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,S!!IS! '1 DEMOKRATAI LAIMĖJO DAUGUMA IR SENATE 1- # „ po
Daugiau ir drąsiau. 
Teisėjas bėdoje, 
(darbingai paminėta. 
Kova su piratais.
Būtų praktiška ir teisin

ga.
t Rašo A. BIMBA

Demokratai laimėjo daug, 
bet 'ne tiek, kiek sieke ir ti
kėjosi laimėti, v

New Yorke ir Pennsylvani- 
joje. Tai pačios svarbiau-

Demokratams pakenkė 
m a k a r tistinės prieplakos. 
Reakcionierių itaka didelė. 
Jie neleido demokratams 
šioje kampanijoje makar- 
tizmą pasmerkti ir visur jį 
kovoti.

Republikonai, aišku, nusi
minę. Gal niekados pirmiau 
taip nachališkai ir biauriai 
nebuvo rinkiminė kampani
ja vedama, kaip vedė šie 
k a m p a n i ją republikonai 
Bandė komunizmo 1 
išgązdinti Amerikos žmo
nes. Gerai, kad jiems ne
pavyko. / 

9 —

tis?
Well, mes sakėme ir prieš 

rinkimus, kad ir po šių rin
kimu darbo žmonių didžio
sios bėdos pasiliks tos pa
čios. Jos tebėra su mumis. 
Nedarbas tebegrūmoja. Ci
viliniu laisvių ir demokra
tinių teisių mindžiojimas 
tebeina. Taikai pavojus ne
praėjo su rinkimais.

Kongresmanas Victor 
Wickersham, iš Oklahomos, 
pasileidžia kelionėn į liau
diškosios demokratijos ša- 

rybų Sąjungoje.
Išmintingai jis daro. Jis 

seka pėdomis senatorės 
Mrs. Smith. Ieško šviesos, 
vietoje pasitenkinti propa
ganda.

Laikas Amerikos žmo
nėms pagalvoti apie skait
lingas delegacijas į socialis- 
tiajius kraštus. Jos ten lau
kdamos.

Amerikos demokratija te- 
betoleruoja vieną labai di
delę silpnybę. Ji leidžia 
prezidentui skirti federali- 
nius teisėjus. Tuo būdu jie 
priklauso nuo paskyrėjo 
malonės. Jo bijo, jo turi 
klausyti, jo prisakymus pil-

Tik todėl teisėjas Young- 
dahl pakliuvo bėdon, kad 
jis nenusilenkė prieš fede- 
ralinį valstybės prokurorą, 
taip pat to paties preziden
to paskirtą. Prokuroras pa
reikalavo jį pasitraukti iš 
Lattimore bylos. . Teisėjas 
Youngdah nepaklausė, rei
kalavimą paskaitydamas 
teismo įžeidimu.

Dabar jį tyrinės senatinė 
komisija. Ieškos pas jį ko
munistinių bacilų.

Tokioje teisminėje siste
moje politiniam federalinės

(Tąsa 4—tame puslap.)

Turime kištis visur,” 
sako popiežius Pijus

Roma. — Popiežius Pijus 
XII-tas kalbėdamas kardi
nolų, arkivyskupų ir vysku
pų susirinkimui sakė, kad 
bažnyčia neturėtų apriboti 
savo veiklą grynai religi
niuose klausimuose. Klaida, 
galvoti, sakė popiežius, kad 
katalikiškos bažnyčios inte- Į natinis kandidatas Richard 
resai baigiasi su grynai re
liginiais reikalais. Ne, sakė 
popiežius, bažnyčia turi tei
sę ir priedermę kištis į so
cialius, politinius ir visus 
kitus žmoniją liečiančius 
klausimus.

Popiežiaus klausėsi 25 
kardinolai ir 150 arki vys-

šalių. Jie suvyko Romon, 
kad dalyvauti Marijos Me
tų apeigose. Jis kalbėjo lo
tynų kalboje. Lotyniškas 

taipgi buvo, at- L v tekstas 
spausdintas Vatikano laik- oaunuj v . (<T -nraštyje “L’Osservatore. Ro
mano.” Kad Vatikanas ši 
pareiškimą laiko labai svar
biu, paaiškėjo iš fakto, kad 
jis tuojau buvo išverstas į 
6 kalbas ir paskleistas po 
pasaulį.

Nepalio karalius atvyksta,- 
atsiveža savo dvi žmonas...

Washingtonas. — Ameri
ką artimoje ateityje aplan
kys Nepalo karalius. Ne
palas yra mažas kraštas, 
esantis tarp Indijos ir Tibe
to. Karalius Tribhubana 
dabar randasi Šveicarijoje, 
kur sanatorijoje gydosi nuo 
širdies ligos. Valstybės de- 
partmentas šiomis dienomis 
gavo pranešimą, kad kara
lius jaučiasi geriau ir jau 
planuoja atvažiuoti. Pra
nešime dar pasakyta, kad 
“su jo Ekselencija atvyks 
dvi jo žmonos.”

Valstybės departmento 
valdininkai randasi dilemo
je. Įstatymas aiškiai sako, 
kad Amerika neįleidžia pas 
save poligamistų, tai yra, 
turinčių daugiau negu vie
ną žmoną. Be to, keliamas 
ir etiketos klausimas: ar 
karalius Tribhubana ir abi 
jo žmonos bus apgyvendinti 
kaip officialūs svečiai Bal
tajame Name, kaip tai pa
prastai daroma su karališ
kais lankytojais?

Egipto delegatas Jungtinėse 
T. sukniubo sakydamas kalbą

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Vyriausias Egipto delega
tas Jungtinėse Tautose Dr. 
Azami sakė prakalbą prieš 
Izraelį Saugumo Taryboje. 
Staiga jis sukniubo ir ne
teko sąmonės. Dirbtinas 
kvėpavimas ir kitokie gel
bėjimo būdai buvo bergždi 
ir po kokios valandos Dr. 
Azami mirė.

NEW YORKO ORAS: 
Apsiniaukę, šilčiau.

McCarthy, Jenner. Veide prarado savo vietas 
kaip komitetų vadovai; Kersteno nebėra: 
darbo unijų remti kandidatai yra laimėtojai

Washingtonas. — Demo-į atstovų 
kratai kontroliuos ne tik' 
atstovų butą, kaip tai buvo 
manyta vakar, bet ir sena
tą. Oregone demokratų se-

L. Neubergeris 2,200 balsų 
dauguma laimėjo prieš re- 
publikoną. Senate tokiu bū
du rasis 48 demokratai, 47 
republikonai ir nepriklau
somas Morse, kuris yra pa
sižadėjęs darbuotis ir bal
suoti su demokratais.

New Jersey rezultatai 
dar neaiškūs. Republikonų 
kandidatas į senatorius 
Case šiuo momentu skaito
mas laimėtoju, bet jo visai 
maža dauguma, 1,388 bal
sai, nelemiama. Guberna
torius įsakė pravesti naują 
balsų skaitymą. Be to, dar 
turi ateiti balsai nuo karei
vių užsienyje.

Bet, jei Case ir liktų lai
mėtoju, tas esminiai nepa
keistų padėties, nes demo
kratai jau turi senato kon
trolę.

Nauji pirmininkai
Demokratų laimėjimo 

svarbi pasėka bus faktas, 
kad senatoriai McCarthy ir 
Jenneris bei atstovų buto 
narys Veide praras savo 
postus kaip tyrinėjimo ko
mitetų pirmininkai. Nau
jame senate McCarthy ir 
Jenneris bus tik eiliniai na
riai.

Demokratai jau yra pa
skelbę, kad jie neplanuoja 
palaikyti tuos komitetus 
dabartinėje jų formoje. 
Sam Rayburn, kuris

rasistines

Balsuotojai atmetė rasistą 
Vail, išrinko aiškų liberalą

Chicago. — Rasistinis ir 
reakcinis republikonas Vail 
neįstengė laimėti vietą at
stovų bute nuo demokrato 
Barratt O’Hara. Vail vedė 
savo kampaniją naudoda
mas aiškiausias 
kiršinimo metodas, sakė da
lis Chicagos spaudos. O’Ha
ra, iš kitos pusės, turėjo vi
sų unijų paramą, laikėsi 
griežtai liberalinės -nauja- 
dalybinės platformos.

1952-rais metais O’Hara 
laimėjo su 5,000 balsų dau
guma. Šiuo kartu jo dau
guma buvo penkius kartus 
didesnė.

Viena. — Austrijos val
džiai nepatinka Vakarų Vo
kietijos nutarimas apie ben
drą pilietybę. Vakarų Vo
kietijos valdžia paskelbė, 
kad Austrijos piliečiai Va
karų Vokietijos teritorijoje 
gali tuo pačiu laiku būti ir 
Vakarų Vokietijos pilie
čiais.

buto pirmininku 
(“spykeriu”), laikosi nuo
monės, kad tuos 3 komite
tus reikėtų suvienyti į ben
drą kongresinį komitetą.

Spauda praneša, kad Ray
burn pasisakė už to komi
teto kreipimą į tyrinėjimus 
prieš korupciją.

Atstovu bute demokratai 
turės 27 daugumą.

Kerstenas sumuštas
Wisconsine demokratas 

Henry S. Reus penktame 
Milwaukee kongresiniame 
distrikte sumušė griežtą 
McCarthy šalininką Ch. J. 
Kersteną.

Reus laimėjo 6,000 balsų 
dauguma.

Prieš Kersteną smarkią 
kampaniją varė darbo uni
jos,' už jį—McCarthy ele
mentai. republikonų parti
joje. Jam taipgi padėjo re
akcinių Rytų Europos pa
bėgėlių draugai, nes Kers
tenas vadovavo specialiam 
kongresiniam kom i t e t u i, 
kuris vedė Pakaitės įsijun
gimo i TSRS “tyrinėjimą.” 
Du Chicagos lietuvių laik
raščiai, “Naujienos” ir 
“Draugas,” Kersteno išrin
kimą skaitė beveik centri
niu r i n k i m ų klausimu. 
Taipgi pralaimėjo jų rem
tas Fred Busbey.

Laimėjimas Michigane
Darbo unijų parama libe- 

rališkesniems dem o k r a t ų 
pusėje esantiems politi
kams atnešė aiškiausius re
zultatus Pennsylvanijoje, 
kur demokratai iššlavė re-

Seoulas. — Prezidentas 
Syngman Rhee atleido iš 
pareigų Pietinės Korėjos 
laivyno komandierių vice- 
admirolą Paik Ok Kyu. 
Kyu dabartiniu laiku lan
kosi Amerikoje.

