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Mirė Philip Murray, CIO 
prezidentas. Kova eina už .jo 
vietą. Nori .jos automobilistu 
unijos prezidentas Reuther ir 
CIO organizacinis direktorius 
Haywood. • Vienam ,ių turės 
atitekti ta šilta vieta ir dide
lė garbė.

★

Murray karjera darbininku 
judėjime buvo ilga ir garbin
ga. Tik paskutiniais keletu 
metu jis ją sugadino, nusmai
lino. Sunku pasakyti, kas atsi
tiko su jo galva, kai jis pra
dėjo terorizuoti pažangesnes 
unijas. Išmetė iš CIO vienuo
lika unijų su milijonu narių. 
Darbavosi, tartum būtų buvęs 
samdytojų pasamdytas.

Jo nelaimė buvo, kad jis su
sidėjo su reakciniu elementu.

jam ir galvą susuko ir 
' barjerą suteršė.
b *

Jau ir taip nemažai bėdos 
turi mūsų merginos su gavi
mu vyrų, nes jų daug dau
giau, negu vaikinų. Bet <Štai 
joms dar kita nelaimė. Po vi
sus pasaulio kampus Afrierika 
turi išmėčius būrius jaunų vy
rų kareivių uniformoje. Nebū
tų jie vyrai, jeigu, ten progo
mis nesinaudotų. Pasekmės 
keistos. Jie įsimyli ir apsive
ja. Tik vienoje Vakarinėje 

I Vokietijoje kas mėnuo apsive
ja po penkis šimtus amerikie
čių su vokietėmis.

Ką darys ir kur dėsis mūsų 
merginos ?

Nuolat pasikartojančios ka
linių riaušės kelia gerų žmo- 
Tnių galvose nerimai Kas nors 

¥ yra bloga ir kas nors reikia 
daryti.

Kalėjimuose per daug va
gių. Ir aš nekalbu apie tuos, 

k kurie už vagystes nubausti ir
> sėdi kalėjimuose. Per daug
r vagių, sukčių, kyšininkų kalė-

* j imu priežiūroje ir tvarkd a-
rystėje.

Jie suvagia kaliniams ski
riamą maistą ir pinigus. Kali
niai negauna to, kas jiems pri
klauso.

Kita priežastis: užveizdų ir 
sargų žiaurumas. Kaliniai ne
belaikomi žmonėmis.

Yra dar ir trečia priežastis. 
Osborne Association, kuri sie
kia kalėjimų sistemą refor
muoti, tvirtina, kad nedarbas 

lyra didžiausia ir svarbiausia 
^jiaušių priežastis.

. Diena iš dienos, per ištisas 
savaites, per ištisus mėnesius 
ir net metus, dauguma kalinių 
neturi jokio užsiėmimo. Liūdi, 
kremtasi. Juk sveikas žmogus 
gali iš proto išsikraustyti arba 
desperacijon įpulti.

Taip ir atsitinka, labai daž
nai.

Mūsų rinkiminėje sistemoje 
nėra jokios demokratijos. Ab
surdas kalbėti apie demokra
tiją, .kai dvi partijos turi ir 
gali išleisti po penkiasdešimts 
milijonų dolerių rinkimų kam
panijai, o kitos partijos nega
li sukrapštyti nė šimto tūks
tančių dolerių per visą šalį.

Tai labai rūpi jau labai 
daugeliui žmonių. Vienu jų 

♦ yra Raymond Lonergan. Ge
ležinkeliečių organe “Labor” 
jig patiekia labai išmintingų 
patarimų. Skaitau aš juos ir 
juokiuosi: mūsų kapitalistinės 
partijos, demokratai ir repu- 
blikonai, žmogelį paskaitys 
iš proto išsikrausčiusiu.

LL Lonergano planas susideda 
Jtik i§ trijų punktų.

Pirmas, valdžia turi rinki
mines kampanijas finansuoti 

' ir skirti po lygią sumą visoms 
partijoms, tiek didelėms, tiek 
mažoms.

Antras, laikas ant radijo ir

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejl
— i ■ ■ a

TVIRTINAMA, KAD IŠSPROGDINTA PRAGARINE H-BOMBA
<ONTESTAS

Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų
Kontestantu stovis šiandien yra toks: •

Sprogimas buvo 5 kartus ’ 
smarkesnis, negu A-bombos; 
sudegino pačią salos žemę

Maskvos Pravda aiškina, 
kaip Trumano demokratai 
prakišo rinkimus

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
plačiau dėsto redakciniame 
straipsnyje, kodėl Trumano 
demokratai pralaimėjo pre
zidentinius rinkimus;- sako:

—Amerikos piliečiai bal
savo ne tiek už Eisenhowe- 
rį (republikonų kandida
tą), kaip prieš Trumaną ir 
io valdžią, kurią amerikie
čiai laiko atsakingą už Ko
rėjos karo iššaukimą, tiž 
aukštas kainas ir taksus, 
už suktybes ir parsidavi
mą valdinėje, dem o k r a t ų 
mašinerijoje.

Demokratų pralošimas 
tiesiogiai pareina iš to, kad 
buvo subankrutavus visa 
užsieninė ir naminė Truma
no demokratų politika.

Trumano valdžia padėjo 
savo politikos pamatau 
ruošimąsi naujam pasauli
niam karui ir to karo už
kurini ą.—

Eisenhoweris, pradėda
mas rinkiminę savo kampa
niją, iš pradžios taip pat 
smarkiai kalbėjo už karą. 
Bet. pamatė, jog Amerikos 
žmonės priešinasi karui, 
todėl jis pakreipė savo kai-

Pasidavė 2 berniukai 
po sesutės nušovimo

New York.—Bežaidžiant 
su šautuvu, Daniel Feiler, 
13 metų berniukas, pereitą 
penktadieni nušovė sesutę 
Marioną, 11 metų. Nusi
gandęs Daniel tada pabėgo 
su broliuku Barry, p metų 
amžiaus, ir slapstėsi, iki 
Fort Lee, N. J., pasidavė 
policijai. Jiedu sekmadienį 
pasidavė, kai pamatė laik
raštyje tėvų atsišaukimą:

“Grįžkite namo, vaiku
čiai. Mes mylime jus ir 
rūpinamės jumis. Jūsų mo
tina serga. Jūs jai reika
lingi. Viską jums atleidžia
me.”

Pirm pabėgant, vyresny
sis brolis pasiėmė $150 tėvo 
pinigų.

Dabar jiedu traukiami į 
mažamečių nusidėjėlių teis
mą, v

Nairobi, "-Kenya. — An
glai teisia 8 negrus už tai, 
kad jie užmušę tautinį sa
vo vaduką Waruhiu, kuris 
smerkė negrus už, maištą 
prieš anglus.. Vadukas šau
kė klausyti anglų vyriau
sybės.

televizijos turi būti padalintas 
tarpe visų partijų lygiai ir ne
mokamai!

Trečias, valdžia turi atspau
sdinti brošiūra su visu kandi
datų paveikslais ir trumpomis 
biografijomis, ir ją išsiuntinė
ti visiems balsuotojams. Tegu 
pasiskaito ir nusisprendžia, 
kuris kandidatas jiems arčiau 
prie širdies.

bas antro n pusėn, ir jau 
ketino dėti visas pastangas 
Korėjos karui užbaigti. 
Tuo tikslu Eisenhoweris 
pasižadėjo ir pats Korėjon 
keliauti. Taip jis ir patrau
kė daugelį piliečių balsuot 
už jį.

Pravda nemato jokio 
svarbaus s.kirtumo tarp de
mokratu kandidato Steven- 
sono ir Eisenhowerio. Sa
ko, vienas, taip kitas pa
matiniai atstovauja tuos 
pačius didižojo kapitalo 
reikalus.

Pietų Korėjos tautininkai 
prašo Eisenhoweri padėt 
užkariaut Šiaurinę Korėjų

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkai sušau
kė apie 10,000 asmenų į 
masini susirinkimą. Kal
bėjo dešimtis, valdininkų, 
prašydami, kad greičiau 
atvyktų generolas Eisen
howeris, ir žadėdami atka
riau t nuo komunistų - liau- ! 
dimnkų visą Šiaurinę Korė- i

Kalbėtojai priešinosi de-1 
rybinei taikai su Šiaurinės 1 
Korėjos Liaudies Respubli
kai ir kartotinai užreiškė, 
jog atmeta dabartinę ' pa
liauboms skiriamą liniją, 
Baliai 38-tą paralelę, tarp 
Pietinės, ir Šiaurinės Korė
jos.

Tautininkų valdovai gy
rėsi, kad galėtų sumobili- 
zuot 2 milijonus savo ka
riuomenės, kurią ameriko
nai turėtų apginkluoti. Bet 
prašė, kad ir Amerikos ar
mija vis laikytųsi fronte 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus.

Anglai sumedžiojo dar 
1,600 Kenyjos negrą

Nairobi, Kenya. — An
glų kariuomenė ir policija 
per dieną suėmė dar 1,600 
negrų. Kaltina juos kaip 
įžiūrimus narius Man Mau 
organizacijos, kuri reika
lauja išvyt anglus laukan.

Anglai taip pat kalėjiman 
bruka visus, pas kuriuos 
randa priešingų jiems laik
raščių bei lapelių.

Fla. džiūrė išteisino 
negro nužudytoją'

Jacksonville, Fla. — Flo
ridos valstijos džiūrč ištei
sino šerifą W. V. McCalą, 
kuris nušovė negrą Samue
li Sheppardą ir sužeidė jo 
draugą Lee Irviną.

Tiedu negrai, kaltinami 
už “baltos, moteriškės prie
vartavimą,” buvo vežami iš 
vieno kalėjimo į kitą, šeri
fas kelyje liepė jiem išlipti 
iš buso ir tada šaudė.

savimai pereitą sekmadieni 
išrinko Graikijos ~ seiman 
227 atstovus feldmaršalo 
Aleksandro Papagoso fašis
tinės partijos, kuri vadina
si Graikų Sambūriu.

Prieš Papagosą išvien 
statė kandidatus buvusiojo 
premjero generolo Plasti
no “Progresyyė” Vidurio 
Sąjunga (lėtesnieji monar
cho - fašistai) ir Sofoklio 
Venizeloso liberalai. Jie 
gavo tiktai 55 vietas sei
me, pagal dar nebaigtus 
balsų skaičiavimus. Sei
mas susideda viso iš 300 at
stovų.

Už Kairiosios Demokra
tinės Sąjungos (EDA) kan
didatus paduota, daugiau 
kaip 10 procentų visų bal
sų, tai yra, apie tiek pat, 
kaip ir pirmesniuose rinki; 
muose. Komunistai rėme 
šią partiją.

