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KRISLAI
O kur Jų nėra? 
Nenuostabu, 
štai jums ir stebuklai. 
“Liudykime!’’ 
Tai kas gi laimi?
Vietoje palocių.

Rašo A. Bimba

“Trūkumų begalybe Lietu
voje,” “patys komunistai pri-
pažįsta, kad stokojama kas
dienio naudojimo prekių.” ša
knį kunigų Draugas.

,tv'as teisybė, tai no melas. 
Komunistai, matyt, nemeluo
ja, žmonių neapgaudinėja, 
kuomet patys pripažįsta ir nu
rodo tuos trūkumus.

Negerai, žinoma, kad trū
kumų yra. Nelengva juos pa
šalint. Lietuva buvo baisai ka
ro ir fašizmo sunaikinta šalis. ■'

Bet kur randasi šalis be ga
lybės trūkumų? Parodykite 
nors vieną. Net ir mūsų Ame
rika nesudaro išimties. Ar čia 
nėra trūkumų? Ar čia milijo
nai žmonių nesiskundžia ii 
nedej uoja ?

O mūsų šalies nei karas, 
nei fašizmas nebuvo sugriovę. 
Po r abudu karu ji dar nesvie
tiškai praturtėjo, pralobo.

Tai ką bekalbėti apie Lie
tuvą.

“Bet tikrai nuostabu ir keis
ta, kad nepriklausomos Lietu
vos tremtiniai (pabėgėliai), 
atsidūrę kituose kraštuose, 
pradeda nutautėti.” skundžia
si koks ten šliašinskas
Brook lyno Vienybėje.

Man gi nenuostabu. Juos 
veikia nūdienis gyvenimas. Jie 
negali atsilaikyti prieš tų 
kraštų pagundas. Jie nori gy
venti, įsikurti.

Tai viena. Antra, kai ku
riems neigi buvo taip jau arti 
prie širdies toji Lietuvėlė. Nė
ra jokia paslaptis, jog labai 
daugelis pabėgėlių Lietuvoje 
buvo smetoniniais bei hitleri
niais valdininkėliais, stambių 
n u osa vy b i ų sa v i n i n k a is. biz 
nieriais, ponais su tarnais ir 
tarnaitėmis.

Jų meilė Lietuvai buvo pii- 
moje vietoje “biznio meilė,” 
pasinaudojimo meilė. Dabar 
gi iš jos nebegalima pasinau
doti. Tai kam ją bemylėti?

Štai judins dar viena nutau
tę/įmo priežastis.

Kokiais reikalais Chicagos 
biznierius A. Rudis baladoja
si paskui Kersteną ir Kižytę 
po Europą? Ne tik paskui se
kioja, bet ir svietą juokina. 
Jis skelbiasi “Amerikos lietu
vių atstovu.” Juk tai piktas 
melas. Jokių Amerikos lietu
vių jis neatstovauja.

Be to, iš Rudžio kalbos ne
atrodo, kad jis būtų plačių 
pažiūrų apsišvietęs žmogus. 
Argi, pav., apsišvietęs žmo
gus kalbėtų tokias nesąmones, 
kokias kalba Mr. Rudis? Vie
noje vietoje jis sušuko: “Mes 
prašėme Dievo pagalbos, ir 
jis mums tą pagalbą atsiuntė 
Kersteno asmenyje.” t 
» Ot jums ir stebūklai. Ru
džiui, matyt, blaivus protas 
,vra svetimas dalykas.

“Liudykime Kersteno ko
mitetui,’’ šaukia visa kryžiokų 
spauda.

Ką ir kaip jie liudys? Juk 
viskas visiems aišku, viskas ži
noma: Lietuva išspruko iš po-

(Tąsa 4-tam pusi.)

PREZIDENTAS NAUDOJA
TAFTO ĮSTATĄ PRIEŠ 
LAIVAKROVIŲ STREIKĄ
Prašo teismą, kad užšaldytų jų
streiką bent per 80 dienų

Washington. — Preziden
tus Eisenhoweris griebėsi 
Tafto - Hartley’^ įstatymo, 
kad suardytu 65,000 laiva
krovių ptreiką rytiniuose 
uostuose.

Sekdamas šį įstatymą, 
prezidentas paskyrė > trijų 
asmenų komisiją, kad ištir
tų, kaip “streikas stato pa- 
vojun šalies sveikatą ir 
saugumą.”

Komisija pirmadienį ra
portuos prezidentui, kad 
laivakrovių streikas “tikrai 
pavojingas sveikatai ir sau
gumui.” Tuomet preziden
tas kreipsis į federalį teis
mą, kad išakytu streikie- 
riams tuojau grįžti darban 
ir dirbti bent 80 dienų. Tai 
bus vadinamas streiko už
šaldymas. Tai]) teismas ir 
įsakys.

Tuomet valdiniai tarpi-
i ninkai mėgins sutaikyt lai- 
vakrovius su samdytojais. 
O jeigu nepavyktų per 80 
dienų sutaikyti, tai valdžia 
galėtu gauti kitą teismo in- 

1 džionkšiną - drausmę, užgi- 
į mm t streiką panaujinti.