Prancūzai planuoja smarkiau 
prekiauti su Tarybų Sąjunga

Paryžius. — Francūzija 
planuoja pasirašyti naują 
prekybos sutartį su Tarybų 
Sąjunga. Nauja sutartis 
bus apie 54,000,000,000 fran
kų (apie $154,000,000) ver
tės prekių apsimainymas 
tarp abiejų šalių 18 mėne
sių bėgyje. Pirmiau buvo 
planuota sudaryti sutartį 
tik apie 24,000,000,000 fran
kų, kas reiškia, kad preky
ba bus dvigubai didesnė, 
negu planuota.

Mendes-France vyriausy
bė laikosi nuomonės, kad 
Rytų-Vakarų prekybos su
varžymas, kurį Washingto- 
nas uždėjo ant savo sąjun
gininkų, jau atgyveno savo 
laiką.

publikomis iš visu valstijos 
valstijoje, 
remiamas 
McCarthy 
ir vyriau-

V. McNa-

atrodė,

postu, Illinois 
kur 1 AFL-CIO
Douglas sumušė 
draugą Meeką, 
šiai Michigane, 
pareigūnas Pat
mara, remiamas viso uniji
nio judėjimo, laimėjo vietą 
senate, sumušdamas sena 
Eisenhowerio šulą ° Fergu- 
soną. Michigane taipgi su
muštas buvęs atstovų bute 
neamerikinio komiteto na
rys Kit Clardy. Demokra
tas negras Charles Diggs., 
irgi unijų remtas, laimėjo 
vieta atstovu bute, v C

įves “dar bėga”
New Yorke senatorius 

įves tik kelios valandos po 
rinkimu, kuomet
kad Harrimanas turės bent 
200,000 daugumą, pripaži
no, kad pralaimėjo. Bet šį 
ketvirtadienį įves pareiškė, 
kad jis toli neprarado visų 
vilčių, kad jis “dar bėga.” 

Harrimano dauguma ket
virtadieni buvo skelbiama 
esanti 7,500 balsu. Įves sa- 

f 4
kė, kad patikrinimas ir at
einanti kareivių užsienyje 
balsai dar gali padėtį pa
keisti. Galutini rezultatai 
bus žinomi po dešimties 

zultatai po tiek laiko bus 
vai s-žinomi ir New Jersey 

tijoje.
Calif o rn i j o j e J a mes 

sevelt buvo išrinktas 
gresan, nežiūrint to, 
demokratų partijos nacio- 
nalė vadovybė jam nepadė
jo.

Roo-
Kon-

Eisenhoweris jau geidžia 
santarvės su demokratais

Washingtonas. — Eisen
howeris sako, kad kas bu
vo sakyta priešrinkiminėje 
kampanijoje yra vienas da
lykas, o kas yra dabar—tai 
kitas. Spaudos konferen
cijoje jis sakė, kad nemato 
mažiausios priežasties, ko
dėl jis negalėtų bendradar
biauti su demokratu kon
troliuojamu Kongresu.

Jis sakė, kad jis kvies 
demokratus ir su jais kon- 
feruos. Jis tiki, kad san
tykiai tarp administracijos 
ir demokratų Kongreso bus 
geri.

Izmiras, Turkija. — Ma
joras generolas Robert , E. 
L. Eaton atsiprašė turkų 
valdžios už keturių Ameri
kos kareivių elgseną. Tie 
kariai, kurie tarnauja Ame
rikos aviacijoje Turkijoje, 
nuplėšė Turkijos vėliavą. 
Jie dabar sėdi turkų kalė
jime.

,pranešimai 
Atmeta šmeižtus prieš , Washingtonas. — Prezi- 
. v n/| .1 0. I dentas Eisenhoweris pa-jo žmoną IVlartna dtone reiškė, kad bus atnaujintos

XT t r i T- A 1 ! derybos su Tarybų Sąjun-New Yorka^—Emil Ash-. apję atOminių ginklų 
G1 \sa^°’_ ?acl FBI biauria] j Į^oHtrole. Eisenhoweris sa- 
apšmeiže jo žmoną Martha -Qse defybose pra.
Stone Ashei. Maitha Stone i 3jje(įa “nauja fazė.” 
buvo suimta kaip komunis-.
tė. Ji yra New Jersey ko-' Washingtonas.— Armijos 
munistų vadovė ir komunis-1 sekretorius Robert Stevens 
tų partijos nacionalio ko-! atsakė į senatoriaus Mc- 
miteto alternate. ! Carthy laišką, kuriame jis

FBI paskelbė, kad Mar-| dar kartą reikalavo paaiš- 
tha Stone slapstėsi, negy-1 kinimo, kodėl majoras Ir- 
veno, su savo šeima ir net i ving Peress buvo garbin- 
nebuvo pasirodžiusi, kuo-1 gai paleistas iš armijos, 
met jos vaikas atsidūrė au-1 Stevens atsakė, kad joks 
to nelaimėje ir buvo ligoni-i karininkas nenusikalto at- 
nėje. ! leisdamas Peressą.

Emil Asher pareiškė, kad į 
tie šmeižtai prieš jo žmoną 
nepamatuoti, kad ji visuo
met buvo gera motina. Sū
nelis Steven, i9 metų, sakė 
jis, lanko mokyklą Paterso- 
ne. Jis sukrėstas motinos 
arešto, bet žino, kad ji ne 
kriminaliste.

0

Dairenas, Kinija. — Kuo
met Nehru viešėjo čia, jis 
apsilankė laivų statykloje, 
kuria bendrai tvarko Kini-

Atgarsiai Europoje dėl J. V. 
rinkimu gyvi ir skirtingi

ILondonas.—Europos spau
da gan įvairiai komentavo 
Amerikos rinkimu rezulta
tus. Kai kurie laikraščiai, 
kaip tai Francūzijos “Le 
Monde,” Londono “Times” 
ir Berno (Šveicarijos) “Ta- 
geblatt” sakė, kad demo
kratų kontrol i u o j a m a s 
Kongresas dar bus paran
kesnis Eisenhoweriui, ypa
tingai užsienio po 1 i t i k o s 
klausimuose.

Eilė laikraščių laikėsi vi
sai priešingos nuomonės.

Didelė dalis laikraščių 
nurodė, kad vyriausias pra
laimėtojas Amerikos rinki
muose yra senatorius Mc
Carthy. Vakarų Berlyno 
“Dar Abend” uždėjo ant- 
galvį: “Pralaimėjo vardas 
McCarthy.”

Rytų Europos spauda 
mažai komentavo apie Ame
rikos rinkimus. Maskvos 
radijas, girdėtas čia Lon
done, trumpai paminėjo, 
kad demokratai ima viršų, 
bet nedavė jokių komenta
ru, v

Kinija atlygins britams už 
pašautą lėktuvą $1,027,600

Londonas. — Kinija pa
tenkino britu reikalavima 4- v
atlyginti jiems už pašautą 
orlaivi. Tas orlaivis buvo 4-
kinų per klaidą pašautas 
liepos mėn. 23 dieną. Ki
nai tada atsiprašė ir britai 
atsiprašymą priėmė, bet 
Amerika iš savo pusės aš
triai protestavo, kadangi 
keli pašauto britų orlaivio 
keleiviai buvo amerikiečiai.

Paryžius. — Prancūzai 
skubotai helikopteriais nu
skraidino į Alžyrą 2,000 
savo kareivių kovai prieš 
staiga įsiliepsnojusią ten 
partizaninę kovą. Francū- 
zai sako, kad partizanams į 
pagalbą atėjo kai kurių 

genčių ginkluoti

Francūzija. — Čia

pagalbą 
kalnėnų 
daliniai.

Nice, 
mirė sulaukęs seno amžiaus 
garsus pasaulinio masto 
dailininkas Matisse.

Paryžius. — Francūzija 
paskirs naują ambasadorių 
Amerikai. Jis bus Maurice 
Couve de Murville, artimas 
įMendes-France bendradar
bis ir jo ideologinis drau
gas. Manoma, kad Men
des-France jautė, jog da
bartinis ambasadorius, kon
servatorius - aristokratas, 
nesutinka pilnai su jo po
litika ir negali tinkamai at
stovauti dabartinį Pary
žiaus režimą.

Hong Kongas. — čiango 
aviacija vėl bomb ardavo 
Toumeno salą prie Čekian- 
go kranto. Čianginiai sa
ko, kad jų aviacija bandė 
išmušti kinų komunistų pa
trankas, kurios iš Toumeno 
salos apšaudo kelios mylios 
į pietus esančią Yikiango 
Čiango bazę.

Praga. — Vladimir Goer- 
ner, Vaclav Oubek ir Zde- 
nek. Kreidl buvo nuteisti 
kalėjimui iki gyvos galvos. 
Jie buvo kaltinti priešvals
tybinėje veikloje. Jie visi 
buvę dešinus socialdemo
kratai.
Georgetown, Britų Guiana. 

-Liaudies Progresyvė Par
tija, kuri buvo laimėjusi 
Britų Guianos rinkimus, 
skelbia, kad tęs kovą už 
konstitucinės valdžios grą
žinimą.

Kaip yra žinoma, britai 
išvaikė Guianos parlamen
tą, atstatė premjerą Jaga- 
ną ir dabar valdo šalį be 
konstitucijos.

Maskva.—Sovietų Sąjun
ga įteikė išvažiavimo vizą 
poniai Sommerlatte, diplo
mato žmonai, kuri buvo ap
kaltinta chuliganizme. Ji 
šiomis dienomis apleis Ta
rybų Sąjungą, kaip to rei
kalavo TSRS valdžia.
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PO RINKIMŲ
NORS DAR NE VISI praėjusio antradienio balsa

vimų duomenys, šiuos žodžius, rašant, mums žinomi, ta
čiau jau žinoma vienas dalykas: republikonų partija 
juos prakišo. Kongreso žemesniojo buto atstovų dau
guma demokratams užtikrinta. Apie senatą pilnų duo
menų dar neturime, bet ir čia neblogai dalykai atrodo.

New Yorko valstijoje gubernatoriaus vietai išrink
tas Harrimanas,—tai didelis ir svarbus dalykas, nes re
publikonų mašinai buvo užduotas smūgis.

Kai šią valstiją valdys demokratai, tai, reikia ma
nyti, bus lengviau ir mūsų didmiesčiui, nes majoras 
Wagneris galės “geriau susikalbėti” su demokratu Har- 
rimanu, negu “susikalbėjo” su republikonų Dewey.