Kariniai Amerikos pa
siuntiniai džiaugiasi atvi
rųjų' Papagoso fašistų 
laimėjimais. Tikisi, kad 
Papagoso valdžia dar 
aštriau persekios komu
nistinį graikų judėjimą 
ir smarkiau i ginkluos - šalį 
kaip Jungtinių .Valstijų

\
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M. Svinkūniene, Waterbury, Conn.....................1,301
Elizabeth, N. J., vajininkai .......................... 1,053
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P. Beeis F. Klaston, Groat Neck, N. Y........................................... 448
V. Smalsiienė, Detroit, Mich............................................................... 448
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V, Ramanauskas, Minersville, Pa.................................  210
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P. Šlajus, Eddystone, Pa.................................................................... 112
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Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa....................................................... 96
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J. Didjun, New Haven, Conn....................................  56
M. Slekicne, Gardner, Mass.................. '.............................................. 28
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A. Bražinskas, So. Boston, Mass.................. ,....................................... 28

Kaip matote, šį sykį didelis pakeitimas punktuose. 
Anksčiau buvo paminėta, kad koncerte gavome daug 

(Tąsa antrame pusi.)

Maršalo Papagos fašistai 
Laimi Graikijos rinkimus

Athenai, Graikija. — Bal- talkininką prieš Sovietų 
Sąjungą.

Papagosui laimėti padėjo 
naujasis įstatymas, kuris 
panaikina p r o p o r c i onalę 
atstovybę rinkimuose. Šis 
amerikonų įpirštas įstaty
mas tarnauja didžiosioms 
prtijoms prieš mažąsias.

(Graikija turi 7,109,000 
gyventojų ir 50,147 ketvir
tainių mylių plotą.)

Būriai republikonų prašo 
“(Ižiabų” iš Eisenhowerio

» '

New York. — Generolas 
Eisenhoweris, kaipo būsi
mas prezidentas, įsakė ati
daryti Commodore Kotely
je raštinę, kur prii'ms tūks
tančius republikonų prašy
mų duoti . jiems valdžios 
vietas.

Šį antradienį Eisenhowe
ris tariasi su prez. Truma- 
n.u Washington e apie svar
biuosius kariniai - politi
nius reikalus. Po pasitari
mų jis grįš NeW Yorkan.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
kad veikliai ginasi nuo 
amerikonų.

0

Washington. — Jūreiviai 
ir kiti kariškiai savo laiš
kuose tvirtina, kad lapkri
čio 1 d. buvo išsprogdinta 
pirmoji hydrogeninė - pra
garinė Amerikos bomba sa- 
liukėje, už 35 mylių nuo 
Enhyetok salos, Pacifiko 
vau deny ne.

Baisus sprogimas, sudegi
no visą matomąją žemę tos 
saliukės, turėjusios apie 3 
mylias ilgio ir apie ketvir
tį iki pusės mylios pločio. 
Saliukės vietoje po sprogi
mo buvo jau tik vanduo, be

Sudužus dviem kariniam 
lėktuvam Korėjoje, 
užmušta 57 amerikonai

Seoul, Korėja. — Kalnan 
sudužo karinis transporto 
lėktuvas, užmušant visus 
44 buvusius jame kariškius. 
Jis nešė atgal frontan ka
reivius iš Japoni jos, po ke
lių dienu atostogų.

Kitas • lėktuvas nukrito 
jūron ties rytiniu Korėjos 
krantu, pražudant 13 ame- 
rįkonų. Kiti 7 išgelbėti.

Dingo dar vienas lėktuvas

Anchorage, Alaska.—Be- 
manevruodamas dingo ar 
žuvo amerikinis lėktuvas 
C-119 Flying Boxcar su 20 
kariškiu. .

15 kitu lėktuvu ieško din
gusių jų Alaskoje, skraidy
dami per 100,000 ketvirtai
niu mvliu.

Gen. Vandenberg tarėsi 
su Čiang Kai-šeku

Tūpei, Formoza. — Ame
rikos oro jėgų vadas ge
nerolas Hoyt S. Vanden
berg lankėsi pas Čiang Kai- 
šeką, kinų tautininkų val
dovą Formozos saloje. Jie
du tarėsi apie naujus ame
rikonų ir čiangininkų pa
siruošimus prieš Sovietų 
Sąjungą ir Kinijos Liau
dies Respubliką.

Vandenbergas taip pat 
apžvalginėjo kapines ame
rikonų stovyklas Japonijoj 
ir kitur Pacifiko Vandeny
no srityje.

\---------------------

Pa. teisinas atmetė 
Nelsono apeliaciją

Pittsburgh. — Aukštes
nysis Pennsylvanijos teis
mas atmetė St. Nelsono 
apeliaciją.
Nelsonas, vakarinės Penn

sylvanijos komunistų vado
vas, yra nuteistas 20 me
tų kalėti pagal valstijos 
įstatymą “prieš maištinin
kus.” /

Nelsonas pareiškė, j-og 
“žmonės atmes tuos Plie-
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’ jokių žemės ženklų. •
United Press teigia, kad 

sprogimas buvo 5 sykius 
smarkesnis, negu paprastos 
atomų bombos.

Pirm darant eksploziją, 
i kariniai laivai buvo nusiųs- 
i ti 30 iki 35 mylių tolyn.
Jūreiviai buvo aprengti 

i specialiais drabužiais, sau
gančiais nuo pavojingų 
sprogimo spindulių bei ato- 

; minių dulkių. Jie taip pat 
! buvo užsidėję tamsius aki- z 
nius. Už 10 sekundų pirm 

i sprogimo buvo per radiją 
pranešta, kad jie nusi- 

i kreiptų j priešingą pusę 
nuo sprogimo ir užsimerk
tų, idant jo šviesa nepaga
dintų regėjimo.

Bet ir pro juodus akinius 
I jūreiviai matę neapsako; 
mą sprogimo šviesą, dešim
tį kartų stipresnę už sau
lės spindėjimą, ir jutę karš
tį, būdami už 30 - 35 mylių 
nuo eksplozijos. , 

“Sprogimo liepsna buvo 
apie dviejų mylių pločio ir 
pakilo 5 mylias aukštyn. 
Taip tesėsi per 7 sekundas. 
Tada mes pamatėme tūks
tančius tonu žemės lekian
čius tiesiog į padangę.”

Bent trys mačiusieji pra- 
jiešė, kaip sprogimas sunai
kino visa saliukę. Vienas 
sako:

“Visa saliukė pradėjo 
degti skaisčiai raudona 
šviesa. Degė per šešias va
landas. Sudegė ne tik pal
mių medžiai, bet ir pati že- 

i mė, taip kad dingo visa 
■ saliukė.” 

Washington.— Gordonas 
Dean, pirmininkas valdinės 

' Atomų Jėgos Komisijos, 
pranešė; jog padaryta “sėk
mingi bandymai link hy- 
drogeninės bombos išvysty- 

I mo;” bet dar nesakė, ar jau 
I išsprogdinta tokia bomba.

—Chicago. — Profesorius * 
Haroldas’C. Urey, įžymus 

; atominis mokslininkas, pa
reiškė: “Pranešimai rodo, 
kad sėkmingai išsprogdinta 

į hydrogeninė bomba.”

; Ta pati kruvina Korėjos 
kalnu istorija ę -

Korėja. — Ketvirtadienį 
Šiaur. Korėjos liaudininkai 
užėmė strateginį Pinpoint 
kaina, viduriniame fronte. ' 
O penktadienį amerikonai 

į siu savo talkininkais, Pieti
nės Korėjos tautininkais, 

i vėl atgriebė tą kruviną 
! kalną, kuris jau 29 sykius 
ėjo iš vienų rankų į kitas.

Kiekviename žygyje žū
va šimtai kareivių iš vienbs 
bei antros pusės.

no Trusto s p r e n d imus” 
prieš jį.

ORAS.—Lietus ir nešalta.
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RAUDONBAUBIŲ AUKA
ŽYMUS JUNGTINIŲ TAUTŲ pareigūnas, buvusiojo 

generalinio sekretoriaus Trygve Lie padėjėjas, Abraham 
H. Feller, iššoko pro langą iš 12-to aukšto, name, kur 

‘jis gyveno, ir nusižudė.
; Pats Trygve Lie sako: Fellerio mirtis yra pasėka tų 
;šmeižtų, tų aštrių, puolimų, kuriuos senato komitetas, 
t vadovaujama McCarr&no, veda prieš amerikiečius, tar- 
(liaujančius Jungtinėse Tautose.

Nors pats Felleris nebuvo tiesiogiai “tiriamas,” ta
pčiau netiesiogiai jam teko nemaža ir tai privedė jį prie 
Tnervų -sukrikimo. Jis matė, kaip senatims komitetas 
^žiauriai puola kitus tarnautojus, kurių teises Feller gy- 
n.ė, kiek galėjo.

♦

; McCarrano komitetas, atsiminkime, skelbėsi ieškąs 
! Jungtinėse Tautose (jo būstinėje, tarp tarnautojų) ko- 
; munistų. Iš tikrųjų tam komitetui rūpėjo ir teberūpi 
’pulti, juodinti, žeminti kiekvieną amerikieti tarnautoją, 
’ kuris pritarė prezidento Roosevelto politikai, kuris ten 
buvo rooseveltinių pareigūnų pastatytas.

Atsiimdamas sau gyvybę, Abraham H. Feller, matyt, 
norėjo pareikšti protestą prieš tai, kas šiandien darosi 

;mūsų krašte, — pareikšti protestą prieš raudanbaubius, 
prieš ragangaudžius, prieš tuos, kurie ryžtasi sunaikinti 
kiekvieną, nepritariantį reakcijai.

Taip, Fellerio tragiška mirtis turėtų išjudinti kiek
vieną galvojantį žmogų, kuriam rūpi mūsų krašto atei
tis, tarti savo protesto balsą prieš tuos, kurių amatu be
liko kryžiavojimas pažangiau mąstančių žmonių.

JŲ TIKSLAI AIŠKĖJA
KAI GENEROLAS EISENHQWERIS rinkiminėje 

kampanijoje nuolat skelbė, kad jis, jei tik bus išrinktas, 
vylfs Korėjoj} užbaigimui ten karo, progresyviai žmonės 
sakė, jog tie pažadai yra šakėmis ant vandens rašyti.

Dabar, kail jau Eisenhoweris tapo išrinktas preziden
tu, zrepublikonų strategų tikrieji tikslai paaiški.

Štai, New Hampshire valstijos senatorius Styles 
Bridges parašė straipsnį į žurnalą American Mercury, 
kurį vėliau išspausdino Bostono dienraštis Globe.

Ką senatorius Bridges ten sako?
Paskaitykite:
“Korėjos karas nėra tiktai Korėjos karu; tai pasauli

nis karas...
“Taigi mes esame kare. Ir atrodo, kad mes būsime 

kare per daugelį metų. Naujai išrinktasis prezidentas 
bus karo prezidentas; mūsų ekonomija bus karo ekono
mija. Mūsų taksai bus aukšti; mūsų sūnūs bus verstinai 
imami militarinėn tarnybon; mūsų atsakomybės bus 
sunkios...