International Longshore
men’s (laivakrovių) Unijos 

j pirmininkas Joe Ryan ir ki- 
i ti vadai pareiškė, jog kai 
‘ tik teismas pagal Tafto 
įstatymą įsakys užšaldyti 

| streiką, tai jie jr pašauks

Judžiy aktorė apleido 
klioštorių _ _ _

Hollywood] Calif. — Ju
damųjų paveikslų aktorė, 
gražuolė June Haver andai 
persi vertė iš protestančių į 
katalikes ir įstojo į kliošto- 
rių. Pabuvus klioštoriaus 
mokykloje 6 mėnesius kaip 
nau jokė, surado, kad jai ne
sveika toks gyvenimas, kaip 
kareivinėje. Todėl apleido 
klioštorių ir grįžo pas sa
vo motina.

June Haver gaudavo po 
$3,500 per savaitę už vai
dinimą judamiesiems pa
veikslams.

Politikierius “nusigandęs” 
Sovietų atominių bombų

Washington. — Civilinio 
apsigynimo viršin i n k a s, 
Vai Peterson, sugrįžęs iš 
vakarų Europos, sakė, “So
vietų Sąjunga turi gana 
atominių bombų, kad galė
tų numesti po vieną ar dau
giau bombų į visus didžiuo
sius Amerikos miestus vie- 
nu žygiu.” Taigi, pasak jo, 
Sovietai tuo pačiu pradėji
mu galėtų užmušti bei su
žeisti nuo 8 iki 22 milijonų 
amerikiečių.

Petersonas todėl ragino 
sustiprinti civilinį Ameri
kos gynimą.

streikierius grįžti darban.
Streikas sulaikė daugiau 

kaip 500 laivų nuo prikro- 
vimo bei iškrovimo.

Geležinkeliai sustabdė 
krovinių gabenimus į uos
tus, kol tesis streikas. 7 v

Bedarbių skaičius 
palaipsniui didėja

Washington. — Prekybos 
departmentas praneša, jog 
pereitą .mėnesį Jungtinėse 
Valstijose buvo 1 milijonas, 
246 tūkstančiai bedarbių, 
tai yra, 6,000 daugiau kaip 
rugpjūčio mėnesį.

Turinčių apmokamus dar
bus amerikiečių dabar yra 
62,300,000, sako tas depart
mentas.

Angly Darbo Partija 
reikalauja neutralumo 
Korėjoj ir FormozOj

Margate, Anglija.— An
glų Darbo Partijos suvažia
vimas priėmė rezoliucija, 
reikalaujančią:

Įkurti Korėjoje ir For- 
mozos saloje neutrales val
džias, kurios nesidėtų į ka
rinį bloką nei su vakarais 
nei su rytais.

Priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką į Jungtines Tau
tas kaip kinų atstovą vieton 
Čiang Kai-šeko, Formozos 
valdovo.

Tolyn -atidėti planus dėl 
Vokietijos apginklavimo.

Pasmerkti Amerikos su
tartį su Ispanijos Franko 
fašizmu.

Eisenhoweris svarsto, 
ar Sovietai “ščyri”

Washington. Pas prezi
dentą Eisenhoweri lankėsi 
Adlai Stevensonas, buvęs 
demokratų k a n d i d atas į 
prezidentus. Paskui jis pra
nešė korespondentams, kad 
Eisenhoweris vis dar svars
to, a r Sovietų Sąjunga 
“ščyrai” duoda pasiūlymus 
sušaukti Keturių- Didžiųjų 
valstybių konferenciją tai
kai vykdyti pasaulyje.

■ Stevensonas sakė pataręs 
Eisenhoweriui “atodairiai 
mėginti sueit į derybas su 
Sovietais.”

Eisenhoweris ypač galvo
jąs apie pasiūlymą daryti 
tokią sutartį, kad Sovietų 
Sąjunga užtikrintų, jog ne
puls vakarų, o vakarai pa
sižadėtų nepulti rytų, tai 
yra, Sovietų ir jų kaimynų.

ORAS.—šilta ir giedra.

Indijos delegatas Jungtinėse Tautose Krishna Menon 
pareiškia J. V. valstybės sekretoriui John Foster Dulles’ui 
(dešinėje), kad Indija negalės dalyvauti Korėjos taikos 
derybose esamomis sąlygomis. Indija reikalauja teisės 
neutralėms valstybėms dalyvauti pilnateisiais koferenci- 
jos nariais.

Francūzų valdovai išnaudoja, 
manija Ameriką ir tikisi 
i cell ją karau Indo-Kinijoje

Paryžius. — Francija at
šaukia batalijoną savo ka
rių iš Korėjos. Perkels juos 
i Indo-Kiniią, karui prieš 
Vietnamo liaudininkus-ko
munistus.

Franci jos- ■ valdžia sykiu 
ištraukia devynis 'batalijo
mis geriausios savo kariuo
menės iš Vakarinės Vokie
tijos. Juos taip pat siųs ka
ran prieš Vietnamo komu
nistus.

Amerikai nepatinka, kad 
Francija tai]) silpnina va
karų frontą Europoje prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet fran
cūzų valdovai užkalbinėjo 
Amerikai dantis, kad “mes 
vis tiek stipriai laikomės” 
Europoj prieš komunizmą.