Daugelyje vietų į svarbesnes įstaigas abiejų par
tijų kandidatai lenktyniavo vienas su kitu labai vienas 
kito arti stovėdami balsuose. Tai parodo, kad republi
konų partijos mašina buvo labai gerai užsukta ir re- 
publikcnai nesigailėjo “tepalo” jai tepti.

Kai kur, galimas daiktas, balsai turės būti iš naujo 
perskaityti.

Šiandien, antradienį, dar negalima visko apie rin
kimų pasekmes pasakyti, nes dar iš daugelio vietų nėra 
pilnų žinių. Tuo reikalu pasisakysime rytojaus Laisvės 
laidoje.

JIE “PASIRODĖ”
BALSAVIMO DIENOS išvakarėse FBI politinė po- 

licija suareštavo New Jersey valstijos komunistų veikė
ją, 44 metų amžiaus moteriškę Marthą Stone Asher.

Ši veikėja visuomeniniame gyvenime buvo žinoma 
tik Marthos Stone vardu. Ji yra vieno vaiko, sūnelio, 
motina. Ji buvo praėjusį pirmadienį suareštuota viena
me Bronkso restorane, valgant vakarienę.

Įdomu tai, kad FBI, atlikdamas-išį “didžiulį žygį,” 
kuriuo manė padėsiąs republikouams laimėti rinkimus, 
neapsiėjo šitos veikėjos nepašmeižęs.

Girdi, Martha Stone Asher neatvyko į ligoninę, kai 
jos sūnelis ten buvo nugabentas gavimui pirmosios pa
galbos nuo sužeidimo. Ji nedalyvavusi savo tėvelio lai
dotuvėse..

Iš šito FBI pasisakymo aišku, kad FBI policija buvo 
pasiruošusi Marthą Stone Asher areštuoti ligoninėje, 
šermeninėje bei kapinėse!

Koks žemas pasiniojimas! Ir kaip FBI nesigėdi tuo 
didžiuotis!

Mes iš tikrųjų nežinome, kaip ten buvo; mums tik 
svarbu pabrėžti tai, kad ilgai gyvenusi ir veikusi Pater
bone ir kituose New Jersey miestuose tarp darbininkų 
veikėja buvo suimta, padėta po $20,000 belą ir, matyt, 
bus dedamos pastangos ją keletui metų įkalinti.

Jai kaltinimas, mums atrodo, yra tokis: ii priklau
sė Jungtinių Valstijų komunistų partijai. Nežiūrint to, 
kad keletą kartų valdžios organai buvo pareiškę, jog 
jie neareštuos žmonių tik už tai, kad priklausė tai par
tijai, dabar Marthą Stone suareštavo. Dabar jau yra 
už tą nusižengimą suareštuoti trys asmenys: Claude 
Lightfoot (Chicagoje) ir Dr. Albert Blumberg (New 
Yorke). Vadinasi, tiys iš viso. Visiems trims kaltini
mas tokis: jie priklausę komunistinei organizacjai.

Be abejonės, visi trys kovos prieš tai -teismuose, o 
visuomenė jiems stos talkon.

SKANDALAS IaIVININKŲUNIJOJE
- NATIONAL MARITIME UNIJOJE, kuriai puikiau- 
so Atlanto pakraščių ir didžiųjų ežerų laivų tarnautojai- 
darbininkai, iškilo naujas skandalas.

Valdžia suareštavo tos unijos žymų veikėją John 
T. Hunt ir įkaitino jį už tai, kad jis pardavinėjo darbus!

Nei vienas laivų tarnautojas bei darbininkas ne
gali gauti laivuose darbo, jei jis nėra NMU nariu. Uni
jos narių yra bedarbių, jie nebegali gauti darbo. Bet, 
štai, unijos viršininkas ima ir suranda skymą, kaip iš 
nedarbo pasipinigauti: jis parduoda ne unijistams uni
jos knygutę ir užtikrina jiems darbą, gi senieji unijos 
nariai lai sėdi be darbo!

Sakoma, Mr. Hunt šitokiu būdu susidėjo apie $10,- 
000.

Yra ir daugiau asmenų, kurie išvien dirbo su įka
lintuoju Hunt.

Visa tai rodo, prie ko šitą, kadaise buvusią pavyz
dingą, uniją privedė reakcininkas Joseph Curran ir jo 
talkininkai. Kai tik prasidėjo šaltasis karas, NMU pre
zidentas Curran padarė ten perversmą, su samdytojų 
pagalba išvaikė iš atsakingų vietų pažangesnius parei
gūnus. Jis su savo šalininkais pradėjo viešpatauti be 
jokios kritikos. Na, ir dabar matome, prie ko ši unija 
privesta!

Valstybinės administratyvi
nes tarybos premjeras ir 
užsienio reikalų ministras 
Čžou En-lajus pareiškė, kad 
Taivanis (Kinai Formozą 
vadina Taivaniu. — Red.) 
yra neatskiriama Kinijos 
teritorija. Taivanio išvada
vimas, — pasakė Čžou En- 
lajus, — yra garbingas ki
nų tautos istorinis uždavi
nys.”

Taivanis yra didžiausia 
Kinijos sala. Taivanio plo
tas sudaro 35,759 kvadrati- 
tinius kilometrus. Nuo že
myninės Kinijos dalies sa
lą skiria sąsiauris, kurio 
plotis siauriausioje dalyje 
siekia 150 kilometru, v

Du trečdalius Taivanio 
paviršiaus užima kalnai. 
Palankios gamtos sąlygos 
įgalina vystyti saloje žem
dirbystę ir miškų ūkį. Tai- 
vano valstiečiai augina ry
žius, kurių derlius nuima
mas du kartus per metus, 
eukrašvendres, bananus, 
ananasus, citrusines kultū
ras ir arbatkrūmius.

Saloje yra gausu naudin
gų, iškasenų. Jos gelmėse 
yra aukso, vario, naftos, o 
taip pat anglies ir sieros 
klodu.

Srauniąsias Taivanio upes 
galima panaudoti pigiai 
elektros energijai gauti.

Saloje gyvena daugiau 
kaip 7 milijonai žmonių. 
Daugiau kaip 90 procentų 
sudaro kinai, prieš daug 
šimtmečių persikėlę į salą 
iš Fuczianio ir Guanduno 
provincijų.

Japonija užgrobia salą
Prieš 60 metų, po Japo

nijos - Kinijos karo, kuris 
pasibaigė atsilikusios Kini
jos pralaimėjimu, Taivanį 
okupavo Japonija. Įvedė 
saloje savo viešpatavimą, 
japoniškieji imperia 1 i s t a i 
pavertė ją savo imperijos 
kolonijiniu priedėliu. Buvo 
vystomos daugiausia tos 
pramonės šakos, kurios bu
vo susijusios su žemės ūkio 
produktų perdirbimu.

Salos gyventojai niekada 
nesitaikstė su savo likimu, 
jie aktyviai kovojo prieš 
grobikus. Per penkiasde
šimt metų, praslinkusių nuo 
salos akupavimo pradžios, 
čia dvidešimt kartų įsilieps
nojo sukilimai prieš japonų 
viešpatavimą.

Po militaristinės Japoni
jos sutriuškinimo Taivanis 
buvo grąžintas Kinijai. Tai 
buvo numatyta Kairo ir 
Potsdamo deklaracijose, ku
rias pasirašė ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Ta
čiau išsivadavimas iš japo
nų jungo salos gyventojų 
būklės nepagerino. Vienų 
engėjų pakeisti atėjo kiti. 
Gyventojai negavo jokių 
demokratinių teisių. Čian- 
giniai reakcionieriai įvedė 
saloje teroro ir smurto re
žimą. Progresyvios organi
zacijos buvo pastatytos už 
įstatymo ribų. Čiango žval
gyba persekiojo visus, ku
rie buvo žinomi savo demo
kratinėmis pažiūromis.

Taivanio darbo žmonės 
aktyviai priešinosi reakcio
nieriams. 1947 metų vasa
rio pabaigoje saloje įsi
liepsnojo sukilimas., Taiva
nio centre — Taibėjuje ir 
kituose miestuose išsivystė 
mūšiai prieš Čiango armiją. 
Sukilėliai reikalavo įvykdy
ti Taivanyje demokratinius

nininkai šį sukilimą numal
šino. Tūkstančiai patriotų
buvo sušaudyti.

Kai 194i9 metais ilgametė 
didžiosios kinų tautos kova 
už savo išsivadavimą pasi
baigė šlovinga pergale ir 
gomindanine klika buvo iš
mesta iš žemyno, ji, Ame
rikos imperialistų ginama, 
įsitvirtino Taivanyje.

Čankaišistinė klika dar 
iki tol faktiškai buvo par
davusi Taivanį Amerikos 
monopolijoms, kurios pasi
glemžė į savo rankas visą 
salos ekonomiką. Amerikos 
kapitalistai nustatė pilnuti
nę savo kontrolę naftos, an
glies, aukso, sieros, volfra
mo ir antimonio gavybai. 
Amerikos koncernas “Rei- 
nolds Metal Corp.” tapo 
aliumino gamyklų šeiminin
ku, cemento pramonė pate
ko į Amerikos ir Kanados 
kapitalo kontrolę. Ameri
kos bendrovė “Westing
house Electric Internation
al Co.” pasiglemžė beveik 
visas salos elektrines.

Amerikos monopolijos 
užgrobė ir svarbiausią Tai
vanio ekonomikos šaką — 
cukraus pramonę. Jų kon
trolėje yra daugiau kaip 60 
procentų cukraus gamybos. 
JAV monopolijos pasiglem
žė ir naftos bei kamparo 
pramonės įmones, cheminių 
trąšų gamyklas.

Amerikos monopolijų įsi
galėjimas pasireiškia ir že
mės ūkyje; Šeimininkams 
a m e r i k i e čiams reikalau
jant, čianginė klika verčia 
valstiečius mažinti ryžių 
pasėlius ir auginti vietoje 
ryžių eukrašvendres ir kam- 
parmedį.

Savo viešpatavimą Tai
vanio ekonomikai Ameri
kos trustai panaudoja užsi
gulėjusioms prekėms par
duoti. Čiango spaudos duo
menimis, nuo 1950 iki 1954 
metu amerikiečiai realiza
vo Taivanyje užsigulėjusių 
prekių daugiau kaip 290 
milijonų dolerių sumai; tai 
sudaro maždaug 65 procen
tus viso Taivanio importo.