“Nei vienas atsakingas rcpublikonas ar demokratas, 
generolas bei admirolas, kiek aš žinau, neturi jokio pla
no karui baigti...”

Toliau: “Kadangi mes negalime pasitraukti į taiką, 
tai mes niekur negalime pasitraukti. . .”

KONGRESMANAS JOSEPH M. MARTIN, kaip, ži
nia, pirmininkavo republikonų suvažiavime, kur buvo 
nominuotas. Eisenhoweris. Martin, atrodo, bus Kongre
so žemesniojo buto pirmininku 83-čiame Kongrese. Taigi 
Martin—įtakingas asmuo, įtakingas politikierius repu
blikonų partijos viršūnėse.

Ką gi siūlo kongresman.as. Martin?
Jis siūlo, kad Eis.enhoweris kuoveikiausiai tartųsi su 

gen. MacArthuru,—tuo pačiu MacArthuru, kurį Tru- 
manas atšaukė iš vadovystės Korėjoje, o atšaukė dėl to, 
kad jis. norėjo pulti Kiniją ir plėsti karą be Trumano 
pritarimo.

Atrodo, jog ’Martin ir kiti jo bičiuliai turi parinkę 
MacArthurui kokį nors džiabą ministerijoje.

Tuo pačiu kartu tūli žurnalistai rašo, jog mūsų karo 
vadovybė Korėjoje rimtai svarsto, kad reikėtų į karą 
įtraukti Čiang Kai-šeko armiją, esančią Formozoje.

Sakoma, šis planas būsiąs pasiūlytas generolui Eisen- 
howeriui.

* TAIGI MATOME, “į kurį šoną vėjas pučia.” Republi- 
' konai kalba, — įimtai kalba, — ne apie karo baigimą, 
o apie jo plėtimą.

Tiesa, Eisenhoweris tuo reikalu, po jo išrinkimo, nie
kur dar viešai nepasisakė, ką jis darys. Bet jis darys 

' tąi, ko reikalauja’jo kolegos, ko reikalauja republikonų 
vadovai, su kūnų pagalba jis buvo nominuotas ir iš
rinktas.

Visa tai privalo priversti kiekvieną blaivai galvojanti 
. pilietį, kuriam rūpi taika, imtis už darbo.

Visa tai privalo verst kiekvieną taikos mylėtoją reika
lauti, kad mūšiai Korėjoje būtų sulaikyti, kad dėl belais- 

. vių apsikeitimo būtų tartasi vėliau, kad taika Korėjoje 
. būti) įvykdyta.

^Republikonų vadovų piktiesiems tikslams reikią pa
stoti kelią!
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Gelbėkime persekiojamus, ginkime
savo teises ir laisvę
Lietuvių Komiteto 
Gynimui Sveturgimių 
Atsišaukimas .

Jau yra apie 250 sve.tur- 
gimių nepiliečių suimtų de
portavimui. Tas skaičius 
kasdien didėja.

Gruodžio 24 ims galioti 
Walter - McCąrran įstaty
mas, kuris žiauriai palies 
sveturgimius juep.il i e č i u s, 
kuris taipgi padaro įsipilie- 
tinusius sveturgimius an
tros rūšies piliečiais; pilie
tybę jiems lengviausia ga
lima atimti.

Generalis prokuroras 
James P. McGranery, Wa
shingtone, paskelbė, jog pa
didinamas vajus areštavi
mui sveturgimių nepiliečių 

, ir nupilietinimui daugelio 
piliečių.

Detroite vienam jau at
imta pilietybė.

Chicagoj vienam atimta, 
kitam norima atimti.

Arši reakcija šioje šaly
je dar labiau siaučia. Jos 
aukbfhis jau tapo daugelis 
visuomenės veikėjų. Vieni 
jų kalėjimuose, kiti po kau
cija padėti.^ Nemažai mo
terų ir vaikų dėl to kenčia.

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

Lietuvių Komitetas Gyni

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

Komitetas ragina:
1. Visose didesnėse lietu

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

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

3. Siųsti konferencijai 
pasveikinimus ir finansines 
paramos nationalism ko
mitetui gynimosi bylų vedi
mui ir abelnąi kovai prieš 
deportavimų isteriją.

Kadangi kelionės daug 
atsieina, iš tolimesnių ko
lonijų užteks, po du ar vie
ną į nacionalę konferenci
ją; artimesnės kolonijos 
prašomos, daugiau pasiųsti.

Pat$ svarbiausias ■ lokali
nių konferencijų siekis — 
geriau susiorganizuoti gy
nimo darbui.

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

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

Lietuvių Komitetas
Gynimui Sveturgimių 

3116 Šo. Halsted St.
Chicago 8, Ill..

Geležinkeliu darbininkui 
sveikata Lietuvoje

Į mis.
Gimdymo skyriuje įdieg

tas psichoprofilaktinis gim- 
!dymo anestezijos metodas. 
I •

Gydant hipertonijos ligą 
ir skilvio opos ligą,, naudo- 

; jama miego terapija (gydy
mas miegu). Šių metodų 

i pagrindą taip pat sudaro 
1 Pavlovo mokslas.

Gydant tokius susirgi- 
I mus, kaip skilvio opos li
ga, bronchų astma, moterų 
ligos, plačiai praktikuoja
ma audinių terapija pagal 
akademiko V. P. Filatovo 
metodą (audinių skiepiji
mas).

Naudojama taip pat 
rentgeno terapija vėžio li
goms gydyti. Tam ligoni
nėje yra tobulas rentgeno 
aparatas “RUM-3,” paga
mintas Leningrado fabrike 
“Burevestnik.”

Plačiai praktikuojami fi
ziniai gydymo metodai — 
diatermija, kvarcas, šviti
nimas ult.ratrumpo s i o m i s 
bangomis, g a1.! v anizacija, 
ozokeritas (kalnų vaškas) 
ir tt. Tani ligoninėje yra 
įrengti specialūs kabinetai.

Puikiai įrengtoje van

VILNIUS. — Geležinkeli
ninkų ligoninė yra tankia
me pušyne Vilniaus pa- 

1 kraštyje. Aplink pastatus 
įveisti dekoratyviniai žoly
nai, visur gėlės. Ligoniai, 
kuriems tai leista, gali di
delę dalį dienos praleisti 
ore.

Tarybų valstybė sudarė 
geras sąlygas Lietuvos ge- 

i ležinkelininkų sveikatai ap- 
j saugoti. Tarybų Lietuvos 
i okupacijos metais hitleri- 
I niai grobikai sugriovė vi
sus geležinkelininkų ligoni- 

I nės pastatus. Jai atstaty
ti tarybinė vyriausybė asig- 

• navo milijonus rublių. Da
bar ligoninė, turinti tris 
šimtus vietų, yra viena ge
riausių Lietuvos sostinėje. 
Svarbiausiame jos korpuse 
yra chirurgijos ir ter.ap.eu- 
tikos skyriai, gituose į pa
statuose — akių, ausų ir 
kiti skyriai. Čia visur jau
čiamas rūpinimąsi? žmo
gaus sveikata. Palatos — 
aukštos, šviesios. Ligoniė- 
je įrengtas centrinis šildy
mas, liftai, ventiliacija, ji 
telefonizuota ir radiofikuo
ta. Veikia vandens gydy
kla, elektrokardiografijos 
kabinetas širdies indų sis
temos susirgimų ankstyva
jai diagnostikai, puikiai 
įrengtas fizioterapijos kal
binėtas. F u n k c i o n u o j a 
kraujo transfūzijos stotis. 
Ligonių dispozicijoje-—rau
donas^ kampelis ir biblio
teka su skaitykla.

Įgyvendindami didžiojo 
rusų mokslininko I. P. Pav
lovo idėjos, gydytojai-gele- 
žinkeljninkai įdiegė ligoni
nėje 'vadinamąjį apsaugos 
režimą, kuris ligonio psi
chiką apsaugo nuo erzinan
čių poveikių, čia pašalin- 

' tas triukšmas, telefono 
k skambėjimas, m e d i c i nos 
personalas ir ligoniai avi 
minkštomis šlepetėmis, įsa
kymai duodami ,pąšnibž.do-

dens gydykloje ligoniai 
naudojasi visokiausiais du
šais, gydomosiomis vonio
mis (spygliuočių, sieros 
vandenilio, angliarūgštės).
Ligoninės gydytojai, siek

dami patikslinti diag
nostiką, plačiai naudojasi 
patalogine - histologine, 
klinikine ir biochemine la
boratorijomis.

Tarybų šalyje medicinos 
pagalba teikiama ‘nemoka
mai. Kiekvienas darbo žmo
gus susirgęs gauna darbo 
užmokesnį pagal ligonio la
pą.

Tarybų valstybes rūpini
musi apgaubti, Lietuvos 
geležinkelininkai ir jų šei
mos gauna kvalifikuotą 
medicinos pagalbą.

Juos aptarnauja didžiai 
kvalifikuoti medicinos dar
buotojai. Greta prityrusių 
senų gydytojų, geležinkeli
ninkų ligoninėje dirba jau
ni -specialistai, baigę tary
bines aukštąsias mokyklas. 
Pacientai labai gerbia gy
dytoja-stomatologę V. Lu- 
kauskaitę, kuri 1949 metais 
baigė Vilniaus Valstybinį 
universitetą. Geležinke 1 i - 
ninku ligoninės vaikų sky
riuje sėkmingai dirba gy
dytoja - pediatrė L. Puzy- 
rienė, metais vėliau baigusi 
to paties universiteto me
dicinos fakultetą. Ligonių 
gerbiama yra jauna gydy
toja - ginekologė-E. Bun- 
dzienė, neseniai baigusi 
Kauno medicinos institutą. 
Geležinkelininkų ligoninės 
geriausių gydytojų tarpe— 
his.tologas - patologoanato- 
mas V. Namajukas. •

Vilniaus geležinkelininkų 
ligoninės atsiliepimų kny
goje yra daugybė padėkų 
už jautrų, rūpestingą elgi
mąsi. su ligoniais.

Štai ką, pavyzdžiui, joje 
rašo darbininkas - geležin
kelininkas Tamulev i č i u s. 
“Kai mane paguldė ligoni
nėje,* jaučiaus labai blogai, 
ir mažai betikėjau, kad iš
liksiu gyvas. Per trumpą 
laiką pasijutau gerai, o da
bar aš visiškai sveikas. Vi
suomet atsiminsiu gerą gy
dytojų bei medicinos seserų 
elgimąsi su manimi. Ligo
ninėje aš jaučiaus it gim
tajame name.”