Šiomis dienomis Francija 
išliežė iš Amerikos dar 385 
milijonus dolerių, žadėda
ma už tuos pinigus rekru
tuoti Vietnamo tautiečius ir 
kitų Indo-Kinijos provinci
jų žmones, kad išvien su 
jais “galutinai sumuštų” 
Vietnamo komunistus.

(Jungtinės Valstijos jau 
pirmiau šiemet davė 400 
milijonų dolerių tam fran
cūzų karui.)

Bet vietiniai, tautiniai 
Kambodijos ir Laos provin
cijų valdininkai atsisako 
duoti savo, kariuomenę tal
kon francūzams prieš Viet
namo komunistus - liaudi

Italija reikalauja Triesto 
mainais už talką Amerikai

Roma. — Italija reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
pripažintų jai visą ginčija
mąją Triesto sritį. Tuomet 
italų valdžia paspaustų sa
vo seimą, kad užgirtų ame
rikini planą — įtraukt Ita
lijos kariuomenę į tarptau
tinę vakarų Europos armi
ją prieš Sovietų Sąjungą.

Jugoslavijos valdovas Ti
to taipgi savinas! Triesto 
žemę.

Paryžius. — Sustreikavo 
geležinkeliečiai prieš nau
jas valdžios taisykles jiems. 

ninkus. Taigi francūzai ga
lėtų rekrutuot tiktai apie 
4,000 tautininkų iš likusios 

I Vietnamo dalies (kaip skai
čiuoja politiniai N. Y. 
Worldo - Telegramo ir ki
tų Scripps^- -Howard,- bek
raščių'rašytojai).

Vadinasi, Amerika iš 
anksto užmoka po 96 tūks
tančius, 250 dol. ūž' kiek
vieną Vietnamo tautininką, 
kurį francūzai žada gaut 
karui prieš Vietnamo ko
munistus.

(Komunistai - liaudinin
kai yra atkariavę daugiau 
kaip pusę Vietnamo, svar
biausios ir turtingiausios 
provincijos.)

AMERIKA PERKA 
NAUJA KARĄ

N. Y. World - Telegram 
daugiau negu abejoja, ar 
francūzai su žadamais “su- 
miobilizuot” vietnamiečiais 
įveiks komunistus; todėl 
gal šauksis Amerikos armi
jos na gal bos.

—Ka tad Amerika iš ti
krųjų perka už visus savo 
sukištus Francijai pinigus 
karui prieš Vietnamo ko
munistus, jeigu ne naują 
korejišką karą Indo-Kinijo
je?—klausia baigdamas N. 
Y. World - Telegram edito- 
rialas.

Nenaudėlis išprievartavo 
moterį ir papjovė

Dallas, Tex. — Policija 
ieško piktadario, kuris pa
grobė iš namų jauną mo
terį H. C. Parker-ienę, nu
sitempė ant tilto, išprievar
tavo ir papjovė.

Manoma, tas pats nenau
dėlis, gal • pamišėlis, bėgio
davo nuogas ir grūmoda
mas ilgu peiliu išprievarta
vo dar kelias moteris.

Berlin, — Paskutinėmis 
dienomis Sovietų Sąjunga 
sugrąžino apie 2,000 vokie
čių belaisvių, kurie buvo 
užsilikę nuo pastarojo ka
ro.

NUŠAUTA 2, REBANDANT 
PABĖGT IŠ BELAISVIŲ 
STOVYKLOS KORĖJOJE
“Atsisakantieji grįžt99 imtiniai 
puolė stovyklos sargus, indusus

Pan.mundžom, Korėja. — 
“Nenorintieji namo grįžt” 
kinai belaisviai spalio 2 d. 
sukėlė riaušes, bandydami 
pabėgt iš stovyklos, esamos 

I nuginkluotame ruožte. Jie 
lipo ant stovyklos aptvarų,

Sumažėję sirgimai 
kūdikiu paralyžium

Washington. — Valdine 
Sveikatos Įstaiga raportuo
ja, kad pereitą savaitę dar 
1,863 asmenys susirgo1 kū- 
dikiniu paralyžium (polio), 
tai 305 mažiau, negu už- 
pereitą savaitę.

Kūdikių paralyžius per 
pirmuosius 8 mėnesius šie
met susirgdino 24,955 ame
rikiečius, o pernai per tą 
patį laikotarpį — 37,789.

Sakoma, amerikonai 
kursto “nenorinčių 
grįžti” riaušes

New Delhi, Indija.—In- 
I dusų korespondentai iš Ko
rėjos teigia, kad ameriko
nai ir jų talkininkai kursto 
“atsisakančiųjų grįžt” be
laisvių riaušes prieš jų sto
vyklų sargus, Indijos ka
reivius.

Sakoma, riaušininkai duo
da šviesinius bei kitus sig
nalus amerikonams, kada 
pradės maištą stovykloje, 
tuomet amerikonai galėtų 

! jiem padėti, “jei reikėtų.”

Washington. — Rugpjū
tyje buvo 675 streikai įvai
riose valstijose.

