
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .................. $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) „ 9.00
Kanadoje ...............................   0-00
Kitur užsienyje ........................ —..... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

Richmond Hill 19, N. Y. šeštad., Rugs. (Sept.) 26, 1953 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Prof. Corl iss Lamont.
Kuo visa tai baigsis?
Kainos tebekyla.
Tie 23 amerikiečiai.
Aido Choras ir “Pepita.”

Rašo R. Mizava

Corliss Lamont yra vienas 
žymiųjų amerikiečiu švietėju. 
Jis— rašytojas, filosofas, pro
fesorius ir visuomenininkas.

Nežiūrint to. kad Corliss 
I.A'mont j>iniė turtingoj šeimo
je* — jo tėvas buvo Morgano 
partnurys. — jis pasirinko ki
tokį kelią ir juo ėjo per metu 
eilę.

•Jis su savo žmona kadaise 
lankėsi Tarybų Sąjungoje ir 
iš ten grįžęs parašė įdomią 
knygą api“ to krašto žmonių 
gyvenimą ir pačią santvarką.

Ir štai, šiomis dienomis ir 
Corliss Lamont buvo pašauk
tas pas McCarthy komitetą. 
•Jis, tačiau, atsisakė prieš ji at
siklaupti ir sakyti “mea cul
pa.”

i’ž tai McCarthy pagrasi
no: Corliss Lamont būsiąs ap
kaltintas paniekinimu senato.

Mr. Lamont atsake: gerai, 
kaltinkite ir kalinkite mane, 

f bet aš laikausi savo principu 
ir j u laikysiuosi.

Smagu, kai mūsą krašto žy- 
n^ieji intelektualai panašiai 
gina savo ir visu Amerikos 
žmonių teises.

Tai teikia vilties, kad’ ra- 
gangaudžiu puolimams busi 
padarytas galas.

įdomus šiame prof. Lamon- i 
to “apklausinėjime” dalykas I 
buvo tas: jis pasisakė, jog' 
niekad nėra buvus Jungtiniu j 
Valst. komunistu partijos na
riu.

Na, o persis ertėlis .Louis 
Budenz tikino, kad profeso
rius yra buvęs tos partijos na
riu.

Kuo šis dalykas baigsis?

Valdinė įstaiga. Bureau of 
Labor Statistics, skelbia, kad 
rugpjūčio mėnesį būtinąją 
žmonėms gyventi produktu 
kainos ir vėl pakilo.

Jos kyla ir kyla. Ką gi tuo 
reikalu daro re pu bl ikoną ad
ministracija. kuri praėjusiais 
mietais šii.Ų laiku žadėjo žrno 
n ifbns gy ve n i m ą palengvinti ?

23 amerikiečiai kariai, bu
vę šiaurės Korėjos karo ne- 
Jaisvė.Uir atsisako grįžti namo.

Jie nusitarė pasilikti “ana
pus uždangos.”

Kai jie buvo atvežti į neu
tralią zoną, šitie amerikiečiai 
giedojo “Internacionalą.”

New York Timeso kores
pondentas, Mr. MacGregor, 
stebėjęs tuos amerikiečius, ra
šo, kad jie atrodo labai gero
je sveikatoje. Tūli ją turėjo 
muzikinius instrumentus ir 
jais skambino.

Tarp tą 23 berods du buvo 
negrai. Ar tarp atsisakančiųjų 
grįžti nors vienas yra lietuvių 
kilmės, nepasako m a.

Brooklyno Aulo Choras 
•rimtai ruošiasi pastatyti ope
retę “P^pitą.”

Ši operetė nėra perdaug 
kebli suvaidinti, tačiau, juo 
daugiau aidieciai turės narių, 
juo lengviau ir gražiau bus 
galima pasiryžtą darbą atlik
ti.

Dėl to šiuo metu turėtų bū-

< IGTASIS LĖKTUVAS 
SVILINA AMERIKOS 
KARININKAM PIRŠTUS
Jie paskyrė $100,000 už seną 
MIGą, pagrobtą iš Šiaur. Korėjos

Washington. — Kai vie
nas šiaurinis korėjietis sa
vaitės pradžioje užgrobė 
rakietinį šiaurinės Korėjos 
lėktuvą. MIGą ir pristatė jį 
amerikonams į Kimpo, Pie
tinėje Korėjoje, jie nudžiu
go, kad tai būsiąs naujas, 
pagerintas sovietinis lėktu
vas, ir generolas Mark 
Clark, vyriausias ameriko
nu komandierius, tuojau 
paskyrė pavogusiam lėktu
vą $100,000 dovanu.

Bet patyrinėjus pasirodė, 
jog tai senosios rūšies lėk
tuvas, kaip kad ir anie se
nieji MIGai, kuriuos pavo
gė du Lenkijos lakūnai, at- 
lėkdindami juos Danijon.

Nusivylęs, Amerikos gy
nybos departmen.tas tad 
ketvirtadienį ir atšaukė ge
nerolo darko skirtąsias to
lesnes dovanas — po $50,- 
000 už kiekviena sekama 
MIGą, kinds bus pagrobtas 
iš Šiaurinės Korėjos ir pri
statytas amerikonams.

Tuo tarpu vadinamas 
“naujasis” sovietinis MIG- 
as buvo išnarstytas ir į dė
žes sudėtas, kad didžiulis 
Amerikos kariniu kroviniu 
lėktuvas pargabentų jį j 

| Jungtines Valstijas plates- 
1 niems išbandymams.

Bet tolesnis MTGo gabe
nimas sulaikytas Okinavos

Franko užgiria karinę 
sutarti su Amerika

Madrid, Ispanija.—Jungt. 
Valstijos šiomis dienomis 
pasirašys karinę sutartį su 
Ispanijos Franko fašistų 
valdžia.

Amerika duos Frankui 
226 milijonus dolerių, skai
tant pinigais, ginklais bei 
kitais dalykais.

Franko valdžia už tai leis 
amerikonams įsitaisyti Is
panijoje stovyklas kari
niams laivams ir lėktu
vams.

Kai kurie sutarties punk
tai bus laikomi slaptybėje, 
kaipo kariniai sekretai.

Jugoslavijos manevrus tė- 
mija Atlanto sąryšio vadai, 

ti dedama pastangų, kad į Ai
do Chorą būtų įtraukta juo 
daugiau dainininkų, ypatingai 
jaunimo.

šiuo reikalu tenka rūpintis 
ne tik patiems aidiečiams, o ir 
jų prieteliams, meno rėmė
jams.

Laisvi e č i a i ne p a m i ršk i m e, 
kad su spalio mėnesio pradžia 
prasidės mūsų laikraščio va
jus.

saloje, ir Amerikos valdžia 
jau pasisiūlė sugrąžint jį 
“teisėtam savininkui.”

Dar daugiau. New Yor- 
ko Times rašo, jog karinė 
valdyba Washingtone svars
tė, ar gražu būtų išmokėti 
lėktuvo vagiui atlyginimą 
dabar, kuomet yra paliaubų 
laikotarpis.

Anglijos valdininkai jau 
seniai nupeikė dovanų sky
rimą už lėktuvų vogimą, 
kaip nešvarų dalyką .

Amerikos studentai- 
redaktoriai plačiai 
fotografavo Maskvą

Maskva. — Trys redakto
riai studentu laikraščiu iš 
amerikinių Michigan ir Co
lorado universitetų ir Ober
lin Kolegijos laisvai “švais
tėsi” po Maskvą, fotogra
fuodami visokius pastatus 

‘bei įstaigas.
Tie studentai redaktoriai, 

Z. Hollander, Dave Berger 
ir Mark Edmund, taip pat 
lankėsi Maskvos Universi
tete ir įvairiose mokyklose, 
statydami klausimus moky
tojams - profesoriams bei 
mokiniams - studentams.

Dabar jie keliaus pasižiū
rėti Leningrado Jr Kijevo 
universitetu bei kitu moks- 
lo-kultūros įstaigų.

United Press rašo, jog 
Sovietų valdininkai nestatė 
jokių kliūčių šiems studen
tinių Amerikos laikraščių 
redaktoriams. 

« , J  R , , ,

Kaip Dulles gerinasi 
Darbo Federacijai

St. Louis. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dul
les, kalbėdamas Darbo Fe
deracijos suvažiavime, gy
re Amerikos unijų laisvę ir 
laimėjimus; niekino Sovie
tų unijas ir pasakojo, kad 
ten darbininkas turi daug 
daugiau valandų dirbti, ne
gu amerikietis, norint nusi
pirkti drabužį, avalus, mais
tą bei kitus reikmenis.v

Tokia prisigerinanti Dul- 
leso kalba patiko daugumai 
delegatų;

Bet jie daugiausia plojo, 
sveikindami trumpą buvu
siojo prezidento Trumano 
prakalbėlę, ginančią Darbo 
Federacijos unijas.

ORAS. —- Nešalta ir dali
nai apsiniaukę.

Rhee vis grasina panaujint 
karą prieš Šiaurinę Korėją

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prem
jeras Paik Too Čin grūmo
jo:

—Jeigu politinė konferen
cija taikiomis derybomis 
per 90 dienų nesuvienys 
Šiaurinės Korėjos su Pieti
ne Korėja, tai mes patys iš
vysime kinus ir rusus ko
munistus iš tos mūsų že-

Arabai grūmoja Izraeliui 
ginklais, jeigu jis bandys 
nukreipi Jordano upę

Kairo, Egiptas. — Ara
biškų Šalių Sąjunga per
spėjo Izraelį, kad jie vartos 
ginklus prieš jį, jeigu Izra
elis mėgins pakreipi Jorda
no upę į savo pusę.

Izraelis planuoja prakas
ti naują Jordanui vagą 
kaip kilpą savo pusėn ir 
pastatyti didelį tvenkinį, 
kad jo vanduo suktų ratus 
busimojo elektros fabriko.

JUNGT. TAUTŲ KOMISI
JA UŽGINA VYKDYT 

IZRAELIO PLANA
Jeruzalė.—Jungtinių Tau

tų komisijos Palestinai pir
mininkas Bennike isakė Iz-

Jungi. Valstijos svarsto, 
kaip "apvalyti Centraline 
Ameriką nuo komunizmo”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia susirūpi
nus, kad taip auga komu
nistų įtaka Centralinėje 
Amerikoje, ypatingai Gua- 
temaloje, Kosta Rikoje ir 
EI Salvadore.

Pranešama, jog Eisenho- 
werio valdžia planuoja eko
nominiais veiksmais daryti 
tiem kraštam spaudimą, 
kad apsivalytų nuo komu
nistų. Vienas toks > veiks
mas būtų .užgint-įgabeni tų 
kraštų produktus i Jungti
nes Valstijas, o kitas—ne
duot jiems reikalingos pi
niginės paramos.

Skirtingos unijos išvien 
streikavo Italijoje

Roma.—Visuotiname 24- 
rių valandų streike Italijoj 
sutartinai dalyvavo dau
giau kaip 6 milijonai dar
bininkų iš skirtingų unijų, 
vis tiek ar unijos vadovau
jamos komunistų, ar kata
likų, ar socialistų.

Streikieriai reikalavo dau
giau algos sau ir didesnes 
valdinės paramos bedar
biams.

mes.
Šiais žodžiais Čin pakar

toja savo prezidento"Syng- 
i mano Rhee grasinimus, kad 
jei busimoji taikos konfe
rencija neatiduos Syngma- 
nui Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublikos, tai Syng- 
mano tautininkai panau
jins karą ir “patys vieni 
užims Šiaurinę Korėją.”

raeliui sustabdyti planus 
dėl Jordano upės pakreipi
mo į savo pusę. Nes tie 
planai laužo paliaubas, pa
darytas tarp Izraelio ir 
arabišku šalių.

Arabiški Izraelio kaimy
nai, Syrija ir Jordano vals
tybė, jau pirmiau protes
tavo prieš Izraelio pasimo- 
jimą prakasti naują vagą 
tai upei.

Syrija sakė, jeigu Izra
elis .įvykdytų savo planą, 
tai nutrauktų nuo jos vals
tiečių vandenį, kuriuo jie 
drėkina savo laukus. Tuo
met 12,000 akrų syriečių 
žemės taptų nudžiūvusia 
dykuma.

Eisenhower susiderėjo su 
McČarran palaikyt aršųjį 
ateivybės Įstatymą

Washington. — Praneša
ma, jog prezidentas Eisen- 
howeris padarė tokias de
rybas su ragangaudžiu de
mokratu senatorium Pat 
McCarranu:

McCarranas su savo ša
lininkais rems prezidento 
reikalavimą priimti Ameri
kon dar 214,000 dipukų bei 
priešingų komunistams at
eiviu. <■

Už tai prezidentas nerei
kalaus taisyti aršųjį Mc- 
Carrano - Walterio įstaty
mą dėl ateivybės, — nors 
jis savo rinkimų vajuje bu
vo žadėjęs pakeisti fašistuo- 
jančius to įstatymo posmus.

McCarrano-Walterio įsta
tymas yra nukreiptas prieš 
vadinamas “prastesnes” 
tautas; įsako deportuot at
eivius už menkus prasižen
gimus, įveda jiems regis
travimą, antspaudų trauki
mą nuo pirštų ir kt.

ŽUVO 72 KALNŲ 
LAIPIOTOJAI

Bern, Šveicarija.—Šią va
sarą žuvo 72 iš kalninių 
sportininkų, kurie, laipiojo į 
aukštuosius Šveicarijos Al
pių kalnus.

N. Y. CIO SAKO, JOG 
EISENHOWERIO VALDŽIA
- TAI “DUOBKASIAI”

\ Numato, kad darbininkai išvys
i milijonierių saikų iš valdžios

Lido Beach, L. I., N. Y.— 
New Yorko valstijos CIO 

i imijų s u v a ž i a v i m as pa- 
! smerkė Eisenhowerio val- 
į džią kaip “duobkasius,” ku
rie mojasi palaidoti Visus 

■ darbininkų laimėjimus, įgy
tus prie buvusiųjų demo
kratiniu valdžių.

Valstijos CIO centro pir
mininkas Louis Hollander, 
raportuodamas, sakė:

—Republikonų valdžia da
lina šalies gamtos turtus

Belgijos seimo vadai 
užgiria tarptautinę 
armiją prieš Sovietus

______

Brussels, Belgija. — Bel
gijos seimo komitetas vien
balsiai užgyrė amerikinį 

Į planą — įsteigti tarptauti
nę šešių vakarinės Europos 
kraštų armiją prieš Sovietų 
Sąjungą. Manoma, kad ir 

! pats Belgijos seimas užgirs 
; tokią armiją.
I

Tai būtų antra šalis pri- 
i imanti Amerikos planą. Iki 
| šiol jį užgyrė tiktai Vaka
rų Vokietija.

Planui įvykdyti reikalau
jama, kad jį taip pat pri- 

i imtu dar keturiu kitu kraš
tų seimai — Francijos, Ita
lijos, Hola^dijos ir Luk- 
semburgo. Bet jie vis dro
visi ir delsia.

Ypač Francija bijo šio 
plano, pagal kurį turėtų bū
ti rekrutuota pusė milijono 
vokiečių kariuomenės ir 
įtraukta į tarptautinę ar
miją “atspirčiai prieš ko
munizmą.”

Atlanto manevruose 
žuvo du lakūnai

London. — Bemanevruo- 
jant Atlanto kraštų kari
niams laivams, žuvo vienas 
Amerikos lakūnas ir vienas 
Anglijos. Sudužo bei su
sprogo rakietiniai jų lėktu
vai, kuriais lakūnai bandė 
nusileist ant savo< laivų, va
dinamų lėktuvnešių.