Naudodamiesi priešaki
nės medicinos patyrimu, 
drąsiai įsisavindami nau
jausius mokslo pasiekimus, 
Lietuvos gydytojai ištiki
mai tarnauja liaudžiai, sau
godami tarybinių piliečių 
sveikatą.

N. Klimašauskas

Amerikonai paruošė karui 
dar 60,000 Pietinės 
Korėjos tautininkų

Korėja. —Amerikonai iš
lavino ir pilnai apginklavo 
dar 60,000 Pietinės Korėjos 
taųtin inkų . karui p ries 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus. Bet dėl to nebus 
mažinama amerikonų ka
riuomenės skaičius, sakė jų 
komandiėrius gen. Van 
Fleet.

KONTESTAS
(Tąsa nuol-mo puslanio) 

rezultatų ir prie progos bus paskelbta—tai jau ir čia. 
Tik reikia nekuriems iš mūsų turėti kantrybės,.

Į pirmą vietą siekiasi ’Elizabethas. Atnaujinimų ir 
aukų pridavė Antanas Stripeika. r -

Nevvarkas taipgi gražiai pasirodė. Dabar jau laimė
tojų skyriuje. K. Žukauskienė pridavė atnaujinimų ir 
aūkų.

Brooklyniečiams pagelbėjo R. Mizara ir P. Buknys su 
atnaujinimais ir aukomis.

P. Anderson, Rochester, N. Y., prisiuntė aukų ir at
naujinimų.

J. MocJ<aitis, Bridgeport, Conn., pridavė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. Tai graži pradžia.

Sekanti vajininkai pajdlo punktais su atnaujinimais 
ir aukomis: V. Smalstienė, Detroit. Mich., P. Beeis ir F. 
Klaston, Great Neck, N. Y., P. Šlekaitis, Scranton,, Pa., 
S. Penikauskas, Lawrence, Mass., J. Bimba, Paterson, 
N. J. ,

Naujai įstojo į vajų šie vajininkai bu atnaujinimais ir 
aukomis : L. Tilwick, Easton, Pa., A. Balčiūnas, Rich
mond Hill, N. Y., A. Apšegienė, Aubuną, Me., J. Kaz- 
mer, Pittsburgh, Pa., LLD 70 kp. (Geo. Stasiukaitis), 
Cliffside, N. J., M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa., ir F. 
Shimkienė, Kearny, N. J.

Aukų šį sykį gavome sekamai:
LLD 84 kp., Paterson, N. J. (per S. Wolf), $20. 1
Jonas Ragauskas, Shelton,, Conn., $13. B
Po $10: R. G. P., Pittsburgh, Pa., Walter ir Amelia^ 

Yuškevičiai, Woodhaven, N. Y., Mr. & Mrs. Walins, 
Stratford, Conn., J. Dainius; Flushing, L. L, J. Ažius, 
Edgewater, N. J., Domininkas Burba, Stamford, ConiL, 
Petras Poškaitis, Brooklyn, N. Y.

Po$8: L. Tilwick ir W. Lingvinas, Easton, Pa.
Po $5: J. Zabatko, Easton, Pa., A. Petrikonis, Stam

ford, Conn., Mary Kreivėnas, Brooklyn, N. Y., K. Pu
žauskas, Woodhaven, N. Y., Al ir Biruta Walins, Strat
ford, Conn., El. Jamack, Douglaston, L. L, J. Liūtas, 
Scranton, Pa., Trentono progresyviai, Senas elizabethie- 
tis, Juozas Ažys, Edgewater, N. J., V. Damošaitis, Eliza
beth, N. J., J. Palskis, Scottville, N. Y.

M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa., $4.
Po $3: T. Repšys, Brooklyn, N. Y., D. Tamelienė, 

Brooklyn, N. Y., V. Bačiulis, Rochester, N. Y., J. Purti- 
kas, McKees Rocks, Pa., Ch. Simaitis, Rochester, N. Y., 
Wm. Kisielius, Pittsburgh, Pa., M. K. P. K., McKees 
Rocks, Pa., Mrs. Anskienė, Brooklyn, N. Y., Anna Krus- 
man, Linden, N. J., P. Poškus, Elizabeth, N. J., U. Ma
thias, Scranton, Pa., M. Valatkienė, New Haven, Conn., 
A. Trepkus, Linden, N. J., K. Pociūnas, Elizabeth, N. J., 
J. Petchulis, Cliffside Park, N. J., W. Stasiukaitis, Fair
view, N. J., St. Rinkūnas, Easton, Pa., K. Denevičius* 
Cliffside Park, N. J., St. Sharkey, Eaiston, Pa., K. Ma^ 
žeikiene, Cliffside Park, N. J., K. Stepdnąitis, LewistoXl 
Me., G.. Bubliauskas, Dearborn, Mich., J. Kauceyicius* 
Pittsburgh, Pa., H. Lyben, Detroit, Mich., Mrs. M; Wild- 
ner, Lewiston, Me., Stanley Orda, Pittsburgh, Pa., J. 
Uraitis, Orlando, Fla. Iš Newark, N. J.: W. Morkus ir 
P. Skeberdis. Iš Nashua, N. H.: B. Mizara ir W. Sipu- 
liauskas. Is Great Neck, N. Y.: J..Kupčinskas, M. Ado
monis, J. Eimutis-Vizdzūnas ir O. Lukauskienė. Iš 
Kearny-Harrison, N, J.: V. Zelin, G. Kairis, P. Marsonas, 
J. Marcinkevičius ir J. Sikorskis.

Po $2: Konst. Sabaleskie, Elmhurst, L. L, V. Macy, 
Woodhaven, N. Y., J. Radzevičius, Maspeth, N. Y., J. 
Aukštinaitis, Fassett, Ont., Canada, Josephine Augutie- 
nė, Hampton, N. J., J. Pabijanskas, Rochester, N. Y.

Po $1: Is Rochester, N. Y.: Aug. Milčius, M. Wails ir 
J. Zinkus. Is Pittsburgh, Pa.: M. Kibartas, Dominick 
Sanda ir J. Paleckis. Iš Linden, N. J..: St. Milevas ir
M. Bakūnienė.—V."Žilinskas, Brooklyn, N. Y., A. Pliorai- 
tienė, Brooklyn, N. Y., E. Bakūnienė, Cliffside Park, N. 
J., P. Augutis, No. Haledon, N. J., A. Mičiulis, Kearny,
N. J.

Šie miestai stovi aukomis sekamai:
Brooklyn, N. Y................................... •.............$103.00
Waterbury, Conn.............................................. 87.71
Elizabeth, N. J................................................... 54.00
San Francisco, Calif.......................................... 50.00
Rochester, N. Y........................... •......... 48.50
Brockton, Mass.................................•................ 44.00
Pittsburgh, Pa...........................•..........................44.00
Camden, N. J......................  43,00
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y. *................  42.00
Hartford, Conn................................................... 35.50
Norwood, Mass. .. •..........................................  35.00
Bridgeport, Conn...........................................  34.00
Easton, Pa................../......................................... 30.00
Chicago, Ill........................,.. •.............   29.00
Portland, Oregon ..............  • 28.50
Detroit, Mich......................................................  28.00
Worcester, Mass................................. 26.00
So. Boston, Mass......................... :.................... 25.00 »
Binghamton, N. Y.......... •................................... 25.00
Faterson, N.' J............ .............. •...................... 24.00 J
Cliffside Park, N. J............................................ 23.00
Newark, Nfj. .. ............................................... 21.00
Scranton, Pa........................................................ 19.00
Great Neck, N. Y. ............. .........•. ?.................... 18.00
Lowell, Mass...................................  17.00
Baltimore, Md......................................   17.00
Kearny, N. J............ •........•...................................16.00
Shenandoah, Pa. ..  ..........................................  14.50
Philadelphia, Pa. .(.......................................... 14.00
Lawrence, Mass......................................•........... 12.00
N. Braddock, Pa. ...........     9.00
Haverhill, Mass. .................................................  9.00
Nashua, N. H........................................  6.00
Lewiston, Me.............. *......................................... 6.00 t
New Havęn, Conn.............................................. 6.00
Miami, Fla. ........   5.00
f<ew York City, N.. Y................... -............•...........3.00
Grand Rapids, Mich........ . . .........................  3.00
Bayonne, N. J............................  3.00
Cleveland, Ohio ..........................•..........................3.00
Hudson, N. H...................   3.00
Bridgewater, Mass...........................    3.00
Lawrence, Mass.......... ■.....................  2.00
Girardville, Pa........ . ..............................  2.00
Toronto, Canada ................................. . ...........;. 2.00

Širdingai dėkojame visiems už gražų pasidarbavimą, 
už aukas ir naujas prenumeratas. Dar laiko yra—pra
šome gauti'dienraščiui po vieną naują skaitytoją. Bej3L 
prašome atleisti už įvykusias klaidas, nors vengiant 
Kiek galėdami, bet kaip nors kartais ir įvyksta.

Dar nesame gavę gerų žinių nuo senų vajininkų. Ko
dėl laukiate? Prašome tuoj prisiųsti savo dai’bą—už 
tai jums busime labai dėkingi už kooperavimą.

z Laisves
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Philadelphia, Pa

(Tųsa)
Legaliau jei ji kenčia, ta kvailė, ji pati 
j|t<alta! Kodėl ji visuomet taip juokingai 

rimta?
(Taip galvojo jie visi.)
Aneta pagaliau pasitraukė iš kovos . 

lauko. Silvi su Tūli jo ruošė gyvųjų pa
veikslų vakarą, kur turėjo pasirodyti vi
soje savo grožybėje ji ir dar keletas ki
tų... (Ji vaidino mažutę Paryžiaus ma
gę, mokėjusią su gabalėliu medžiagos 
pavirsti visa eile “dublikatų”, vis gra
žesnių už originalą, bet, papildymui, jie 
darė jį dar žavingesnį negu jie visi, nes 
jis visus juos talpino savyje)... Bandyti 
su ja kovoti šitoje plotmėje Anetai būtų 
buvusi pražūtis. Ji tai perdaug gerai 
žinojo: iŠ anksto ji buvo nugalėta; o kas 
būtų po to? Ji atsiprašė pasiliekanti 
šalia puotos, teisindamasi savo sveikata: 
bloga veido išraiška buvo pakankamas 
įrodymas. Tulijo visai nesispyrė. Tik 
atsisakiusi ji dar labiau nusiminė, padė
jusi visus kovos ginklus. Jei ir beviltiš
ka, pati kova vis dar lieka viltimi. Da
bar ji turėjo palikti Tulijo ir Silvi vienu 

Ui u gerą dienos dalį. Ji prisivertė sekti 
d^isas repeticijas, norėdama jiems truk
dyti. Ji jiems beveik netrukdė. Grei- . 
' Čiau ji juos tik pastūmėjo, — ypač tą 
akiplėšą, kuri dešimt kartų liepė kartoti 
sceną nualpusios odalisės, kurią pagro
bė tamsios ugnies akių baironiškasis pi
ratas, grieždamas dantimis, pražūtin
gas, klastingas, pasiruošęs pulti lyg ja
guaras. Jis taip vaidino, lyg būtų keti
nęs ugnimi ir krauju užlieti visą Palace- 
Hotel. Silvi gi būtų išmokiusi ir dvide
šimt tūkstančių mahometoniško rojaus 
angelų, pešiojančių rojuje Pranašo barz
dą. *

Atėjo vaidinimo vakaras. Aneta, pa
sislėpusi paskutinėje eilėje, entuziazmo 
įkarštyje pamiršta, negalėjo išbūti iki 
galo. Ji išėjo kankindamas!. Galva jai
įkarštyje pamiršta, negalėjo išbūti iki 

Galva jai 
degė. Burnoje buvo kartu. Ji springo 
savo skausmu. Paniekinta meilė raižė

Ji išėjo į pievas, kurios supo viešbutį, 
bet negalėjo nutolti; ji vis suko aplink 
šią iliuminuotą salę. Saulė jau buvo 
nusileidusi. Atslinko tamsa. Gyvuliš
kas instinktas pavydžiai suuodė duris, 
pro kurias tikriausiai išeis abu. Mažos 
šoninės durelės, kurios leido aktoriams, 
nepereinant salės, pasiekti drabužinę ki
tame namo sparne.