Nusmerkti pakart du 
karališki egiptenai

Kairo, Egiptas. — Čionai- 
tinis teismas nusmerkė pa
kart buvusįjį p i’ e m j e r ą 
Ibrahimą A. Hadį ir tūlą 
elektrininką M. A. Awada. 
Teismo sprendimas sako, 
jiedu vadovavo suokalbiui- 
sugrąžint išvytąjį karalių 
Faruką ir panaikinti Egip
to respubliką, veikdami są
moksle su vienu svetimu 
kraštu. Taigi elgėsi kaip 
išdavikai.

Hadi, būdamas premjeru, 
išvien su karalium nusuko 
šimtus tūkstančių dolerių 
iš šalies iždo.

Valdžia užgrobė ir Ha- 
dio turtą, apie pusantro 
milijono dolerių vertės.

Hanoi, Indo-Kin.—Fran- 
zūzai skelbia, kad Raudo
nosios upės žiotyse per dvi 
dienas “nušlavė” 2,000 Viet
namo komunistu, v 

keikė jos sargus, Indijos 
kareivius, ir atakavo juos 
akmenimis.

Indusų komanda karto
tinai šaukė riaušininkus 
nurimti, bet riaušininkai 
vis aršiau šėlo, verždamie
si pasprukti. Tuomet buvo 
.sakyta indusam šaudyti i 
lipančius ant aptvarų. Taip 
du riaušininkai ir tapo nu
šauti, o 5 kiti sužeisti.

Jie pradėjo trukšmą visų- 
pirm prieš lenkus ir čecho- 
slovakus daktarus, kurie 
ėjo į stovyklos ligoninę. 
Riaušininkai laidė į dakta
rus akmenimis, šaukdami, 
“užmušt juos!”

Tuos ir kitus atsisakan
čius grįžti karinius imti
nius globoja bepusiškų ša
lių komisija, sudaryta iš 
atstovų nuo Indijos, Lenki
jos, Švedijos, Čekoslovaki
jos ir Šveicarijos. Bet tik
tai Indijos kariuomenė sau- > 
go tokių belaisvių stovy-* 
klas.

Pagal Jungtinių Tautų 
nutarimą, visu kariavusių
jų Korėjoje šalių atstovai 
gali ateiti į tas stovyklas ir 
aiškinti savo tautiečiams, 
kad jie turėtų grįžti.

Tai buvo jau antros pa
našios riaušės. Diena pir
miau indusai sargai nušovė 
vieną riaušininką. Tada 
jie buvo suėmę net indusų 
generolą.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai sako, ta r]) tų belais
vių yra įmaišyta Čiang Kai- 
šeko kinu tautininkų bei 
Pietinės Korėjos preziden
to Syngmano.Rhee agentų, 
kad kurstytų imtinius prieš 
grįžimą.

Syngmano Rhee valdinin
kai neseniai grasino šaudy
ti indusus sargus “atsisa
kančiųjų grįžt” belaisvių.

Singapore, Malaja.—An
glų kareivis G. A. Stead pa
grobė malajietės moteries 
kelinaites ‘ir korsetą. Už 
tai nuteistas 112 dienų ka
lėti.

Pats sugrįžo pasprukęs 
žmogžudiškas pamišėlis

Newtown, Conn. — Su
grįžo į pamišėlių ligoninę 
Seymour Steinberg, žmog
žudiškas proto ligonis, ku
ris buvo pabėgęs pereitą 
šeštadienį. Tuo tarpu bu
vo areštuota jo pati už pa
dėjimą jam pasprukti. Ji
sai sako, “sugrįžau, kad 
būtų paleista mano žmona.”

Steinbergas buvo teisia
mas už grasinimą nužudyt 
daktarą R. Solway, bet su
rastas pakvaišėliu ir patal
pintas pamišėliu įstaigon. 
Jis, buvęs orlaivių mechani
kas ir “artistas,” šneką, 
kad dr. {Solway numarinęs 
mažiukę jo- dukterį.
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Kas Ką Rašo ir Sako

MŪSŲ SPAUDOS VAJUS
SU SPALIO MĖNESIO pradžia prasidėjo mūsų 

dienraščio, mūsų spaudos vajus: vajus naujiems skaity
tojams gauti, vajus mūsų laikraščio fondui sutvirtinti,— 
apšvietos skleidimo vajus.

Spalio mėnuo—mūsų tradicinis spaudos platinimo 
mėnuo.

Netenka sakyti, jog mūsų -spaudai gyvuoti laikai 
pasunkėjo. Iš vienos pusės, miršta mūsų senoji karta,— 
karta, kuria remiasi lietuviškų įstaigų, lietuviškos spau
dos, lietuviškos literatūros palaikymas šioje šalyje. Mi
rusiųjų vietos čiagimiai, čiaaugusieji neužima. Tiesa, 
čia ir ten atsiranda vienas kitas Amerikoje augęs lietu
vių kilmės amerikietis. kuris, tęsdamas savo tėvų tra
dicijas. skaito mūsų spaudą, prisideda prie jos palaiky
mo, tvirtinimo, kiek galėdamas. Bet tokių nėra daug.

Mūsų senoji karta sensta, nėra tokia veikli, tokia 
gaji, kokia buvo prieš desėtką ir daugiau metų .

