N. J., Tony Brosky, Wheeling, W. 
Va., S. Vinalis, Philadelphia, Pa., Ch. Akscinas, East 
Hartford, Conn., J. širvidas, Bloomfield, Conn., J. Lu£|L 
tas, Windsor, Conn., M. Kazlauskas, So. Boston, MasX, 
Joseph Drilling, Easton, Pa., Geo. Lekas, So. Boston, 
Mass., Jonas Saulėnas, Haverhill, Mass., J. Šankus, So. * 
Boston, Mass., V. Baltušis, Roslindale, Mass., A. P. Dam
brauskas, Haverhill, Mass., Draugas, Dedham, Mass., A. 
Vilčiauskas, Worcester, Mass., C. Tarnui, Bridge water, 
Mass., P. A., Brooklyn, N. Y., A. Karpavičienė, Methuen, 
Mass. Iš Stoughton, Mass.: J. Kaziulis, K. Kabul, J. 
Petrukaitis, O. Norkus, V. Stulgaitis. Iš Lawrence, 
Mass.: P. Liupševičius, A. Kavaliauskas.

Po $2: P. Malkūnas, Norwood, Mass.., A. Kandraška, 
(be miesto); Antanas Matulis ir žmona, Jersey City, N. 
J., J. Margaitis, Wilson, Conn., ir M. Vilkickas, Toronto, 
Ont., Canada.

Antanas Nainis ir žmona, Putnam, Conn., $1.50. ‘
Po$l. Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa., J. Guli- 

gauskas, Dorchester, Mass., M. Krasauskienė, Norwood, 
Mass., M. Grigas, Stoughton, Mass., J. Galgauskas ir V. 
Navickas; Norwood, Mass., B. Praslauskas, Worcester, 
Mass., J, Milvidas, Lawrence, Mass., M. Sabaliauskienė, 
Newington, Conn., J. Patkus, New Haven, Conn., Peteri 
Chestnut, Brockton, Mass., J. Augutis, Paterson, N. Jj 
J. Strumskis, Philadelphia, Pa., P. Križinauskas ir J. M., 
Girardville, Pa. s

šie miestai stovi aukomis sekamai: i

Waterbury, Conn...............................
San Francisco, Calif.........................
Brockton, Mass.......... . ..................... •
Camden, N. J.....................•................
Norwood, Mass. .. ............................
Rochester, N. Y...........•....................
Chicago, Ill............................•............
Portland, Oregon .............................
Worcester, Mass.............................. . .

rSo. Boston, Mass...............................
* Elizabeth, N. J........ . ....................... .
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y. . 
Binghamton, N. Y.............................
Brooklyn, N. Y.,....... . ......................
Detroit, Mich....................... •............
Hartford, Conm ...........................    •
Lowell, Mass,............................... . . .
Baltimore, Md. ................ ................
Newark, N. J.................. ................ .
Philadelphia, Pa. ..............................
Lawrence, Mass.......... . . . ............    v.
Scranton, Pa.............. . ...............į...
N. Braddock, Pą................ . .........*..

. Pittsburgh, Pa. .................................
. Haverhill, Mass. ........................ .

Bridgeport, Conn...............................
Great Neck, N. Y..............................
Shenandoah, Pa............. ....................
Miami, Fla.............................. . ..........
New York City, N. Y................. . . .

’ Grand Rapids, Mich. ........................
Paterson, N. J.................. ................
New Haven, Conn..................... •....
Bayonne, N. J....................................
Cleveland, Ohio .......................... •. • •
Hudson, N. H. ■...................................
Bridge water, Mass........................ :. •
Easton, Pa................................ ..........
Lawrence, Mass.......... •. . ..................
Girardville, Pa. ..................................

66.71
50.00
44.00
43.00
35.00
32.50
29.00
28.50
26.00
25.00
23.00
21.00
21.00
19.00
18.00
17.50
17.00T
17.00
15.00
14.00
12.00
11.00
9.00
9.00
9.00
6.00
6.00
5.50
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8.00
2.00
2.00

Mes visuomet norime priminti skaitytojams, kad 
svarbu yra gauti po viena tnaują skaitytoja. Tad šį sy
kį atsiliepė Charles Chesnofsky, iš Oak Hill, W, Va., nri- 
siųsdamas naujų prenumeratų. Mes jam širdingai dėko
jame. West Virginia apylinkėje gyvena ir daugiau Me-1 
tuvių, kurie dar neturi dienraščio Laisvės, tad būtų gA- 
žu, kad ir kiti ten gyvenanti prenumeratoriai užrašytų 
dienraštį kaipo dovanų savo pažįstamiems.

Tariamė didelį ačiū vajininkams už gražų pasidarba-į 
vimų ir pavieniams už aukas.

Ląįsvęs AdmiibstracijaJM

■ •
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tfTąsa)
Anetos asmenybė, gerokai išsiskirianti 
iš kitų, jos elgesys, čia šaltas, čia nuošir
dus, audringas staigumas užsimojimų, 
kurte toje kuklioje prigimtyje- atskleis
davo kažką keistą, reikalaujantį, įsakan
tį, kažką, kas, net jai to nejaučiant, 
spinduliuodavo iš jos ir tada, kai ji ketin
davo giliausiai nusižeminusi pasišvęsti,- 
visa tai atstumdavo jos amžiaus mer
gaites, kurios, be abejo, ją vertino ir bu
vo (taip sakant) jos spinduliavimo įta
koje, bet tik atsargiai, iš tolo. Silvi pir
moji užėmė draugystės narvelį. Galima 
tikėti, kad tai įvyko be skrupulų ir kad 
jai nebus sunku palikti jį tada, kai pa
norės. Aneta jos negąsdino. Ji netgi 
nenustebo kambariu, kuriame buvo ap
gyvendinta. Jau pirmojo savo vizito 
metu kai kurios rūpestingo švelnumo 
smulkmenos ir negudrus Anetos sumiši
mas jį aprodinėjant leido atspėti, kad 
kambarys buvo paskirtas jai.

I

Dabar, kai jau prisipažino nugalėta 
savo naudai, ji nebekėlė nė mažiausio pa
sipriešinimo. Dar išsekusi po vidurių 
uždegimo, sveikstanti mažoji su džiaugs
mu leidosi sesers lepinama. Pakviestas 
gydytojas nustatė mažakraujystę; jis 
patarė pakeisti orą, apsigyventi aukštu
moje. B-et nei viena, nei antra nesisku
bino palikti bendrojo lizdo; jos lipšnu
mu sugebėjo išgauti gydytojo pritarimą, 
kad ir Bulonėje buvo gerai, ir kai ku
riais atžvilgiais Silvi gal net geriau iš 
pradžių atsigauti visiškai ilsintis, negu 
tuoj prašyti smarkų kalnų orą apčaižyti 
ją botagu.