Iš tikrųjų jie išėjo; ir, nebeeidami to
liau, gaišo, kalbėdamiesi pievos šešėlyje. 
Pasislėpusi už wrumo, Aneta girdėjo Sil
vi, kuri juokėsi, juokėsi...

— Ne, ne, ne šią naktį! .
Tulijo spyrėsi:
— Kodėl?
— Pirmiausia, aš noriu miego!
— Miegui laiko užteks!
— Ne, ne, niekad neužteks!..
— Gerai, tai sekančią naktį.
— Kitas naktis tas pats. Be to, nak

tį aš ne viena. Esu saugoma!
— Vadinas, to niekad nebus?
Ir toji padauža Silvi atsikirto, trūkda- 

ma juokais:
— Bet aš nesibijau dienos! O jūs, jūs 

jos bijotės?..
Anetta nebegalėjo daugiau klausyti. 

Pasišlykštėjimo, pykčio ir skausmo vie
sulas ją nunešė naktį į laukus. Gal bu
vo girdėti jos pamišusio bėgimo triukš-. 
mas. Bet jai jau neberūpėjo, ar kas gir
dės, ar ne. Niekas jai nebeturėjo reikš
mės. Ji tik bėgo, bėgo... Kur? Ji to ne
žinojo. Ji ir niekados nesužinojo. Ji bė- 

. go naktį vaitodama. Ji nieko nematė 
priešais save. Ar ji bėgo penkias minu
tes, ar dvidešimt, ar valandą? Ji niekad 
to nesužinojo... Bėgo tol, kol, užkliuvusi 
koja už šaknies, išsitiesė visu ūgiu, atsi
trenkdama kakta į medžio kamieną... 

’ Tada suriko, sustaugė prigludusi burna 
prie žemės, lyg sužeistas žvėris.*

Aplinkui ją naktis. Dangus juodas, 
be mėnulio, be žvaigždžių. Žemė be ato
dūsio, be vabalėlio garso, nebylė. Tik per 
akmenukus čiurlena vanduo, sunkęsis 
lies šaknimis nunykusios eglės, į kurią 

jfltfatsimušė Anetos kakta. Ir iš gilumos 
tarpeklio, skrodusio stačią aukštumą, 

'kilo žiaurus staigiai krintančio vandens 
grūmojimas. Jo vaitojimas maišėsi su 
vaitojimu sužeistos moters. Tai buvo 
lyg amžinasis žemės lamento.^

Kol šaukė, ji nieko negalvojo. Kūnas,

traukomas verksmo mėšlungių, išsilais
vino iš skausmo naštos, kuri jį slėgė die
nų dienas. Siela tylėjo. — Kūnas, pa
vargęs, paliovė Vaitojęs. Tada į pavir
šių iškilo sielos skausmas. Aneta susi
vokė esanti palikta. Ji buvo viena ir 
pažeminta. Jos minčių ratas toliau ne
siekė. Ji nepajėgė sutelkti išblaškytos 
jų kaimenės. Ji neturėjo jėgų pakilti. 
Išsitiesusi ji atsidavė žemei,J O! jei že
mė būtų panorusi ją paimti! Krioklio 
grūmojimas kalbėjo, mąstė už ją.
/ Jis plovė jos žaizdą. Po kažkiek laiko 
(laikas, be abejo, buvo ilgas) trukusios 
bejėgės kančios Aneta pamažu pakėlė 
savo sužeistą kūną. Pramušta kakta 
smarkokai skaudėjo; rūpestis šiuo blo
giu lengvino jos mintis. Taip ji liko be
sėdinti, suėmusi smilkinius ir akis savo 
šlapiais delnais; ji jautė, kaip smelkiasi 
gilyn šis ledo grynumas. Ir štai ji pasi
darė savo skausmui tolima... Ji žiūrėjo į 
jį vaitojantį lyg į svetimą; ji jau nebe
suprato tų šėlimų prasmės. Ji galvojo:

“Kodėl?.. Kuriems galams?.. Argi tai 
verta?..”

Nakties tamsoje krioklys kalbėjo:
— Beprotybė, beprotybė, beprotybė... 

viskas tuštybė, viskas niekai...'
Aneta šypsojosi karčiai, su gailesčiu:
“Ko gi aš norėjau?.. Aš netgi to nebe- į 

žinau... Kur gi ji yra, ta didžioji lai
mė?.. Tegu ją ima sau, kas nori!.. Aš 
dėl jos nesiginčysiu...”,

Staiga ir vėl užplūdo vaizdai tos lai
mės, kurios ji vis dėlto buvo norėjusi, ir 
šiltos bangos geismų, kurie apvaldė jos 
kūną, — nors grotas tai ir neigė, — ir 
dar ilgai jį laikys apvaldę. Aštrių savo 
pentinų išbrėžta vagą jie vilko paskui 
save pavydulingų šėlimų pelėsius... Ji 
pakėlė tą antpuolį tyloje, susigūžusi, lyg 
po praūžiančio vėjo sparnu. Paskui, pa
keldama galvą, ji garsiai tarė:

— Aš klystu... Silvi labiau mylima... 
Tai teisinga. Ji labiau tinka meilei. Ji 
daug gražesnė. Aš tai žinau ir myliu 
ją. Aš ją myliu už tai, kad -ji tokia. Aš 
turėčiau džiaugtis jos laime. Aš esu sa
vimyla... Bet kodėl, tik kodėl ji man me
lavo? Visa kita, tik ne tai! Kodėl ji 
mane apgaudinėjo? Kodėl nepasisakė 
man atvirai, kad jį myli? Kodėl ji elgė
si su manimi kaip priešas?.. A! O pas
kui, visi tie dalykai, kurių aš taip norė
čiau nematyti, kurie nėra nei labai šva
rūs, nei labai geri, nei labai gražūs1!.. Bet 
tai ne jos kaltė. Iš kur ji gali žinoti? Ko
kį gyvenimą nub pat vaikystės reikėjo jai 
gyventi!.. O aš, argi aš turiu teisę jai 
priekaištauti? Argi aš buvau atvira?.. 
Tai kas buvo? Tai, kas yra.!.. Aš puikiai 
žinau, kad tai vis dar čia... ,

■ Ji atsiduso pavargusi. Paskui tarė:
— Eikime, reikia baigti !’ Aš esu vy

riausioji. Ir vis tik aš kvaliausia! Tegu 
Silvi būna laiminga!

Pasakiusi “Eikime”, ji pasiliko dar 
kurį laiką nejudėdama. Ji klausėsi ty- ' 
los ir svajojo, kramtydama sudraskytų 
pirštų sąnarius. Po to atsikvėpė tylėda
ma ir pradėjo eiti. *

Ji grįžo nakčia. Mėnulis jau turėjo 
patekėti; jo dar nesimatė, bet iš už .aki
račio, iš tamsybių gelmės, galima buvo 
jausti, kad jis kyla. Silpna šviesa iškar
pė kalnų viršūnes, apsupusias lygumą 
kaip dubens kraštai; kas valandėlę au
reolės dugne vis labiau ryškėjo juodi jų 
profiliai. Aneta ėjo pamažu; jos kruti-■ 
nė, atgaudama lygų alsavimą, lėtai trau
kė į save nušienautų pievų kvapą.

Iš tolo, šešėlyje aiit kelio, ji išgirdo 
skubius žingsnius. Jos širdis suvirpo. 
Ji sustojo, pažino žingsnius; ji vėl pra
dėjo eiti greičiau jų pasitikti. Iš prie
šingos pusės pasigirdo neramus balsas, 
šaukiąs: '

— Aneta!
Aneta neatsakė, ji. nebegalėjo, 

sujaudinta; ištryško džiaugsmo upelis, 
visi skausmo likučiai, viskas dingo, 
neatsiliepė, bet ėjo greičiau, vis gr-eičiau. 
Antroji dabar jau bėgo., Ji pakartojo 
baimingu balsu:

— Aneta!
Iš už aukštos, tamsios kalnų sienos ko

piančio mėnulio neaiškioje fosforinėje 
šviesoje iškilo mažas, vos •, įmatomas 
lankstančiame šešėlyje pavidalas. Ane
ta suriko:

— Brangioji!..
Ir puolė kaip akla, ištiesusi rankas...

(Bus daugiau)

buvo

Ji

Šaunus darbininkų 
solidarumas į

Lapkričio 3 d. pikietininkų 
eilėse prie traktorių dirbtuvės 
turėjome būrį svečių iŠ Mįl- 
waukes. Jie atstovavo kitą ų- 
niją—AFL. Bet smagu buvo 
matyti kaimyninės vą|Įstijos 
unijist.us ne. tik žodžiai^, bet 
ir akcija paremiant mūsų ko
vą prieš Harvester trūkto pa- 
sįmojimą nukapoti alg/s.

AFL lokalo prezidentas 
Milv/aukėje, kuris pats pikie- 
tavo traktorių įmonę, Jack Cu
dahy, pareiškė: y,. ’

“Jūsų streikas, k’ąipį mūsiš
kis Milwaukeje ir CIO unijos 
streikas Melrose Parke, buvo 
iššauktas proteste prieš kom
panijos pasiryžimą tiųmušti 
algas. Ar tai yra viena imi ja 

• ar kita, industrinė taika Har
vester įmonėse nebus atsiekta, 
kol nebus atmuštas kompani
jos arogantiškumas. Jūsų lai
mėjimas bus kartu ir mūsų 
laimėjimu.”