Gyventojai skursta
Taivanio gyventojai skurs

ta. Nuo 1949 metų birželio 
mėnesio iki 1953 metų bir
želio mėnesio kainos Taiva
nyje vidutiniškai pakilo še
šis kartus. Iš gyventojų 
imamų įvairių mokesčių ir 
rinkliavų suma per pasta
ruosius ketverius metus iš
augo 23 kartus. Darbinin
kų ir valstiečių gyvenimo 
lygis kasmet vis smunka.

Čiangas pavertė Taivanį 
kariniu placdarmu liaudies 
Kinijai užpulti, daigynu 
šnipų ir diversantų, kurie 
siunčiami į .Kiniją, siekiant 
sutrukdyti taikų Kinijos 
darbo žmonių kuriamąjį 
darbą.

Amerika atvirai sako, 
kam jai reikalingas Taiva
nis. Antai, vienas iš ka
ringųjų JAV sluoksnių at
stovų — generolas McAr
thur — 1950 metų rugpjū
čio mėnesį pareiškė, jog 
JAV laiko Taivanį Ameri
kos fronto Ramiajame van
denyje “centru,” “neskęs- 
tančiu lėktuvnešiu” ir jog 
JAV turinčios kontroliuoti 
Taivanį, kad galėtų užti
krinti “savo aviacijos vieš
patavimą visiems Azijos

(Tąsa 4—tame puslap.)

DEŠIMT METŲ ATGAL 
AMERIKIEČIAI LAIMĖ

JO PRIE FILIPINŲ ♦
Artėjant pergalei

1944 metų pabaigoje jau 
buvo aišku, kad Hitlerio ir 
jo talkininkų karas pralai
mėtas. Tarybų Sąjungos 
armija jau buvo Rytų Prū
sijoje ir ruošėsi žygiui lin
kui Berlyno. Pietų pusėje 
ji žygiavo linkui Budapeš
to, Vengrijos sostinės. Suo
mija, Bulgarija, Vengrija 
ir Italija — hitleriškos Vo
kietijos talkininkės — jau 
buvo parblokštos. Ameri
kos, Anglijos ir Franci jos 
armijos va k a r u o s e buvo 
Rheino srityje. Tik Japoni
jos imperialistai Tolimuo
siuose Rytuose dar laikė 
užgrobę didžius Kinijos plo
tus, Indoneziją, Burmą ir 
Malajos pusiasalį.

Amerikos komanda su
planavo kirsti Japonijai 
smūgį Filipinų srityje. Ja
ponų išmušimas iš Filipinų 
reiškė jiems politinį smūgį 
ir, kariniai, nutraukimą jū
romis susisiekimo tarp Ja
ponijos ir Indonezijos. Iš 
pastarosios Japonija gabe
nosi taip labai karui reika
lingas medžiagas — aliejų, 
gumą ir kitas.

Japonų planas
Japonijos imperialistai ži

nojo, kad amerikiečiai ren
giasi pulti Filipinus. Todėl 
jie savo karo laivyną su
traukė į vaakrus nuo Fili
pinų. Filipinų salų yra virš 
7,000; jos išsidraikiusios iš 
šiaurių į pietus ant 500 my
lių ilgio. Tūkstančiai yra 
mažų salų ir saliukių, o di
desnių apie 50. Tarpe di
džiausių yra dvi svarbios 
pertakos, tai San Bernardi
no ir Surigao. Jos viena 
nuo kitos apie 200 mylių 
atstumo. Japonai suprato, 
kad iš rytų pusės pro tas 
pertakas turi įsiveržti Ame
rikos karo laivynas tarpe 
Filipinų salų, kad iškelti sa
vo armijos dalinius į saus- 
žemį.

Japonų komanda apgyni
mui San Bernardino perta
kos pastatė savo svarbiau
sias karo laivyno jėgas ko
mandoje admirolo Kurita. 
Čia buvo penki japonų šar
vuočiai, jų tarpe du milži
nai “Yamato” ir “Musa- 
shi,” po 69,500 tonų įtalpos, 
ginkluoti po 18-ka colių ka- 
nuolių gerklėmis, kokių 
amerikiečiai neturėjo, grei
ti, nes darė virš 30 mylių į 
valandą. Japonai čia turėjo 
dar dešimtis mažesnių ka
ro laivų ir šimtus lėktuvų. 
Šis japonų laivynas turėjo 
sunaikinti Amerikos karo 
laivus ties San Bernardino 

r perlaja ir prasiveržęs į Ra
mųjį Vandenyną, skandinti 
dešimtis Amerikos trans
portų.

Kad palengvinti admiro
lui Kurita “darbą,” tai iš 
Japonijos turėjo išplaukti 
kitas laivynas komandoje 
admirolo Ozawa, kurio lai
vyną sudarė keturi lėk
tuvnešiai, pusė tuzino kru- 
zerių ir pora desėtkų kitų 
karo laivų. Ozawa turėjo 
atitraukti linkui savęs dali 
Amerikos Trečiojo karo lai
vyno.

Linkui Surigao pertakos 
plaukė dvi japonų laivyno 
dalys, viena komandoje ad
mirolo Nišimura, o kita ko
mandoje admirolo Šimą.

Amerikiečių planai
Jungtinės Valstijos ata

kai ant Filipinų sukuopė 
milžiniškas karo laivyno, 
orlaivyno ir ant transpor
tų armijos jėgas. Buvo vi-

Rašo D. M. šolomskas
so virš 700 karo ir trans
porto laivų. Šiaurinė dalis, 
kaipo Trečias laivynas ad
mirolo W. F. Halsey ko
mandoje, plaukė linkui San 
Bernardino perlajos; o 
pietinė dalis — Septintasis 
laivynas, komandoje admi
rolo T. C. Kinkaid. Ben
drai laivyno jėgas koman
davo admirolas C. W. Ni- 
mitz, o armijoms generolas 
MacArthur.
Trijų dienų ir naktų mūšiai

* Mūšiai prasidėjo 23 d. 
spalio, kada amerikiečių 
naikint uvai “Darter” ir 
“Dace” susitiko su Kurita 
laivynu. “Darter” pataikė 
penkias torpedas į japonų 
greitą kruzerį “Atago,”ant 
kurio buvo jų komandierius 
Kurita. “Atago” nuskendo 
į 19 minučių laiko. “Dar- 

j ter” torpedavo ir japonų 
' kruzerį “Takao,” kuris už
sidegė. “Dace” nuskandino 
japonų kruzerį “Maya” į 
keturias minutes laiko.

Po šio nepasisekimo ja
ponų admirolas Kurita ati
traukė savo laivus linkui 
Mindao salos. Tuo kartu 
amerikiečių Septintojo karo 
laivyno mažesnieji laivai 
atakavo japonų laivus Su
rigao pertakoje, užduodant 
jiems smūgį.

Japonų admirolui Ozawa 
pavyko apgauti Amerikos 
Trečiojo laivyno komandie- 
rių ir atvilioti linkui savęs 
amerikiečius. Ta proga 
pasinaudojo japonų admi
rolas Kurita ir išplaukęs 
pro San Bernardino perta- 
ką, užklupo amerikiečių silp
nus karo laivus ir trans
portus, kaip patys Ameri
kos admirolai sakė: “Vana
gas atsidūrė pulke vištų.” 
Užklupti Amerikos trans
portai ir mažesni karo lai- ’ 
vai per radiją šaukėsi pa
galbos, bet jiems pagal
ba negalėjo greičiau pribū
ti, kaip už dviejų-trijų va
landų.

Japonų dideli karo laivai, 
jų tarpe milžinas “Yama
to,” iš savo 18-kos colių 
gerklėmis kanuolių daužė 
Amerikos transportus. Ir 
čia amerikiečius išgelbėjo 
jų mažieji karo laivai - nai
kintuvai “Hoel,” “Heer
mann,” “Johnston,” “Ray
mond,” “John Butler,” 
“Dennis,” “S. B. Roberts” 
ir kiti, nepaisydami savo li
kimo jie puolė linkui japo
nų didžiųjų laivų ir atakavo 
juos torpedomis. Japonų 
admirolas Kurita padarė 
klaidą, nes jis manė, kad 
prieš save turi ne vien 
transportus, bet visą Ame
rikos Trečiąjį karo laivyną, 
ir pasitraukė.

Mūšių pasekmės
Mūšiai tęsėsi tris dienas, 

būtent 23, 24 ir 25 dd. spa
lio. Tai buvo apie pusė tu
zino atskirų mūšių ir daž
nai šimtai mylių vienas nuo 
kito. Tie, kurie vadina tuos 
mūšius “Leyte,” pagal vieną 
Filipinų salos vardą, tie 
klaidina.

Japonija neteko savo lai
vyno. Amerikiečiai, nuskan
dino tris jos šarvuočius, ke
turis lėktuvnešius, dešimt 
kruzerių ir porą tuzinų ma
žesnių karų laivų. Japonai 
neteko kelių šimtų karo 
lėktuvų. Žmonių jie nete
ko apie J10,000.

Amerikiečiai neteko nu
skandintų trijų lėktuvnešių, 
dviejų naikintuvų, gero 
skaičiaus mažesnių karo lai
vų ir transportų, taipgi ke
lių šimtų karo lėktuvų ir 
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apie 3,000 žmonių. Ameri
kos armijos daliniai wvo 
iškelti į Filipinų salas.

Pamoka
Tūli rašo, kad tai gal jau 

buvo “paskutinis didelių 
karo laivų mūšis.” Tikru
moje didžiulių karo laivų 
mūšio ir nebuvo. Iš abie
jų pusių atakas vedė ma
žieji karo laivai ir kruze- 
riai. Svarbiausi susirėmi
mai buvo ore lėktuvų tarpe 
ir jų atakos ant didelių ka
ro laivų. Negali skaityti 
didelių karo laivų mūšiu, 
kada japonų milžinas “Ya
mato” iš savo milžinišku 
kanuolių skandino Ameri
kos transportus.

Kitas japonų milžinas 
“Musaši” nuskendo gavęs 
12-ką bombų iš lėktuvų ir 
šešias torpedas. F 

Amerikiečiai taipgi turėjo 
bėdos, kada japonų lėktu
vas numetė 550 svarų bom
bą ant lėktuvnešio “Prince
ton.” Sužeistą milžiną gel
bėjo penki kiti Amerikos 
laivai.- Lėktuvnešis pilnas 
bombų ir kada nuo gaisro 
ant jo įvyko sprogimas, tai 
ne vien patsai laivas nu
skendo, bet ant jį gelbinčio 
laivo “Birmingham” užmu
šė 229 žmones, sužeidė 420 
ir laivui padarė daug žalos.