BAIGIASI DIENOS 
ŠVIESOS TAUPYMAS

Nuo vidunakčio iš šešta
dienio į sekmadienį baigiasi 
dienos šviesos taupymo lai
kotarpis čia ir keliolikoje 
kitų valstijų. Taigi reikės 
atsukti laikrodžius viena 

e 

valanda atgal, geriausia 
pirm einant gult šeštadie
nio yakare.

bankininkams ir godžiam 
didžiajam bizniui, kurie 
kontroliuoja Eisenhowerio 
ministru kabinėta.

Bet jeigu mes parodysi
me faktus, tai žmonės išvys 
tuos duobkasius iš valdžios.

800 delegatų karštai svei
kino Hollanderio kalbą ir 
vienbalsiai užgyrė rezoliu
ciją, kuri smerkia prezi
dentą už tokius veiksmus:

Eisenhoweris įstatė val
džion saiką milijonierių.

Direktorium gyvennamių 
statymo jis paskyrė asme
nį, kuris stoja prieš lėšų 
davimą namams, statyti.

Senatvės pensijų, apšvie- 
tos ir sveikatos departmen- 
to sekretorium Eisenhowe
ris paskyrė Ovetą Culp 
Hobby’ienę, kuri yra griež
ta Social Security priešinin
ke ir reikalauja numušti 
valdžios lėšas sveikatai ir 
apšvietai.

Vyriausiu Amerikos dele
gatu Jungtinėms Tautoms 
prezidentas paskyrė Henry 
Cabot Lodge, kuris skriau
dingai skirsto žmones pa
gal jų odos spalvą bei tau
tybę.

Republikonų Kongresui 
vadovauja tokie ragangau- 
džiai, kaip McCarthy, Mc- 
Carran ir panašūs. O jie, 
□risidengdami kova prieš 
komunizmą, įkyriai perse
kioja unijinį darbininkų ju
dėjimą.

23 amerikonai belaisviai 
dainavo Internacionalą

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pristatė apie 340 be
laisvių, atsisakančių grįžti, 
namo. Tame skaičiuje yra 
23 amerikiniai kareiviai bei 
saržentai ir vienas anglas.

I

Atgabenti į naują stovy
klą neutraliame ruožte, šie 
amerikonai dainavo Inter
nacionalą ir išleido pareiš
kimą, smerkdami Ameriką 
ir jos talkininkus kaip įsi
veržėlius, kurie užpuolė 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką. Pareišk imas 
tvirtina, kad Pietinės Korė
jos tautininkai iš tikrųjų 
pirmi užpuolė šiaurinę Ko
rėją, kuri tuomet gynėsi.

Amerikonai sugabeno į 
stovyklas neutraliame ruož
te apie 22,000 šiaurinių ko
rėjiečių bei kinų, kaipo “at
sisakančių grįžti” belaisvių,

Atitinkamų šalių atstovai 
aiškins belaisviams, kodėl 
jie turėtų namo grįžti.
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Kas Ką Rašo ir Sako

MR. PEARSON ĮSPĖJA RHEE
— KANADOS AISTOVAS Jungtinėse Tautose aną 

dieną pasakė Įdomią kalbą asemblėjoje.
'• Lester B. Pearson, kuris buvo Jungtinių Tautų pre

zidentas per praėjusius metus, pasakė: Kanada neka
riaus tam, kad Korėją apvienyti.

.Kitais žodžiais, Mr. Pearson įspėjo Syngman Rhee 
ir .tuos, kurie ii ‘’globoja,” kad nešokinėtų perdaug ir 
nepasikliautų kitų valstybių pagalba savo piktoms užma
čioms realizuoti.

Rhee, kaip žinia, trokšta, idant politinė konferenci
ja,.kurioje žadama išspręsti Korėjos reikalus, neįvyktų, 
o jei ir įvyktų, tai kad ji nepasisektų. Rhee ruošiasi nau
jam karui. Rhee pažiūra tokia:, mes su ginklu apvieny- 
sime Korėją. Rhee turi pritarėjų mūsų valstybės de
pą rtmente, nes Mr. Dulles andai' Legiono suvažiavime 
taipgi kalbėjo panašiai, kaip Rhee.

Dėl to šis Kanados užsienio reikalų ministro išsto
jimas ir Įspėjimas yra vietoje, 
tie, kurie priešingi karui 
būtų ištrauktos visos svetimų 
kad Korėjos 
korėjiečiams

Korėjos apvienijimas gal būt nebus galima Įvykdyti 
greitu laiku, nes turime atsiminti, kad buvo iškilęs civi
linis karas, kuriame žuvo daug žmonių iš abiejų pusių, 
tačiau apvienijimas turės būti įvykdytas ir jis tegalės 
būti įvykdytas ne tomis metodomis, kokias siūlo Syng
man Rhee.

... ..Galima spėt, jog Mr. Pearson šią liniją pravedė pa
sitaręs su Anglijos atstovais ir kitų, ypatingai dominijų 
atstovais. Visa tai reikšminga, visa tai svarbu.

Mr. Pearson, kaip ir visi 
stoja už tai, kad iš Korėjos 

valstybių kariuomenės, 
tpvienijimo reikalas būtų paliktas patiems 
—šiauriniams ir pietiniams,—išspręsti.

I
| džiulį pavojų P

PRANCŪZUOS 
KOMUNISTAI APIE 
VAKARŲ VOKIETIJOS 
RINKIMŲ PASEKMES

Prancūzijos komunistų 
partijos dienraštis “Kurna- 
nite” išspausdino tos parti
jos politinio biuro rezoliu
ciją Vakarų Vokietijos par
lamento rinkiminių pasek
mių klausimu. Joje, be kit
ko, skaitome:

“Karinės ir revanšistinės 
Adenauerio klikos rinkimi
nis laimėjimas Vakarų Vo
kietijoje, — sakoma rezo
liucijoje, — sustiprina ka
ro pavojų Europoje ir vi
same pasaulyje. Rinkimų 
Vakarų Vokietijoje rezul
tatas yra rimta grėsme 
Prancūzijos saugumui. Šis 
rezultatas, pasiektas polici
nių smurto veiksmų aplin
kybėmis ir dėl gausių su
klastojimų vis dėlto liudija 
apie pavojingą militarizmo 
ir nacionalistinių - šovinis
tinių srovių augimą Vaka
rų Vokietijoje.

“Vakarų Vokietijos mili
taristinės klikos įsitvirtini
mas valdžioje sudaro di- 

Tancūzijai. 
Panaudojęs aktyvią Pran
cūzijos kapitalistų ir val
dovų paramą, Adenaueris 
iškelia hitlerini ‘gyvybinės

’ TUO PAČIU KARTU Indijos ministrų pirmininkas į 
pasakė antrą kalbą (Indijos parlamente) dėl Indijos ro- ' 
lės Jungtinėse Tautose. ;

Nehu nepasitenkina tik tuo, kad Indijos atstovė 
šįęjtp.et buvo išrinki a Jungtinių Tautų prezidente. Jis 
jaučia, jis mato, jog tai buvo padaryta tik Indijai “nu- 
bpyyti.” Indija su apie 300 milijonų gyventojų yra ga-' nacionalinius 
lybė, yra tvirta valstybė ir kaip tokia, sakė jis, turėtų | taikos interesus, 
būti.traktuojama.

Nehru nori, kad šiemet asamblėja išrinktų į Sau
gumo Tarybą Indijos atstovą, o ne Lebanono, kaip “Va
karai” siūlo. NNehru smerkia palaikymą Saugumo Ta
ryboje Čiang Kai-šeko atstovą, kuris vargiai beatstovau- 
ja Formozos gyventojus, apie 6,000,000, kuomet Kini- 
jos Liaudies Respublika su arti 500,000,000 gyventojų 
Jūhgtinėse Tautose visai neatstovaujama.
“•’ Nehru nori, kad proponuojama politinė konferenci

ja Korėjos reikalams spręsti būtų platesnė, kad jon įei
tų Indija ir keletas kitų neutralių šalių.

-' Kinija ir Indija šiandien iš tikiajių sudaro Aziją 
ir dėl to, Nehru nuomone, jos neprivalo būti stumdomos.

"Ši Nehru kalba, kaip ir Pearsono kalba, aišku, labai 
nepatiks Mr. Dullesui.

“ŠALTAS PRIĖMIMAS,”- KODĖL?
L'J'ŠIS RAŠYTOJAS, per metų eilę dalyvavęs, kaip ko

respondentas, įvairiuose darbo unijų suvažiavimuose, 
niejad nėra matęs, kad aukštas valdžios pareigūnas, ne
kalbant apie šalies viee-prezidentą, būtų buvęs taip šal- 
taįįjjriešiškai priimtas,” rašo Daily Workerio korespon- 
deiįtas George Morris, kuris šiuo metu dalyvauja Ame
rikos Darbo Federacijos suvažiavime, vykstančiame $t. 
Louise mieste.

ŽApie kokį gi “šaltą priėmimą” Mr. Morris čia kal- 
ba^Jis kalba apie ADF suvažiavimo delegatų pasitiki- 
mą^ice-prezidento Richard Nixono.

rNixonas, kaip žinoma, nuvyko į ADF suvažiavimą 
perskaityti prezidento Eisenhowerio raštą ir pasveikinti 
su5zažiavusius delegatus, pabrėžti valdžios politiką or
ganizuotų darbininkų klausimu.

< E.Kai Nixonas buvo pakviestas į tribūną, suvažiavu
sieji delegatai pasitiko ji kapinine tyla. Suplojo delega- 
taį^tik tuomet, kai ADF prezidentas Meany pristatė 
Nifoną suvažiavimui kaip didžiulio krašto prezidento 
pajunti n į.

^Vėliau per visą jo kalbėjimo laiką suvažiavusieji jei 
suplojo, tai suplojo tik ten, kur jo kalba lietė valdžiai 
nesmagesnius dalykus. Pavyzdžiui, Nixonas pasakė: 
jejgfu republikonų administracija bėgyje savo buvimo 
valdžioje, rūpinsis vyriausiai tik “keleto godžiųjų” inte
resais, tai po ketverių metų ji nebus ’išrinkta. Tuomet, 

• saRo korespondentas, pasigirdo delegatuose smarkių plo
jimų.

Panašiai rašo ir New Yorko Timeso korespondentas

Vokietijai pranašumo Va-j 
karų Europoje. Taip vėl 
sudaromos sąlygos, kurios 
leido revanšo partijoms pa
sirengti po 1918 metų nau- į 
jam puolimui. Stambiosios j 

j prancūzų buržuazijos pozi-1 
I cija šių Įvykių akivaizdoje' 
atskleidžia mastą tos išda
vystes, kuri vardan klasi
nės neapykantos paaukoja į 

interesus ir
Prancūzų 

politikieriai nesvyruoja gir
dami aršiausių Prancūzijos 
priešų pergalę. MRP par
tijos, kuri yra Adenauerio 

Į partijos sesuo, vadovai at
virai reiškia pasitenkinimą 
tuo, kad laimėjo politika, 
kuri yra skirta paversti 
militaristinę ir revanšistinę 
Vokietija ‘Europos žanda
ru.’ Kai kuriems rugsėjo 
6-oji Vakarų Vokietijoje 
yra revanšas už rugpjūčio 

i mėnesio streikus Prancūzi- 
! joje . Kaip ir anksčiau, jų 
j devizas yra toks: ‘Geriau 
' Hitleris, negu liaudies fron- 
I tas’.”

Toliau:
“Prancūzijos komunistų 

partija ragina visus darbo 
žmones — komunistus, so
cialistus ir nepartinius — 
susivienyti plačiu frontu su 
visais patriotais — buvu
siais pasipriešinimo judėji
mo dalyviais ir demokra
tais — siekiant sukliudyti 
ratifikuoti Bonos ir Pary- 

| žiaus karines sutartis, ko 
primygti1? ai reikalai! j a 
Adenaueris, nes šios sutar
tys įtvirtina vermachto at
gaivinimą ir padidina mūsų 
šalies pavergimą; siekiant 
sužlugdyti nusikals t a m u s 
mėginimus tu, kurie nori 
pakartoti hitlerinį karą; 

‘ Kodėl gi šalies vice-prezidentas ADF suvažiavime 
buvo taip šaltai, tiesiog priešiškai pasitiktas? Ar tai 
reiškia, kad ši ^Federacija “suraudonejo”? Žinoma, ne!

ADF nariuose, kaip ir bendrai organizuotuose ir 
neorganizuotuose darbininkuose, jau prieš tūlą laiką 
pradėjo reikštis didžiulis republikonų valdžios šeiminiu-

kaviniu nepasitenkinimas. o no to, kai iš tos valdžios

ninius dar labiau prasiplėtė. Darbininkai mato, kad ši 
administracija rūpinasi tik turčių interesais; organizuo
tų darbininkų interesai jai nerūpi.

Dabar kyla klausimas: ar ADF suvažiavimas iš to 
viso padarys reikiamas išvadas? Ar jis pasiryš nusta
tyti gaires politiniam darbui, kad 1954 metais rinkimuo
se būtų išrinktas kitokis, darbininkams palankesnis Kon
gresas?’

Šis yra labai svarbus klausimas.

ir savitarpio pa
kai p Prancūzijos 

garantiją; sie

siekiant atkurti visa efek
tyvumą Prancūzijos - Tary
bų Sąjungos sutarties dėl 
sąjungos 
galbos, 
saugumo
kiant iškovoti derybų dva
sios pergalę prieš sprendi
mus su jėgos pagalba; sie
kiant iškovoti taikų Vokie
tijos problemos išsprendi
mą, kaip svarbiausią sąly
gą taikai išsaugoti ir susti
printi ...

“Po rinkimu Vakaru Vo- v *■
kietijoje nėra nieko labiau 
neatidėliotino ir būtino, kaip 
nenutrūkstamas mūsų tau
tos kovos už nacionalinę ne
priklausomybę ir taiką plė
timas bei stiprinimas.”

LITERATŪRA
LIETUVOS LENKAMS

Lietuvoje yra lenkų kalba 
kalbančių žmonių. Vieni jų 
gal būt sulenkėję lietuviai, 
kiti gal tikrieji lenkai, nu
sitarę Lietuvoje gyventi. 
Užtenka to, kad šiandien 
tam tikruose rajonuose yra 
lenkiškų mokyklų ir lei
džiama lenku kalba litera
tūra, — grožinė ir politinė. 
Berods, leidžiamas jiems ir 
laikraštis lenku kalba, v

Apie grožinės literatūros 
leidimą lenku kalba Tiesa 
praneša:

“Lietuvos Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla 
išleido lenkų kalba eilę lie
tuvių rašytojų kūrinių. Ne
seniai išėjo iš spaudos iš-, 
versta i lenku kalba lietu
viu klasiko K. Donelaičio 
poema “Metai,” du J. Že
maitės apsakymų rinkiniai 
ir J. Biliūno apsakymų rin
kinys. Išleistas lenku kal
ba P. Cvirkos romanas “Že
mė maitintoja,” du jo apsa
kymų rinkiniai, o taip pat 
M. Sluckio apsakymas vai
kams “Busimasis kapito
nas” ir A. Matučio — “Ne
griukas Džoni.”

“Dar šiais metais išeis iš 
spaudos išverstas į lenkų 
kalbą A. Vien.uolio-Žukaus- 
ko romanas “Puodžiūnkie- 
mis,” A. Baltrūno apsaky
mas vaikams “Berniukas jš 
mūsų miesto” ir kt.”

Impellitteris dar nežinąs, 
ar kandidatuot Į majorus

New Yorko majoras Im- 
nellitteris, prakišęs demo
kratų nominacijas į majo
rus naujai tarnybai, sako 
dar nežinąs, ar kandidatuos 
i majorus vardu Experi
ence Partijos. Nominacijas 
laimėjo pažangesnis demo
kratas Robertas F. Wag
ner.

Tuo tarnu Walteris Shir- 
lev, oolitinis Imnellitteric 

tūkstančiu lapeliu, šaukian
čiu vėl išrinkt Impellitteri 
(viena iš blogiausių New 
York o majorų).