Silvi galėjo tinginiauti lovoje. Kaip 
seniai jai taip buvo atsitikę! Taip pui
ku buvo miegoti iki soties, išmiegoti už 
visas nemigos valandas ir — maloniau
sia — gulėti nemiegant, išsitiesus tarp 
gražių, švelnių paklodžių; kai kūnas ne
bepajėgia atsidžiaugti sustingimu ir lai
me, ieškoti koja vėsaus kampelio lovoje. 
Ir sapnuoti, sapnuoti!.. 0! jie nesiekė 
toli, tie sapnai! jie suko ratu aplink 
kaip ta musė ant lubų. Ji netgi nepa
jėgdavo pabaigti pradėto sakinio) Su
stingusiu liežuviu dvidešimt kartų veb
lendavo kokį nors nuotykį, sumanymą 
arba kokį nors atsiminimą apie dirbtu
vę, mylimąjį arba skrybėlę. Pasakojimo 
viduryje ji vėl panerdavo galvą į miego 
tvenkinį...

— Betgi klausyk, klausyk, Silvi!... (ji 
priešinosi sapne)... Tai ne gyvenimas!... 
Ar neišeisi tu iš ten!

Pramerkdama vieną akį, ji pastebėda
vo seserį, pasilenkusią ties ja; ji steng
davosi (žodžiai vos prasiverždavo), no
rėdama pasakyti:

— Aneta!,. Pažadink mane!
Aneta sakydavo:
— Miegate! — ir juokdavosi, ją pur

tydama, Silvi žaisdavo vaikelį:
— O! mamyte, kas man pasidarė, kad 

taip noriu* miego?
Didžioji Anetos meilė liejosi motiniš

kais jausmais/ Sėdėdama ant lovos kra
što, ji vaizduodavosi, kad toji brangi gal
vutė, kurią ji spaudė prie savo krūtinės, 
buvo jos dukters. Silvi leisdavosi gla
monėjama ir aimanuodavo:

— Bet kaipgi aš pajėgsiu vėliau su
grįžti prie savo darbo?

— Tu nebedirbsi.
— Ach! vis dėlto taip! — priešinda

vosi Silvi.
Kartą staiga ji išsiblaivė; išsilaisvin

dama iš savo sesers, mažoji susivėlėlė 
atsisėdo ir iššaukiamai žiūrėjo į Anetą.

— Pamanyk, ji vis dar galvoja, kad 
kas nors ją nori sulaikyti jėga!.. Bet, 
dukružėle, nešdinkis! — kalbėjo juokda
masi Aneta. — Eik, jei tik širdis tau tai 
liepia! Niekas tavęs čia negaili!..

— Jei šitaip, aš lieku! — tarė prieš
gynumo kipšiukas. Ir Silvi pasitaisė lo
voje, pavargusi nuo jėgų įtempimo.

Bet šis neveiklumas truko tik kelias 
dienas; po to atėjo laikotarpis, kai, pri
sisotinusią miegu, nebebuvo galima ją 
ramiai išlaikyti. Ji slampinėdavo ištisą 
dieną pusiau apsirengusi: apsimovusi 
savo sesers naktinėmis kurpaitėmis, per

daug plačiomis jos basoms kojoms, su
sisupusi savo sesers palaidiniu, kurį ji 
sutrumpindavo kaip togą, palikusi pli
kas rankas ir blauzdas, ji eidavo iš vie
no kambario į kitą, žiūrinėdavo, viską 
mėgindavo. Ji neturėjo aiškios sąvokos 
žodžio “tavo”. (“Mano” — tai jau kitas 
reikąlas!) Kai Aneta pasakė? “Tu esi

namie”, ji nusitvėrė to žodžio. Ji kni
sosi visur. Ji bandė viską. Valandų va
landas ji teškendavosi prausykloje. Ji 
nepaliko nė vieno kampelio neapžiūrėju
si. Aneta sykį rado ją įbedusią nosį į sa
vo popierius, bet jie greitai jai nusibo
do. Ir nustebusi teta pajuto įsiveržimą 
mažosios trumpaapsivilkėlės, kuri,' vis
ką išvarčiusi ant baldų, pajudinusi visus 
daiktus ir pasakiusi meilių žodelių jų 
savininkei (kuri susijaudinusi sekė kiek
vieną jos judesį), viską paliko netvarko
je, o senąją panelę pasipiktinusią, bet ir 
sužavėtą.

Visas namas buvo pilnas neišsenka
mo tarškėjimo, plepėjimo be pradžios, be 
pabaigos, be tikslo, be pagrindo nutrauk
ti. Nesvarbu, kokioje vietoje, nė kaip 
apsirengusios, pakibusios ant fotelio at
ramos arba laikydamos šukas rankoje, 
skirstydamos plaukus arba staiga susto
jusios. viduryje laiptų, arba susisupu
sios maudyklės apsiaustu rytą išeidamos 
po dušo, —.abi draugės kalbėjo, kalbėjo; 
ir sykį jau pradėta kalba galėjo trūkti 
valandas ir net (ištisas dienas. Jos dėl 
to pamiršdavo ir atsigulti; veltui teta 
priešindavosi, krenksėdavo, belsdavo į 
lubas; jos stengdavosi slopinti savo bal
sus, springdamos juokais; bet po penkių 
minučių... paf! mažasis Silvi obojus vėl 
pradėdavo trimituoti ir būdavo girdėti 
laimingi arba pasipiktinę Anetos rikte
lėjimai, kurie visuomet jai ištrūkdavo 
tada, kai mažoji ją rišdavo. Tuo metu 
smūgiai į lubas darydavosi visai pikti. 
Tada jos nutardavo “apsinuoginti’’; bet 
nusirengimas vėl gerokai užtrukdavo! 
Kambariai buvo vienas šalia kito, durys 
likdavo atviros, jos nuolat bėginėdavo iš 
savo ribų, tauškėdavo., dar apsirengusios, 
tauškėdavo be sijono ir nuo vienos lovos 
į kitą; jos būtų galėjusios iškalbėti ir 
visą naktį, jei jaunystės miegas, staiga 
atėjęs, neužbaigtų plepėjimo. Miegas 
smigdavo ant jų vienu kirčiu, .lyg vana
gas ant viščiuko. Jos krisdavo ant pa
galvės' atvira burna, sakinio viduryje. 
Aneta miegojo kaip milžinas; jos miegas 
buvo sunkus, labai dažnai neramus, aud
ringas, persunktas sapnų; ji susukdavo 
savo paklodes, kalbėdavo pro miegus, 
bet neatsibusdavo. Silvi buvo lengvo 
miego, švelniai tyliai knarkianti (jei jūs 
būtumėte jai apie tai pasakę, ji būtų už
sidariusi savo įžeistoje didybėje), atsi- 
busdavo, smagi klausydavo savo sesers 
niurzgėjimų, kartais atsikeldavo, priei
davo prie lovos, kur keliais suvėlusi pa
talynę Aneta tįsojo lyg po kokiu kalnu; 
pasilenkdama ji susidomėjusi spinksu- 
lės šviesoje apžiūrinėdavo (Aneta nega
lėjo miegoti tamsoje) paskendusios sap
nų okeane miegalės veidą, diktą ir sun
kų, bet keistai jausmingą, kartais tra
gišką. Ji jos nebepažindavo...