PAMINKLAS
NUŽUDYTIESIEMS

Šiemet sukako 35-ri me
tai, kai anglai okupantai 
nužudė Baku mieste (Azer- 
baidžiano respublikoje, Už
kaukazėje) 26 komisarus, 
kovojusius prieš okupan
tus. Jų kūnai buvo apkas
ti bendroje duobėje.

Šiemet ant nužudytųjų 26 
komisarų bendro kapo buvo 
pastatytas didžiulis grani
tiniu paminklas.

Paminklo atidengimas bu
vo iškilmingas.

j MALENKOVAS APIE
į AZIJOS TAUTU
i KOVĄ Už LAISVĘ
Į Šių metų rugsėjo mėn. 22 

damas pažangiuosius žmones dėl jų įsitikinimų. Ryžta
masi deginti knygas, mojamasi trempti po kojų pažan
gesnę spaudą.

O visgi, nežiūrint viso to. mūsų spaudai dar yra dir
va, yra žmonių, kurie didžiu pamėgimu ją skaito, ją re
mia ir rems, kol ir kiek galės. Tai liudija mūsų laik
raščio, mūsų spaudos reikalingumą.

Be mūsų dienraščių, be mūsų spaudos gyvenimas bū
tų daug nykesnis, tiesiog jis pasidarytų labai sunkus. 
Tai žino, tai supranta tūkstančiai mūsų žmonių ir dėl 
to jie savo spaudą remia.

O kai dėl reakcijos siautėjimo,—ji tarytum sakyte 
sako kiekvienam mūsų, kad reikia uoliau tvirtinti spau
dą, palaikyti organizacijas, darbuotis, veikti, kiek tik 
leidžia pajėgos! ’

pietūs Šiaurės Korėjos de
legacijai pagerbti. Ten pat 
Malenkovas sakė neilgą kal
bą, vyriausiai nukreiptą 
apie Azijos tautų kovą už 
laisvę. Be kitko Malenko
vas sakė:

“Taikingosios tautos su 
dėkingumu pripažįsta isto
rinį nuopelną korėjiečių

sa- tautos ir -kinų liaudies 
vanorių, kurie apgynė

at-
Sie-šaldė įkarštį agresorių, 

kusių sukelti naują pasauli
ni kava. Savo didvyriška 
kova Korėjos laukuose šau
nieji korėjiečių ir kimi pa
triotai sudavė 1 
mą smūgį toli 
reakcinių jėgų 
nukreiptiems į 1 
tų nuslopintas pažangus 
Azijos ir Ramiojo vande- 

labai junta- 
e in a n tiems 

p 1 a n a m s,

PRADĖDAMI Laisvės vajų naujiems skaitytojams 
gauti, kiekvienas laisvietis turėtume turėti galvoje tai: 
privalome aplankyti senus mūsų skaitytojus, raginant, 
kad jie pasimokčtų savo prenumeratą ir, jei gali, prisi
dėti! prie mūsų laikraščio iždo sutvirtinimo.

Privalome dėti pastangų užsakyti L aisvę tiems, ku-j neketina skaitytis 
rie jos neskaito,—gauti naujų skaitytoju,

. Suprantame, jog ne visi turime gabumų būti vaji- 
nin.ka’s, ne visi esame tuo talentu apdovanoti.
sias darbas, kaip neimsime, gulė, gula ir guls ant mūsų 
darbščiųjų vajininkų, nuolat veikiančių, nuolat dirban
čių, nuolat besirūpinančių mūsų dienraščiu. Bet kiek
vienas mūsų skaitytojas gali daug padėti laikraščiui, jei 
jis ar ji, padės, patalkį rinkaus mūsų darbštiesiems vaji- 
ninkams . Kiekvienas mūsų skaitytojas didžiai pasitar
naus savo dienraščiui, jei jis ar ji prie pirmos progos 
paakstins savo pažįstamą, savo kaimyną, kuris Laisvės 
dar neskaito, ją užsiprenumeruoti.

Taigi, gerbiamieji Laisvės skaitytojai, prašome '.ūsų 
talkos.

O jums, brangiesiems vajininkams, linkime didžius 
energijos garbingam apšvietos skleidimo darbui dirbti!

Vvriau-

Fosteris apie tuos 23 amerikiečius
WM. Z. FOSTER, Jungtinių Valstijų komunistų 

partijos pirmininkas, rašo Daily Workeryje apie tuos 23 
amerikiečius karo belaisvius, kurie nusitarė pasilikti 
“anapus uždangos.”

Fosteris nežino, ar tie 23 amerikiečiai yra komunis-i 
tai, ar tik komunistams pritarėjai, sutinkantieji su ko- ’ 
munistų politika, su jų nusistatymu. Dėl to, kad jie at-
sisako dabar grįžti savo gimtojon šalin, Fosteris juos istorinės pažangos
pateisina, nes šiuo metu tie amerikiečiai yra labai puo
lami, žeminami, todėl jei jie. dabar sugrįžtų, jie galėtų 
būti užpulti. Tačiau tuo pačiu kartu Fosteris apgailes
tauja, kad jie negrįžta, nes, jo žodžiais: “Mes tikime, 
kad amerikiečiai gali geriausiai darbuotis už taiką ir de
mokratiją, tik būdami čia pat, savo šalyje.”