Nairobi, Kenya. — Anglų 
valdžia įvedė mirties baus
mę tiems negrams, kurie 
“krauju prisieks” Mau Mau 
ištikimybę — išvyt baltuo
sius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
FBI 5 metus laikė šnipę 
tarp N. Yorko komunistą

Washington. — Slaptoji 
FBI policija per 5 metus 
laikė S t e f a n i j ą Horvath 
kaip savo šnipę New Yorko 
k o m unistų organizacijose, 
iki ta šnipė 1947 metais bu
vo pašalinta kaip trockistė.

Jinai gegužės mėnesį šie
met slaptai liudijo Senato 
komitetui, išduodama tuzi
nus Komunistų Partijos na
rių bei Daily Workerio ko
respondentų. Bet tik da
bar viešai paskelbti jų var
dai.

Šnipe pasakojo, kad tarp 
jų esą “labai pavojingų 
Amerikai” asmenų, o jų tar
pe ir vienas rabinas. Ji, 
tarp kitko, gyrėsi pavogus 
visus dviejų komunistų kuo
pi! narių sąrašus.

Berijos garbintojai
Beirut, Lebanon. — Pla

čiai paskleista lapeliai, ku
rie niekina Sovietų premje
rą Malenkova, o giria bu
vusįjį Sovietų vidaus reika
lų ministrą Beriją, kuris 
suimtas kaip anglų-ameri
konų agentas.

Gausus persikų derlius
ERE VA NŪ. — Armėni

jos soduose auga daugiau 
kaip dvidešimt rūšių persi
kų, kurie pasižymi aukšto
mis skonio savybėmis. Ypač 
išsiskiria stambiais vaisiais 
“Salami” rūšies persikai, 
auginami Megrio rajone; 
vidutinis kiekvieno šios rū
šies persiko svoris yra 400- 
500 gramų, o atskirų vaisių 
svoris siekia 700-800 gramų. 
Megrio rajono kolūkiuose 
yra paplitusi taip pat “Li- 
mo.ni” rūšis, kuri yra labai 
vertinga konservų pramo
nei.

Respublikos kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose, prasi
dėjus gausaus persikų der
liaus rinkimui, daugelis me
džių duoda iki 200-250 kilo
gramų vaisių.

Štai jau keletas metų, kai 
Armėnijos Mokslų akade
mijos sodininkystės institu
to bendradarbiai dirba kur
dami anksti prinokstančias 
persikų rūšis tam, kad jau 
liepos mėnesį darbo žmo
nės galėtų gauti šiuos ska
nius vaisius. Šiemet insti
tuto selekciniame sode pir
mą kartą pradėjo vesti vai-

Martin P. Durkin, kuris 
atmetė darbo ministro pa
reigas protestuodamas prieš 
Eisenhowerio administraci
jos rtesistengimą pataisyti 
Taft-Hartley aktą. Jis at
rodo linksmas pasiliuosavęs 
nuo pareigų, kurias tinka
mai eiti trukdė tas priešdar- 
bininkiškas įstatymas. Dur
kin sugrįžo Chicagon eiti 
pareigas AFL plumberių u- 
nijoje.

Pasaulis nepamirš kankinių 
v a i k u

Juliaus ir Ethelės Rosen- 
bergų gynėjas advokatas 
Emanuel H. Bloch paskel
bė svarbų dalyką. Jis pa
skelbė, kad tapo sukurta 
foundacija, kuri rūpinsis 
ateitimi tų dviejų kankinių 
pasilikusių mažų berniukų. 
Michael 10 metų, o Robert 
tik 6 metų. Jie nebus ap
leisti ir pamiršti. Jais rū
pinsis geraširdžiai žmonės. 
Tie žmonės niekuomet ne
pamirš, kaip šių berniukų 
tėvai buvo nekaltai sude- 

I

ginti elektros kėdėje.
Advokatas Bloch sako, 

kad šios foundacijos tikslas 
bus sukelti apie $75,000. 
Apie tiek reikėsią berniu
kų išauginimui ir išleidi
mui i mokslą. Jiems rei
kėsią paramos, kol jie pa

sius daugiau kaip tūkstan
tis hibridiniu medžiu. Ju 
tarpe išsiskiria eilė vertin
gų formų, jų tarpe ir to
kios, kurių vaisiai prinoks
ta liepos mėnesį.

Rudenį respublikos kolū
kiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose bus pasodinta dau
giau kaip 30 tūkstančių 
persikų medžių.

i
Roma.—Clare Booth Luce, 

Amerikos ambasadorė Ita
lijai, ragino Ameriką pri
imti daugiau italų apsigy
venti.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimais: Prieš ketve

rius metus prieš imigruo
jant į šį kraštą, aš ir ma
no vyras Amerikos konsu
late turėjome patiekti savo 
pirštų nuospaudas, tačiau 
mūsų 10 metu sūnui tada 
nereikėjo. Dabar kažkas 
pastebėjo, jog ir sūnus tu
ri būti atlikęs šią ceremo
niją. Ar tai teisybė?

Atsakymas: Naujasis Imi
gracijos ir Tautybių Įsta
tymas reikalauja, kad visi 
svetimšaliai nepilnamečiai, 
sulaukę 14 metų, privalo 
būtį užregistruoti ir nuo- 
spauduoti. Todėl, jūsų sū
nui sukakus 14 metų — ne 
daugiau kaip 30 dienų po jo 
gimtadienio, jūs privalote 
su juo nuvykti į artimiau
sią Imigracijos ir Natūrali
zacijos įstaigą ir jį užregis
truoti bei duoti jo piršte 
nuospaudą.

Jei Imigracijos ir Natū
ralizacijos įstaiga yra per 
toli, šie formalumai gali bū
ti atlikti artimiausioje paš
to įstaigoje. Jei jūsų sū
nus yra vyresnis kaip 14 
metu, ši reikalavima turi 
įvykdyti tuoj pat.

•

Klausimas: — Esu jūri
ninkas, ilgus metus ištar
navęs Amerikos Prekybom 
Laivyne. Visada troškau 
būti JAV piliečiu, bet kai 
1951 metais padaviau pra
šymą, paaiškėjo, kad 1956 
metų priimtuoju įstatymu, 
jokios pirmenybės tuo atve
ju neturiu. Girdėjau, kad 
naujasis Imigracijos įstaty
mas ši nuostatą pakeitė. 
Ar tai tiesa?

Atsakymas: Tiesa. Nau
jasis istatvmas nurodo, kad 
jei jūrininkas yra ištarna
vęs Amerikos laivyne pen
kerius metus ar daugiau, 
ir jei ši tarnyba buvo baig
ta dar prieš 1953 metų rug
sėjo 23 dieną, jis gali gauti 
pilietybę, pasinaudodamas 
lengvatomis, jei jo prašy
mas bus paduotas dar prieš 

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Rugsėjo - Sept,. 26, 1953

sieks 25 metus amžiaus <r 
jau galės ant savo locjnų 
kojų ekonominiai atsistoti.

Nepasakoma, kaip ir ko
kiais būdais bus stengiama
si tokią nemažą sumą pi
nigų sukelti. Bet tikslas 
ideališkas. Atsiras žmo
nių, kurie paaukos. Ethelė 
ir Julius turėjo šimtus ge
rų, artimų ir idėjos drau
gų. Šitie draugai ir prie- 
teliai rūpinsis jų pasiliku
siais vaikais. Apie tai ne
gali būti jokios abejonės.

Foundacijos pirmaisiais 
trustistais, apart advokato 
Bloch, dar yra sekami: ra
šytoja Shiriey Graham, ra
šytojas - poetas Yur Suhl, 
“The National Guardian” 
redaktorius James Aron
son ir Malcolm Sharp, tei
sių profesorius Chicagos 
universitete. Visi nuoširdūs 
ir pasitikimi žmonės. Ji? 
darbuosis, kad minėta suma 
Rosenbergų sūnų globai bū
tų sukelta trumpiausiu lai
ku.

Kai]) į Blocho pranešimą 
pažiūrės plačioji visuome
nė? Netenka abejoti, jog 
jinai karštai pasveikins. 
Ypatingai pažangioji Ame
rikos visuojnenė prielankiai 
atsilieps. Ko nors pana
šaus ji laukė ir tikėjosi.

Salietis

1953 metų gruodžio 31 die- . 
na. ’

Jei jūs priklausote <iai 
kategorijai, jus lurLc nea
tidėliodamas prisistatyti a:r"* 
Ūmiausioje Imigracijos ir 
Natūralizacijos įstaigoje ir 
paprašyti prašymo Formos 
N-400 (Application to File 
Petition for Natų r a 1 iza- 
tion) ir Formos N-400B — 
speciali forma - priedelis 
kandi datuojantiems jūri
ninkams. Kai šios formos 
bus priimtos, jūs tada gali
te paduoti formalų prašy- 
mą-peticiją. Peticijai įteik
ti jums paskiriamas specia
lus priėmimo laikas. Tuo 
atveju, jei priėmimo paskir
tu laiku jūs būnate jūrose, 
privalote įstaigoje prisista
tyti, kai tik sugrįšite. At
siminkite. jog jūs turite lai
ko tik iki š. m. gruodžio pa
baigos.

•

Klausimas: Mano dėdė ir 
teta Europoje prašo pagel
bėti jiems atvykti j i Jung- 
tincs Valstybes, jl’cko pa
tirti. kad pagal naująjį Ir\i- 
eracijos ir Natūralizacijos 
įstatymą jie turi kvotos 
pirmenybę. Ar tai tiesa, ir 
jei tai]), kokius dokumentus 
turiu jiems parūpinti?

Atsakymas: Jūs buvote 
klaidingai painfermuo ta s. 
Įstatymas leidžia keturias 
rūšis pirmenybių. Pirma: 
Profesionalams sveti m š a - 
liams, kurių darbas Valsty
bes Prokuroro nuomone, 
būtų naudingas JAV. An
tra: Amerikos piliečių tė
vams, iy trečia: į JAV pri
imtų svetimšalių vyrams 
arba žmonoms, bei vaikams. 
Sąlyginė ’pirmenybe duoda
ma ir Ame’-'ikos piliečiu bro
liams ir seserims bei vai
kams, kurie yra. vyresni 
kaip 21 met:’.i amžiais. Dovi 
dės, tetos, ar tai JA> ’pilic-p 
čių ar teisėtai Įvažiavusių, 
nėra įtraukti į jokią pirme
nybės grupę, ir todėl turi 
imigruoti normalia tvarka.

Common Council
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Jono Biliūno grožine literatūra
Svarus ir reikšmingas yra Jono Biliū

no grožinės prozos palikimas. Iki šiol 
žinoma 34 rašytojo apsakymai ir apy
braižos. Nedidelis ir tas laiko tarpas, 
per kurį rašytojas sukūrė tą palikimą. 
Tai maždaug septynerių metų laikotar
pis.

Ir dabar, kai nuo rašytojo mirties pra
ėjo daugiau kaip 45 metai, Jono Biliūno 
kūryba yra mūsų pagalbininkas, mūsų 
klasikinės literatūros reikšmingi, nemir
tingi puslapiai. Mes mylime Joną Biliū
ną už visą jo kūrybą: už mažytį vaizde
lį “Kliudžiau” ir už “Brisiaus galą”, už 
“Betėvį” ir už “Jonuką.” Juk viskas, 
kas Biliūno grožinėje prozoje sukurta 
panašu į pavasario saulės spindulį, ne-

* gailestingai tirpdantį žiemos ledus.
Jono Biliūno proza reikšminga tuo, 

kad jis į mūsų grožinę prozą įnešė nau
ją pakopą: atskleidė miesto darbo žmo
nių, proletarų paveikslus. Čia Jono Bi
liūno novatoriškumas mūsų literatūros 
raidoje, čia jis yra mokytojas visiems 
vėliau gyvenusiems mūsų rašytojams, 
kurie atkreipė savo dėmesį į proletaria
to gyvenimą ir kovą.

Nedidelis savo apimtimi apsakymėlis 
“Pirm'asis streikas”. Bet jo svoris mūsų 
prozos istorijoje yra nepaprastas. Tai 
jis prabilo į mūsų skaitytojus naujos 
epochos, proletariato kovos už savo . iš
sivadavimą šūkiu. Šiame rašytojo ap
sakyme pirmą kartą mūsų literatūroje 
nuskamba žodis “draugai” tokia pat 
prasme, kaip mes dabar jį suprantame. 

, Brangi mums yra šio kūrinio optimis
tinė nuotaika, čia mes matome, kaip 
darbininkai nesulaikomai veržiasi pro 
.fabrikų vartus, ragina kitus darbininkus 
\%' išsiveda juos į gatvę.

Paprastais, šykščiais žodžiais rašyto
jas parodo visas išnaudotojų priemones 
kovoje su darbininkais, bet nugali ne 
išnaudotojai, o darbininkai. Ir nėra abe
jonės, kad šis apsakymėlis, pasiekęs 
masinį skaitytoją, atliko didelį darbą,' 
sutvirtindamas darbo liaudyje tikėjimą 
proletariato pergale vieningos kovos 
sąlygomis. Apsakymėlio dvasia tebėra 
jauna ir gyva, ir ji tol veiks, kol pasau
lyje bus išnaudotojai ir išnaudojamieji.

Tais pačiais 1903 m. rašytojas suku
ria antrąjį proletarine tematika apsaky
mą “Be darbo”. Šiame krūrinėlyje rašy
tojas atskleidžia kapitalistinio pasaulio 
didžiausią rykštę — nedarbą. Nors šio 
apsakymo tragiška pabaiga nemobili
zuoja skaitytojo taip aktyviai, kaip ap
sakymas “Pirmasis streikas”, bet ir čia 
autorius sugeba išreikšti darbininkų so
lidarumo mintis.

Rašytojo alegoriniai palyginimai turi 
aiškiai mobilizuojančią, darbininkus vie- 
nybėn šaukiančią reikšmę. Čia ir šio ap
sakymo aktyvumą kelianti reikšmė.

lOriginalus ir savitas rašytojo kūrinys, 
ginai išreiškiąs autoriaus įsitikinimą, 
kad tik nenumaldoma kova, susijusi su 
aukomis, gali atnešti darbo žmonėms 
laimėjimą, yra J. Biliūno “Laimės žibu
rys”. Juk tie didvyriai, kurie, nebijo
dami mirties pavojaus, kopė į kalną, tai 
alegorinė darbininkų kovos istorija. Ne
žiūrint pralaimėjimų, atėjo momentas, 
kai nauja didvyrių banga, šturmavusi 
kalną, savo rankomis palietė laimės ži
burį ir tada šviesa pasklido visų žmo
nių tarpe. “Pražuvusiųjų drąsuolių var
dai buvo užrašyti istorijos knygon 
aukso raidėmis, o jų gyvenimo ir dar
bų paskesnės žmonių eilios mokės... Ir 
visi buvo laimingi...”

Jono Biliūno, kaip rašytojo realisto, 
kūrybinio įkvėpimo šaltinis buvo realu
sis gyvenimas ir beveik išimtinai netar- 
piškai paties rašytojo išgyventi, matyti 
įvykiai, štai apsakyme “Pabėgėlis” Bi
liūnas panaudoja gausius savo biografi- 
įjos f aklus, kurie tik vienu kitu bruože
liu tesiskiria nuo būtosios realybės. Šis 
apsakymas, pasirodęs 1904 metais, reda
guotame žurnale “Draugas”, turėjo la
bai didelę reikšmę ano meto visuomenė
je.

Biliūnas sako: “Antanas tik tėvo mu

šamas ir spiriamas išvažiavęs seminarL 
jon.” Bet kai jaunasis vaikinas, net tė
vų nepaklausęs, seminariją metė, auto
rius Gaigalo lūpomis, perteikia didžiau
sią savo pasitenkinimą: “Na, vyreli, tai 
ko gi tu tyli? Toki milžino darbą įvei
kei.”