— Aneta? Ši? Tai mano sesuo?..
Ji panorėdavo staiga ją pažadinti ir 

apsikabinti jos kaklą:
— Vilke, ar čia tu?
Bet ji buvo perdaug tikra, kad vilkas 

čia, todėl nesigundydavo mėginti. Ma
žiau skaisti, bet normalesnė negu jos pa
vojingoji vyresnioji sesuo, ji žaisdavo su 
ugnimi, bet nenudegdavo.

Apsirengdamos, nusirengdamos jos ik 
gai studijuodavo viena kitą, susidomėju
sios lygindavosi vieną prie kitos. Aneta 
jausdavo laukinės gėdos antplūdžius, ir 
tai juokindavo laisvesnę ir kartu aiškes
nę Silvi. Dažnai Arieta rodydavosi šal
ta, tarsi nepalankiai nusiteikusi; ji- be 
priežasties supykdavo arba verkdavo, 
Graži liontetiška pusiausvyra, • kuria ji 
kadaise didžiavosi, atrodė visai paminta, 
Bet blogiausia buvo, kad ji visai to nesi
gailėjo. . •

Prisipažinimai dabar siekė toli. Ne
lengva būtų juos visus pakartoti, Besi
mylinčios mergaitės savo pokalbiuose 
paprastai pasiekia, ramių akiplėšiškumų, 

' kurie jų lūpose išsaugoja pusiau nekal
tumą, bet kurie neturėtų jokio ąiekaltu^ 
mo, jei juos pakartotų svetimos lūpos. 
Šiuose pokalbiuose išryškėjo dviejų pri-. 
gimčių. skirtingumas: besijuokiąs gero 
vaiko nemoralumas, visai ramus — vie
nos ir jausmingas, gąsdinąs rimtumas* 
kupinas patrauklumo — kitos. Būdavo 
ir susikirtimų: smagurus ir tyčia 
stačiokiškas nerimtumas, kuriuo šūvi kalbė
davo meilės temomis, Anetą erzindavo.. Drą-, 
si savo sieloje, ji buvo Santūri žodžiuose; lyg 
bijodavo išgirsti tai, ką pati galvodavo.

• (Bus daugiau)

Nepateisinamas susmukimas 
ir apsileidimas '

Keletas metų atgal Mar-< 
quette Parke gyvavo puikus 
pažangių Moterų Klubas, ge
rai veikė ir LLD kuopa, ir 
EDS kuopa, ir kitos organiza
cijos. Tačiau kaž kas ten pa
staruoju metu atsitiko ir da
bar jau veik nieko nebegirdė
ti, kad koks ten veikimas yrą. 
Net nebegirdėti ar dar tebe
veikia LDS kuopa. Laikrašty
je žinučių iš Marquette Parko 
taipgi jau seniai kaip nebesi
mato. Tarytum ten nebėra 
pažangiečių, ir tarytum ten 
nebėra korespondentų ir vei
kėjų.

Tačiau mes žinome, kad tie 
smarkieji ir buvę aktyvūs vi
suomenės veikėjai marquette- 

’parkiečiai dar neišmirė, dar 
tebegyvena. Ir daug jų ten 
dar tebėra. Neklystu pasakęs, 
gal daugiau, negu kitose tū
lose mūsų kolonijose, Bet kur 
jie šiandien/kad apie jų veik
lą nieko nebegirdėti? Nejau
gi šildosi kojas prie pečiaus, 
ar žiopso nusipirkę televizijos 
priimtuvus? O gal paskendę 
k ortą vi m e ?

iNesinori tikėti, kad pažan
gieji Marquette Parko veikė
jai būtų taip sukliurę. Jie nie
kad nėra buvę kokie “ūra” 
entuziastai, bet kiek žinoma 
apsiskaitę ir žiną- reikalą 
žmonės, kaip ir kitų kolonijų 

i dorieji lietuviai. Marquette- 
parkiečiai nei kiek neprasčiau 
supranta pažangaus žmogaus 
paskirtį, būtinumą išlaikyti 
mūsų spaudą, organizacijas ir 
neatlaidžią kovą už geresnį 
žmonijai gyvenimą. Bet ste
bint į Marquette Parko mū
siškius veikėjus, neatrodo, kad 
jie tokie.

Kai kas sako, kad Marquet
te Parko veikėjų susmegimas 
yra atspindys Markso teori
jos, jog žmogaus pažiūras nu
stato ekonominė padėtis. Sa
ko, kad marquetteparkieciai 
daugumas namų savininkai, 
tai ir spiauna dabar ant pa
žangaus judėjimo, arba kitaip 
pasakius,—-suburžuazėjo. Bet 
irgi nenorisi tikėti. Pavyz
džiui turime pažangiam lietu
vių judėjime veikėjų gana pa
siturinčių, kurie į savo kišenę 
lengvai galėtų susikrauti bent 
kelius marquetteparkiecius, o 
vis dėlto jie laikosi savo ide
alų ir pavyzdingai ( stengiasi 
žmonijos* gerovei, taipgi i y* 
mūsų spaudos palaikymui.

Man rodos, kad su marque- 
ttėparkiečiais' yra kas nors 
kitokio blogo. Ar tik nestinga 
jiems autokritikos, ypatingai 
supliekime jų pesimizmo ir 
apsileidimo. Nenoriu sųminėtj 
čia pavardžių, bet yra drau
gų, kuriems ištikrųjų reikėtų 
pasakyti rūstų žodį ir subarti. 
Nesakau, kad visiems. Bet 
daugeliui * reikėtų tiesiog į a^ 
kis pasakyti: “Lindėkit susi
traukę pesimizmo kiąute, pa
žangus judėjimas nesustos ir 
be jūsų; Tačiau jus būsite 
atminti, kad kritiškose valan
dose dezertąvpte”. „

Tačiau tiems mąrųuette-i 
parkiečiams, kuriems dar te
besruvena mintimis kilnūs ide
alai; reikia pasakyti: “Nepai
sykite, draugai, tų “fąžum- 
nųjų”, o vykdyk it savo idea
lus.” J. Žaliukas

Bjauriomis provol^ąęijomis 
nori sulaužyti Harvester 
Co. streiką

International Harvester tru* 
stas, žūt-būt, pasiryžo sulau
žyti streiką ir tuom pačių su
naikinti kompanijai nepatin
kamą, bet kovingą uniją.