Tai buvo dešimt metu at
gal. Būtų gerai, kad karai 
daugiau niekados nepasi
kartotų, ir kad įvykęs mū
šis prie Filipinų būtų ne 
vien paskutinis “tarpe di
delių laivų,.” bet kad būtų 
bendrai paskutinis.

įdomios mokslinės 
informacijos apie pjeną

Daugelis žmonių dai^ir 
šiandien tebetiki, kad pas- 
tiurizuotas pienas nėra jau 
taip maistingas ir geras, 
kaip šviežias pienas. Taip
gi daugybė įsivaizduoja bei *** 
mano, kad pieno vertė ir 
maistin g u m a s įvairuojasi 
tarpe sezonų. Vasaros pie
nas geresnis, sveik e s n i s, 
m a i s t i ogesnis už žiemos 
pieną. Karvės tos pačios, 
bet jų pienas vasarą ski
riasi savo vertybe nuo žie
mos pieno, pavasario pienas 
nuo rudens ir tt.

Toms kalboms padaryti 
galą arba jas patvirtinti 
pasiryžo grupė Wisconsino 
universiteto moksli n inkų. 
Jie, matyt, darbo ėmėsi ne
atsiklausę senaty riaus Mc
Carthy ir neatbodami, kad 
jis juos gali paskaityti 
“subversyviais.”

Dabar daktarai Elvehjem, 
Bixby, Bosch ir Swantjon 
paskelbė savo tyrinėjimo 
atradimus. Raportą jie iš
davė American Chemical 
draugijai. Jie suradę, kad 
tos pasakos apie pieną 
esančios perdėm klaidingos.

Jie patys pripažįsta, kad 
prieš keletą desėtkų ar kiek 
metų panašūs moksliniai 
tyrinėjimai buvo suradę ir 
pripažinę pieno skirtumą 
įvairiais sezonais. Bet jie • 
mano, kad tai buvo tik to
dėl, kad tais laikais pienas 
a be Ina i buvo daug prastes
nės mitybinės vertėsi Šian
dien daug daugiau žinoma 
apie karvių maitinimą, apie 
pašarą ir jo vertę. Visa tai 
padeda per apskritus me
tus beveik vienodai karves 
šerti ir užlaikyti. TaFjtti- 
sa atsiliepia ant pieno,y?- 
pienas vieno sezono nebesi
skiria nuo pieno kito sezo
no.
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< (Tąsa)
Tiems žmonėms tai buvo didžiulis, 

skaudus smūgis. Viso gyvenimo san
taupų netekimas tai ne žaislas.

Bet ne taip buvo su mūsų Jurgiais. 
Kiek jų buvo įdėta, niekas nežuvo, nei 
vienas namas ar paskola, nei vienas cen
tas, nors Jurgis tuomet jau buvo gero
kai pralobęs, praturtėjęs tiek, kad gali
ma buvo sakyti, jog mažai yra Ameriko
je lietuvių biznierių, kurie su juom ly
gintis galėjo.

Gyvenimas jam buvo užtikrintas. Bet 
kaip tikras liaudies sūnus, kaip buvęs 
vargšas, jis su vargšais liko visuomet 
savo sieloje.

Jis iš pat savo širdies gilumos neap
kentė ir jautė, kad neapkęs iki savo gy
venimo galo kapitalistinės santvarkos, 
kuri paremta privatine nuosavybe, kuri 
veda į žmogaus išnaudojimą per žmo
gų... Jis neapkenčia fakto, kad šioje san
tvarkoje vienas žmogus gali laikyti ap
žiojęs neišpasakytus turtus, turi dau
giau duonelės, negu jis gali suvalgyti. 
O kiti, kurių yra didelė dauguma, tokie 
pat žmonės su siela, su jausmais, su vi
sais norais gyventi ir visais žemelės 
vaisiais naudotis, to neturi... Jie turi 
pusbadžiai gyventi, gyventi nedatekliu- 
je, neturi tinkamų drabužių, negauna 
tinkamos priežiūros ligos metu...

Jurgis galvojo: šioje karų ir neramu
mų gadynėje jautrus ir teisingas žmo
gus negali būti patenkintas, nežiūrint, 
koks turtingas jis pats nebūtų. Jis ap
link save mato vargstančias minias, ma
to bedarbius, mato kančias ir, jei jis tu- 
ir bedarbiai, ir išdalins tuos pinigus, pa- 
vo likimu. Tik, žinoma, turtas papras
tai nuo daugelio sąžinę atima arba bent 
užmigdo.

Jurgis jautėsi dvasiniai stiprus, jau
tė, kad faktas, jog jis ekonominiai jau 
nevargsta, jog gali gan patogiai gyven
ti, bent jame neužmigdė teisingumo jau
smo, kad jis ideologiniai lieka su darbo 
klase.

Jurgis žinojo, kad išeitis iš kapitalis
tinėj sistemos priespaudos yra ne labda
ry^ ne atskirų pasiturinčių pastangos 
kenkiančius kiek sušelpti, o visos siste
mos panaikinimas. Jis galvojo: jei žmo
gus išims iš banko koletą šimtų dolerių, 
nueis kur prie gatvės kampo ar fabriko 
vartų, kur vaikščioja tik darbo žmonės 
ii- bedarbiai, ir išdalins tuos pinigus, pa
ti santvarka nepasikeis.

1946-tais metais ‘‘Laisvėje” tilpo se
kamo atsitikimo aprašymas: bokso čem
pionas Joseph Bonovita, geraširdis 
žmogus, sulaukęs Kalėdų, nuėjo į Bowe
ry, kad palinksminti vargšus. Su sa
vimi jis turėjo 15 šimtų doleriu ir jis 
pradėjo dalinti dešimtines... Galvojo jis: 
tegul vargšai benamiai, valkatos nors 
kartą pasilinksmina...

Išdalino jis visą savo sumą ir buvo pa
tenkintas. Niekas jam nekliudė, nes po- 
iicistų aplink nesirado.

Sulaukęs Naujų Metų Bonovita norė
jo dalyką pakartoti. Šiuo kartu su sa
vimi pasiėmė net $3,500 ir pradėjo da
linti vargšams. Bet kur buvęs kur ne
buvęs atsirado policistas ir Bonovita ta
po suimtas ir vėliau patalpintas į ligoni
nę

’Mat, toks dalinimas buvo skaitomas 
nesveiko proto ženklu.

Jurgiui visada buvo arti prie širdies 
kiekvienas varguolis, visa biednuomenė. 
Kada tik jis atsisėsdavo prie stalo val
gyti kokį geresnį kąsnelį, tai jo mintys 
visuomet sukosi apie tuos nelaimingus,

kurie netiktai neturi ko sočiai pavalgy
ti, bet apie tai galvoti negali.

Jis visuon0t galvojo apie tuos bena
mius, kurie ir žiemos speiguose neturi 
pastogės, kurie miega tarpduryse, po 
tiltais arba sušalę, suvargę snaudžia ge
ležinkelio stotyse; apie tuos, kurie nuo 
vieno iki kito šalies krašto bastosi pre
kiniuose vagonuose, kurie ieško darbo ir 
jo negali surasti. Ir, žinoma, apie tuos 
liaudies sūnus ir dukras, kurie visose 
penkiose žemės dalyse kaunasi su nuo
žmių priešų fašizmu.

Jurgis visuomet liko su darbo žmo
nėmis. Perilgai į jo sąmonę buvo įrėž
ta jo ankstyva vaikystė, vargšo pieme
nėlio dalia, kad ją pamiršti. Negalėjo 
jis pamiršti nei savo jaunatvės Lietuvo
je, nei sunkaus darbo pilkosios gimtinės 
laukuose. Negalėjo jis pamiršti savo 
kančių Pennsylvanijos kasyklose, savo 
iki kraujo sutrintų rankų, savo akimis 
matytų baisių vaizdų, savo draugų su 
sutriuškintais kūnais po akmens ir ang
lies skeveldromis...

Negalėjo, žinoma, Jurgis pamiršti ir 
streikų, kovų, unijos organizavimo, to vi
so veikimo, kuris pripildė jo gyvenimą 
vėlesniais metais, kai jis dirbo fabrikuo
se. Ir jis taipgi negalėjo pamiršti, ką 
patyrė kariuomenėje. Negalėjo jis pa
miršti savo draugų, kurie žuvo Prancū
zijos apkasuose, nei tų, kurie grįžo su 
palaužytais kūnais bei dvasiomis.

Jurgis visuomet jautė gilią neapykan
tą karui ir jo ruošėjams. Jis visuomet 
buvo įsisąmoninęs, kad tie karo ruošė
jai, tie ginklų pirkliai, kurie teisingai 
vadinami mirties pirkliais, tie, kurie 
siunčia paprastus darbo žmones mirti 
karo lauke, tuo tarpu, kai jie patys žars- 
tosi pinigus, yra didžiausi žmonijos 
priešai.

Jurgis jautė, kad jis supranta gyveni
mą ir jo klausimus, kad jis perėjo sun
kią gyvenimo mokyklą. Ir, tiesa, jis 
galėjo tvirtinti, kad perėjo ir šalto ir 
šilto. Dabar, kuomet jam jau nereikėjo 
taip sunkiai grumtis su gyveninio ban
gomis, kuomet jis gyvenime sau rado 
ramesnę, patogesnę vietelę, jis galėjo 
žiūrėti į savo praeitį ir sakyti: gyventi 
buvo verta. Buvo verta pereiti ne tik 
malonesnius epizodus, bet ir sunkumus. 
Nes tik sunkumai, kančios, kova for
muoja tvirtesnį ir atsparesnį žmogų.

Labai dažnai jo mintys lėkdavo toli 
atgal, į pačią vaikystę. Kur jis tik ne
sikalbėdavo su padoriu raukšlėtu veido 
darbo seneliu, prieš akis stodavo jo sene
lis su obeline lazda, jo senelis žaliojoje 
Lietuvoje tarp savo bitelių... Šlapiame 
ore praskubintis benamis jam primin
davo piemenavimo laikus tolimoje pil
koje rudens Lietuvoje, Kuomet vai
kiškas kūnas peršlampa iki gyvo kaulo, 
kuomet dantys dreba ir taipgi dreba 
jauna širdis ilgėdamasi ko tai, trokšda
ma ko tai, ko pats jaunuolis suprasti ne
gali...

Jis atsimindavo savo pirmas vakaruš
kas Lietuvoje, jaunas šviesiaplaukes 
kaimo merginas, sunkiai dirbančias die
nomis ir vakarais, bet linksmai šokan
čias prie žibalinės lempos ant paprastos 
kaimiškos aslos šventadienio pasilinks
minime.