Su kandžia pašaipa ir pykčiu Biliū
nas pašiepia reakcingą katalikų dvasi
ninką apsakymėlyje “Klebonas”. Begali
nis pinigo troškimas, neapykanta lietu
viškam žodžiui, — labiausia išryškinti 
klebono neigiami bruožai. Panašų kle
boną rašytojas pavaizduoja ir savo ap
sakyme “Betėvis”. Antiklerikalinės ir 
net ateistinės nuotaikos (apsakymas 
“Per sapną”) aštriai ir teisingai pavaiz
duotos pirmuosiuose Biliūno apsaky
muose. Vėlesnėje kūryboje tos nuotai
kos silpsta ir dyla, kaip ir iš viso dyla 
ir silpsta aštrūs, gyvenimiški socialiniai 
konfliktai.

Jeigu atidžiau pasižiūrėsime į rašyto
jo paskutiniojo periodo kūrybą, ypač į 
tuos kūrinius, kurie parašyti 1906 ir 
1907 metais, tai pastebėsime, kad jų tu
rinį sudaro daugiausia tokia tematika, 
kuri plaukia iš rašytojo ankstesnių iš
gyvenimų, prisiminimų, liečiančių auto
riaus jaunystę. Nėra abejonės, kad tokią 
kryptį stiprino ir tai, jog rašytojas pa
sitraukė nuo socialinės veiklos, nuo vi
suomeninio darbo. Joną Biliūną, kaip ir 
bet kurį kitą rašytoją, veikė aplinka, 
santykiai su draugais, tų draugų įtakos. 
Iš rašytojo biografinių faktų matome, 
kad tol, kol jis buvo artimai susirišęs 
su Vincu Kapsuku, jo plunksna buvo aš
tresnė, kandesnė.

Bet jokia kritika ir jokios pastangos 
neprivertė rašytojo pasitraukti nuo rea
listinio kelio, nuo tikroviško gyvenimo 
vaizdavimo. Iki pat savo gyvenimo pa
baigos rašytojas į gyvenimą žiūrėjo 
kaip į klasinės kovos areną, kur stipriai 
įsikerojusi socialinė nelygybė, kur vieš
patauja carinė ir dvarininkiška prie
spauda.

Ir jeigu iki 1905 metų rašytojo kūry
boje ’reiškiasi daugiau optimistiniai ir 
kovingi motyvai, tai dėl to, kad tą opti
mizmą ugdo masių revoliucinės nuotai
kos. Po 1905 metų revoliucijos pralaimė
jimo prasidėjusi aštri reakcija žymia 
dalimi prisideda prie rašytojo kūryboje 
elegijinės nuotaikos sustiprėjimo. Bet 
savo nuoširdžios užuojautos jėga, kuri 
išplaukia iš kūrinio, rašytojas daro po
veikį, ugdantį neapykantą klasinės vi
suomenės aplinkai, kapitalistinei san
tvarkai.

Sukrečiantį ir nedylanti įspūdį palie
ka Jonukas, kurio tėvas išeina į. karą 
ir daugiau nebegrįžta,*o vaikas atiduo
damas buožei. Rašytojas su nepapras
tų meistriškumu parodo, kaip buožė įsi
gyja našlaitį.

Kapitalistines santvarkos nežmonišku
mas atskleistas apsakyme “Ubagas”. 
Šiurpiu realizmu nukrečia apsakymas 
“Svečiai”, kuriame autorius parodo ne
turtingo valstiečio šeimos tragediją.

“žvaigždė”, “Lazda” ir “Liūdna pasa
ka”, atskleidžiančios baudžiavinės vi
suomenės santykius, žmonių kovą už 
šviesesnį gyvenimą — yra didžiai ver
tingi mūsų literatūros kūriniai.

Biliūno kūryba mus traukia ir žavi ne 
tik savo tematika, šiurpios tikrovės at
skleidimu, socialinių prieštaravimų ap
nuoginimu, bet kartu ir meistrišku viso 
to pavaizdavimu* Didis sugebėjimas 
meistriškai panaudoti menines detales, 
peizažus, kontrastinius vaizdus, visa tai 
apibendrinti — tai neįkainojami Biliūno 
grožinės prozos privalumai.

Didelio meistro ženklu pažymėti ir 
Biliūno apsakymų bei apybraižų peiza
žai, pasižymį savo žodžių taupumu ir 
novatorišku šviežumu. Svarbus Jono Bi
liūno realistinės kūrybos privalumas, di
delis sugebėjimas tipizuoti charakterius, 
įvykius, aplinkybes, visa tai paremti 
įdomia menine detale.

Rašytojo Biliūno kūryba, tokia bran
gi ir artima mums, vis dar iki šiol nesu-

L S. TURGENEVAS Worcester, Mass.
Ivanas Sergiejevičius Turgenevas — 

genialus rusų rašytojas. Milžiniškas 
Turgenevo literatūrinis palikimas — tai 
jaudinantis metraštis apie rusų liaudies 
gyvenimą rūsčiais baudžiavinės4 ir po
baudžiavinės reakcijos metais, apie sun
kią kovą už liaudies laimę, tai kilnus pa
vyzdys beribės meilės tėvynei ir šauniai 
rusu liaudžiai, c-

Gimęs kilmingoje bajorų šeimoje, Tur
genevas iš pat mažens neapkentė bau
džiavinės santvarkos.

1833 m., įstojęs į Maskvos universite
tą, po metų Turgenevas persikelia į Pe
terburgo universitetą, kur 1836 metais 
kandidato laipsniu baigia filosofijos fa
kulteto filologijos skyrių. Tai buvo lai
kotarpis, kada rusų jaunimas, pirmą 
kartą po dekabristų sukilimo, pergyveno 
didelį visuomeninį pakilimą. Turgene
vas susiartina su priešakiniais to laiko
tarpio atstovais: A. V. Stankevičium, T. 
N. Granovskiu, M. A. Bakuninu, svajo
ja tapti filosofijos profesoriumi Maskvos 
universitete. Tačiau jaunojo Turgenevo 
svajonė neišsipildė. Caro vyriausybė, 
žiauriai persekiodama laisvąją mintį, 
1842 m. uždaro filosofijos katedras Ru
sijos universitetuose.

Nepaprastai svarbią reikšmę šiuo lai
kotarpiu Turgenevui turėjo susipažini
mas su didžiuoju rusų kritiku V. G. Bie- 
linskiu. Bielinskis iš karto teisingai 
įvertino Turgenevą. Metęs pedagoginės 
veiklos planus, Turgenevas visa širdi
mi atsiduoda literatūrai. 1840 metų 
idėjinės kovos laikotarpiu jis eina kartu 
su Bielinskiu, Gercenu, Ogariovu.

Pirmas smūgis, kokį rašytojas-huma- 
nistas suduoda baudžiaviniam režimui, 
yra apsakymas “Choris ir Kaliničius”, 
1847 m. išspausdintas revoliucinės de
mokratijos- žurnale “Sovremenike”. Šis 
apsakymas davė pradžią visai eilei ap
sakymų, vėliau pavadintų viena bend
ra antrašte “Medžiotojo užrašai”. Pasi
sekimas buvo milžiniškas. Tęsdamas ge
riausias Puškino ir Gogolio humanizmo 
tradicijas, Turgenevas baudžiaviniame 
valstietyje pamatė ne žvėrį ar laukinį, 
kaip jį paprastai vaizduodavo baudžiavi- 
ninkai, o žmogų su didele, karšta sie
la, kurio gyvenimą beviltiškai sužalojo 
baudžiavinė santvarka.

Turgenevas “priėjo prie liaudies iŠ 
tokios pusės, iš kurios iki jo dar niekas 
nebandė eiti...” — gėrėdamasis rašė V. 
G. Bielinskis.

Jautriam, lyriškam Kaliničiui, prak
tiškam kaimiečiui Choriui, giliai poeti
zuotų paprastų liaudies moterų paveiks
lams, puikiems valstiečių berniukams 
Turgenevas priešpastato žiaurius dvari
ninkų paveikslus. Tokio dvarininko pa
veiksią, kuris savo žvėriškumą priden
gia mandagumo ir išsimokslinimo kau
ke, panaudojo melagingo humanizmo 
sutriuškinimui V. I. Leninas straipsnyje 
“Grafo Geideno atminimai.”

1848 m. Prancūzijoje įvyko revoliuci
ja, apie kurią Turgenevas sužinojo bū
damas užsienyje. Čia kartu su Gerce
nu 1848 metų liepos mėnesio dienomis 
su dideliu prijautimu Turgenevas seka 
didvyrišką Paryžiaus proletariato kovą. 
1850 metais jis sugrįžo į tėvynę.

Caro vyriausybė žiūrėjo į Turgenevą 
įtaringai ir tik laukė progos, kad galė
tų jį suimti. 1852 m. ryšium su “Me
džiotojo užrašų” rinktinio išleidimu ir 
cenzūros uždrausto straipsnio apie Go
golio mirtį pasirodymu Turgenevas bu
vo suimtas ir ištremtas į savo dvarą 
Sp'askoje-Lutovinovo. Ištrėmime Turge
nevas parašo puikų apsakymą “Mumu”.

Iš kiemsargio Gerasimo paveikslo, jo 
milžiniškos vidinės jėgos ir kenčiančios 
sielos bendraamžininkai atpažino įkūny
tą rusų liaudį, kuri tyli, bet tik ligi tam 
tikro laiko.

1850 metų pradžioje Turgenevo talen
tas su nauja jėga išsivysto romano žan
re. Jis sukuria visą eilę romanų: “Rudi
nas”, “Bajorų gūžta”, “Išvakarėse”, 
“Tėvai ir vaikai” “Dūmai” ir kitus. Šio
je romanų serijoje su ypatinga jėga pa
sireiškė įžymus Turgenevo savitumas — 
naujo pajautimas.

“... Tam autoriaus pajutimui gyvos 
visuomenės stygos, tam sugebėjimui tuoj . 
pat atsiliepti į bet kokią kilnią mintį 
bei teisingą jausmą... mes priskiriame 
didelę dalįt to pasisekimo, kurį nuolat 
turėjo pilietis Turgenevas”, — rašė di- 

silaukė savo išsamaus nagrinėjimo ir 
vertinimo. O to ji ypatingai reikalinga.

J. Šimkus, 

dysis kritikas-demokratas N. A. Dobro
liubovas. “Rudino” romane Turgenevas 
pavaizdavo “nereikalingą žmogų”, 1840 
metų didvyrį. Rudinas—talentingas kil
nių polėkių jaunuolis. Tačiau jis nie
kuo nesurištas su gimtąja žeme ir ne
tinka praktiškai veiklai. Jausdamasis 
n erei kalingas savame krašte, jis išvyks
ta į svetimą kraštą, kad 1848 metų lie
pos mėnesio dienomis Paryžiuje numir
tų.

Kito Turgenevo romano “Bajorų gūž
ta” (1858 m.) herojus, priešingai Rudi- 
nui, grįžta į tėvynę ir stengiasi ką nors 
veikti. Tačiau ir jis savo gyvenimo pa
baigoje prieina išvadą, kad ir jis yra 
“nereikalingas”, pasmerktas žmogus.

1850 metais dvarininkiškuosius revo
liucionierius jau pradėjo pakeisti nau
ja kovotojų karta — revoliucionieriai- 
demokratai iš raznočincų tarpo. Ištiki
mas savajam naujo pajautimui, Turge
nevas šį procesą atskleidė sekančiame, 
reikšminga antrašte romane “Išvaka
rės”. Tiesa, iš dalies dėl cenzūros var
žymų, jo herojus revoliucionierius Insa
rovas — bulgaras. Tačiau didvyriška
me rusų mergaitės Elenos paveiksle, pa
sak Dobroliubovo, “pasireiškė... tas be
veik nesąmoningas naujo gyvenimo, 
naujų žmonių būtinumas, kuris dabar 
aprėpia visą rusų visuomenę...” Pats 
Insarovas įkūnija naują revoliucionie
riaus tipą.

Straipsnyje “Kada ateis tikroji die
na”, Dobroliubovas, remdamasis revo- 
liucinėmis-demokratinėmis pozicijomis, 
išaiškino romaną “Išvakarės”.

Dobroliubovo įvertinimas išgąsdino 
Turgenevą. Jei 1840 metais jis yra Bie- 
linskio ir Gerceno draugas, tai 1860 me
tais, kada kova dėl valstiečių klausimo 
aštriai atribojo klasines jėgas, Turgene
vas užėmė priešingas Černyševskiui ir 
Dobroliubovui pozicijas. Turgenevas, 
kaip pabrėžia V. I. Leninas, “pasibiau- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Apdovanoti artistai
Lietuvos vyriausybė neseniai suteikė 

žymiajai Lietuvos aktorei Marijai Juo- 
zapaitytei Lietuvos Liaudies artistės 
garbės vardą. Tai buvo padaryta artis
tės dvidešimt penkerių metų scenos veik
los sukakties proga.

Baleto solistės Gene Sabaliauskaitė ir 
Tamara Sventickaitė taipgi buvo oficia
liai pagerbtos: joms buvo įteiktas garbės 
raštas.

Abidvi balerinos dirba Lietuvos sceno
je per 15-ką metų.

Vilniuje, beje, įvyko iškilmingas po
būvis, kuriame dalyvavo nemaža Lietu
vos meno ir mokslo darbuotojų; pobūvis 
buvo skirtas jubilėjatėms pagerbti.

Antras spaudos piknikas 
gražiai pavyko

Rugsėjo 20 d. į antrą spau
dos pikniką suvažiavo gana 
daug publikos, — galėjo būti 
daugiau tūkstančio. Oras 
taipgi gana palankus buvo, ■— 
kartais debesuota padangė, 
paskui vėl giedra, malonus 
vėjelis puteno. Daug svečių iš 
kitų Mass, valstijos miestų at
vyko, — net iš New Hamp-, 
shire ir Connecticut valstijų 
atvažiavo spaudos patrijotų.

Gausiausia dovana piknikui 
buvo draugų ūkininkų Jono 
Jakaičio su žmona, — daug 
visokių daržovių, 5 tuz. kiau
šinių, didelis sūris. Prie sūrio. 
“L.” patrijotė pridėjo bonką 
“Seagram,” pasidarbavo Šu- 
pienienė su Jeskevičiene ..ir 
surinko $25. V. Vaškienė iš 
Quincy, Mass., savo rankų 
darbo tris mezginėlius atvežė, 
d ore h esterietė Žukauskienė1
pasidarbavo ir surinko $10. J.' 
Stygienė iš Montello, Mass., 
atvežė taipgi savo rankų dar
bo pasiūtus spalvuotus du 
žiurstuku, J. Rainardienė pa
sidarbavo, surinko $10. Minė
tos dovanos ir piniginės dova
nos atiduota piknikierių lai
mėtojams.

Dainų programa pradėta 
5 vai. ir užtruko apie valandą, 
laiko; vietinis Aido Choras, 
vadovybėje Jono Dirvelių, <la-. 
bai gražiai meliodingai pa
dainavo per du atvejus. Dueto 
Dirvelienės ii- Sabaliausko 
dainavimą publika nenorėjo 
bepaleisti, — plojo ir plojo, 
kad daugiau dainuotų, tad jie 
ii’ pridėjo. Laisvės red. R. Mi- 
zara neilgą prakalbėlę pasa
kė, džiūgaudamas, kaip jam 
esą malonu atvažiuoti i Mass
achusetts. ypatingai į tokią 
gražią sueigą bei sąskridį pa
žangiai apsišvietusių lietuvių, 
primindamas, kaip Laisvės 
dienraščiui šios brangenybės 
laiku yra sunku verstis. Jis 
palinkėjo pažangioms drau
gijoms gyvuoti, ir gyvuoti dar 
ilgus metus. ' ‘

Pikniko darbininkais vien 
worcesterieciai buvo. Vei
kiausia LLD 11 kp. korespon
dentas juos paminės.