Visa Amerika jąu girdėjo, 
jog kiek laiko atgal mirtinai 
sužeistai streiklaužis. . Apie 
porą savaičių po įvykio visa 
miesto policija ieškojo prasi- 
/kaltelių ar prasikaltėlio — ir 
nerado. Pagalinus, kada kom
panija pasiūlė $10,000 už nu- 
rodymą prasikaltėlio, atsiras 
do ir liudininkų. Vienas jų net 
pats savo akim “matęs” kaip 
unijos vadas primušė streik
laužį.

Unijos vadas tuo metu jau 
buvo areštuotas už kitokius 
“prasikaltimus” (prieš ske- 
bus). Liūdininkas, gal pasigo- 
dėjęs tų 10 tūkstančių dolerių, 
tuoj jį ir “atpažino”.

To negana, kad kompanija 
pasimojo pražudyti unijos 
Vadą. Ji griebiasi toliau. Sek
madienio naktį išsprogdintos 
bombos prie dviejų streiklau
žių namų. Kompanija tuoj pa
sišaukę majorą Kennedy, poli
cijos komisionierių O’Connor 
ir detektyvų čyfą ir įsakė: 
‘•‘Teroras prieš streiklaužius 
(kompanija juos vadina ‘dar- i 
bininkais’) turi būti sustabdy- i 
tas!”

Kennedy ir O’Connor tuoj 
paskyrė keliolika šimtų poli- 
cistų ir detektyvų surasti 
kaltininkus. Aišku, pirmiau
siai metama nuožiūra ant uni
jos vadų. Keli jų jau areštuo
ti. Kompanija tuoj paskyrė 
tūkstantį dolerių liudininkui, 
kuris paliudys “matęs” kaip 
unijos vadai padegė, bombas 
prįe skebų stubų. Nėra abejo
nės, jog ir šį kartą tok is liu
dininkas atsiras.

Dramatizavimui incidento 
majoras įsakė policijai saugo
ti 200 skebų stubas dieną ir 
naktį.

Įsivaizduokime dabar, kas 
įš tikrųjų įvyko. Tiesa, prie 
dviejų skebų namų išsprog
dintos “bombos”. Vienas la
bai svarbus punktas šiame į- 
Vykyje: incidento niekas ne
matė! Tai yra, “kolei kas”; 
kol kompanija nebuvo spėjusi 
paskelbti tūkstantį dolerių at
lyginimo liudininkui.

Antra: Prie skebų namų iš
sprogdinta “galingos bom
bos”. Policija ir kompanijos 
agentai į trumpiausią laiką po 
incidento pribuvo į vietą ir 
apskaitliavo: nuostolių kiek
vienam namui padaryta už a- 
pie $100! Pamąstykite: poli
cija ir kompanija tvirtina, 
kad bombos išsprogdintos uni- 
jistų, keršijant skebams. Bet 
sprogdintos laip~ atsargiai, 
kad nuostoliai namams būtų 
kuo mažiausi.

Trečia: bombų išsprogdiiP 
tojai tur būt buvo labai arti
mai susipažinę su tų namų sa
vininkais ir jų šeimų papro
čiais — niekas iš namų gyven
tojų nesužeistas bombų iš
sprogdinime !

Kaip sau norite, bet man 
■tas atsiduoda biauria provo
kacija. Ypatingai imant aty- 
don Harvester kompanijos 
praeities istoriją, ši kompani
ja nekenčia unijos gal dau
giau, negu bile kokia kita 
kompanija. Dar labiau, kad 
Harvester darbininkų unijos 
vadai nesiduoda papirkti.

Akivaizdoje šio visko, mano 
manymu, turėtume labai rim
tai susirūpinti ne tik tie, ku
rie dirba Harvester įmonėse ir 
priklausę unijoje, kuri dabar 
veda streiką, bet visi darbinin
kai — unijistai ir neorgani
zuoti.

Jei Harvester* kompanijai 
pasiseks sulaužyti streiką, ma
ža kas beliks iš kovingos uni
jos. Bet tame dar ne kelio ga
las. Sužlugdę uniją vienoje 
industrijoje, k a p i t a listai 
griebs kitas: stakjardų, plieno 
liejikų, automobilistų, geležin
keliečių, angliakasių ir tt.

štai kodėl kiekvienas doras 
pilietis, unijistas ar ne, turėtų 
pagelbėti visais galimais bū
dais Harvester darbininkams / / 
laimėti kovą ir atmušti bjau
rias provokacijas. Unijistas.

LIETUVIŲ KOMITETO 
, GYNIMUI SVETURGIMIŲ 

ATSIŠAUKIMAS
GERBIAMIEJI

Sekmadienį, lapkričio (No
vember) Š0, bus labai svarbi 
konferencija, “Vilnies” svetai
nėje, 3116 So. Halsted St. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Prašopie jūsų organizaciją 
išrinkti delegatus.

Delegatus galima rinkti po 
% nuo kiekvienos, organizaci
jos, ir paskui po vieną nuo 

kiekvienų 25 narių tos organi
zacijos. Taip, kad organizaci
ja su 50 narių gali rinkti 4 
delegatus, ir tt.

Konferencija bus labai svar
bi.

Sveturgimių persekiojimas 
tebeina, ir dar didėja. Chica- 
goje turime 4 lietuvių veikėjus 
deportavimui — V. Andrulį, 
L. Prūseiką, A. Deikienę ir J. 
Semašką. Apginti politiniai 
persekiojamus galima tik ge
rai susiorganizavus.

Walter-McCarran bilius įeis 
galion 24 d. gruodžio, 1952 
m., tas dar labiau pasunkins 
sveturgimiams. Galima tikėtis 
daugiau persekiojimų.

Yra visa eilė kitų mums 
svarbių reikalų, kurie reikalin
gi apsvarstymo.

Atsiųskite delegatus į kon
ferenciją. Bus duoti geri ra
portai ir pravesime planus to
limesniam veikimui.

Prašome delegatus nesi vė
luoti, nes konferencija bus 
ne visą dieną, o tik popietį.

Su gilia pagarba,
Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių.