Jis atsimindavo savo kelionę per jūrą. 
Ir jis jautė, kad nesvarbu, kiek jie ke
liavo, kiek vietovių matė, su kiek žmo
nių susiėjo ir kiek skirtingų kalbų už
girdo, jis visur mato tuos pačius dorus 
žmones, darbo žmones, kovojančius už 
geresnį rytojų, darbo žmones, kurių da
limi jis pats yra....

(Bus daugiau)

Plymouth, Pa.
LIGONIAI

B. Navickas, kelis mėne
sius sirgęs, jau neva pa
sveikęs, grįžo į darbą; bet 
angliakasyklų dusulys jį te- 
bekankina; -kaip ilgai jis 
galės dirbti, nežinia.

V. Globičius susirgo ir 
pasidavė operacijai spalio 
26 d. Operacijos priežastis 
“ruptūra.” Spalio 27 d. 
operacija padaryta ir gra
žiai sveiksta; apie už de
šimties dienų bus namie. Jis 
randasi Pittštono ligoninė
je.

BALIUS
Wilkes-Barre lietuvių klu

bo blynų balius įvyko spalio 
31 d., Lithuanian National 
Parrish Hall, 206 Parrish 
St., Wilkes-Barre. Žmonių 
šiame parengime buvo apie 
šimtas su viršum ir visi 
smagiai linksminosi. Šis klu
bas politinio nusistatymo 
neturi, jis vadinasi bepar- 
tyviu. Beje, šio klubo va
dovaujančioje rolėje yra 
Stanislovaitis, nes jis yra 
jo pirmininku. Kiek šis 
klubas narių turi, neteko 
sužinoti.

Kadangi kai kurių valdi
ninkų rinkimai jau artino
si, tai ir į viršminėto klubo 
parengimą atsilankė demo
kratų aprtijos politikieriai, 
kuriems suteikė balsą pir
mininkas J. Stanislovaitis. 
Po demokratų atsišaukimo, 
kad juos rinktų į valdvie- 
tes, jie buvo priimti su di
deliu entuziazmu. Teko pa
tirti, kad čia republikonai 
pasiutusiai įsitvirtinę, nes 
jie daug pinigų turi ir ne
protaujančius piliečius pa
pirkinėja. V. ž.

Pittsburgh, Pa.
Sunkiai serga Dominikas 

Sand a. Laisvės skaitytojas. Jis 
susirgo rugsėjo 13-tą ir pasi
davė McKees Rocks ligoninėn 
15-tą. Išbuvęs porą savaičių, 
sugrįžo namo ir pabuvo tris 
savaites. Spalio 22 išėjo į Min
cy Hospital, o 28-tą buvo ope
ruotas. Jau 74 metų sulauku
siam žmogui pavojingą ope
raciją nelengva pergyventi ir 
iš jos greit pakilti. Linkime 
nugalėti nesveikatą.

Dominikas Samia randasi 
Room 136 — 1th floor, Mer
cy Hospital, Pittsburgh, Pa. 
Jo namų adresas 3351 W. 
Carson St., Pittsburgh 4, Pa. 
Draugai {įrašomi atlankyti jį 
asmeniškai ar laišku..

V. Sherbin

BOSTON, MASS. Skaitytojų Balsai
Daugiau apie geležinkeliečius

Jau buvo kiek rašyta apie 
geležinkeliečius, bet dar dau
giau galima ko rašyti. Gele
žinkelių yra labai didelė in
dustrija. Kiek daug darbinin
kų dirba prie įvairiausių .dar
bų įr vis geležinkeliams.‘Kiek 
tie geležinkeliai sunaudoja ge
ležies, plieno, medžio ir kito
kių medžiagų.

Geležinkelių Brolijoms (uni
joms) priklauso 15 skirtingų 
šakų darbininkai.

Daber dar apie traekmanų 
darbus. Kožnas formalias tu
ri savo buveinę (stotį), kur 
darbininkai rytmetį susi
renka ir ten laiko savo visus 
įrankius. Darbininkai niekad 
nežino, ką jie dirbs kitą die
ną, kol formalias nesužino 
nuo viršesniojo (“supervaiso- 
ry”). Tada jau ima tokius 
įrankius, kokie reikalingi prie 
to darbo ir, susikrovę ant 
“push cario,” prisikabinę prie 
motorinio karo ir važiuoja į 
nuskirtą vietą. Kartais reikia 
kelios mylios važiuoti. Bet rei
kia žiūrėti, kad traukinys nei
tų greitai ton pusėn, nes jis 
gali pasivyti, tai tada jau bū
tų blogai. Formalias tą prižiū
ri ir jis už tai atsakomingas. 
Tad kartais prisieina ir pa
laukti. O tada darbininkai 
gauna atsilsėti O ten nuvažia
vę randa kokiai vienai valan
dai darbo. Ir vėl laukia kito 
traukinio, kol praeis.

$8.50 per dieną už 5 dienas 
savaitėje. Jei darbininkas tu
ri uždirbęs nuo $1,600 iki 
$1,999.99, 1 cento trūksta į 
$2,000, gauna $6.50 į dieną. 
Taip ir kyla po 50 c. į dieną 
už kožnus 500 dolerių, kol 
pasiekia $8.50 į dieną. Reikia 
registruotis artimiausioje ge
ležinkelio stotyje.

Kitą sykį daugiau kaip ką 
parašysiu apie geležinkelie
čius.

Trackman

KLAIDŲ PATAISYMAS
Pirmosios vakai* dienos 

Laisvės kopijos išėjo su 
dviem klaidom “Rašybinėse 
pastabose.”

Paskutiniame paragrafe, 
kur atspausta “galininke,” 
turėjo būti naudininke, o 
kur yra “e,” turėjo būti c.

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais-

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. ,Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

DĖLEI METELIONIO 
KNYGOS

Laisvės redakcijai ir ad
ministracijai :

Jūs paskelbėt “Laisvėje,” 
kad “būtų svarbu paskelbti 
ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome 
pranešti, kurie darbuojatės 
tam reikalui.”

Šiuomi pranešu, kad De
troite, Michigan, aš renku 
prenum e r a t a s Metelionio 
knygai. Jau esu surinkęs 
glėbį prenumeratų, ir biskį 
aukų. Tikiuosi, kad surink
siu dar daugiau.

Su mielu noru patarnau
siu visiems tierhs, kurie no
rėtų užsisakyti knygą, pri
imdamas jų prenumeratas 
ir pasiųsdamas kur reikia.

Taipgi, būtinai nustatyki
te laiką, iki kokios dienos 
ir mėnesio turi būti susiųs- 
tos visos pre n u m e r a t o s 
spaustuvėn, kad visų var
dai būtų įdėti knygon, kaip 
jau yra paskelbta. Kitaip 
sakant, nustatykite laiką, 
kada užsidarys laikas rin
kimui prenumeratų.

' Draugiškai,
M. Masys . 

Detroit, Mich.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Tai taip dirba pastovūs dar-
bininkai. Bet kurie yra paimti, 
kaip “extra crew’’, tai tie jau 
negauna tokių; privilegijų, bet 
turi stoti nuo pat ryto ir dirb
ti iki vakaro. Jeigu formalias 
mato, kad darbo yra padary
ta užtektinai, tai duoda ko
kį pusvalandį atsikvėpti. Bet 
dažniausiai povakariais atva
žiuoja “su pervaisory” ai- kitas 
kokis viršininkas, nes 
čia 
kad 
jau 
minutei, t
kia prikalti bėgiai prie špaltų, 
tada jau reikia pakiloti ilga
nosis “hameris”.

Geležinkeliečiai turi atski
rus fondus nedarbui ir senat
vei nuo social security, bet po 
tuo pačiu numeriu, 
valstija turi atskirus 
bedarbiams, o gal kai 
neturi. Bet geležinkel 
’tiri visur(tik nežinau aj 
n ados geležinkeliečiai 1

su pervaisory
viršininkas,

ant geležinkelių
netrūksta.

dirbk,

|U 
nio- 

tada 
paskutinei

Baigiant darbą, rei-

nedarbo ir senatį 
81 i procento nuo s 
bio. Jeigu netenki
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PHILADELPHIA, PA

IR BALIUS
Rengia 

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECIŲ PAGELBA

Jvyks šeštadienį

RUBA
414 Green Street

HALL
Philadelphia, Pa.

fond us 
kurios ir

\a-

moka į 
fondus

dialogų

fondų gauni pašalpą per 26 
savaites per metus nuo savo

m u.t

Jonas Juška gerai pasiruo

šęs vyksta i šį koncertą. Jis

Jo numeris programoje

prirengęs monologų

i ir kitokiu vaidini-

Elizabeth, N. J.
Elizabethe streikuoja 
Singerio darbininkai

Lapkričio 2-rą unija paskel
bė streiką prieš Singer Co. ir 
tą patį rytą nuo pusiaunakčio 
užpikietavo šapas. Dieną mi
tinguose pradėjo organizuoti 
streiko komitetus.

Darbininkams vadovauja 
CIO International Union of 
Electrical Workers Lok kalas 
'jjfl. Unija stengėsi susiderė- 
ULbe streiko. Negalint kompa- 

įtraukti į nuoširdžias de
rybas be tarpininkų, unija pa
siūlė kompanijai pakviesti ma
jorą į arbitrator!us, bet firma 
atsisakė.

Nematydami kitos išeities 
'sutarčiai ir pagerinimams gau- 
Įti, darbininkai įgalino uni- 
i ja skelbti streiką. Paskli
etinėmis valandomis pirm strei
ko kompanija pasisiūlė mokė
ti už darbininkus duoklę į 
Blue Cross-Blue Shield, ligo
jo apdraudos firmą. Unija to- 

į ki pasiūlymą paskaitė įžeidi
mu. Sako, daugelis negautu 
priedo nei po centą už darbo 
valandą. .

Einant tuo duoklę mokėti 
planu kompanija sumokėtu 
už pavienį darbininką per 
mėnesį 90 centų, už vyrą ar 
moterį su vaikais $1.88, už 
porą $2.52.

Unija kas dieną išleidžia 
bu lėtinį. Ragina visus streikie- 
rius kas .dieną jį įsigyti ir ge
rai perskaityti, būti informuo
tais apie streiko eigą ir visą 
padėtį.

Vėliausios žinios sako, kad 
streikas jau1 laimėtas.