D. J.

Troy, N. Y. — Apskrities 
sveikatos komisio n i e r i u s 
dr. Andrew C. Fleck .taip 
pat išlaikė egzaminą į ad
vokatus. ■; ...

Vaikyste
Sukasi karuselė, 
Krykščia vaikai prie jos, 
Tėvas sūnų užkėlė — 
Ristu žirgu jis jos.
Linksmi veidukai mirga, 
Sukas ratas greičiau.
Šį jauną tėvą irgi 
Aš kažkada mačiau.
Buvo jis tiek pat metų,
Kaip jo dabar sūnus, 
Priemiesty, saulei tekant, 
Malkas vilko pro mus.
Buvo ruduo lietingas.
Purvas, vėjas žvarbus.
Rankos berniukui stingo 
Nuo šių sunkių darbų.
Nors gal širdelę maudė — 
Lūpas kietai suspaudęs 
Jis nuklampojo gatve.
Kas gi paguos tave?
Jis juk bedarbio vaikas, 
Vaikas skurdo, tamsos. 
Buvo tada toks laikas 
Mūsų miestuos visuos.
Šiandien sūnus nežino
Ir niekada nežinos, 
Kokios sunkios beržinės 
Malkos bedarbio šeimos.
Tėvas sūnų užkėlė — 
Ristu žirgu jis jos.
Sukasi karuselė,
Krykščia vaikai prie jos.

Vilnius.
VI. Mozūriūnas

New York. — Buvo rei
kalaujama tik 150 naujų 
mokytojų, bet 3,000 apgulė 
apšvietos valdybą, siūlydar. 
miesi tarnybon.

Laimėtoja Miss America 
titulo neseniai įvykusiame 
Atlantic City konteste yra. 
Evelyn Margaret Ay iš Lan
caster, Pa.
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Vaksinas, architektas, grį- ’ 
žo iš miesto į vasarnamį su i 
neišdilusiu tik ką pergy-! 
vento spiritistinio seanso • 
įspūdžiu. Nusivilkdamas ir! 
guldamas i vienišą patalą ' 
(madame Vaksina buvo iš- ■ 
važiavusi į trejybės šven-1 
tę), Vaksinas ėmė netyčia 
prisiminti visa tai, ką gir
dėjo ir matė. Seanso, tie- ; 
są sakant, nebuvo, o vaka- . 
ras prabėgo vien tik baisius j 
dalykus bepasakojant. K a- j 
žin kokia panelė nei iš šio. i 
nei iš to ėmė šnekėti apie ! 
minčių atspėjimą. Nuo min
čių nejučiomis perėjo prie 
dvasių ,nuo dvasių prie vai
duokliu, nuo v a i d u o k 1 i u 
prie gyvų palaidotų... Ka-i 
žin koks ponas perskaitė 
baisų apsakymą apie numi
rėlį, apsivertusį grabe. 
Pats Vaksinas pareikalavo 
lėkštelės ir parode pa ne
lems, kaip reikia kalbėti su 
mirusių dvasiomis. Iššau
kė jis, tarp kitko, savo dė
dę Klavdijų Mironovičių ir 
mintyje paklausė jį: “Ar ne 
laikas man perrašyti namą 
žmonos vardu?”—i ką dė
de atsakė: “Viskas gerai 
savo laiku.”

“Daug paslaptingumo ir... 
baisumo gamtoje. .. — gal
vojo Vaksinas, guldamas po 
apklotu. — Baisūs ne numi
rėliai, o toji nežinia...”

Išmušė pirmą v a 1 a n d ą 
nakties. Vaksinas apsiver
tė ant kito šono ir žvilgio- i 
rėjo iš po apkloto į mėlyną 
aliejinės lempelės liepsnelę ' 
Žiburėlis mirgėjo ir vos vos 
buvo nušvietęs kiotą ir di
delį dėdes Klavdįiaus Mi- 
ronovičiaus portretą, kabė
jusį ties lova.

“O ką, jeigu šioj priete
moj tuojau pasirodys dėdė:: 
šešėlis? — dingtelėjo Vak- 
sinp galvoje. — Ne, tai ne
galimas daiktas!”

Vaiduokliai — prietaras, 
nesubrendusių protų, vai
sius, bet vis dėlto Vaksinas 

•užsitraukė ant galvos ap
klotą ir kiečiau užmerkė 
akis. Jo vaizduotėje š.mėž- 
telėjo apsivertęs grabe la
vonas,’ sumirgėjo vaizdai 
mirusios tetos, vieno pasi
korusio draugo, merginos 
paskenduolės... Vaksi n a s 
ėmė vyti iš galvos klaikia.- 
mintis, bet juo smarkiau jis 
varė, juo ryškesni darėsi 
tie vaizdai ir juo baisesnės 
mintys. Jam rados klaiku.

“Velniai žino kas... Bi
jai, lyg mažas... Kvaila!”

-‘Tik... tak ...tik. . . 
tak,” — taksėjo už sienos 
laikrodis. Sodžiaus bažny
čioje, ant kapinių, ėmė 
skambinti sargas. Skambi
nimas lėtas, graudingas, 
širdį timpčiojus’.. Per 
Vaksino pakaušį ir nugarą 
perbėgo šiurpuliai. Jam pa
sirodė, kad virš jo galvos 
kažin kas sunkiai alsuoja, 
tarytum dėdė būtų išėjęs iš 
rėmų ir pasilenkęs prie sū
nėno... Vaksinui pasidarė 
•nepakenčiamai klaiku. Jis 
sukando iš baimės dantis ir 

. Užgniaužė kvapą. Galų ga
le, kada pro atvirą langą 
įskrido grikvabalis ir su
zvimbė virš jo lovos, jis ne

išlaikė ir desperatiškai 
truktelėjo skambutį.

—Demitrijau Osipiči a u, 
was wollen Šie? — pasigir
do po valandžiukės už du

rų guvernantės balsas.
—A, tai jūs, Rozalija Kar

lovna? — apsidžiaugė Vak
cinas. — Kam jūs rūpina
tės? Būtų galėjęs Gavrila...

—Havrilią jūs patys į 
miestą atleist, o Gliafira 
kažin kur išeit iš vakaro. . . 
Nieko nėr namie... Was 
wollen Šie doch?

—Aš, gerbiamoji, šit ką 
norėjau pasakyti... Šit... 
Bet jūs įeikite, nesivairžy- 
<ite! Čia tamsu... ’

Į miegamąjį įėjo stora, 
•audonskruostė R o z a 1 i j a 
Karlovna ir sustojo laukia
mojoje pozoje. ,

— Sėskite, gerbiamoji. . . 
Matote, koks reikalas... — 
“Ko čia ją paklausus?”—pa
galvojo Vaksinas, dėbčioda
mas į dėdės atvaizdą ir 
jausdamas, kad jo siela pa
mažėl nusiramina. — Aš, 
tiesą sakant, šit ko norėjau 
jus prašyti... Kai rytoj 
žmogus važiuos į miestą, 
tai neužmirškite įsakyti 
jam, kad jis. . . šitąjį.. .už
eitų gilzių nupirkti.. Bet 
jūs sėskite!

—Gilzių? Gerai- Wasv-

wollen Šie noch?
—Ich will... Nieko aš ne 

will, bet... Betgi jūs sės
kite! Aš dar ko nors su
galvosiu ...

— Nepadoru merginai sto
vėt vyriškio kambary... 
Jūs, aš matau, Demetrijau 
Osipičiau, išdykėlis... ty- 
čeika... Aš suprantu... 
Dėl gilzių žmogaus nebudi
na. .. Aš suprantu...

Rozalija Karlovna ir išė
jo. Vaksinas, šiek tiek nu
siraminęs po pasikalbėjimo 
su ja ir gėdydamasis savo 
silpnadvasiškumo, užsitrau
kė ant galvos apklotą ir už
merkė akis. Apie dešimtį 
minučių jis jautėsi paken
čiamai, bet paskui jam į 
galvą ėmė lįsti vėl tos pa
čios nesąmonės... Jis nusi
spjovė, sugraibė degtukus 
ir neatsimerkdamas uždegė 
žvakę. Bet ir šviesa ne
padėjo. Išgąsdintai Vaksi
no vaizduotei rodėsi, kad iš 
kampo kas žiūri ir kad 
mirksi dėdės akys.

—Paskambinsiu jai vėl, 
po šimts velnių...—nutarė 
jis.—Pasakysiu jai, kad aš 
sergu... Paprašysiu lašų.

Vaksinas paska m b i n o . 
Atsakymo nebuvo. Jis pa
skambino dar kartą ir, lyg 
atsakyman į jo skambutį, 
ėmė skambinti ant kapinių. 
Apimtas baimės, visas šal
tas, jis galvotrūkčiais išbė
go iš miegamojo ir, žegno- 
damasis, bardamas save už 
silpnadvasiškumą, nulėkė 
basas ir vienais apatiniais 
prie guvernantės kambario.

—Rozalija Karlovna! — 
prabilo jis drebančiu balsu, 
pabarbinęs į duris.—Roza
lija Karlovna! Jūs... mie
gate? Aš... šitąjį... ser
gu... Rašų!

Atsakymo nebuvo. Ap
linkui viešpatavo tyla...

—Aš jus prašau... su
prantate? Prašau! Ir ku
riems galams tasai... 
s m u 1 k meniškumas ,nesu
prantu, ypač jeigu žmo
gus... serga? Kokia jūs, 
iš tiesu, cirlich manirlich... 
Jūsų metuose...

—Aš jūsų žmonai būsiu 
kalbėti... Neduod ramybės 
doram merginai... Kada 
aš gyvenau pas baroną An- 
cig ir baronas norėjo už
eiti pas mane degtukas, aš 
suprantu... aš iškart su
prantu, kokie degtukai, ir

pasakiau baronienei... A š 
doras mergin...

—Ai, kuriam velniui rei
kalingas man jūsų doru
mas? Aš sergu... ir lašų 
prašau. Suprantate? Aš 
sergu!

—Jūsų žmona doras, ge
ras moteriškas, ir jūs turit 
ją mylėt. Ja! Ji kilnus! Aš 
nenoriu būti jos priešas!

—Kvailė jūs, šit ir vis
kas! Suprantate? Kvailė!

Vaksinas atsirėmė į stak
tą, slidėj O' rankas kryžmai 
ir ėmė laukti, kada praeis 
jo baimė. Grįžti į savo kam
barį, kur žybčiojo lempelė" 
ir žiūrėjo iš rūmų dėdule, 
jis neturėjo jėgų, stovėti gi 
prie guvernantės durų vien
marškiniam buvo nepatogu 
visais atžvilgiais. Kas rei
kėjo daryti? Išmušė an
trą valandą, o baimė vis Į 
dar nepraėjo ir nemažėjo. 
Koridoriuje buvo tamsu ir 
iš kiekvieno kampo žiūrėjo 
kažin kas tamsaus. Vaksi
nas nusigręžė veidu į stak
tą, bet tuojau jam pasiro
dė, kad kažin kas šiek tiek 
truktelėjo jį iš užpakalio už 
marškinių ir palietė jo pe- 
tį...

— Po veli)ių... Rozalija 
Karlovna!

Atsakymo nebuvo. Vak
sinas neryžtingai atidarė 
duris ir žvilgterėjo į kam
barį. Padorioji, dorybingo
ji vokietė ramiai miegojo. 
Maža naktine lempute švie
tė į jos svaraus, sveikata 
trykštančio kūno reljefus. 
Vaksinas įėjo i kambarį ir 
atsisėdo ant pintinės, sto
vinčios prie durų. Prie mie
gančios, bet gyvos būtybės 
jis pasijuto geriau.

“Temiega vokietpalaikė... 
— galvojo jis. — Pasėdėsiu 
pas ją, o kai prašvis, išei
siu... Dabar anksti švin
ta.”

Belaukdamas aušros, 
Vaksinas prigulė ant skry- 

! nios, padėjo ranką po galva 
ir susimastė.

“Ką reiškia betgi nervai! 
Žmogus išsilavinęs, protau
jantis, o tuo tarpu... vel
niai žino kas! Gėda net...”

Greitai įsiklausęs į tylų, 
vienodą Rozalijos Karlo v- 
nos kvėpavimą, jis visai nu
siramino. ..

Šeštą valandą ryto Vak
sino žmona, grįžusi iš tre
jybės šventės ir neradusi 
vyro miegamajame, nuėjo 
pas guvernantę paprašyti 
smulkių, kad galėtų sumo-

“Už tu sienų mūnf
Su nekantrumu laukiu ir 

godžiai skaitau Petro Kra
po poemą — “Už tų sienų 
mūrų.” Kokis ten literatū
rinės kūrvbos lobvnas! Be
ne tai bus pirmutinis tarpe 
Amerikos lietuvių tokis 
milžiniškas formoje ir kū
ryboje poezijos šedevras.

Ne aš viena, teko nu
girsti ir kitus, kurie ne tik 
kūrinį seka, bet rūpestingai 
išsikerpa ir saugo, kad dar 
ir dar kada vėl skaityt ir 
juomi grožėtis. Manau, jog 
Laisvės štabas padarė klai
dą, pasitenkindamas vien 
tik perleidimu per dienraš
čio skiltis. Būtinai reikė
tų išleisti knygos formoje. 
Tiesa, dabartinėse aplinku
mose popierio ir atspausdi
nimo brangumas baugina. 
Tas, tačiau, neturėtų sulai
kyti nuo išleidimo knygos. 
Laisvės rėmėjai yra atlikę 
daug svarbių pasimojimų, 
sudedami kapitalo, jie ne
atsisakytų ir šiame atvejy
je. Jeigu bus pasimojimas 
“Už tų sienų mūrų” išleisti 
knygos formoje, aš pirmu
tinė ateisiu su $25.

K. Petrikiene

I. S. TURGENEVAS
(Tąsa iš trečio pusi.) 

tėjo kaimietišku Dobroliubovo ir Černy- 
ševskio demokratizmu” (XXII t. 466— 
467 pusi.).

Pažiūrų ribotumas vaizdžiai atsiliepe 
romanui “Tėvai ir vaikai” (1861). Ro
manui pasirodžius, nepaprastai audrin
gai įsiliepsnojusi polemika kilo dėl to, 
kad Turgenevas šiuo įtemptu laikotarpiu 
neužėmė tikslių klasinių pozicijų. Svei
kindamas “vaikų” kartos atėjimą, jis su 
liūdesiu ir meile aprašo “tėvų” pasaulį. 
Turgenevas nesugebėjo parodyti, kaip 
kovoja naujieji žmonės. Šį uždavinį iš
sprendė savo romane “Kas daryti” tik 
Černyševskis.

Tačiau didelio rašytojo-realisto talen
to dėka šis romanas yra aukštai vertina
mas. Didelis Turgenevo nuopelnas yra 
tas, kad jis iškėlė aktualiausią laikotar
pio klausimą, o Bazarovo paveikslu su
gebėjo parodyti tikrąsias 1860 m. revo
liucinių demokratų savybes: veržlumą, 
minties aiškumą, charakterio tvirtumą, 
atsidavimą savajam reikalui, panieką 
dvarininkiškajam išglebimui. Turgene
vo susidomėjimas revoliucionierių pa
veikslais išliko iki jo gyvenimo galo.

Romanas “Nauja” parodė didvyrišką 
rusų inteligentijos ėjimą į liaudį. Pui
kus rusų mergaitės-revoliucionierės pa
veikslas — prologe išreikštas eiliuota 
proza, rodo Turgenevo simpatijas 1860- 
tųjų metų revoliuciniam jaunimui. Pas
kutiniaisiais savo gyvenimo metais Tur

genevas sukūrė eilę įžymių apsakymų ir 
apysakų.