LAIVAKROVIU STREIKAS f*

.: KETVIRTI)JENĮ prasidėjo New Yorko. uosto ir vi
sli'rytinio Atlantiko uostų laivakrovių streikas.' Jis 
prasidėjo dėl to, kad samdytojai atsisako išpildyti jų 

. reikalavimus, atsisako pakelti jiems algas.
Streiką iššaukė International Longshoremen’s Asso- 

ciacija,— unija, kurią neseniai ADF suvažiavimas pašali
mo iš savo eilių dė1 to, kad joie viešpatauja kriminalistai, 
gengsteriai.

Streike dalyvauja apie 50,000 darbininkų. Streikas 
turi didžiulės reikšmės, nes jis gali suparalyžiuoti laivą 
judėjimą. Net ir tie darbininkai, kurie nesutinka su 
gengsterizmu ir ILA vadovais, kurie stoja už naują uni 

' ją,* atsisako dirbti, stovi su streikieriais. Jie elgiasi, 
žinoma, korektiškai. Nes kai darbininkai kovoja -su 
samdytojais, tai nežiūrint visų juose skirtumų, tenka 

> palaikyti solidarybė.
Kai kurie spėja, jog į šį reikalą įsikiš prezidentas 

Eisenhoweris, pareikalaudamas, kad, einant Taft-Hart-

mas nacionalines laisves bei 
nepriklausomybės keliu.

1 “Agresyvieji sluoksniai 
su tuo 

I neginčijamu faktu, kad se- 
I noji Azija, kurios dalia bu
vo niūri priespauda ir tau
tų pavergimas iš svetimša
lių jėgų pusės, nueina į pra
eitį. Jie norėtų sustabdyti,, 
sužlugdyti tą didį Rytų tau
tų atgimimo procesą, kuris 
sudaro vieną iš pačių svar
biausiu mūsų meto bruožu 
ir kuris atveria įkvepian
čias p e r s p e k t y vas toles
niam visos šiuolaikinės ci
vilizacijos kilimui.

“Ar galima mūsų dieno
mis rasti tokį amerikietį, 
kuris sumanytų teigti, kad 
daugiau kaip prieš 175 me
tus priimtasis trylikos ko
lonijų Šiaurės Amerikoje 
nutarimas padaryti galą sa
vo kolonijinei priklausomy
bei ir sukurti Jungtines 
Amerikos Valstybes nebuvo 

Aktas? 
Ar galima mūsų dienomis 
rasti tokį amerikietį, kuris 
imtų teigti, kad Nepriklau- 

' somybės deklaracija esanti 
neteisėto pobūdžio, nes ji 
paskelbė, kaip akivaizdžią 
tiesą, tautos teisę kurti val
džią tokiais principais ir 
tokios foimos, “kurios ji 
laikys tinkamiausiais savo 
saugumui ir laimei įgyven
dinti”? Aišku, negalima. 

; Bet kodėl gi tokiu atveju 
I įtakingi Amerikos sluoks
niai šiurkščiai kišasi į Ry- 

i tų valstybių 'vidaus reika
lus',vykdo blokadą ir pro

ley aktu, streikas būtų atšauktas ir atidėtas 80 dienų, 
kad per tą laiką “darbininkai atšaltų.”

Kiti spėja, buk gubernatorius Dewey pareikalaus iš 
teismo indžionkšino (drausmės), kad streiką palaužti.

Kaip bus, mes. šiuos žodžius rašant, nežinome. Vie
nas aišku: mes linkime, kad darbininkai savo reikalavi
mus laimėtu! 4.

vokuoja karą prieis jas, jei
gu šių valstybių tautos ren
kasi valdymo formas, kurios 
nepatenkina Vašingtono po-

“Matyt, čia veikia labai 
j savotiška filosofija: tai, 
! kas, girdi, pritiko amerikie
čiams dar 18 amžiaus pa
baigoje, nepritinka kinams, 

j indams, korėjiečiams, indo
neziečiams netgi 20 am
žiaus antrojoje pusėje. Bet 
juk tai yra sena rasizmo 
giesmė; tai — mėginimas 
vykdyti politiką, kuri me
ta iššūki istorinei tautu 
pažangai. Ir jeigu kai ku
rie Amerikos veikėjai lei
džia sau čia puoštis “seno
sios kolonijinės politikos” 
priešininkų toga, tai tenka 
pripažinti, jog jų naujoji

parsidavė-
Tik žmo-

toli paskui savė visus iki 
šiol žinomus ekspansijos 
pavyzdžius, jog ji yra agre
syvaus pobūdžio ir yra nu
kreipta į pagrindinį pasau
lio' perdalijimą Jungtinių 
Amerikos Valstybių nau
dai. *

“Metas būtų suprasti, jog 
istorija vystosi ne pagal 
paliepimus tų, kurie norėtų 
ją užkonservuoti, kurie no
rėtų sustabdyti tautų judė
jimą pažangos keliu, pri
mesti žmonijos ateičiai jos 
vakarykštę dieną. Tik žmo
nės, kurie nesupranta to, 
kas vyksta pasaulyje, gali 
suvesti savo užsienio poli
tiką Rytų šalyse į .rėmimą 
kaip tik tų asmenybių ir 
grupių, kurios įkūnija sa
vyje visa, kas yra labiau
siai atsilikusio, 
liško, supuvusio, 
nes, tyčia siekią dirbtinai 
sukomplikuoti padėtį Ry
tuose, gali leisti sau niekin
ti didžiąją kinų tautą ir 
dėti savo viltis į antiliaudi
nes atmatas, kaip kad čan- 
kaišistinė klika.