Milwaukieciai AFL unijis- 
tai ne tik pikietaVo kartu su 
mumis, bet jie. atvyko .šimtą > 
mylių ne tuščiom rankom: 
Streikierių virtuvės komitetui 
įteikė $350 ir pasižadėjo to
liau remti mūsų streiką mora
liai ir materialiai.

ši mikvąukiečių AFL unijis- 
: tų auka jau ne pirma. Smagu, 

kad kovos lauke vienos unijos 
nariai rodo tokį darbininkišką 
solidarumą kitos unijos na
riams. Ypatingai, kad mūsų 
unija yra apšaukta “per daug 
radikali“, o AFL viršūnės yra 
pasižymėję konservatizmu. 
Bet kas liečia eilinius narius-— 
mes visi sėdime ‘viename ve
žime.“ Traktoristas

ketu- 
vyrai. 
pakilo 
toliau

Programą pildys: LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo, 
GRUPĖ iš Brooklyno ir Conn, valstijos jaunuoliai

Bus parodytos 5-kių Apskričių dovanos gautos vajaus laiku. , 

KONCERTUI BAIGUS BUS ŠOKIAI. 
Bilietai $1.00 asmeniui (su dovanomis)

. Visus kviečia LJD^S. X6-Xa JtLuopa.

KONCERTAS
IR MARGUMYNŲ VAKARAS 

Paminėjimui L. D. S. 22 metų gyvavimo 

šeštadienį, Lapkr* 22 Nov.
L. B. SALĖJE, 243 N. FRONT ST.

**

r*

■ , . . .i. t|tnM

NEW HAVEN, ČONN

Šypsenos

Unija informuoja visuomenę 
apie streiko eigą

Prie International Harves
ter traktorių dirbtuves išpla
tinti lapeliai, kurie, per pikie- 
tininkus, plačiai informuoja 
Chicagos publiką kaip eina 
streikas.

Kompanija giriasi, kad pro
dukcija pasiekianti jau beveik 
“normalį“ kiekį. Jai prieina
ma stambioji spauda, radijas 
ir kitos komunikacijos prie
monės. Kas dieną skebinė 
kompaniją skelbia, jog tiek ir 
tiek šimtų naujų darbininkų 
grįžta į darbą. Prirodymui 
“teisingumo“ savo tvirtini
mams, kompanija nesigaili 
didžiausių lėšų: • Traktorių 
dirbtuvėje laiko kelis desėt- 
kus perdėtinių, kuriejn Įsaky
ta daryti bildesį sunkiausiom 
mašinom, kad už mylios būtų 
girdima ir sudarytų įspūdį, 
jog įmonėje streiko kaip ir 
nebėra.

Unija tai gerai permato ir 
žino teisybę. Bet kompanija 
vartoja tą priemonę pakirti
mui- visuomenės užuojautos 
streikieriams. Jei pavyks įti
kinti bent didžiumą žmonių, 
per skelbimus papirktoje 
spaudoje ir kitokiais “trik- 
sais“, jog streikas baigiamas 
sužlugdyti, būtų didelis lai
mėjimas kompanijai.

Dėl to unija stengiasi pa
siekti kuo plačiausias mases 
vienatiniu darbininkams priei
namu būdu—paskleidžiant la
kelius.

Vėliausiai išleistam unijos 
informaciniame lapelyje “Fel
ber’s Flop” pora dalykų verta 
įsitėmyti visiems dorienjs ichi- 
cagiečiamSj būk jię unijos na
riai ar ne:
I, Nuo ujžstreikavimp Harves
ter įmonių per 11 savaičių 
dar ne^pagamintas nei vienas 
traktorius! x

Kompanijos blofą, kad 
šimtai streikierių grįžta dar
ban, unija sumalą į dulkes 
paskelbdama teisybę: Streik
laužius kompanija' verbuoja 
iš visuomenės padkignįų.

Halsteil-Madison gatvių" a- 
pylinkėje niekados netrūksta 
ir tokių ‘‘‘piliečių“, kurie pra~ 
eityję yra skebavę. Dabar jie 
atsidūrę, “Knot Gorkio—“ant 
dugno“. Bėt už kelis dolerius 
jie neatsisako parsiduoti ir 
bjauriausiems, darbam. Mai>

Dzievaži, šoksiu!
Man teko susitikti ir pasi

kalbėti su kai kuriais Phila- 
delphijos lietuviais, kurie la
bai susidomėję pažangiečių 
rengi amu b anketų -k o n c ertu, 
kuris įvyks lapkričio 22 'd. 
Ruba Hali 414 Green St. Vie
ną penktadienio popietį išė
jau į miestą .nusipirkti reika
lingų darbui įrankių. Eida
mas gatve užsimąstęs, išgir
dau savo seno draugo balsą:

Heilo, draugas Pregresas!
O, Heilo,, draugas N., jam 

atsakiau:
Toliau pradėjome gilius po

kalbius apie politiką, ii' pre
zidento rinkimus. Lauke sto
vėti pasidarė per šalta. Tadgi 
jis mane pavadino į lietuvišką 
saliūną po stiklą alaus išsiger
ti; 4

Prie baro maukė gintarinį 
skystimą tik du jauni vaikė
zai. Bet pasienyje prie stalų 
sėdėjo senosios kartos 
ries moterys ir trys 
Viena moteris ūmai 
nuo kėdės,’ ir klausia 
sėdinčio vydo:

Petrai! Tu skaitai gazietų 
Laisvį. Tai pasakyk man. ka
čių bus tas dzidziulis balius su 
šokiais? Oj, kaip aš labai 
laukiu! Aš jau ir savo andaro- 
kų patrumpinau, ir čeverykam 
šiaučius naujus puspadžius* 
prisiuvę, tai, dzievaži, kad 
šoksiu, tai šoksiu!

Kitos moterys, šalia sėdėda
mos, sakė: Ot, mums šokimas 
tai tik antraeilis dalykas. Nes 
mūsų šokimo metai jau prae? 
jo. Bet kai pamisimam apie 
lietuviškas dešriukes, tai, ro
dosi, net kvepia, ir seilės pra
deda driektis iš burnos...

Aš besiklausydamas moterų 
kalbų, atsigrįžęs paklausiau 
smarkuolės šokikės. Sakau: 
O iš katro krašto draugė esa
te iš Lietuvos? Nugi, iš pacies 
Kapcamięscio. Mažium žinote, 
kur tas mūs miesčiukas yra? 
1920-tais metais, po dzidžiu- 
lės vainos, pilnos gazietos bu
vo rašoma, kaip paliokai ro- 
bušninkai t nakcies laiku už
puolė Kapciamiescį ir pradė
jo žmones robavoc, ir mušč, 
tai mislinau, kad nei vienas 
neliksim gyvi. Bet mūs kance
liarijos pisorius telepohu pa
šaukė lietuviškus partizanus. 
Tai cie atjoję, kad davė va
gims in kailį! Aš pači suskai- 
tiau, penki buvo paliokai ne
gyvi, ir paliko tris vežimus 
visko prikrautus. O kici išbė
giojo kur akys juos vedė.

Aš pertraukiau jos kalbą-, 
sakiau, kad senai esu skaitęs 
tas naujienas, verčiau pasikal
bėkime apie bankietą, ir kon
certą. O ji atkirto: Tai kokių 
kalbų dar reikia? Aš visciek 
eisiu, ir tų su manim turėsi eit 
šokci!

Aš prisižadėjau dziukę pa
šokdinti.

Iki pasimatymo, jūsų
Pregresas.

Giliukis
Išmaldų prašantis: “Ma

dam, aš noriu tamstai pa- 
ačiuot ir pasakyt, kad esa
te. labai giliukinga.”

Moteris (nustebus) : 
“Kaip tai?” . ;

Išmaldų prašantis: “Kai' 
anų kartų davėte man do
lerį, tai aš su juo betinaiv 
ant šunų lenktynių ir lai
mėjau dešimkę.”

Perkrikštas.

MATTHEW A,
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

X

426 Lafayette St.;
Newark 5, N. J. 4
MArJcet 2-5172 . &
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Įvairios Žinios
tiek iš “raudonosios”

PHILADELPHIA, PA,
Rengiamas šaunus

Banketas ir Koncertas
Kuris Įvyks Sukatoj

Vis
Kinijos

Iš. Milano, Italijos, prane
ša dalyką, kuriuomi-turės su
sirūpinti Amerikos ragangau- 
džiai. Dalykas Įdomus. Pasiro
do, kad daugybe amerikiečių 
vasarinių skrybėlių yra paga-. 
mintos iš nepaprastų šiaudų. 
O tų šiaudų niekur kitur ne
galima gauti, kaip tik komu
nistinėje Kinijoje. Tuo būdii 
Italijos skrybėlių gamintojai 
perka šiaudus Kinijoje, iš jų 
daro skrybėles ir jas parduo

da Amerikos 
Pradžioje šių 
“raudonų šiaudų

, italai išeksportavo Amerikon 
apie 4,500,000. 
____________ n____ :---------

vartotojams, 
metų tokių 
” skrybėlių

vester kompanija tokių “pilie
čių” jau turinti sumobilizavu
si kelis tuzinus. Ji juos vadina 
“lojaliais darbininkais”, nors 
daugelis jų nėra išdirbę nei 8 
valandas pastarais pora de- 
sėtkų metų ar ir ilgiau.

ĮJnijistas.

Lapkričio (November) 22
RUBA HALL

414 Green St. Philadelphi joj
Programa prasidės 7:30 vai. Sale aJbdara $ yaL

3
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Tai bus pagerbimas žymaus visuomenininko ir <. 
apšvietos platintojo 

ANTANO J. SMITO
šią pramogą rengia Moterų Klubas Ir L.L.D. 10-ta kuopa

Bus labai gera vakarienė ir gražus koncertas, o po kop 
certo bus šokiai, grojant Ivanausko Kepurnikų orkestrai, jį

Įžanga tik $2.00 asmeniui
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti, pasilinksminti 1 

ir pagerbti gražiais darbais atsižymėjusį veikėją.
Rengėjai

SVARBUS PRANEŠIMAS f
M. J. ŠVILPA .praneša, kąd nuo 1 d. spaliu, mostis bus 3 oz. dėžutė

je, vietoj 2oz„ ir kad kaina bus $1.50, vietoje £1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-JdU rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybe įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pageibįti 
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 skausmu. $1'^0 
už 3oz. .

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

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

NO. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mo$t|s 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles rįr
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Motery Klubo susirinkimas 
jvyks lapkričio 20 d., 8 vai., 
Kultūriniame Centre.