Daugelį savo gyvenimo metų Turge
nevas praleido svetur. Jis puikiai paži
no Vakarų Europos gyvenimą, jos me
ną, literatūrą, santvarką. Tėvynės ilge- ■/ 
sys lydėjo jį visose kelionėse. Jis bilvo 
tikras patriotas. Mirdamas toli nuo ^tė
vynės, Turgenevas rašė poetui Polons- 
kiui: “Kada jūs būsite Spaskoje, nusi
lenkite nuo manęs namui, sodui, mano 
jaunystės ąžuolui, nusilenkite tėvynei, 
kurios aš, tur būt, jau niekada nebepa
matysiu”.

Jo paskutinis laiškas didžiajam Rusi
jos rašytojui Levui Nikolajevičiui Tols
tojui išreiškė milžinišką meilę rusų lite
ratūrai, nerimą dėl jos likimo. “Mie
las ir brangus Levai Nikolajevičiau. Il
gai jums nerašiau, nes buvau ir esu, tie
siai sakant, mirties patale... Rašau gi 
jums, iš tiesų, norėdamas pasakyti jums, 
koks aš buvau laimingas, būdamas jū
sų bendraamžininku, ir kad galėčiau iš
reikšti jums mano paskutinį prašymą. 
Mano drauge, grįžkite prie literatūrinės 
veiklos!.. Mano drauge, didysis rusų 
žemės rašytojau — paklausykite mano 
prašymo!”

1883 m. rugsėjo 3 d. Turgenevas mi
rė Bužyvalyje, netoli Paryžiaus. Jo pa
laikai buvo pervežti į tėvynę ir palaido
ti Volkovo kapinėse Peterburge. 70 nje- 
tų praėjo nuo didžiojo rašytojo mirtflhs. '■ 
Bet laikas neatitolino nuo mūsų įžymaus 
žodžio menininko.

E. S.

Šypsenos
Stipresnis žodis 

tikrai pravartu
Viename dideliame baliu

je dalyvavo tūląs bišopas*). 
Pietų laike negabus patar
nautojas kažkaip išliejo vi
są karštos sriubos lėkštę 
bišopui ant pilvo. Dvasi
ninkas kankinio žvilgsniu 
apsižvalgė ir šūktelėjo:

“Jūs kuris svietiškių, ma
lonėkit pasakyt ką nors to
kio, kas dabar man tinka
miausią sakyt, ndą man tai 
būtų daug didesnė nuodė
mė.”

*) Jeigu pralotas dabar 
pasidarė prelatas, tai—logis- j 
kai—ir vyskupas jau bišoP;as.

Priešingai daro
Rožytė: Tėti, tu geriau 

nesakyk to mamai, bet aš 
manau — mama nedaug te
supranta apie vaikų auklė

jimą.”
Tėvas: “Na jau, na, Ro

žyte, kodėl tu taip manai?”
Rožytė: “Nagi, ji mane 

verčia eit gulti, kai aš mie

go visiškai dar nenoriu; o 
keltis ji mane verčia kaip 
tik tada, kada man labiau
siai norisi miegoti!”

Surinko Kas Kitas

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasideda 1-mą Dieną Spalio ir 
tęsis iki Gruodžio 31 D., 1953

Visus apšvietą ir dienraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talką 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenume
ruotų LAISVĘ. #

keti vežikui. Įėjusi pas vo
kietę, ji išvydo tokį vaizdą: j 
lovoje, visa išskėtojusi nuo 
karščio, miegojo Rozalija 
Karlovna, o per sieksnį nuo 
jos ,ant pintinės, susirietęs 
į riestinį, knarkė teisuolio 
miegu jos vyras. Jis buvo 
basas ir vienmarškinis. Ką 
pasakė žmona ir kokia kvai
la buvo jos vyro fizionomi
ja, kada jis nubudo, leidžiu 
atvaizduoti kitiems. Aš gi, 
bejėgis, padedu ginklą.

.4 pusi.-Laisvė (Liberty)—šeštad., Rugsėjo - Sept. 26, 1953

Kontestantams Yra Skiriamos Pinigais Sekamos Dovanos:
1-ma $50,2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5
Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų, padėkite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodytų dovanų. Kalbinkite savo draugus ir pažįsta

mus užsisakyti Laisvę.

Visu Esančių Laisvės Skaitytojų Prašome
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją 

Laike Vajaus .
Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti . 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug A 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo? Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Mažytei našlaičiu prieglaudos gyventojai Lucindai tei
kiami gelbstintieji apsaugoti nuo vaikų paralyžiaus čiepai 

St. Cloud prieglaudoje, Minnesotoje. Tiktai apie vienas 
iš 3,000 vaikų gavo tokius gamma globulino čiepus toje 
apylinkėje, kur susirgimai buvo skaitomi pasiekę epide
mijos laipsnį.

aukas ir 
Kurie negali 

prisidėti darbu ir gerai pasilaiko finansiniai, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę, t

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

Užtikrinkim Laisvės gyvavimų 1954 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, 
darbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui 

kelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1954 metais.

uz- 
su-

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietę branginančių žmonių

Txojau stokime į darbą v-erbavimui naujų skaitytojų, rinkime 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžeto 1954 metam.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y
•R>w****i«rt*w
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ŪŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
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| (Tąsa)
Šiokios ar tokios čia pamaldos būna —
Naudai, suprask, tavo sielos ir kūno.

Vis po tokių nuobodžių pamaldų 
Laikraštį gauni —tai sielai saldu...

Laikraštį, žinoma, vis “šventablyvą”—
Lyg tavo sielai prisirpusią slyvą:

Sielą sustiprina, šviečia kelius,—
Siela į pinklę velnių neįklius...

Tuoj kaip ton salėn didžiojon įėjo, 
Vaizdą nepaprastą jie pastebėjo:

Lovos bent keturios stūkso greta, 
Slaugės bent dvi, apsirėdę baltai...

Dar keturi ten darbuojasi vyrai, 
Rūbais baltais ir matyt, kad prityrę.

Guli ant lovų anų kaliniai, — 
Kas jie? ligoniai? kad taip ne- 

šauniai?

BINGHAMTON, N. Y. B

MIRUS

Ragino remti laikiną
veteranams projektą

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED —MALĖ

Laikraščių anglų kalba vis daugiausia, 
Vislab bažnytiškai —tik tokių gausi.

Nori italų ar lenkų kalba,
Gausi ir jų su ranka vis laba.

Gal pajutai — tave kipšas apsėdo —
Nuodėmės sielą įmurdė į bėdą, —

Kunigas visą tą dumblą nuplaus, — 
Vėl bus laisva karalystė dangaus.

Kas gi čia dedas? Naujokai sužiuro, - 
Nerimas paėmė visą jų būrį...

Džioniui mintis dingt įdūrė staigi: 
“Kraują iš rankų jie ima, regi?

Kryžius raudonas ant slaugių rankovių.
Va pirmoj lovoj — ant rankos užmovė 

Dūdą guminę: kai gysla išpurs, 
Mat, tas su adata gyslon jam durs.

Lillian Mikola j unaitei
mes išreiškiame širdingą užuojautą velionės 

tėvui Povilui Mikolajūnui, sesutei ir švogeriui 
Mr. ir Mrs. Joseph Baka, broliui ir brolienei Mr. 
ir Mrs. Alphonse Michaels, dėdėms Petrui ir 
Antanui Mikolajūnams ir jų šeimoms.

Taipgi ir visiems kitiems giminėms, drau
gams ir draugėms, kurių velionė turėjo daug.

Skubink šeštadienio vakarą salėn,—
Ten bent keli katalikai pabalę

Kunigo laukia — eit išpažinties,—
Jiem išganingą jis ranką praties.

Lovoj antroj — jau į butelį kraujas
Eina iš rankos... Va gula vėl naujas..

Šitas prie stalo tai kraujo grupes
Su mikroskopu skaitys ir suves...”

Pusryčių neik tą sekmadienio rytą,— 
teisę griežtai įvarytą,

CSausi komuniją laike mišių, — 
Būsi sau laisvas nuo nuodėmių šių.

“Taip, ima kraują,” jam pritarė Edis,
“Grupėmis kraują suskirstys, surėdys,—

Stovi ant butelių tų parašai:
Grupė tau ta, tai tokios paprašai.”

Mrs. Cy Van Berger 
(J. ir A. žemaičių duktė) 

J. ir K. Vaičekauskai 
J. ir M. Kazlauskai 
B. ir V. Zmitraitės 
J. ir N. Stroliai 
J. ir A. Žemaičiai 

z Ona Wellus
P. Jasilionienė

A. ir J. K. Navalinskai
J. ir A. Kireiliai
I. ir M. Liužinai
H. Žukienė
V. ir E. Čekanauskai*
V. Kapičiauskienė
V. Kaminskienė
V. Sasuta

Miesto Tarybos preziden
tas 11 al ley miestinės Budžeto 
Tarybos posėdyje rugsėjo 23 
d. ragino palaikyti ir toliau 
Manhattan Beach laikinąjį ve
teranams projektą. Jame te
begyvena 169 veteranų šei
mos. Veteranai, daugelis su 
mažais kūdikiais, negali rasti 
buto, už kuri išgalėtų užsi
mokėti, nors daugeliui puoš
nių ir brangių apartmentų jau 
trūksta rendauninkų.

Veteranai desperacijoje. Jie 
buvo i posėdi atsiuntę savo 
delegaciją, kuri šiltai sveiki
no 11 alley pasiūlymą projek
tą palaikyti. Bet ir stambių
jų real estate savininkai at-’’ 
siuntė savo agentus. Tie prieš 

. Halley baubė, rėkavo.

Taryba Ilal.lcy pasiūlytą 
rezoliuciją 13 balsų prieš 3 
atmetė. Tačiau nutarti, ką 
darys su tuo plotu, nedrįso, 
paliko po rinkimų. Tą spręs 
lapkričio 19-tą.

CANDY MAKER’S HELPER. Ex
perienced preferred. Opportunity for 
advancement. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
SHANE CANDY CO.. 110 Market 
Street.

____ (188-194)
BAKERS. 2nd hand; 1 for night 

work and 1 for day work. No Sun
day; steady work; good hours. Ap
ply in person. 6646 Germantown Av.

(186-192)
FOUNDRY. Experienced. Floor 

and bench molders. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. See Mr. Thompson. 
FLETCHER WORKS. 2nd & Glen
wood Ave., near Erie.

(187-193)

MAINTENANCE MAN. Exper
ienced. All around repairs. Steady 
work. Private Club. Write giving 
full details. Box B-233, 711 Jeffer
son Bldg.. Phila. 7. Pa.

(189-192)

AUTO GLASS MAN. Experienced 
for installation work. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone CHEP TURNER, 
2413 N. Broad St. KA. 5-3644. 
_______________________  (189-192) 
AUTO MECHANIC. Exp. 5’/2 day 
week. Liberal Company benefits, 
Steady work; pleasant working con
ditions. Apply in person. See Ser
vice Manager. INGRAM MOTORS, 
1978 Federal Street, Camden. N. J.

(190-193)

To turto ji neprašiusi

33.
Štai ir visi įvairumai kasdieniai.
Dar pasitaiko kai kas ir pavieniui: 

Gauni vizitą — aplanko tav’ kas,— 
Toks pasimatymas gal ir nekas.

Pusvalandėlį kalbiesi per vielą — 
Per telefoną — lengvesnė tau siela.

Patį tą svečią matyt tai matai, 
Bet anoj pusėj, per stiklą tiktai...

Po pasimatymo vėl narvan mauni.
Nuotaika gal ir dėl to turi šaunią: 

(Nieko tau svečias link to nesakys) 
Dolerius tau jis paliko penkis...

Rytą iš centro kvitelį tu gauni: 
Sąskaiton savo tą dovaną šaunią — 

•Tuoj įrašai,— tai visai neblogai,— 
^Tuoj lengvesni tau pirkimo vargai!

Dar įvairumo — žymesnio smagumo
Esti, kai laišką tau atneša ūmą:

Laišką, kortelę nuo savo draugų 
Gavus, tau būna iš tikro džiugu!

Dar įvairumas, kai laikraštį, knygą
Sargas tau atneša, rankon įmyga:

Protarpiais vienas skaitai ir džiaugies, 
Net tau nušvinta tamsumas nakties!...

Prošvaisčių šitokių gauna nevienas, — 
Skaidrina vis tai kalėjimo dieną,

Nupučia debesį tau nuo dangaus —
Džiugesiu gauto siurprizo staigaus...

Šiaip įvairumai — tai pažintys naujos, 
Pokalbių draugiškų gaiviosios sraujos:

Kelia moralę, sužadina jus, 
Barsto gėlėm kasdienius tau kelius.

Džionis va staigmeną gavo įdomią:
Eina platforma — gi kas? Nagi Domas.

Džionis ir klausia: “Kada parėjai?” 
“Vakar, bet dar nejaučiu aš gajai.

Skauda ir skauda man piūvių tos vietos, 
Tokios pąputusios, jautrios ir kietos.

Skaude1 ir visą, ramatas vis tai,— 
^Bloga ligoninėj, čia ir prastai...”

Dar ką nernėdamas, eina iš valios, 
Visas pablogęs, sulysęs, pabalęs, —

Džionis paskubo—tai laikas pietų, 
Domas iš paskos — nespėja kartu...

Kitkart vėl matė jį einant iš tyko.
Kalbą užvesti — skubu, tai netiko,— 

Džionis pamąstė: šaunuolis toksai 
Buvo, o liko sukiužęs visai.

Gydės ligoninėj mėnesį visą,
Taip įsipyko ir slaugėm įgriso...

Ką gi? Tokie jau prasti padarai,—
Nėr iš ko džiaugtis, nyku, negerai...

*

Dargi kurjozas, kutnus atminimas...
Lengva minėt jį, kai rimtas, nurimęs.

Tuokart tau įspūdis buvo gilus,— 
Net ir gailus, kai Sugaudai galus...

Džionis dar ėjo tada karantiną, 
Penktojo sparno naujokas, vadinas,—

Šauktas tikybos tada reikalais, 
» Salėj Sėdėjo, eilė kol jam pr’eis.
Ten pat su juo dar būrely tam laukė 
Edis ir Bilis, rimtučiai, sus’traukę,—

Čia protestantų grupelė, matai, 
O katalikai ir Čalis antai.

Dairos naujokai ir stebisi, žiūri, —
Žiūri ir čia ir tą tenai būrį:

Trisdešimt vyrų ten sėdi rimtai,—
Laukia eilės,— tai jau aiškiai matai.

Džionis tik stokt, ten nuėjo ir sėdo,
Klausia iš tyko — tai kokią ten bėdą?...

Vienas iš būrio paaiškino tai,
Kur čia esmė viso to, ką matai:—

“Perka Raudonasai Kryžius mūs kraują,
Mes ir parduodam — tai nieko čia

naujo.
Jiem reikia kraujo, o mum pinigų, 
Bet kiek jie duoda, labai tai pigu.

Tik. šeši doleriai puskvortei kraujo,
Bet, kai kalėjime dirbi — vergauji,

Gauni per dieną šešis tik centus, 
Tavo biudžetas labai jau skurdus...

Nei rūkalam nepakanka tų centų...
Kai .šeši doleriai štai čia įkrenta,

Tai bent turi užu ką parūkyt,
Šiaip iš krautuvės kai ką užsakyt”...

Džionis vyrukui gražiai padėkojo,
Grįžo ramiai vėl atgal lengva koja,

Sėdi ir mąsto: atrodo kvailai, —
Vis nesueina tavieji galai:

Kraujo ištraukus, blogiau da sveikatai, 
Tau susidaro visokie reumatai...

O čia rūkai —da labiau gadini,—
Tai ir suyra galai murzini...