“Panaši politika — trum
paregė politika. Nes nega
lima ignoruoti pagrindinių 
pasikeitimų, kurie yra įvy
kę Azijoje ir Ramiojo van
denyno baseine ir kurie 
uždeda savo antspaudą po
kariniam gyvenimui dau
giau kaip milijardo žmonių, 
gyvenančių šiame rajone.

“Paliaubų Korėj-oje suda
rymas, be abejo, yra be ga
lo svarbi gairė visų taikin
gųjų jėgų kovoje prieš 
agresijos ir tarptautinių 
avantiūrų jėgas. Jis vaiz
džiai parodė, jog taikingo
sios jėgos gali pasiekti rei
kiamą aštrių tarptautinių 
problemų išsprendimą, jei
gu parodys ištvermę ir at
kaklumą.

“Tačiau būtų nedovanoti
na nekreipti dėmesio į nau
jas agresyviųjų jėgų intri
gas Rytuose. Šių intrigų 
tikslas yra visiškai akivaiz
dus — sužlugdyti paliaubas 
Korėjoje, paaštrinti padėtį 
Azijoje ir Ramiojo vande
nyno baseine.”

Roma. — Viduržemio Jū
roje amerikonai su savo 
talkininkais daro plačius 
laivynų ir oro jėgų manev
rus. Dalyvauja 100,000 ka
riškiu.

sveikutėli Francis La Madrid. 
Bet vaiko motina, 

Nelai -

Louis Sarno, statybos prižiūrovas, laikoNewyorkietis
dvejų metų. Jis vaiką pagavo krintanti nuo palangės iš 4-to aukšto.
sužinojusi, kad vaikas iškrito, išgąstyje apalpo ir pavojingai pakriko jos nervai, 
mes metu vaiko tėvas, unijistas, dirbo restarane, o motina buvo išvedusi vyresnius vaikus 
mokyklon. Mažasis išlipo iš lovelės ir užsiropojo ant palangės.

Lietuvos Taikos gynimo 
komiteto plenumas

reikalus.
Po i diskusijų plenumas 

vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją.

Priimtoje rezoliu c i j o j e 
plenumas konstatuoja, kad 
viso pasaulio pažangių žmo
nių kova dėl taikos susti
prinimo tautų tarpe susi
laukė stambių laimėjimų. 
Paliaubų sudarymas Korė
joje yra ne tik taikingųjų 
pasaulio jėgų pergalė, bet 
drąuge sukelia viltį, kad vi
si tarptautiniai ginčai, ko
kie jie bebūtų, galimi iš
spręsti taikiu būdu.

Lietuvių tauta, kaip ir ki
tos tarybinės tautos, prita
ria visiems veiksmams, ku- 1 ja, mokykla, biblioteka, klu- 
rie nukreipti į taikos susti- i ba 
prinimą visame pasaulyje, i tikrina tolesnį .mūsų kolū- *1 1 • 1 1 • • . . • • • _

VILNIUS. — Rugpjūčio 
10 d. Lietuvos Valstybinia
me dramos teatre įvyko 
Respublikinio Taikos gyni
mo komiteto plenumas.

Plenume dalyvavo Respu
blikinio Taikos gynimo ko
miteto nariai, atstovai iš 
įmonių, kolūkių, mokyklų, 
mokslo ir meno įstaigų, vi
suomeninių organiz a c i j ų, 
rašytojai, meno darbuoto
jai.

Plenumą atidarė Respu
blikos Taikos gynimo komi
teto pirmininkas, Lietuvos 
Mokslų akademijos prezi
dentas prof. J. Matulis.

Pirmininkauja — Lietu
vos Tarybinių rašytojų są- 

i jungos valdybos pirminin
kas J'. Šimkūs.- Žodis pra
nešimui apie Tarybinio tai
kos gynimo komiteto plenu
mo nutarimus, ir Lietuvos 
Taikos gynimo komiteto už
davinius suteikiamas prof. 
J. Matuliui. Pranešėjas pla
čiai nušviečia Pasaulinės 
Taikos Tarybos Budapešto 
sesijos darbo rezultatus.

—Š. m. rugsėjo 1 d. įvykęs 
Tarybinio taikos gynimo 
komiteto išplėstinis plenu
mas, — sako Matulis, — pa
žymėjo didžius laimėjimus, 
kuriuos pasaulio tautos pa
siekė kovoje už tarptauti
nio saugumo išsaugojimą ir 
vieningąi parėmė Budapeš
to sesijos Deklaraciją.

Tarybiniai žmonės išreiš
kia savo tvirtą pasiryžimą 
skirti vias savo jėgas tai
kai išsaugoti, mūsų didžia
jai socialistinei Tėvynei — 
galingiausia j ai taikos tvir
tovei visame pasaulyje sti
printi.

Taikinga Tarybų Sąjun
gos politika, — sako prane
šėjas, —• nuosekliai vykdo
ma ne. tik tarptautinių san
tykių srityje, ji su visu ryš
kumu pasireiškia tvarkant 
mūsų šalies ekonomiką.