Įvairios Žinios
Atmeta piktus suokalbius

Havana, Kuba. — Kubos 
Liaudies Socialistų Partija, 
kuriai vadovauja komunistai, 
išleido platų pareiškimą. Ja
me komunistai griežtai pa
smerkia paskutiniais laikais 
pasireiškusius piktus suokal
bius prieš Batisto valdžią. Jie 
nurodo, kad vienai tokių suo

| Philadelphiečiai Kviečia į Puiku 

BANKETU IR KONCERTĄ
I Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22
| RUBA HALL

' y 414 Green St., Philadelphijoj
I 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- 
| ninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 

i g platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A.
II Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kojų 
11 certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva*
I nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos.
| Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir 
y A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
| už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.
g Rengimo Komisiją.
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SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPĄ praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėmutė

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje H.25. Ruduo jau čia p^t; 
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 mostis nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

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

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit Jiuo
■ 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 ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsllaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės/ jei tik naudosite pagal nurody
mus. " ' *

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

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor irv 
Sheldon gatvių. 1

Adresuokite: M. ŠVILPA, F. O. Box 73, 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, Cojin. ' ' .. v J"\

4 y uy Į ■ ■ m. J..I į Iiiir. •

3 pusl.-Laisvė (Liberty) -Antrad., Lapkričio-Nov. 11, 1952.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės' prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksirųe modernišką patamsį* 
vimą.' Patogiai ir gražiai moderniškai įruoStį 

, mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefoną# Popląr 411,0.

kalbininkų grupei vadovauja 
to paties Batisto valdžios auk
šti pareigūnai. Vienas yra 
švietimo ministras.

Suokalbininkus organizuoja 
ir kursto nuverstasis Kubos 
prezidentas Carlos Prio.

Komunistai, žinoma, smer
kia Batisto Valdžią, bet jU ti
ki, kad tie teroristiniai slapti 
suokalbiai tiktai sulos į Batis
to rankas ir padidins šalyje 
terorą prieš tikruosius padan
gos šalininkus.

—o—
Unija laimėjo

, Detroit! Mich. — United 
‘Electrical Radio & Machine 
Workers unija. laimėjo savo 
nariams Wagner Electric Co. 
septynias apmokamas tautines 
šventes. Jokia kitą unija ne*

| turi iškovojus savo nariams 
tiek daug apmokamų švenčių.

Tas tiesa, kad Wagner Elec
tric Co. yra maža įmonė, bet 
svarbu, kad yra padaryta pra
džia. '

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS '

•

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J, į 
MArket 2-5172



BANK1ETAS
Lapkričio (Nov.) 15 d. į- 

vyksta puikus bankįetas Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
be. Tai pagerbimui Juozo 
'Zakarausko sukaktyje 10 me
tų jo gaspadoriavimo' klube. 
Baųkietas įvyks šeštadienį, 
kaip 8 vakaro. Bilieto kaina 
yra $3.50.

Gerbiamieji klubiečiai ii* 
neklubiečiai, įsigykite bilietus i 
dabar, nes jau nedaug laiko 
liko. Bilietų dar galima gau
ti klube pas gaspadorių Za
karauską ir jo bartenderius.

Bankietas • įvyks puikus, 
bus gerų valgių ir gėrimų. 
Prie to dar būna šokiai prie 
geros muzikos. Kurie esate 
buvę Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo bankietuose, tai 
jau gana gerai žinote. Ger
biamieji, nepraleiskite progos, i 
dalyvaukite pas klubiečius.

J. S.

NewWko^M^zfellnliH Mrs. Ororato, Flushing gy- 
ntoja, atrasta East River 

plūduriuojant ties Flushingu. 
Vyras sako, kad . ji grasinusi 
n tusi žudyti.

Kviečiame, prašome
tality bendrai 
paroda-bazaras,

Daugelio 
rengiamoji 
kuris taip pat tiktų vadinti 
tautų meno festivaliu, įvyks 
jau gale šios savaitės. Kvie
čiame visus dalyvauti. Prašo
me padėti pramogą garsinti.

Pelnas skiriamas visų ben
dram svarbiam tikslui.

Įvyks lapkričio 15 ir 16 
dienomis nuo 1 vai. iki pu
siaunakčio. Vieta: Yugoslav 
Hall, 405 . W1. 41st St., prie 
pat 9th Ave., už dviejų blokų 
nuo Times Square.
15- tos programoje:

Vaikams programa 2 vai.
^Suaugusiųjų prasidės 7-tą 

vai. Dalyvaus lietuviai aidie- 
čiai ir sietyniečiai bendrai, 
taipgi Ukrainai, rusai, ameri- 
konių organizacijos.
16- tos programoje:

Prasidės 3 vai. po pietų. 
Dalyvaus žydų, jugoslavų, 
portorikiečių, lenkų, vengrų, 
japonų ir vokiečių meninin
kai.

Išpardavimas dovanų pirm 
ir po programos.

Rengia Amerikos Tautinių 
Motery Komitetas.

Įžanga bile katrai dienai 
vienam kartui $1. Tačiau nu
mykusieji ten šeštadienį, kurie 
norėtų ateiti ir antrą dieną, 
įteikdami savo įžangos bilietą, 
galės gauti pasą, su kuriuo į- 
žangos mokestis sekmadieniui 
bus tiktai 50c. Tikietų yra pas 
lietuves klubietes.

Prašome visus įsigyti bilie
tus iš anksto.
Dar vienas prašymas

Lietuvės ir gi turėsime savo 
Stotelę (booth). Prašome su
teikti jai dailiadaikčių ir bile 
kokių dovanų (tiktai naujų). 
Kam taip patogiau, priduokL 
te iš anksto jums žinomoms 
klubietė-ms. Arba atvežk ite 
tiesiog parodon ir atiduokite 
prie lietuvių stotelės.

Pageidaujama gauti dova
nas anksti, nes tada būna dau
giau progos gražiau išstatyti 
ir pelningiau parduoti. ,

Visuomenės priejauta 
j persekiojamiems

Lapkričio 6-tą prie teisėjo 
McGoohey buvo svarstomas 
reikalavimas išleisti po kauci
ja sulaikytus deportavimo by
loje sveturgimius Michael 
Nukk, Jack Schneider, Joseph 
Simonoff ir Paul Yuditch.

Sveturgimių advokatai Ha
rold Gammer, Blanche 
Friedman ir Ira Golubman ar
gumentavo, jog atšaukimas 
kaucijos buvo padarytas nele
galiai. Kad jie nelegaliai lai
komi Filis Islande.

Visi minėtieji asmenys yra 
buvę areštuoti jau seniau, ta
čiau visi buvo išleisti 
ja. Bet prieš keletą 
be priežasties, tapo 
jiems atšaukta ir .jie

Teisėjas tuojau
džio nepaskelbė, atidėjo.

Kambarys Foley Square toi- 
smabutyje buvo perpildytas 
sulaikytųjų šeimų nariais, gi
minėmis, draugais. Bylos svar
stymo proga jie pasinaudojo 
persekiojamuosius susitikti ir 
parodyti .jiems priejauta.

po kauci- 
sa Vaičių, 

kaucija 
uždaryti, 

nuospren-

Atsargus vagis 
vėl pasipelnęs

Mokąs gražiai apsieiti 
žiuose namuose vagis atlan
kęs ponios Marjorie Brenner 
butą prie puošniosios Park 
/\ve., Now Yorke. Išnešęs 
virš 40 tūkstančių vertės bliz
gučių ir kailinių.