Kraują tarpu tub vis traukia iš rankų...
Kraujas pigus—ir čionai jo pakanka.

Biznis toks geras su tais kaliniais, 
Tai dar plačiau čia į madą įeis.

Laukia ir žiūri naujokų būrelis:
Baigta jau lovoj pirmoj—tas jau kelias-

Eina vyrukas išbalęs toksai,
Nešasi rankoj raštelį už tai.

Kitas jau gulasi baugiai jo vieton,—
Technikas perbraukia ranką jo kietą,—

Ir procedūros taip eina toliau,
Butelių kraujo sus’daro daugiau...

Slaugė štai eina mitriai prie naujokų,
Rankoj rašteliai, — šypsotis ji moka,—

Sako naujokų būreliui žvitriai: 
“Būkite kryžiaus raudono kariai.

Puskvortė kraujo—: užtenka tam kartui, 
šešetas dolerių — bet kas patartų...

Kas tiktai norit, aš tuoj užrašau —
Numerį, vardą — maloniai prašau.

Ne, nedabar,— kada nors kitą dieną.
Kas apsiimsit, bus dėkui vis viena.”—

Mat, sužavėjo ta slaugė žvitri:
Tuoj užsirašė čia pat keturi...

Perėjo klausimus savo tikybų,
Kuklūs naujokai sužiuro, sukibo:

Keistas atrodė tas verslas krauju,1—
Įspūdžių gavo iš tikro naujų...

Džioniui mintyse dažnai atsistoja
Kryžiaus raudonojo slaugė žvitrioji,

Vaizdas aitrus procedūros anos, 
Bizniškai taip atkariai kruvinos...

Slaugė nesakė — ir taip jis juk žino,
Kam čia tą išteklių kraujo gamina...

Bet tie išbalę vargšai kaliniai
Gal nepamano praėjo seniai...

*

(Bus daugiau)
— -Į- - . - . ........ ............—■, ■ /■  ■■  ...........— '     —1

5 pusi.-’Laisvė (Liberty)-šeštad.. Rugsėjo - Sept. 26, 1953 Užrožyklt Laisvę Savo Drau^uL

New York© Žiniom
Columbia minės 200 
metu sukakti t • *■

Columbia Universitetas rug
sėjo 24-tą . pradėjo 200-sius 
metus su apie 25,000 studen
tų dviejose dešimtyse vyriau
sių skyrių. Universitetas atsi
darė 1754 metais su vienu 
mokytoju įr su astuoniais stu
dentais.

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

Našlei priteisė atpildu
Vyriausias teismas Brookly

ne svarstė našles Bernice ka
bei’ skundą, kuriame .ji reika
lavo atpildo už sunkvežimiu 
užmušimą jos vyro. Sunkve
žimis smogęs jų mašiną i šo
ną. Ir ji pati, taipgi du vai
kai buvo sužeisti toje nelai
mėje. Teisėjas Įsakė, kad 
sunkvežimio savininke firma 
turės sumokėti našlei $89,050. 

t

i’arėjusi iš darbo bronxietc 
Mrs, Mary Ryan atrado jos 
vardu' atsiųstų iš Kaliforni
jos $40,000 vertės deimantų, 
'fačiau jai neteko rūpintis, ką 
su jais darys. Ją pareinančią 
pasitiko du pašto inspektoriai, 
kurie jau iš,.Kalifornijos paš
to jiems pranešimo žinoję, 
ką .jinai gaus.

Sakoma, kad brangumynai 
buvę vogti ir kad juos jai 
siuntęs iš čia prasišalinęs jos 
vyras. Bet moteris aiškinosi 
tokio siuntinio neprašiusi ir 
nelaukusi.

STENOGRAPHER. Young man only. 
Must be competent at short-hand 
and typing. Excellent future with 
advancement in building product 
sales. Lansdowne, Pa. Madison 6- 
2666.

’ (190-191)
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. Double needle, 
as well as single needle and Bind
ing. Bindings on Union Special. Long 
term gov. contract. Apply in person. 
LAW - MAR MANUFACTURING 
CO.. 924 So. 3rd St., Camden, N.J.

(188-194)

WOMAN, Settled. Cooking and 
downstairs. 3 Adults, 3 children. 
Must jbe thoroughly experienced and 
have excellent references. Must be 
fond of children. $40 week. 1 day a 
week and and every other Sunday 
after dinner at noon. Transportation 
excellent. Call Whitemarsh 8-1105 
between 7:30 P. M. to 9:30 P. M. 
only.
________________________ (187-193)

MALE and FEMALE

BALTIMORE, MD.
įdomus mitingas

Rugsėjo 14 d. ALDLD 25 
kuopa laikė susirinkimą Red 
Men’s salėje, 745 W. Balti
more St. Tai nauja švari vieta 
mitingams ir parengimams.

Iš vaidybos raportų sužino
jome, kad yra miręs kuopos 
narys J. Strusas. Valdyba 
siuntė jo pagarbai gyvų gėlių 
vainiką. Nariai valdybos atlik
tą darbą užgyrė ir velionį 
Strusą pagerbė atkistoj imu 
minutei laiko;

Buvo skaitytas Centralinio 
Korpiteto atsišaukimas reikale 
finansinės paramos gynimui 
draugijos teisių. Nutarta au
koti $25 iš kuopos iždo. Nu
tarta rengti vakarienę lapkri
čio 14 d. Rengimo komisija 
bus kuopos valdyba.

Buvo balsavimai Centralįpio 
Komiteto, pasekmes sužinosi
me vėliau.

Šiame kuopos susirinkime 
turėjome svečią iš Washing
ton, D. C. Steponas Joniškie
tis atvažiavo pasiimti šių me

tų knygą ir dalyvauti disku
sijose kuopos reikaluose. Ge
rai, draugas rūpinasi kuopos 
reikalais ir išdirbęs visą dieną 
dirbtuvėje, važiuoja 40 mylių 
i susirinkimą.

Naujas kuopos iždininkas 
pranešė, kad priėmė iždą iš 
J. Balsio, pinigais $165 ir šė
res.

Finansų sek. drg. A. žemai
tis pranešė, kad šių metų 
knygą “Po Audros,” parašytą 
Dovidaičio, jau baigė išdalinti 
nariams. Kurie jau turėjome 
proį?ą knygą perskaityti, tai 
visi džiaugiamiesi, knyga ge
ra. Vilnies kalendorių šių me
tų atskaitą pateikė P. Pasers- 
kis. Buvo parduota 43 egzem
plioriai. Pelno kuopai liko $2.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks spalio 12 d. Red Men’s 
salėje, 745 W. Baltimore St. 
Nariai prašomi įsitėmyti ir 
skaitlingai dalyvauti susirinki
muose.

Sek.

Paskelbusi televizijos aktorė Lucille Ball, turinti milijo
nų dolerių vertės kontraktus su televizijos kompanijomis, 
buvo apšaukta “subversyve” dėl to, kad jinai prieš 17 
metų užsirašiusi komunistų balsuotoja. Ji aiškinosi, kad 
jinai tai padariusi prašoma savo senelio, kuris dabar jau 
miręs. Šiuo tarpu ji pasiliko televizijos programose. Čia 
ji ir jos vyras D. Arnaz matomi kalbantis su reporteriais.

Apie 5 mėnesių mergytė at
rasta palikta vežimėlyje ka
talikų vienuolyno kieme prie 
E. 29tli St., Brooklyne.

Miestinė Budzeto Taryba 
sutiko skirti $108,000 nau
joms Borough Park bibliote
kos patalpoms.

Tuščiame lote Brooklyne 
prie Hawthorne St. atrasta 
rankinė granata kaimynus iš- 
gązdino, tačiau ištyrus, atras
ta, kad ji nepavojinga.

COUPLE. Exp. Settled. Must have 
references. Good cook and house
man. Some driving. Free to travel. 
Steady position for right couple. 
Phone MELROSE 5-1644.

(188-190)

REAL ESTATE“

Prasišalinęs iš militariškos 
tarnybos jūrininkystėje bron- 
xietis 18 metų jaunuolis Wal
ter Hernandez save pasišo
vęs ir tapo suimtas.

Brook lyno distrikto proku
roras McDonald siūlo, kad ad
vokatų sąjunga reikalautų 
prokurorams dar daugiau ga
lios, negu turi dabar.

BEN SALEM TWP.
Bucks County

Selection of homes. $4,500 & up. 
Conv. to churches, schools, stores & 
transp. P.S.—6 rms. & bath can be 
had with $1,000 dn. balance monthly. 
Business Opportunity. Hardware 
store, furniture store and other bus. 
opp. now aval., incl. 2 new stores 
and dwelling. Professional location 
avail. Choice bldgs, sites, inds. grnds. 
TYRON AGENCY, Andalusia, Pa. 
Cornwells 0732.

(190-196)

Long Island gyventojas 
James R. West, 21 m., užsi
mušė tvojęs su aulo į stulpą.

New Yorko miestinės staty
bos koordinatorius Moses pa
siūlė, kad miestas išleistų 
specialius bonus garažams 
statyti. Pastatytus garažus 
siūlo išrendųoti privatinėms 
firmoms.

Queens policija praėjusį 
pirmadienį ilgai griebėjo po 
Jamaica Bay. Nežinomas as
muo jai buvo sakęs, būk ten 
randasi kūnas to asmens, ku
ris nužudė Schusterį.

Teisėjas pripažino kaltais 
tris vyrus, kurie purkštė alu
mi kitus sporto mėgėjus Eb- 
bets Field. Tačiau bausmę pa
naikino.

New Yorke švento Patricko 
katedroje suimta jauna mote
ris, įtarta esant kišenvage. Ją 
suėmė motei’is detektyvas, ku
ri kaltina, kad suimamoji “ap- 
ravėjusi” jai, plaukus.

New Yorko Sveikatos De- 
partmentas skelbia, kad iki 
rugsėjo 19-tos šiais metais jau 
buvo 1,301 susirgimas polio 
liga up-state. Pernai tuo pat 
laiku susirgo 944.

AFL statybos amatų sky
riaus viršininkas Richard 
Gray ragino AFL užgirti 
planą, kuriuomi būtų už
drausta jurisdikcinės kovos 
tarp federacijoje priklau
sančių unijų.
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Ar galės ateiti tie, 
kurie neturi stalą?

Pamatęs laikraštyje .prane
šimą apie pikniką salėje, 
įvyksianti spaliu (Oct.) 3-čią, 
Liberty Auditorijoje, mano 
prietelius klausia:

— Ar galės ateiti tie, ku
rie neturės iš anksto užsisa
kę stalo?

žinoma, kad galės, nes 
kviečia visus atskirus asme
nis, grupes draugų ay šeimų, 
organizacijas. Atėjusiam vie
nišu stalo nereikės. Jis ran 
vietos prie nerezervuotų sta
lų. Nėra būtina ateiti gru
pėje, jeigu kas grupės neturi 
ar nepaiso.

Užsakymai iš anksto stalų 
daromi tiktai patogumui tų, 
kurie nori ateiti grupėmis. Jie 
gauna pakankamai stalų vie
noje vietoje. Jie pasirenka 
salėje vietą.

Pikniką salėje rengia Lie
tuvių Namo Bendrovė ir kvie
čia visus atskirus asmenis ir 
grupes.’ Prasidės 1 vai. po 

* pietų ir tęsis taip ilgai, kaip 
ilgai rasis norinčių -baliavoti. 
O kadangi sekama diena yra 
šventadienis, tad reikia tikė
tis, kad balius tesis bent iki 
pusnakčio.

Transportininkai gal 
kovos už darbus

Transito Autoriteto pareiš
kimas, kad jie vykdys blogi
nimą patarnavimo, sukėiė 
transporto darbininkuose ne
rimą. Jie bijosi, kad tuomi 
gali masiniai atstatinėti iš 
darbo, o likusius darbe ap
krauti ekstra darbu, didinti 
paskubą. /

Kalbama, kad prieš pasku
bą ir atstatinėjimtis iš darbo 
transporto darbininkai atsa
kytų veikliu protestu ir kad Į 
šapose jau dabar diskusuoja- 
mos tam priemonės.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South. 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6888

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

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.
--------------------------------------------------®

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio S November
LIBERTY AUDITORIUM 

t

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

Pradžia 3:30 vai. po pietų

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Visi iš anksto rengkitės į šį koncertą.

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

Virtini* B-812A

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

To mitingo dalyviai grauš o o

sau svarbių informaci
žymūs Brooklyno advoka

tai Joseph Navarra ir Frank 
Serri kalbės apie reikšmę 
VV a 11 e r- M c C a rr a n i staty m o
sveturgimiams ir amerikoniš
koms sveturgimių . šeimoms, 
Jie taipgi aiškins apie gali
mybes ir priemones apsiginti 
nuo to Įstatymo priedangoje 
vykdomų persekiojimų. Jie 
abu tą Įstatymą pilnutinai pa
žįsta, nes yra gynę teismuo
se7 daugelį persekiojamų žmo- 
n i ii.

Taipgi kalbės progresyvių 
savaitraščio National Guar
dian redaktorius Cedric Bei- 
frage ir profesorė Louise Pet
tibone Smith.

Gaisro benamiai ėjo 
Į City Hali

Rugsėjo 19-tą gaisre nete
kusios buto Harlemo šeimos 
rugsėjo 22-rą dar vis tebebu
vo be namų. Susirinkę Į pasi
tarimą, benamiai nutarė rug
sėjo 24-tą siųsti delegaciją Į 
City Hali, reikalauti buto. 
Taipgi nutarė reikalauti, kad 
grand d žiūrė tyrinėtų ga isrą, 
kuriame žuvo 11 mėnesių kū
dikis.

Mitinge žmonės kalbėjo, 
kad jie laikysis sykiu iki jie 
gaus žmonišką butą. “Mes 
nesileisime nustumti i prie
glaudas ir. atskirti mus nuo 
mūsų šeimos,” sakė jie.

Firmos reikalauja Taft- 
Hartley pagalbos

Laivų ir prieplaukų kompa
nijos pasiuntė prezidentui Ei- 
senhoweriui reikalavimą, kad 
jis pavartotų Taft-Hartley Įs
tatymą prieš laivakrovius ir i 
kitus pajūrio darbininkus. Pa
reikalavimas pasiųstas viso 
rytinio pajūrio darbininkams 
nesulaukiant naujos sutarties 
su firmomis ir ruošiantis strei
kui.

Senasis pajūriečių kontrak
tas baigsis šio mėnesio 30-tą.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

Programoje bus ir kitų Įdo
mių informacinių pranešimų,! 
taipgi ir meno.

Lietuviai kviečami. daly- 
vaut, pasinaudoti šia proga 
gauti sau ii' savo šeimoms 
svarbių informacijų. Lietu
vių komitetas turi ir tikintų 
pardavimui iš anksto. Kaina 
tiktai 50c., taksa, Įskaityti.

Masinis mitingas Įvyks jau 
ši sekmadieni, rugsėjo (Sept.) 
27-tą, Hotel Diplomat ballrui- 
mvįe, 108 West 43rd St., New 
Yorke. Randasi visai netoli 
nuo Times Square, lengva at
rasti. Durys atdaros 2 vai., 
programos pradžia 2:30.

K. R.

Arma inžinieriai 
pašaukti derėtis

Arma Korporacijos virši
ninkai ir inžinierių unijos at
stovai tapo pašaukti Į Wash- 
ingtoną deryboms.^ Iš to spė
jama, kad gal bandys juos su
taikyti.'

Arma inžinieriai ir pirmiau 
pagerbdavo pikieto liniją ii 
kitų šapos darbininkų, kurio 
šiame streike jau išbuvo du 
mėnesius. Su jais firma pa
galiau priėjo šiokio tokio su
sitarimo, bet unija pareiškė, 
jog darbininkai negrįš kol ne
ims susitarta su inžinieriais. 
Dabar atrodo, kad su jais tar
sis ir kad gal no už ilgo strei
ką baigs.