Streikierys

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-ta Apskritis rengia pa- 

žmonį su vakariene ir šokiais, se
kantį šeštadienį, lapkričio 6, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. Clair 
Avė. Vakarienė bus patiekta 7-tą 
valandą vakare, kad visi į laiką, 
kartu galėtų pavakarieniauti. Ren
gėjai ndoširdžiai kviečia visus pava
karieniauti. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

(213-214)

Montello, Mass.
Liuosybės Choras turėjo 

trejas pamokas po vadovyste 
Alb. Po.tsius. Pamokose daly
vauja visi buvę choristai. Pri
sirašė viena nauja, Šmitienė, 
iš Avon, Mass.1 Matomai, ji 
supranta dailę, nori linksmai 
laiką praleisti be rūpesčių.

Taip pat pageidaujame nau
jų narių, vietos yra visiems, 
.jauniems ir seniems. Dainos, 
muzika yra labai geras vais
tas nuo nervų ir bąimės senat
vės. Menininkai visuomet jau
čiasi sveiki, pamiršta dienos 
nuovargį.

Choras mokinasi naujų dai
nų. Rengia vieną pramogą — 
vakarienę, koncertą ir šokius, 
įvyks lapkričio 27. Lietuvių 
Tautiško Namo žemutinėje 
salėje. Prašome dalyvauti vie
tinius ir iš visos apylinkės.

Visi atsimenate Laisvės pik
niką praėjusią vasarą. Choro 
Trio veltui išpildė meninę 
programą. Giedant Amerikos 
Himną, Roses Stripinis stiprus 
balsas Taut. Namo Parke lie
pos 4-tą nuskambėjo per visą 
pušyną. Trio gavo pagyrimą 
iš publikos.

G. Shimaitis

rėjo uždirbęs. Jeigu darbinin
kas dirbo per visus 1953 me
tus, tai .jis turi teise gauti pa- | 
šalpą nuo 1-mos dienos lie
pos mėnesio, 1954 metais, 
(Valdžios metai prasidedavi- 
sada nuo 1-mos d. liepos 
mėnesio). Darbininkas, .saky
sime, turėjo uždirbęs ne ma
žiau 400 dolerių pbr 1953 m., 
tai jis gauna pašalpos $3.50 Į 
dieną. O kurie turi daugiau 
uždirbę, tai daugiau gauna 
pašalpos. Bet nedaugiau kaip

Hartford, Conn
Vakarienė su pamarginimais įvyks 

šeštadienį, 6 d. lapkričio, 5:30 v. v., 
157 Hungerford St. Maistas bus ge
ras ir įvairus, nesigailėsite atėję, o 
kaina labai žema. Įsitėmykite lai
ką: 5:30 v. v. “šarp.” Visus kvie
čia L. M. Klubo komisija.

A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio (Nov.) 
8 d., Laisves Choro salėje, 157 Hun
gerford St., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ir narės malonėki
te dalyvauti, nes turėsime išrinkti 
darbininkus ateinančiam baliui ir 
yra kitų svarbių reikalų aptarimui.

A. K.'

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio (Nov.) 8 dieną, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. Visos narės 
malonėkite dalyvauti, nes turime
svarbių reįkalų aptarimui.

A. W.

' * : * L*
❖ būti

Ii

įdomus. ' Pasirūpinkite

šiame koncerte ir turė-

sau daug malonumo.

JONAS JUŠKA

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaitė ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į Šį 

gražų parengimą.

Visus kviečia RengėjaiJŽĄNGA $1.00
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Formoza - Taivanis
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

uostams nuo Vladivostoko 
iki Singapūro.”

Panašų pareiškimą nese
niai padare JAV valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Ro- 
bertsonas. Kalbėdamas vie
noje iš kongreso komisijų, 
Robertsonas pasakė, jog 
Taivanio sala Jungtinėms 
Valstybėms reikalinga, kad 
galėtų palaikyti “nuolatinę 
karo veiksmu grėsmę prieš 
Raudonąją Kiniją”...

Kinu tauta visada ryžtin
gai pasisakydavo prieš ne
teisėtą jos teritorijos už
grobimą. “...Toliau oku- 
kuodami Taivanį. užtikrin
dami apsaugą išdavikiškai 
Čan Kai-šeko grupei ir to
liau vykdydami ginkluotą 
intervenciją, JAV agresy
vieji sluoksniai, — pa reiškė 
Čžou En-lajus, — ne tik pa
žeidžia mūsų teritorini 
vientisumą bei suverenumą 
ir kišasi i mūsų vidaus rei
kalus, bet tain pat didina 
karo grėsmę Tolimuosiuose 
Rytuose ir stiprina tarp
tautini įtempimą, tuo būdu 
trukdydami Kinijai ir ki
toms šalims naudotis taikos 
gėrybėmis.” čžou En-lajus 
pabrėžė, kad “kinų tautos 
kova už Taivanio išvadavi
mą — tai kova visuotinei 
taikai apginti.”

Čžou En-lajaus pareiški
mas apie būtinumą išvaduo
ti Taivanį susilaukė karštos 
paramos plačiųjų kinų tau
tos masių tarpe.

Kinijos demokratinės par
tijos ir liaudies organizaci
jos bendroje deklaracijoje 
nurodė, jog kinų tauta jo
kiomis aplinkybėmis nepa
kęs, kad Taivanį okupuotų 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pajėgos, ir jog kinų tau
ta kupina ryžto išvaduoti 
Taivanį.

Teisingą kinų tautos rei
kalavimu remia visos tai
kingosios žemės rutulio tau
tos. L. I).

I
Į 
I

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

valdžios oponentui teisybės 
suradimas nei manomas. 
Juk tik todėl darbininku 
vadai siunčiami kalėjimam

Žinia iš Varšuvos. Ten 
gražiai pagerbta dvidešimt- 
metinė sukaktis nuo mirties 
įžymiosios lenkiškos kilmės 
mokslininkės Maria Curie. 
Paminėjimą ruošė Lenkijos 
Mokslų Akademija.

Iškilmėje dalyvavo taip 
pat labai gabi ir garsi mok
slininkė Maria Curie duktė 
prof. Irene Joliot-Curie. Į 
iškilmes ji pribuvo iš Pa
ryžiaus.

Prof. Irene Joliot-Curie 
ir josios vyras Frederic, 
taip pat žymus mokslinin
kas, išrinkti Lenkijos Mok
slų Akademijos nariais.

Šios dvidešimtmetinės su
kakties atžymėjime dalyva
vo daug mokslininkų iš vi
sos Europos ir Azijos.

Jungtinių Tautų Asam
blėja nutarė apsvarstyti 
skundą prieš Čiango pirati
nius žygius Tolimųjų Rytų 
vandenyse. Skundą prida
vė Tarybų Sąjunga.

Čiango ginkluoti laivai 
toli nuo Formozos užpuldi
nėja ir apiplėšinėja tavori- 
nius laivus. Daug nuken
čia prekyba.

Bet vargiai Asamblėja 
Čiango režimą už tai pa
smerks. Mūsų šalies dele
gacija priešinsis tokiam žy
giui. Mat, Čiango piratiz- 
mas vedamas Amerikos ga
lingo Septintojo laivyno ap
saugoje.

NewYork(i^/?/afc7žlnl(H0BB

Vyras gina Marthos 
Stone gerą vardą

Sužinojęs, kad Martha 
Stone areštuota, .jos vyras 
Emil Asher tą pačią dieną bu- 

įime ir apie
'Teisiu Kon-

preso raštinę.

pasmerl

na pavaizduoti kaip blogą 
dukterį, žmoną ir motiną. Jis 
sakė: “tai yra piktas puoli
mas mano žmonos kaip moči
uos ir kaip asmens.”

Asher sako, j'og jo žmoną 
Marthą Stone (.ii vis veikė po 
savo mergiška pavarde, po 
kuria jinai buvo veik nuo kū- 

darbininkų 
prasišalin- 
bl ogu m as, 
Sako, i<ad 

dikystės žinoma 
judėjime) privertė 
t i iš namų ne .jos 
bet persekiojimas.
jie buvo vienas kitam labai ar
timi šeimos santykiuose if pa
žiūrose Į visuomenės reikalus.

Klausiamas, kaip .jis išga
lėj'o vienas auklėti sūneli. 
Asher sake, ,jog kūdikiui nete
kus motinos .jis patyrė, kaip 
daug jis nepažino savo sūne- 

savo vaiką ir Įvertinti motinos

O kaip į visą tai atsineša 
vaikas? Asher sakė, jog vai
kas motiną myli. žino, jog ji 
areštuota ir laukia, kad jinai 
juo greičiau būtų išleista po 
kaucija ir sugrįžtų namo.

pinasi Marthos šeima, turėtu 
numažinti kauciją, kad jinai 

va. “Mes jos abu laukiame,

Tuo tarpu Marthai kaucija 
buvo nustatyta $20,000. Pri
taikyta tokia, kad jinai juo 
ilgiau neišeitų iš kalėjimo.

Reporteriai dar norėjo žino
ti, kaip i Asherius atsineša j u 
kaimynai, 
kaimynus 
pasakojo, 
ramūs žmonės, 
nams prasi kalt 
žiūros jiems nebuvo paslaptis, 
nes Martha jau 7 kartus buvu
si komunistų partijos kandida
tu Į New Jersey Valstijos Sei
meli. Jie žinojo ir tai, kad ji
nai 
tai

po arešto buvo pas

kad Asheriai yra 
era kaimy- 
Asherių pa-

persekiojama ir kad tik- 
dėl to .jos nėra namie.

Prisipažino 23 metus 
išlaikytą slaptybę

Thomas A. Ward, gyvenan
tis 1701 Madison Ave., Ridge
wood, prisipažino, kad jis ga
vo ir paskolino plėšikui Frank 
Walsh tą revolveri, kuriuomi 
1931 metais buvo nušautas 
brooklynietis užeigos savinin
kas George Rosander.

Ward tą įvykį išlaikė per 
23 metus, tačiau niejcad nesi- 
jautęs ramus, tad nusprendęs 
pasideroti teismui. Policija sa
ko, kad jis prisipažino ir ki
tus apiplėšimus. Bet paskiau
siais* 15 metų buvo vedęs, tu
rėjo gerą darbą ii’ uždarbį, 
pi ėsi m a is. n e u žsi m i nė j ęs.

Queensi apskrityje praėju
sią savaitę 14 asmenų susirgo

Vėl Asamblėjoje keliamas 
naujų narių priėmimo klau
simas. Daugybė kraštų no
rėjų -įstoti. . Vienų priėmi
mai priešinasi Amerika, ki
tų—Tarybų Sąjunga. Taip 
jos iki šiol ir negalėjo į 
Jungtines T a u t a s kojos 
įkelti.