Mes, khibietės, vis turime 
ką nors naujo ir svarbaus 
kiekviename mūsų susirinki- 
ifie. Taip bus ir šį sykį. Nemi
nėsiu, kas bus, nes bus įdo
miau,, kuomet atėjusios pa/na- 
tysime. Tai, draugės, sueikime 
skaitlingiausia ir atsiveskime 
savo drauges prirašyti prie 
klubo. Bus daugiau, tai sma
giau : .galėsime daugiau svar
bių darbų nuveikti. Yra leng
va į susirinkimą ateiti ir drau
giškai vakarą praleisti su savo 
nuomonės draugėmis. Kurios 
tik ateisite, užtikrinu, būsite 
patenkintos. Klubietč.

Civilinių teisių naudai 
bazaras šią savaitę

Jvyks lapkričio 21, 22 ir 
23-čią. Vieta: 77 Fifth Ave., 
New Yorke. Pelną skiria poli
tiniams kaliniams apginti.

Penktadienį bazaras atsida
rys 4 valandą, šeštadienį ir 
sekmadienį apie 1 vai.

Garmentiečiai rengia 
mitingą taikai

Eiliniai siuvėjų unijos na
riai, organizuoti į Garmentie- 
čių Darbininkų Taikos Komi
tetą šaukia masinį mitingą 
reikalauti “Taikos Korėjoje 
Tuojau.“ Jvyks šį trečiadienį, 
Yugoslav Hall.

Kalbės Mrs. Eslanda Goode 
Robeson ir žymus unijistas 
Albert Pezzati.

Unijistai siuvėjai sako, jog 
reikalavimas taikos tuojau 
išreiškia 97 nuošimčių tos in
dustrijos darbininkų troški
mus. Į

Batsiuviai atnaujino 
kontraktą

Batsiuvių unija atnaujino 
kontraktą, paliečiantį apie 
5,000 darbininkų. Tačiau tik
tai apie du ar trys šimtai dar
bininkų gaus šiokius tokius 
algos priedus. Kiti priedų ne
gaus.

Priimti tokį kontraktą tapo 
nutarta vėlai lapkričio 12-tos 
vakarą, kai po ilgų diskusijų, 
pavargę, daugelis narių jau 

.buvo išsiskirstę iš mitingo, į- 
vykueio Manhattan Center.

Derybose su bosais unijos 
valdyba, su manadžeriu I. Ro. 
senbergu priešakyje, nestatė 
reikalavimo algos priedo. Jie 
teisinosi tuo, kad laikai blogi, 
firmos pabėgsiančios į kitus 
miestus.

Eiliniai darbininkai savo 
laikraštyje Rank and File 
Bulletin ragino viršininkus 
reikalauti 37 ir pusės valandų 
savaitės su ta pačia alga, ko
kia gaunama už 40 valandų 
savaitę. Taipgi siūlė reikalau
ti 10 nuošimčių priedo mokes- 
ties visiems, dviejų daugiau 
švenčių su alga, dviejų savai
čių atostogų po išdirbtų trejų 
metų, dolerio minimum už va
landą.

Viršininkų gautasis apie 
dviem-trims šimtams darbi
ninkų priedas yra tiktai gau
nantiems mažiau $1.25 už va
landą ir tiktai po kelis centus, 
tūliems iki 10 c. Minimum pa
keltas nuo 80 iki 90 c. per va- 
Tandą.

Prokuroras kooperuos
Išgirdus, kad FBI pasišovė 

tyrinėti jo įstaigos veiklą, J. 
V. prokuratūros New Yorke 
viršininkas Myles J. Lane pa
reiškė, kad tokia “žinia mane 
visuotinai nustebino.“

Jis aiškinosi, kad jis ir jo 
{staiga “energingai kovojo 
prieš visokius prasižengė j us į- 
statymams.“ Jis žadėjo visa
me kooperuoti su tyrinėtojais.

Joseph R. McCarthy iš 
Wisconsino irgi laimėjo 
rinkimus. Jis vėl išrinktas 
senatoriumi. Tai pats į- 
žymiausias reakcionierius^ 
Eisenhoweris rėmė ir jo 
kandidatūrą.

Ko bronxieciai laukia ’ 
iš Eisenhowerio

Vietinio laikraščio Bronx 
Press-Review reporteris buvo 
išėjęs paklausinėti bile kurio 
gatvės susitikto asmens, ko jie 
tikisi iš naujai išrinktojo pre
zidentu Eisenhowerio ir štai, 
ką jis išgirdo:

“Baigti Korėjos karą tuo- .
Štai vienas tipiškas iš kelių 

tokių vienas kitam panašių 
pareiškimų, kuriuos išspausdi
no tas,laikraštis:

Joseph Bellino, veteranas, 
gyvenantis 1137 Wheeler avė., 
sake, jog svarbiausia:

'Korėjos karas, kas-gi dau
giau ? Aš buvau įstojęs sava
noriu tuojau* no praėjusiojo 
karo. Mano laimei, aš buvau 
pasiųstas Vokietijon, okupaci
jos armijon. Bet dabar, kai aš 
išėjau iš tarnybos, veik visi 
mano draugai tarnauja Korė
joje. Netvarka. Mano drau
gas, tiktai 19 metų, randasi 
Korėjoje. Aš bandžiau iš
spręsti, dėl ko jis turi šaudy
ti kitus žmones, dėl ko kiti 
žmonės turi šaukti į jį. Tikriau
sia Korėjos karas turėtų būti 
tuo pirmuoju prezidento dar- 
botvarkyje. Jeigu Korėjos 
.problema nebus greit sutvar
kyta, karas nebebus tiktai Ko
rėjos, bus pasaulinis.“

Edward McClusker, taksiko 
vairuotojas, kr e d i tu o jam as 
išgelbėjime gyvybių naktį už
sidegus 20 šeimų namui sker
sai gatvę nuo jo namų prie 
4th Avė., Brooklyne.

John W. Watson, lėktuvo 
operuotojas, 31 m., teisme 
prisipažino, kad jis bandė lėk
tuvų keleiviams patarnautoją 
(hostessę) išprievartauti jos 
bute. Ji sako, kad kuomet ji 
pasipriešino, jis ją vos neuž
smaugė. Kiti namiškiai išgirdo 
ir* ją išgelbėjo.

Dar vaizdas iš prezidentinių rinkimų. Gen. Eisenhoweris balsuoja už1 save.

Iš Teismo. Rūmų
Foley Square, N. Y. — Jau 

20-tą dieną būdama liudytojo 
kėdėje Elizabeth Gurley 
Flynn, viena Čionai teisiamųjų 
darbininkų vadų komunistų, 
vis taip pat ramiai, įdomiai ir 
aiškiai atsakinėjo į prokura
tūros tardytojo Marks klausi
mus. Jos atsakymai' naikino 
valdžios liūdytojų-šnipų ant 
teisiamųjų ii- ant jos partijos 
p ri p 1 o p ė tas n esą m o n es.

Marks klausinėje apie jos 
praeitį. Bet pirmiausia pradė
jo su jau įprastuoju: ar ji, 
kaipo komunistė agitavo, spė
ka ir prievarta nuversti val
džią. Ji atsakė, jog nei ji, nei 
jos partija niekad to nesiūlė.

KL; Nuo 1906 iki 1926 tu
rėjai žymių ryšių su kairiuoju 
judėjimu ?

A Taip, tas tiesa.
KL: Kada įstojai j IWW.?
A. įstojau 1906. Duokles 

mokėjau iki 1917 ai- 1918.

Tuomet nuėjau į Workers De
fense League... Mano ryšiai su 
IWW tebepasiliko draugingi, 
nors mes turėjome skirtumų.

Marks priminė, kad jinai 
buvo parašiusi 1WW brošiGi
raitę ‘Sabotage.” Ji liudijo, 
kad ta brošiūraitė tapo iš
traukta iš apyvartos, sustab
dyta 1920 m. ir kad dar pirm 
to ji rašė IWW organizacijai 
ragindama brošiūrą sustabdy
ti. Jos supratimas politikos 
laike atėjimo į komunistų par
tiją, sakė ji, jau buvo daug 
skirtingas nuo to, kokį ji tu
rėjo pirmaisiais ryšių su 1WW 
metais, būdama dar nesuau
gusi. Po to Marks klausė jos, 
apie ką jinai kalbėjosi su La
Guardia 1921 metais, kada jis 
buvo kongresmanu. Ji atsakė, 
kad ji matėsi su LaGuardia 
jam padėkoti už darbavimąsi 
išlaisvinti TWW vadą Vincent 
St. John 'iš Leavenworth kalė
jimo. Ji sakė, kad LaGuardia 
jinai pažino asmeniškai nuo 
pat jo sugrįžimo iš militariš- 
kojo'orlaivyno, kuriame jisai 
tarnavo laike Pirmojo Pasau
linio karo. '

Marks klausė jos, ką jinai 
veikė tarp 1918 iki 1926 metų.

“Visą laiką veikiau darbi
ninkų gynime nuo 1918 iki 
1926, iki susirgau.”

Toliau ji pasakojo apie sa
vo pareigas Labor Defense 
Lygoje, Civilinių Laisvių Uni
joje, Tarptautiniame Darbi
ninkų Apsigynime. Kaip ji da
lyvavo komunistų partijos į- 
k Orėjo Ruthenbergo gynime, 
taipgi gynime airių vado Ja
mes Larkin, kuris Now Yorke 
buvo persekiojamas einant 
kriminalinės anarchijos įstaty
mu. Kad ji veikė sufrėmuo- 
tiems Michigan komunistams 
ginti.

Veikti apsigynime, sakė ji, 
pradėjo socialistų vado Euge
ne V. Debs ir 1WW vado Bill 
Ilaywoodo persekiojimo lai
kais.

Marks jai pastebėjo, kad 
savo brošiūroje, parašytoje 
1948 metais, taikomoje pir
miesiems šių laikų persekioja
miems komunistams apginti, ji 
rašė, kad visu jos partijos 
gyvavimo laiku nebuvo įrody
ta, kad partija būtų kur nors 
vartojusi spėką ir prievartą.

“Aš tikiu, jog tai tiesa,” at
sakė ji.

Flynn toliau , nurodė, kad 
nors einant atskirų' valstijų į- 
statymais kai kur anų laikų 
komunistai buvo teisiami, ta
čiau federaliame teisme nebu
vo nuteisti.. Tai reiškia, jog 
net ankstybiesiems komunis
tams negalėjo prikergti tokių 
kaltinimų kaip kad vartoji
mas spėkos ir prievartos.

Nei vienas iš tu Marks klau
simų nelietė to 'laikotarpio, 
kurį mini komunistu įkąįtini- 
mas subversyvume. Nieko to
je sesijoje nebuvo klausta a- 
pie 1945-1952 laikotarpį.