Joe Savage, 33 metų, savi
ninkas ręsta urano New Yor
ke, nuteistas 60 dienų kalėti 
už 39 trafiko ti kietus ir 
$1,950 pinigais. O jei nepa- 
simokės, gausiąs dadėčko dąi 
102 dienas kalėjimo.

F
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YOU SEE IT 
^WITHOUT GLASSES!

; Zūu,

CinemascoPė
. NOW

Doors Open Continuous
9 A.M. ■ Performances

7th Ave. & 50th St.

Mg

Dienraščio Laisvės

Transportininkai prašo 
visuomenės atydos

Miestinių busų vairuotojai, 
nariai CIO Transport Work
ers Unijos, šiomis dienomis 
išdalino keliaujančiai publi
kai lapelius. -Juose aiškina 
savo problemas. Taipgi iš
dėsto, kaip ir dėl ko jie ne
sutinka su Transit Authority. 
Miesto važiuotos Imi jų reika
lai yra ir višuorpenės reika
las, sako unijistai.

Panašus aiškinimas bile die
na bus dalihamas lapelyje ir 
subway, taipgi EI linijų ke
leiviams.

Unija kritikuoją Transito 
Autoriteto užmojį mažinti vi
suomenei patarnavimą, suma
žinti skaičių busų. Lapelyje, 
greta kitko, sako, kad auto
ritetas teikia mažiau dėmesio 
linijomis važiuojantiem žmo
nėm, negu J. V. žemdirbystės 
Departmentas teikia kiaulėm. 
Ten pat perspausdintas ir tas 
anos valdinės Įstaigos Įsakas, 
kad “vežant kiaule turi būti 
aplink kiaulę palikta po pėdą 
liuosos vietos iš visų pusių.”

Nuėmimas nuo linijų apie 
200 busų, sako unija, reikš 
dar daugiau perpildytus bu- 
sus ir daugiau pavojų kelei
viams. Dėl to ragina, kad 
ir visuomenė pagelbėtų uni- 
jistams darbininkams protes
tuoti prieš bloginimą patar
navimo. Protestus siunčia au
toriteto pirmininkui generolui 
Hugh J. Casey, New' York 
City Transit Authority, 370 
Jay St., Brooklyn, N. Y.

Lapeli skaitęs.

Garinė pirtis atrodo esant 
perdaug šlapia vieta gaisrui. 
Tačiau aną dieną -iškilus to
kioje pirtyje gaisrui New' 
Yorke 23 vyrai vos spėjo pa
siimti-. marškas prisidengi.mui 
nuogo kūno. Jų drabužiai su- 

*degėJ •

aJ

Filmos-Teatr a i
“The Village”

Nauja pradėtoji rodyti New 
York o Normandie Teatre, 
57th St. ii’ 6th Avė., filmą 
‘The Village” vaizduoja vai
kų kaimą — tikrą vaikų kai
mą, Įkurtą Šveicarijoje po 
praėjusio karo. Į jį sugaben
ti daugelio tautų kilmės be
namiai vaikai. Kaimui duo
ta vardas Pestalozzi, 18-tame 
amžiuje gyvenusio švietėjb. 
Kaimą Įkurti sumanęs šveica
ras rašytojas Walter Corti.

Lazar Wechslerio gamintą, 
United Artists skleidžiama po 
teatrus, “The Village” buvo 
filmuota tame kaime. Vado
vaujančias roles vaidina John 
Justin ii' Eva Dahlbeck, o pa- 
gelbinėse rolėse vaidina dau
gelis kaimo mokytojų ir vai
kų. Net tūli vaizduojamie
ji įvykiai, sakoma, esą iš tik
rojo gyvenimo tame kaime.

Radio City Music Hall
Meiliška komedija “Roman 

Holiday” pradėjo penktą sa
vaitę. Didžiojoje scenoje 
taipgi tebepasilieka tas pats 
spektaklis su teatro orkestru, 
šokėjomis, choru ir svečiais 
dainos, muzikos, šokių, kome
dijos solistais ir grupėmis.

Roxy Teatre
Naujoji filmą “The Robe” 

pradėjo antrą savaitę.
Filmą garsi tuo, kad ji ga

minta naujoviniu būdu, ku- 
riuomi filmos scena padaroma 
tarsi ji būtų tikrovinė scena, 
su vienais daiktais ar asmeni
mis arčiau, kitais toliau. Ci- 
nemaScope technika gamin
tos scenos ir vaizduojamasis 
mums nepažįstamas 1-sis šimt
metis ir sudaro tą filmos skir
tumą nuo kitų.

Filmą bando ' pavaizduoti 
asmenį, kuris nukryžiavo Kri
stų. Tačiau nėra tokia, ko
kios rodomos Velykomis. Ji 
rodo maždaug tą laikotarpį 
ir tų laikų gerus ir blogus 
žmones. Greta tuolaikinių ko
vų įpintas ir romansas.

“Little Boy Lost”
ši nauja Paramount gamy

bos filmą, ką tik pradėta ro
dyti Rivoli Teatre, Broad way 
ir 49th St., New Yorke.

Filmą atvaizduoja karo ko
respondentą, per metų metus 
ieškantį savo sūnelio, kuris 
gimęs pradžioje karo, Pary
žiuje. Kaipo toks, jis susitin
ka daug vaikų ir tas veda 
prie jaudinančių, o kartais ir 
juokingų prietikių.

Bing Crosby vaidina tą tė
vą. O vadovaujančioje vaiko 
rolėje yra labai gabus ber
niukas Christian Fourcade. 
Kiti taipgi įdomiai vaidina, 
daugelis scenų yra tikrovinės 
Paryžiaus ii- apylinkių.

“The Beggar’s Opera”
Warneriu gaminta techni- 

spalvė filmą jau kelinta sa
vaitė sėkmingai rodoma Ba
ronet Teatre, 3rd Avė. ir 59 
St., New Yorke.

Stanley Teatre
Rugsėjo 26-tą pradės rody

ti naują draminę filmą “Va
silijaus Sugrįžimas.” Vaiz
duoja šiandieninį Tarybų Są
jungos gyvenimą. Vienu jaut
riųjų momentų yra veterano 
sugrįžimas. Per penkerius 
metus skaitytas mirusiu, jis 
randa žmoną jau išėjusią už 
kito.

Filmą yra paskutinė ga
minta Vsevolod Pudovkino 
direkcijoje. Paskilbęs gamin
tojas filmų “Mother,” “End 
of St. Petersburg,” “Storm 
Over Asia” mirė po pagami
nimo šios filmos.

Rep.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
5-tame puslapyje

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti Bar 

& Grill. Gali atsiliepti vyras ar mo
teriškė. Geros darbo sąlygos ir su 
alga susitarsime ant vietos. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės: Josep 
Lugauskas, 426 So. 5th St., Brook
lyn. N. Y.

(190-192)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienu 

sava i t ė. gera mok cs t i s.
Kreipkitės:

ILA HAIRDRESSERS
25 E. 77th St., N. Y. C.

. 1190-194)

R. N. & LICENSED PRACTICALS
Abelnoms pareigoms. Taipgi R. N., 

gimdymo rūmai, šiftai 3-11 ar 11-7. 
2 kartu valgis pridedant algą.

Telefonuokite:
TW. 7-2000

(190-192)

MERGINOS—MOTERYS— 
MERGINOS

Dienom—Naktim—$45 j Savaite. 
Pakuotojos, sustatytojos, abelnam 

darbui, mašinų operatorės.
Pradinės ir mokinės mūsų speciali

zacija. Naujos vietos kasdien.
Turi mokėti kiek nors angliškai 

$15 mažiausia mokestis jmokėjimui 
iš anksto.

SUPREME EMPL. AGENCY
233 W. 42nd St. (room 203) N.Y.C.

(190-192)

HELP WANTED MALE

METALO DARBININKAS,
PATYRĘS

Prie Stainless Plieno 
Restauranto; Virtuvės įrankiai.

Gera Alga — State Kitchen
54 Bleecker St., N. Y. C.

Tel. CA. 0-2866
(187-191)

REIKALINGAS VYRAS
Patyręs Lathe Operuoto jas 

Pageidaujama Abelno Patyrimo 
Geros darbo sąlygos ir visos 

pašalpos.
Kreipkitės:

ACME TOOL & MACHINE 
CO.

580 DAVIS AVE., KEARNY, N. J.
(190-192)

DOORMAN
ir 

PAGELBININKAS
Gražūs Rūmai ir Maudynė 

$95 I Mėnesi 
120 W. 183rd Street 

Tel. FO. 4-6573
(190-192)

REAL ESTATE

85-48 LITTLE NECK PARKWAY 
FLORAE PARK. L. I.

5 kambariai, 2 miegamieji, gry
nai mūrinis pastatas. 20 pėdų livim’ 
rūmas. 16 pėdų vyriausias miegama
sis, garadžius. Skiepas lengvai per
taisomas į apartmentą. Prieinama 
kaina. Daug patogumų.

Savininkas. Fleldstone 7-3252
(189-191)

BENSONIIURST — 2 šeimų, pu
siau atskiras. 2 Apts. tušti. 6 ir 7 
rūmų. Aliejum šildomi. Garadžius 
Brass. Tuojau užimami. Prašo 
$23.000. Duodama išmokėjimui.

CANTALUPO REALTY CO. — 
1488 — 86th St., Brooklyn. Tel. 
Bensonhurst 6-7300.

(188-190)

“business”
OPPORTUNITIES

BUCERNĖ—LONG BEACH, L. I.
Moderniška, pilnai jrengta. Retail 

$100,000 jeigos per metus. Biznis 
eina per ištisus metus, iškaitant ir 
vasaros rezortinj bizni. Savininkas 

turi kitus interesus, tad rašykite:
HIRSCH, 212 W. Park Ave., Long 
Beach, L. I., ar šaukite tarpe 6:30 
—8:30 P. M. Long Beach 6-7940.

(189-190)
GROCERY, moderniniai vedamas. 

Įsteigtas prieš 16 mėty. Vėliausi j- 
rengimai, gera vieta. Nėra kompe- 
ticijos. $1,350 iki $1,500 savaitinių 
jeigu. Savininkai apleidžia miestą. 
Gaunami rūmai. Tel. DEvvey 9-1590 

(189-193)
MAISTO KRAUTUVE

Ideališka vieta
1941 Amsterdam Ave. — Pilnai

jrengta — įsteigta prieš 35 metus.
Tel. WA. 6-4145

(190-194)
/

Statybos darbininkas Inde- 
licato užsimušė per klaidą 
įžengęs ar kaip nors įslidęs 
olon ir nukritęs 8 aukštus sta
tomame name, Bronxe.

Sugrįžusi iš ligoninės, pa
vojingai serganti Mrs. Gloria 
Haberman, 26 metų, ištrūko 
iš motinos rankų ir užsimušė 
iššokusi iš buto 6-me aukšte. 
Liko 2-jų metų amžiaus duk
relė.

RANDAVOJIMAI
Turime išnuomojimui tris gražius 

kambarius su baldais (furnished 
rooms) ir kitais reikmenimis. Gra
žioj. švarioj rezidencijoj. Pageidau
jama vedusią porą be vaikų arba 
pavienius asmenis. Kreipkitės bile 
laiku. 88 Crystal St. (tarpe Liber
ty ir Glenmore Avenues) Brooklyn, 
N. Y. Telefonas: TA. 7-4590.

(190-191)

6 pual.—Laisve (Liberty)- Šeštad., Rugsėjo - Sept. 26, 1953

ITNGERWAVER
Pilnai mokanti operatorė.' bu$ 

shop. Nuolatinis darbas. 5 di<jlp.ų sa
vaite. Aukšta alga, prisideda! komi
sas. Kreipkitės: /

GENE’S BEAUTY SALON 
989 Nostrand Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 3-8544
(181-190)

REIKALINGA STONESETTER
Patyrusi. Reikalinga prie kositi- 

meriškų džiulcrių išdirbimo. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
TRES JOLIE

2028 McDonald Ave., Brooklyn 
(185-191)

SLAUGES—R. N.
Nursing Home. Gera alga. H va

landos. 5 dienos. Kreipkitės:
41 W. 74th St.

N. Y. C.
__________________ ______<187-191)

PA G ELBI NE K N Y G V EDE
Pay roll derk. Turi mokėti type.

Nuolatinis darbas. 5 dienos.
Kreipkitės: *
FRANK C. MEYER CO., INC.
259 Lexington Ave., Brooklyn

__ (187-191)
ITNGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi pilna operatorė. Pilnam 

laikui. Nuolatinis darbas. j
sideda komisas. Kreipkitės: t

OSCAR’S BEAUTY SHOP
1051 — 6th Ave., N.Y.C. 

_________ <187-193)

SLAUGES—REGISTRUOTOS

Generalėms pareigoms. Taipgi OR 

scrub nurse. 8 valandos. 5 dienų sa

vaitė. Privatinė ligoninė. Saukite:

TE. 8-8200
(187-193)

OPERATORES

Patyrusios Kva Įduot o jos 
Darbininkės prie Nosinių 

30 Main St., 11-1 os lubos.
Brooklyn, N. Y.

(187-191)
OPERATORES

Patyrusios ant. Singer mašinos. 
FINISHERS, taipgi special machine 
operatorės. Darbas prie geresniu 
suknelių. Siūti visą drabuži ar sek/ 
ei jų darbas. Nuolat, gera mokestis.

Kreipkitės:
CARLENE DRESS MFG.

92 Jewett Ave., (užpakalyje^ » 
Port Richmond, S. I. *

 (188-19(1)
HAIRDRESSER— -PERM’WAVER
Patyrusi pilnai mokanti. Nuo-

I latinis darbas, 5 dienos, gera alga 
prisideda komisas. Linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

IRVING’S BEAUTY SHOP 
736 Allerton Ave., Bronx 

Tel. <)L. 5-9390
(188-19-1)

BAKERY
Salesgirls patyrusios
Pilnam ar daliai laiko
Gera mokestis, nuolatinis darbas
Geros darbo sąlygos
BAYSIDE HILLS BAKERY

48-05 Bell Blvd., Bayside, L. I. 
___________________________(188-190)

REIKALINGOS ARTISTES
Piešimui gėlines dekoracijas ant 

metalinių indų.
BATES ART CREATORS

116 2nd Ave., (prie JOtli SI.) 
Brooklyn, N. Y.

(188-194)

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi. Mokanti visą darbą. Pil

nam laikui. 5 dienos. Pirmadieniais 
uždara. Gera mokestis Kreipkitės:

LOYAL BEAUTFįSHOP
1504 St. Nicholas Avi., N.Y.C.
Šaukite tarp 11 A. M.—5 P. Y)

WA. 8-9824
(189-191)

ITNGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti visą dar

bą. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis, 5 dienų savaitė. linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

AL’S HAIRSTYLIST
2665 Broadway, N. Y. C.

Tel. AC. 2-4065
(189-191)

OPERATORES
Anl $8 -$10.75 suknelių. Nuolati

nis darbas. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

CLOVER FROCKS 
166 Neck Rd., Brooklyn 
Tel. Nightingale 5-9673.

(190-192)

SHAMPOOER & MANICURIST 
Plaukų taisymo nereikalinga.

5 dienos, valandos 9 -6 P. M. Gera
mokestis. Kreipkitės:

TOWN & COUNTRY 
HAIRDRESSERS

439 Madison Ave., N. Y. C.
Tel. PL. 8-2775

C (190-196)
-----------------------------4--------

RECEPTIONIST*

Tinkanti prie publikos tvarkymo.
5 dienų savaitė, gera mokestis.

Kreipkitės:
ILA HAIRDRESSERS

25 E. 77th St„ N.Y.C.