Prieš apie mėnesi laiko tas 
pats vagis apartmente prie 
880 Fifth Ave. buvęs pasišie
navęs apie $50,000 vertės 
brangumynų.

Kaip jie žino, kad jis—tas 
pats? Jis įeinąs neišlaužęs du
rų užrakto, nei langų. Net ne- 
suverčiąs bute rakandų, taip 
gerai nusimanąs apie ponių 
padėlius. Vienoje vietojo, tie
sa, nulupęs komodos viršų, bot 
tai ne jo, o ponios kaičia 
buvusi užrakinusi tą sta 
kuriame jos brangumynai 
dėti.

g ra-

Sll-

Harlemo gyventojai ryžtasi 
apginti savo namus

tų namų taipgi 
ten e- 
ir vikaip kad 

jau yra nebe-
Jie. mielai i- 

kur išeiti.

šiuo momentu jiems- aršiau
sia tas, kad jie neturi kito bu
to, o yra prievarta šalinami iš 
dabartinio. Dėl to devynios 
šios srities šeimos, su darbinin
kų laikraščio Daily Worker 
rašytojui Abner W. Berry 
priešakyje, lapkričio 6-tą bu
vo nuvykusios pas miestinės 
butams įstaigos valdininką. 
Reikalavo suteikti kitą butą, 
pirm prašaliuimo iš dabarti
nio.

Negavę užtikrinto buto toje 
įstaigoje, žadėjo kreiptis į 
Miesto Tarybos prezidentą ir 
į majorą, taipgi į teismus.

Vienai delegacijos dalyvei, 
dviejų 
rothy 
jau šį 
mynai
nedaleis.
Nematomoji evikcijų

vaikų motinai Mrs. Do- 
Chavis evjkcija gręsia 
šeštadienį, 15-tą. Kai- 
sako, kad jie evikcijos

Reikalauja sustabdyti 
atiminėjimą namų

Nassau apskrities American 
Labor 
Yorko

Du newyorkiečiai namų sa
vininkai tapo nubausti pinigi
nėmis pabaudomis už leidi
mą žiurkėms gyventi namuo
se.

Party pasiuntė New 
valstijos namams valdi- 
Herman . T. Stick man 

re i k al avi m ą su stabd y ti
evikciją iš Lido

stiprų
veteranų
Beach projekto.

šis darbiečių laiškas jau ne 
pirmas. Tuo pat reikalu laiš
kas buvęs pasiųstas Rugsėjo 
30-tą, bet ponas valdininkas 
nesiteikė nei atsakyti, šiame 
laiške, greta kitko, darbiečiai 
pareiškia:

“Mums atrodo, kad koki 
stambiųjų nuosavybių intere
sai turi ant tos nuosavybės 
atkreipę akis. Kad jie tikisi ją 
nupirkti pigiai arba už 
ir paversti ją į pelningą, 
nų vasarinį re z ortą...”

Darbiečių sekretorius
ry Doliner savo laiške toliau 
stato valdininkui klausimą:

“Ar jūs esate pasiruošę sa
kyti, kad Lido projekto dau
giau nebereikia?... Paklaus
kite to tenai gyvenančių vete
ranų, ar 
Jūs gerai 
)ingas.

“Mūsų
mes stipriai rekomendavome, 
kad jūs sustabdytumėt visas 
pastangas iškraustyti šeimas iš 
Lįdo Beach Veterans Housing 
Projekto. Mes dabar REIKA
LAUJAME sustabdyti.”

Majoras Impellitteri Įsakė 
visiems departmentų viršinin
kams ekonomizuoti. Sako, 
kad sekamiems budžeto me
tams būsiąs 46 ir pusės 
jonų dolerių trūkumas.

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

Philadelphia, Pa. -
HELP WANTED—MALE

LABORERS
CARPENTER’S HELPERS

• Needed at once
• Will pay good

who qualify
• Steady work
• Good working

Apply in
TRACTOR SERVICE INC.

Penfield Ave., Jeffersonville,
(216-222)

wages to those

conditions 
Person

1 Pa.

clyka 
puoš-

Hen-

UPHOLSTERERS. 1st class, per
manent position; pleasant surround
ings. Good salary for right men. 
Apply in pęrson. M. J. Freed, 515 
Market £1., Chester, Pa. Personnel 
office.

(220-222)

pa
tas

Brooklynietis Miesto Tary
bos narys Jack Kranis siūlo 
įvesti laisniavimą dviračių.
Prancūzai perkirtę 
vietnamiečių vieškelį

Hanoi, Ir>do-Kina.—Fran
cūzai sakosi perkirtę Viet
namo liaudininkams svar- ' 
biausią vieškeli, kuris šiau-HL 
rėn eina iki Kinijos rūbe- /jP 
žiaus, o į pietus iki sosti
nės Hanoi. Kartu francū
zai užėmę ir Fu th o vieške
lių maizgą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Labai svarbus susirinkimas 
' ALDLD 10-tos kuopos susirinki
mas turi įvykti 16 d. iapkričio-Nov., 
nedėliojo. Moterų Klubo susirinki
mas kaip 3 valandos, o 10-tos kuo
pos jka’P 4:30, rusų name, 1150 N. 
41 h streaet.

Didelis reikalas dalyvauti susirin
kime ir pasirinkti tinkamus darbus 
būsimame bankete, kuris 
lapkričio.

Tikimės daugelio svečių 
atyvstančių, o vietinių 
skaitlingai-
priimti ir jiems patarnauti, 
susirinkime laiku. Turime 
gi a u svarbių raikalų.

Kuopos Komitetas.
(221-223)

__________ ________ t

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185-tos kuopos susirinkimas 

jvyks 12 d. lapkričio, 7:30 v. vai£J 
110-06 Atlantic Avė. Malonėkitol 
pribūti. Kurie dar neužsimokėjote, 
už šiuos melus, ateikite ir užsimo- 

: kėkite.

jvyks 22

net iš toli 
tai 

Mes turėsime
labai 

svečius 
Taigi 

ir dau-

Padegęs gelbėjęs 
ir apvogęs

iBrooklyne areštuotas 17 
metų vyrukas, kuris kaimynų 
akyse fcįivo jau beveik didvy
riu tapęs^ Jisai nakčia pradė
jęs belsti duris, šaukdamas: 
“Gaisras, gelbėkitės!” O kada 
gelbėjamieji išbėgo į gatvę, 
jisai apvogęs jų butą.