Praktiškas ir teisingas 
pasiūlymas visas kartu pri
imti.

Laivakroviai veiks 
vieningai visame 
rytiniame pajūryje

New Yorke Įvykusiame lai- 
vakrovių atstovų susirinkime 
nutarė, kad bile kuriuos svar
bius. veiksmus vykdant juos 
vykdys visi bendrai visuose 
Atlantiko ir Įlankos uostuose.

N e priy kuisomos Internatio
nal Longshoremen’s Associa
tion (ILA) konferencijoje da
lyvavo atstovai iš Kanados lo
kalu, iš North ir South Atlan
tic uostų, taipgi iš Puerto Ri- 

kas deryboms už naują kon
traktą baigsis šio mėnesio 20- 
tą. Reikale streikuoti, jie ne
bus vieniši. Dabartinės dery
bos liečia visus uostus nuo 
Maine iki Norfolk. Jeigu bile 
kurio vieno uosto darbininkai 
būtų priversti streikuoti, strei
kuotų visi. Firmos negalėtų iš 
užstreikuoto uosto laivus pa- i
sukti i kitus uostus.

Tamsia oda gyventojų 
skaičius daugėja

Columbia l’niversiteto So
cialiam Darbui Mokyklos ve
dėjas Kenneth D. Johnson 
aprokavo, kad tamsia oda gy
ventojų skaičius sekamomis 
cviemis dešimtimis metų, pa

Tuo patimi laiku baltųjų skai
čius sumažės apie aštuoniais 
šimtais tūkstančių.

Jis patarė baltiesiems iš
mokti sugyventi su tamsesnės 
spalvos žmonėmis draugiškai, 
nes tas bus ir pačių baltųjų 
gerovei.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

PARDAVIMAI
Brooklyne groserio ir delicatessen 
biznis, išdirbtas per 27 metus. Gali 
pirkti sykiu su namu arba be namo. 
Taipgi parduodu namą New Jersey. 
Vincas Vaiėūnas, 38 Grand Street, 
Brooklyn. N. Y. Tol. EVergrcen 
8-1805.

(216-220)

Parduodame Barber Shop, 122 
Flushing Ave. Trys vyrai dirba. 
'Pik ta viena burbome aplinkui 
Navy Yard, Brooklyne. Susitaikysi
me ant v i ('tos.

(215-217)

LAISVES KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

I /■ -"i" O Lapkričio 
j| '^"1 November

Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių, pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
14-tos ir atsiveskite juos į Laisves koncertą. Jie 
bus jums dėkingi už tai, nes koncertas bus labai 
įspūdingas.

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-0G Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Pralsides 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Masinis mitingas 
organizacijos ir jos 
vadų apgynimui Valdinė Interstate

• merce Komisija Washingtone
Lapkričio 8-tą šaukiamas j leido pakelti ferns ant keturių 

masinis mitingas aiškinti 1 uos Į daugiausia vartojamų linijų, 
įstatymus, kuriais persekioja- i Jomis yra: Pennsylvania, Erto, 
mas Civilių Teisių Kongresas j Lehigh Valley ii' New Jerse.y- 
ir .jo darbuotojai William L. 
Patterson ir kiti. Taipgi pro
testuos prieš persekiojimą 
Council on African Affairs 
jo vado Alphaeus Hunton.

ii

I larry F 
Robeson 
Airs. Es

Kalbės dvasiškis
• Ward, artistas Paul
j Mrs. Jane Melish ir 
landa Goode Robeson. Vieta:
Renaissance Casino, 150
138th St., New Yorke.

W

Dar ne viskas žinoma
Leonas Yonikas dainuos Laisves

' iš šių rinkimų
ka nelį
sk aitdatų balsai tebebuvo 

liuojami ar patikrinami. O kai 
i kur daviniai buvo taip artimi, 
I jog tikimasi, kad bus reikala- 
jvimų iš naujo skaičiuoti bal- 
Į sus. Tačiau jaui buvo žinoma 
•tiek, kad demokratai turi 
i daugiau laimėjimų už repub- 
j Ii komis.

kožna so d ės bonka ga- 
pasitikėti: Bronxe val- 

agentai rado oran- 

Ji nudažoma ir kaip so- 
parinktiems”

Ne
' Įima
‘ d žios 
žiams 
tinęs.
da pristatoma
kostumeriams, kurie .jau žino, 
1<ai p ją parduoti.

Statys puošnų centrą 
labdarybės įstaigoms

Pradėjo 
bus statybai 
centralinėje 
j e. Kainuos 
bus, dalimi
Brooklyn Civic Center.

Pastatas bus 5 aukštų, su

paruošiamus dar- 
Welfare Center 

Brook lyno daly- 
$80,000,000 ir 

jatr suplanuoto

pinsis raštinės 546-šiems lab- 
d a ry b i ų x d a rbo ve d ėj ams, a p- 
likantų apklausinėjimui kam
bariai, laukimui vieta. Bėgiu 
mėnesio ten lankysis apie 30,- 
000 biedniokų. Ten pat Įkurs 
dantims ir akims apžiūrėti kli
nikas.

Leido pakelti N. J 
gelžkelių f erą

! New York.

mis miesto valdžia parduos 
i iš varžytinių 731 nuosavybe, i ... 17 

siškolinę ’ taksais. Varžybas 
\ykdys Brooklyn Academy of 
Music patalpose, 30 Lafa
yette Ave.

Leonas Yonikas, žymusis Į dienį, lapkričio 14-tą, Liberty 
lietuvių baritonas iš New Yor- Auditorijoje, Richmond Hill, 

dainavimui N. Y. Greta jo,: koncerte tu- 
koncerte, rosime 

kuris Įvyks už savaitės sekma-Į sachusetts ir

ko, pasiruošia
dienraščio Laisvės

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

SKELBKITES LAISVĖJE

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 
. Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką^
I

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
__  9—12 ryte; 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Aido Choras NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

oienio vakaru, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir nauju.

Valdyba

Com-
Mrs. Cecile Jacobson, 

Marko parapijos muzikos 

ti bene jauniausių asmenų 
chorą, nuo 2 iki 5 motų- Kitą 
chorą turi iš (> iki 9 metų am
žiaus; trečiąjį 9 iki 13-kos, 
o vyresni jau eina i suaugu
siųjų chorą.

Brooklyne Erasmus Ii. S. Į 
pagerinimams valdžia pasky- ■ 
rė $1,25(1,000 ir Bushwick 1 
High — $400.000.

svečiu artistų iš Mas- 
Pennsylvanijos.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves Įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25 
Pusgalionis $2.50

'VVVVVVVVVVVVV •* w W w 
; MATTHEW A.; 
: BUYUS i
t c
» (BUYAUSKAS) <> t
! LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J 
J MArket 2-5172 J 
• <
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NAMŲ DARBININKE
Mažas. Paprastas Valgių GantZimas 
Guolis vietoje, nuolatinė. patWirriu, 
patyrusi mergina ar moteriškė. (25- 
10), mylinti vaikus.
I 1 a metų. nuola- 

s, 3*2 rūmų apartmentas. 
namą vėliau Su vėliau

siais paliudijimais.
Telefonuokile: TW. 6-57G3 ar 

ES. 7-4 181
<216-218)

RHINESTONE

Patyrusios 
Gerai Apmokama 

AERO BETTON & NOVELTY GO. 
555 Sth Ave. (4th Floor), N. Y. G.

<216-222)

DARBININKft

Nera Valgių Gaminimo 
Nereikia Ei ii j Krautuves

Visi įrengimai elektriniai, atskiras 
kambarys ir maudynė. Nuolatinis 

darbas, ge ra m ok es t i s
Tel. DE. 9-2383

<216-217)

Nutarė statyti šešial 
žaismavietes 4

darbams dau- 
kada 

ii miesto rei
ks sekamiems 

numatytos $738. i 16,-

ti Komisija paskyrė ateinan
tiems metams miestiniu staty
bų ir pataisą 
giau pinigų, negu bile 
pirmiau, 
balams 
metams 
919.O/i.

Tarpe kitko, paskyrė S mi-

linksminimo centrų. Prieš tuos 
centrus daug gyventojų, ypa
čiai tėvų ir mokytojų atsto
vai, protestavo. Protestavo ne 
dėl to, kad tokių centrų neno
rėtų, bet dėl to, kad tokie cen
trai bus mažai kam pasie
kiami.

Vaikų motinos viešuose po
sėdžiuose, šauktuose tam pla
nui svarstyti, sakė, jog tie cen
trai daugiau tarnaus parodai, 
pasididžiuoti prieš svietą, kad 
mes turime puikius moderniš
kus centrus, bet vaikais jie 

vo žaismavietes statyti pa
prastesnes, pigesnes, bet dau
giau jų. Ragino statyti prie 
visų mokyklų, kad žaismavie- 
tėmis galėtų naudotis visi vai
kai ir jų prižiflrovės motinos. 
Tos mažosios, bet artimos, ga
lėtų tarnauti žmonėms per vi
są dieną ir vakarais. O tos 
šaunios tolimosios galės pa
tarnauti til< nedidelei grupei 
nuolatos, dar keliolikai tūks
tančių didžiosiomis šventėmis, 
gi dauguma vaiku turės ri z- 

nei
nematę.

East Hampton policija pa
skelbė paieškojimą turtuolių 
klubo virėjo Andrew J. Turc
hin. Skelbia, kad jis prasišali
no vežinas dar neišrašytus 25 
klubo čekius.

Sparčiai r a d i o f i k u o j a m o s J o - 
niškio rajono kolūkiečių gy
venvietės. Šiais metais Kirovo 
vardo, čapajevo vardo, Leni
no vardo, “Tarybinio arįpjo” 
ir kt. kolūkiuose įrengta jau
giau kaip 150 radijo taškų. 
Artimiausiu metu apie 70 Sta
lino vardo kolūkio narių įsi- 
ves radijo taškus.

S. Šimkus

Ketureile 200 vietų tipinė 
karvidė statoma Akmenės ra
jono “Žalgirio” kolūkyje. Ply
tas karvidės statybai teikia 
kolūkio plytinė.

Gerai organizavęs kūlimą, 
Pakruojo rajono “Pavasario” 
kolūkis įvykdė grūdų prievo
les ir atsilygino natūra už 
MTS darbus.

M. Vaitkus

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR, 
Įdedamos, Taisomos, Naujos*®^ 

Naudotos. T
IDEAL REPAIR, Inc.r

ST. 4-6777 ST. 6-4080