Prokurores taipgi rodė 10 
senų knygų, išleistų pirm tų 
laikų, kurie minimi dabar 
teisiamųjų įkaltinime. Kvotė 
Flynn apie jos asmenišką gy
venimą, net apie tai, kas bu
vęs j.os daktaru, kuomet jinai 
sirgo.

Miss Flynn atsake, kad 
daktaras yra miręs i]’ kad ji | 
skaito nemandagumu Įvelti | 
nieku juos neliečiančion bylon 
mirusiojo daktaro šeimos var
dą. Tačiau teisėj’as Įsakė jai 
tą pasakyti. Rep.

Rosenbergy nuteisimui 
vaizduoti veikalas

Paskubusieji aktoriai Ho
ward Da Silva ir Morris Car- 
novsky suvaidins Rosenbergų 
bylą vaizduojantį' veikaliuką 
“Midnight Visitor.’’ Ji parašė 
Edward Kliše u.

Veikali.ukas statomas dvic- 
mis tikslais: aiškinti visuome
nei apie tą bylą ir Rosenber- 
gam apginti reikalui paremti. 
Pastatymui paremti susidarė 
žymių aktorių ii- autorių ko
mitetas,% kuris atsišaukia Į vi
suomenę atvykti vaidinimą pa
matyti.

įvyks lapkričio 19-tos vaka
rą, šį trečiadienį, Palm Gar
den, 306 W. 52nd St., N^w 
York,e. įžanga vienas doleris.

Pralaimėjęs daugelį rinki
muose, demokratų klubai dis- 
kusuoja to priežastis ir jau 
pasiruošia majoriniams rinki
mams. ?

įtarti apsukime Mineolos 
bžCnko William Abel, ir Mrs. 
Lillian Robinson paleisti po 
40 tūkstančių kaucijomis, o 
jos buhalteriai po $5,000 kiek
vienas. . .

Naujai išrinktas demo
kratę tikietu senatorius 
W. Stuart Symington iš 
Missouri. Prez. Trumanas 
nepalaikė jo kandidatū
ros, bet jis vis tiek laimė
jo.

Tardyme Tammaniečiy 
daug pasitvirtino

Lapkričio 13-ji daugeliui 
Tammanės tūzų buvo nelai
minga tryliktoji. Nors ir neno
romis, daugelis buvo išklausti 
ir pasisakė savo griekelius 
dėl bendravimo su gęngsterių 
valdovais.

Tie jų griokeliai buvo žino
mi, darbininkų parodyti se
niau.

Tarpe kitų prisipažinimų 
buvo tas, kad raketierių tūzas 
Frank Erickson būdamas 14 
mėnesių kalėjime ant Rikers 
Salos turėjo 184 specialius vi- 
zitorius, kuomet visi kiti 2,4 00 
kalinių per visus kartu tuo pat 
laikotarpiu teturėjo tiktai 186 
spec i ai i us v i z itori us.

Kaip jisai galėjo gauti tiek 
vizitorių ? Slapta? Nereikštų 
baikų. Buvęs tuomet Rikers 
Island wardenu, o dabar esąs 
Queens City Prison wardenu, 
Milton Klein liudijo, kad jis 
vizitorius leidęs vadovaujantis 
pataisų komisijonieriaus Al
bert Williams’o Įsaku. O ^vie
ną kartą visa warddno raštinė 
buvusi užleista Ericksono rei
kalui su jo vizitorįais.

Kitas liudytojas Francis J. 
McDonald, buvęs Tammanės 
distrikto lyderis, sakė, kad ra- 
ketierius Larry Knohl, dabar 
turis bedu dėl nemokėtų tak
sų, 1950 metais majoriniuose 
rihkimuose aukojo $30,000 
teisėjo Pecora , kandidatūrai 
paremti. Tačiau Pecora pra
laimėjo.

Taipgi buvo parodyta, kad 
Al Toplitz, buvęs Tammanės 
distrikto lyderis, gaudamas 
$7j500 metams algos kaipo 
Rinkimų Tarybos raštinės ve
dėjas, avėjo po $64, $100, 
$153 kainuojančiais čebatais. 
Tokių pirkosi po kelerius vie
niems metams.

Dar kitas, Patrick Sullivan, 
sakė, kad jis, būdamas Tam
manės distrikto lyderiu buvo 
pasišauktas į raketieriauis 
Frank Costello butą 1942 ar 
,1943 metais, Ten buvę jam 
leista aiškiai suprasti, kad jis 
turi kooperuoti.

Sullivan sako, kad nenorin- 
tiojf kooperuoti lyderiai nega
lėję pasilaikyti. Warren Hub
bard pasitraukęs iš lyderio pa
reigų dėl to, kad bijojęs pra
rasti gyvybę po to, kai “vaiki
nai” buvo pas jį užėję. Pats 
Sullivan ^tsisakęs kooperuoti 
ir ne uiž'ilgo buvęs prašalin
tas iš lyderio pareigų.

Ir kitų panašių dalykų bu
vo papasakota. TuPse pasako
jimuose pastebėta tas, kad vi
si labai mandagiai atsiliepia 
apie Luchesę. I. T.

Tammanės lyder. turėję 
ryšių su raketieriais

Praėjusį ketvirtadieni FBI 
paskelbė tyrinėjimą Jungtinių 
Valstijų prokuratūros valdi
ninkų ir raštinės. Tyrinėsimos 
Įstaigos vedėju čionai yra pro
kuroras Myles J> Lane, kuris 
vadovauja Foley Square teis
me prieš darbininkų vadus ko
munistus, persekiojamus ei
nant Smith Aktu.

Lane ir fed erai is teisėjas 
Thomas Murphy, buvęs pro
kuroro padėjėjas jau viešai 
yra paskelbti kaipo turį ry
šių su požeminio pasaulio žy
mia figūra Thomas Luchese.

Artima pažintis ir draugin
gumas tarp tos Įstaigos valdi
ninkų ir požemio raketierių 
ir mobsterių buvo parodyta 
ir iš sekamų Įvykių :

Lanes administratyvis pa- 
gelbininkas ir draugas Ar
mand Chankalian, gaunąs po'1 
$9,169 metams algos tarnau
tojas sėdėjo su Ląne ir Luche
se prie vieno stalo- velioniui

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALE

. WOODWORKERS
Layout Man. Machine Men. Bench 

Hands. Exp. Good pay: steady work. 
40 hr. wk. Good working conditions. 
Apply in person:

MARVIN BOHRER, INC. 
Chester Pike & Bullens Lane.

See Mr. Bonney.
(223-229)

AUTO MECHANIC
.Experienced, operate repair sta

tion. Penna. Inspection license de
sired. Salary &. Commissions; apply 
with references.

MASSIMO SERVICE STATION 
Shadeland & Berkley Ave.

Lansdowne, Pa.
Madison 3-2066.

(226-228)
HELP WANTED—FEMALE

CLERK TYPIST
in centrally located insurance»office. 
Permanent position. 5 day week, 9 
to 4:30. Pleasant working environ
ment'.

. Phone LO. 4-1702.
(226-229)

CLERK
Old established concern. Pleasant 

center city office. Bookkeeping, typ
ing. Good salary. 5-day week.

REECE CORP.
112 N. 12th Street 

(226-232) .

Wanted—settled woman under 50 
io live in Rosemont Philadelphia 
suburbs, General housework. 3 a- 
dults. If interested call Bryn Mawr 
5-1376 Monday & Tuesday 9. A. M. 
to 11 A. M. Evenings 8 P. M. to 
10 P. M.

(226-232)

Woman settled for general house
work. 6-day week. Hours 9 A.M.‘to 
5 P. M. or 10 A.M. to 6 P. M. Must 
be fond of children. Good salary, 
live out. Steady position for right 
woman. Phone TE. 9-7830 for inter
view.

(226-232)

NIGHT CASHIER. Exp. age 25 to 
35 to cashier and prepare payrolls. 
Hours 3 to 11 P. M. 5 days; 40 hr. 
Good starting salary. Apply in per
son: MUNTZ T. V. INC.

203 N. Broad Street.
(225-227) '

CARPET SEWERS & BINDERS. 
Exp. only. Steady work; good 
working conditions. Good pay. Apply 
in person: CHARLES BOGLE, 6 
Strawberry St. See Mr. Bogle or 

Mr. Paulson.
(224-230)

MALE and FEMALE
MAN & WIFE. $300 per month 

starting wage. N. J. suburban home, 
near Phila. Comfortable room with 
private bath. All electrical applian
ces; cooking; general house and 
outside work. Family consists of 2 
adults and 2 children.

Call MERCHANTVILLE 8-0235.
(225-231)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

t 
■>
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Alfred E. Smith pagerbti ban
keto viešbutyje Astor 1948 
metų spalio 21 d.

Kad pažintis ir atsidūrimas 
prie vieno stalo nebuvo pri
puolamas ir kad draugingu
mas valdininkų su rakctic- 
riais buvo reikalingas, rodo 
tas, kad 1949 metais įlotai į 
Astor viešbutyje Thomas! 
Murphy’o svečiais buvo Chan- 
kalianas, o taip pat Luchese.

Lane dar nebuvo prokuroru 
nei vieno nei kito banketo 
metu. Tačiau sugyvenimas su 
“plačiu svietu,“ su “aukštaja 
draugija,“ kurios eilėse buvo 
požeminių jėgų žymus tūzas 
Luchese, jam nekenkė gauti 
prokuroro tarnybą. Jis tapo 
Jungtinių Valstijų prokuroru 
New Yorko distrikte 1951 
metų spalio 21 d.

Tapęs prokuroru Lane taip 
pat uoliai persekioja darbi
ninkų vadus komunistus, kaip 
kad jo pirmtakūnas Irving II. 
Saypol.

Saypol prakaitavo Įtikti fab
rikantams ir bankicriams pri
vedimu prie nuteisimo Į kalėji
mą pirmosios Foley Square 
bylos darbininkų vadų komu
nistų. Saypol po tos bylos taA 
po pakeltas Į teisėją. Taip 
ir buvusysis tos bylos teisėja^ 
Medina tapo pakeltas į aukš
tesni teisėją. Lane tikėjosi to 
paties.

Lane, tikimasi, dėl paskelb
to tyrinėjimo daug nenuken
tės, nebent nukentėtų tiktai 
dėl to, kad tos vietos reikėtų 
republikonams.

Policistų teisme dabar liudi
jąs Harry Gross prisipažino, 
kadi jis padarė koletą klaidų 
datose davimo policistams ky
šių. Tačiau tikrino, kad tie 
kyšiai buvo duoti.

Dr. A. Petriką į
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

Į TONY’S
1 UP-TO-DATE L
t BARBER SHOP Ia
į ANTANAS LEIMONAS

Savininkas i
i 306 UNION AVENUE "
| Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barbenai -
Ml— M — «l—

PEI ST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
9 Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi

kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238
į------------------------------ :—s
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