Gaisras apylinkėje • tikrai 
buvo lentų sandėlyje 871 Ro
gers Avę. Bet, sakoma, vyru
kas prsipažinęs pats, jį pade
gęs po to, kai jis buvo įsilau
žęs ten į raštinę. Raštinėje 
nieko nelaimėjęs, bet atsimi
nęs, kad jis galėjo ten palik
ti savo pirštų žymes. Pade
gęs tikslu tas žymes sunaikin
ti. Gaisras padaręs $50,000 
nuostolių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kadaise iš Karpavičiaus 
si d arė Karpius. Paskui
Karpius virto didžiausiu sme- 

! tonlaižiu. Smetoniniais Kauno 
banko litais jis čia leido laik
raštį ir piršo Amerikos lietu
viams smetoninį fašizmą.

Dabar tas pats Karpius mo
kina naujai atvykusius brolius 
apsidirbti su savo ilgomis, 
“nežmoniškomis’’ pavardėmis. 
Laukan turi eiti Keršulevičiai, 
Čebatarauskai bei Krunglevi- 
čiai. Jis tai vadina lietuvišku 
pavardžių “ atlietu vinimu”.
Smetona buvęs 
pradėjęs, bet jam 

f procesą davaryti
Laikas jį pabaigti 
koje sui naujaisiais 
tais!

Mes nesame tų ilgų ir “ne
žmoniškų” pavardžių patrio
tai. Kuriems tos ilgos uodegos 
nepatinka, gali jas nusikapoti. 
Tas blogesniais žmonėmis ne
padarys nė vieno, nors tas la
bai neigiamai atsiliepė ant 
Karpavičiaus.

—o—
Keista tik tas, kad S. Kar

pius Dirvoje pataria “tremti
niams” nepamiršti savo senų
jų pavardžių. Visus dokumen
tus su jomis reikia 
paslėpti ir 
“reikalinga 
žus.-”

Sugrįši

tą darbą 
nepavykę 

iki galo, 
čia Amei’i- 

imigran-

atsargiai 
laikyti. Tas bus 

Lietuvon sugrį-

Lietuvon, susigrą
žinsi uodegą prie savo pavar
dės, ir vėl galėsi būti smeto- 
nininku.'Tikrai įdomus 
piauis patarimas.

Kar-

New Yorko busų vairuoto
jai skelbs streiką gruodžio 1- 
mą jeigu pirm to /irmos nebus 
su jais susiderėjusios.

Gražiausias apšvietai 
tarnavimas tai gavimas 
vei naują skaitytoją.

pasi-
Lais-

Tūkstančiams Harlemo gy
ventojų gręsia benamystė dėl 
to, kad biednuomenėš apgy
ventame plote visus namus 
nori nugriauti tam tikslui, 
kad ten pastatytų 'aukštomis 
ren domis projektą.

Gyventojai prieš tai kovoja, 
Tačiau ta kova jiems dalinai 
paralyžiuojama tuomi, kad 
valdininkai, norintieji kompa
nijoms pataikauti, gudravoja. 
Jie, šalina gyventojus ne visus 
kartu, bet parenka po kelis 
namus, paskelbia juos nebe
tinkamais gyventi, 'reikalin
gais tuojau- uždaryti.

Gyventojai
sutinka, kam dauguma 
sančių namų, 
su r senmiestyje, 
tinkąmi gyventi
šeitų, jeigu būtų, 
Bet jie parodo, kad spėka ir 
prievarta jų iš ten iškrausty- 
mu nesuteikiama jiems namu.

Organizuoti ren d aun ink ai 
ir darbininkų partijos vadovy
bė pasiūlo tokią išeitį. Jie sa
ko: Lame pat plote ir visur ki
tur yra ir tuščių vietų. Pasta
tyk ite tose vietose namus pir
miausia. J tuos naujus namus 
įleiskite gyventojus iš blogiau
sių namų. Tuos nugriovus, 
statykite kitus ir taip proble
ma išsiriš be šalinimo šeimų 
iš namų į gatvę.

Tos susiedijos gyventojai 
taipgi reikalauja, kad ten bū
tų statomi toki namai, į ku
riuos tame plote gyventojai iš
galėtų sugrįžti. Tūli ten yra 
gyvenę per dešimtis metų. 

I Ten pat apylinkėje randasi 
daugelio jų darbai. Ten visa 
jų šeima, giminės, draugai, 
bažnyčia, draugija, klubas. 
Jie niekur toli iš ten nenori 
išeiti. Biednuomenei, kuri ne
turi ištekliaus važinėti bran
giais fėrais, privertimas išsi
kraustyti j tolimą miesto kraš
tą ar į užmiestį pasidaro veik 
artimas deportavimui, atskyri
mui nuo visų ir nuo visko. 
Bet...

Kerštingas vaikėzas 
pašovė kitą jaunuolį

/•

Penkiolikos metų vaikėzas 
Bronxe pašovė 17 metų am
žiaus studentą William Nal
bach. Studentas pasveiksiąs.

Areštuotas šovėjas ir penki 
kiti jaunuoliai. Išsiaiškino, 
kad viena gauja palaidų vai
kų buvo susipykusi su kita 
gauja dėl dviejų berniukų, tų 
grupių lyderių, susikirtimo. 
Jie bandę atkeršyti tam, ant 
kurio ’ buvo supykę. Tačiau 
pašautasis smūgį--.gavęs per 
klaidą, nieku nebuvęs surištas 
su gauja, šbvėjai jo nepažinę, 
paskaitę už savo priešą. Paga
liau, vaikams juk nedaro di
delio skirtumo, kam jie patai
kys, kada šautuvai ir šaudy
mas i žmones dabar taip ma
doje.

New Yorko telefonistai 
gavo algų priedą

New York Telephone Co. 
darbininkai Didžiojo New 
Yorko srityje išsiderėjo iš fir
mos kontraktą vieneriems me
tams. Firma sutiko pridėti po 
$2 iki $5 per savaitę algos.

Sutarties sąlygas dar turės 
užginti darbininkų susirinki
mai. Taip pat turės gauti ir 
valdinės Algoms Stabilizuoti 
Tarybos užgyrimą. ,

Ši sutartis (jeigu bus už- 
girta) paliečia 18,000 darbi
ninkų, organizuotų į' nepri
klausomą United Telephone 
organizaciją. Jiems laimėjus,

Po priedanga šalinimo lau
žynų, šioje srityje slypi ir po
litinis tikslas. Juk net pavir
šutiniai pažvelgus darosi keis
ta, dėl ko šiuos žmones nori
ma išvaryti kur nors kitur, o 
į tą vietą atkrauštyti būrį po; 
niško svieto, kuris išgali gy
venti bile kur kitur. Priežas
tis yra tokia:

Greta patogumo vietos čia 
apsigyventi tūliems politikie-' 
riukams ir jų prieteliams, šis 
platus biednuomenėš distrik- 
tas pasidarė politikieriams 
pavojingu. Nežiūrint, kaip jį 
perdalinėja ir skaldo pirm 
rinkimų, neliko galimybių jį 
neįmatomai perdalinti kitaip, 
kaip tik išvedimu iš čia vieti
nių, o įvedimu čion nemažai 
gyventojų su/ skirtingais poli
tiniais interesais. Kitaip kas 
rinkimai čia susidaro pavojus, 
kad darbininkai ir tautinės 
mažumos gali išrinkti savo 
kandidatus. ' ■

Taigi, šios srities gyventojai 
žino, su kuo turi 
no, kad
jie yra pasiryžę kovoti. Yra 
pasiryžę apginti savo teise tu
rėti butą. K-nas.

jiems reikalingas, 
žinote, kad reika-

laiške rugsėjo 30-tą

Šeima palikta alkiui

mili-

reikalą. Ži-
kova bus sunki, bet

Pajūriečių viršininkai 
pašaukti teisman

Mrs. Rosa Viruet priešinosi 
prašai inįmui jos su 8 mažais 
vaikais iš buto. Dėl to ji buvo, 
areštuota ir padėta į Bellevue 

į ligoninės proto ligoniams sky- 
I rių, tyrinėti jos protą. Kada 
1 daktarai pripažino ją esant 
į sveika, ji kaltinama “užpuoli- 
j me” ant šalintojų jos iš buto. 
I O labdarybės įstaiga sustabdė 
jai ir vaikams pašalpą.

Ją apginti teisme sutiko 
j darbietis Mankei Medina, nes 
1 ji neturi iš ko pasisamdyti ad- 
i vokato. Taipgi ALP masinia
me mitinge pareikšta protes- 

i tas prieš šeimos persekiojimą. 
Mitinge, įvykusiame Harleme,

kaltina, 
neteisin- 

n u sukti

Michael

Du International Longshore- ;
men’s Association viršininkai . dalyvavo 1,000 vietinių gyvon- 
ir du nariai pašaukti į grand 
d žiū rėš teismą. Juos 
kad jie valdžiai teikę 
gus raportus tikslu 
taksus.

Vienas pašauktųjų,
Clemente, yra kartinamas su- 
falsifikavime statemento tam, 
kad' galėtų vieton reikiamos 
sumokėti $12,321 taksų bilos 
temokėti tiktai $250. Clemen
te yra newyorkiecio 856 loka- 
lo biznio agentas .

Edward Florio, ILA orga
nizatorius uosto / 
šone, kaltinamas 
priesaiką. Jisai 
kad jis negaunąs
nuo Hoboken prieplaukų fir
mos, o esą parodymų, kad jis 
gavęs.

Panašiais "kaltinimais —už 
melagingą liūdymą po priešai; 
ka — pašaukti teisman Cle- 
mentės lokalo nariai Thomas 
May ir James A. Taylor.

New# Jersey 
už kreivą 
užsigynęš, 
mokesties

New Yorke gesinant gaisrą 
tapo sužeisti 5 gaisrageslai. 
Butą padegę degtukais žais
dami, vaikai. Dešimties šeimų 
butai, rakandai ir drabužiai 
tapo apžaloti: vieni ugnimi, 
kiti dūmais, treti vandeniu.

tikimasį; kad to paties parei
kalaus visi Bell telefonų siste
mos darbininkai po visą šalį, 
organizuoti į 7 skirtingas ne
priklausomas unijas. Jų skai
čius siekiąs 80,000 .

tojų, kurie geriausia žino tos 
ir kitų biednuomenėš šeimų 
padėtį.

Margaret Morrison, 11 me
tų, prasišalino iš namų Bron- 
xe po apsibarimo su patėviu. 
Policijai- įsakyta jos ieškoti. 
Atrodanti suaugesnė, kaip 14 
metų.

Daniel J. Tobin, Inter
national Brotherhood of 
Teamsters unijos prezi
dentas, aną dieną Los 
Angeles mieste pareiškė: 
“Šis Korėjos karas yra 
labiausia apgailėtinas j- 

vykis Amerikos istorijoje.” 
Dar ir jis pridūrė, kad- 
“šito konflikto niekas ne-, 
supranta.”

TOOL MAKERS. Tool Makers 
apprentice. Machinists. Lathe Oper
ators. High rates. Good working 
conditions. Paid holidays and vaca
tions. Long program. Apply;

H. & H. AVIATION
314 Parker Ave., Woodlynne 

Emerson 5-7088 
Mr. Walter Hajduk.

(220-222)

MACHINISTS. SCRAPERS. FIT
TERS. ENGINE LATHE. PLANER 
OPERATORS.

Steady interesting work; conve- 
venient location. Experienced' in 
building machinery. Fino ' 
conditions. Good wages, 
phono. 
SHARPE MACHINE TOOL CORP.

36 S. Delaware Ave., 
WA. 2-2030 for appointment 

(221-223)

(220-221)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

lapkričio 12 d.,,7:30 v. vak., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Visi nariai dalyvau
kite, nes turėsime prisirengti mūsų

working i parengimui, kuris jvyks 23 d. lap- 
Apply or ■ kričio.

Valdyba.
(220-221)

REIKALAVIMAI

i

I

PRESSMEN
Webb & Sheet F ecd

Rotary Men 
have several fine openingsWe 

with steady work in the offerings. 
Any competent, pressmen may apply 
to:
CUNEO EASTERN PRESS;

Erie Ave. & G Street 
Philadelphia, Pa. (34) 

(221-224)

Reikalingas patyręs • prosytojas; 
geros rūšies vyriškų kautų. Nuola
tinis darbas. MARKOWITZ, 17 E. 
16th Si., New York City, N. Y.

(220-224)

Ine. Dr. A. Petriką
ROUGH WOOL SPOTTER. 

Steady imsit ion; good salary; 
working conditions. Apply in Ad .a ../io4 11»* 1 n
N.
N.

good 
per- 

' Moorestown Steam Laundry, 
Washington Ave., Moorest own,

(221-223)

PHOTOGRAPHERS. PROOF 
PASSERS. Exp. only. Finest Quali
ty work in town. Up to 26% com- 
mision. All the work you can handle. 
There is not a better deal anywhere. 
Call MI. 4-8171. Ask for Mr. Ka'y. 

.(221-223)

HELP WANTED—FEMALE

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

(216-222)

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. 41 li St. See 
Mr. Goldress.

(215-221)

Housework; general, settled re
liable woman. Must be fond of chil
dren. Steady position; good salary 
and nice home for right woman. 
Phone Whitemarsh 8-3198 after 6 
P. M.

(221-223)

MALE and FEMALE

MAN & WIFE. Cooking, house
work, houseman; butler. Little 
driving. Refined, reliable; A-l re
ferences. Live in. Phone TE. 9-4210. 

(221-223)

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

ĮJARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę BarbenaiK 

I 4.------

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

-—už griežtai žemas1 kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288
a- <3

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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