—Mes karštai remiame,-— 
sako Matulis, —'Tarybinės 
vyriausybės nenuiista mas 
pastangas visokeriopai sti
printi taiką ir tautų saugu
mą, pasiekti susitarimo 
tarp penkių didžiųjų valsty
bių. Pranešėjas pažymi, kad 
tarybiniai žmonės nori ma
tyti laisvą vokiečių tautą, 
susivienijusią į vieningą 
Vokietijos demokratinę 
valstybę ,nori matyti laisvą 
ir taikingą Austriją, sava
rankiškai tvarkančią, savo

me sumažinti ginklavimąsi, 
uždrausti atominį ginklą 
kitas’ masinio žmonių nai
kinimo priemones, reika
laujame, kad būtų sudary
tas Taikos Paktas tarp pen
kių didžiųjų valstybių.

—Visi žino, kam reika
lingas karas, kam jis nau
dingas, — kalba Daugų ra
jono “Naujo gyvenimo” 
kolūkio pirmininkas B. Leš- 

tikslas aiškus: grasinant

varžybas ir iš žmonių krau
jo bei prakaito krauti sau 
turtus.

—Mūsų artelėje nuolat 
kyla kolūkiečių gerovė, — 
oasakoja Pakruojo rajono 
“Gegužės Pirmosios” kol
ūkio kolūkietė S. Vitkienė. 
—Pas mus yra ambulatori-

- skaitykla. Taika už-

Mūsų respublikos darbinin
kai, valstiečiai ir inteligen
tija atiduoda visas jėgas 
tam, kad dar sparčiau pa
kiltų respublikos ūkis, dar
bo žmonių materialinė ge
rovė ir jų kultūrinis lygis.

Kelmės rajono K. Požėlos 
vardo kolūkio pirmininkas 
V. Andrijauskas pažymėjo, 
kad paliaubų Korėjoje pa
sirašymas ir provokacijos 
demokratiniame Berlyno 
sektoriuje sužlugimas pa
rodė, kad taikos jėgos yra 
nepalyginamai galingesnės, 
negu karo kurstytojų jė
gos.

LTSR Mokslų Akademi
jos ekonomikos instituto 
vyr. mokslinis bendradar
bis J. Tamošiūnas kalba 
apie tai, kad didžiuliai lai
mėjimai, kuriuos pasiekė 
taikos šalininkų stovykla, 
aiškiai įrodo, jog kova už 
taiką gali būti ir bus ap
vainikuota visiška pergale.

Tribūnoje — LTSR Moks
lų Akademijos Veterinari- ■ nimo lygis mūsų miestuose 
jos ir gyvulininkystės in- ir kaimuose. Kolūkiuose 
stituto aspirantė M. Kau- statomos naujos fermos, 
šikaitė. Ji kalba apie jau- į nauji gyvenamieji namai, 
nimo ir moterų vaidmenį į Tai taikos, o ne karo sta- 
kovoje už taiką. Stiprėja ' tybos. Ir mes nenorime, kad 
visų pasaulio šalių jaunimo i šį taikų kuriamąjį darbą 
vienybė. mums nutrauktų. Mūsų ša-

—rNėra tokių ginčijamų lis statytojų, o ne griovėjų 
klausimų, kurių negalima 
būtų sureguliuoti taikiu bū
du, — kalba Klaipėdos ce
liuliozės •- popieriaus kom
binato tinklininkas - briga
dininkas St. Eidukaitis. — 
Mes, kartu su viso pasau
lio taiką ir laisvę mylin
čiais žmonėmis reikalaiija-

mūsų 
gero- 
kolū-

kio vystymąsi, visų 
šalies darbo žmonių 
vės pakėlimą. Mes, 
kiečiai, karštai pritariame 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Budapešto sesijos ir Tary
binio taikos gynimo komi
teto plenumo nutarimams 

l ir savo nuoširdžiu darbu 
stengsimės įnešti kuo dides
ni indėli i taikos gynimo 
reikalą, v

Vilniaus pakinktų-galan- 
terijos kombinato “Raudo
nosios žvaigždės” darbinin
kė N. Vostokienė pareiškė: 

—Mes, moterys, dar ge
rai prisimename praėjusio 
karo baisybes. Mes dar ne- 
pamiršome mūsų yyrų, mū- 

■ su vaikų pralieto kraujo m' 
ašarų, išardytų šeimos židi-

1 nių. Mes nenorime, kad tai 
i pasikartotų, todėl turime 
i savo našiu darbu didinti
■ mūsų didžiosios Tėvynės — 
i viso pasaulio taikos tvirto- 
i vės — galią.

—Kasdien kyla pragyve-

šalis, —K todėl mes trokšta
me taikos ir už ją kovosi
me.

(Bus daugiau)
New Yorko valstijos gu

bernatorius T. Dewev vėl 
žada sumažinti fabrikantų 
i m akėjimus i bedarbių ūp- 
draudos fondą.

, 2 pu*l.--Ląi»vė (Liberty)-šeštadienis, Spalio- Ott. 3, 1953
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Petras Arminas-Trupinėlis
(100-tosioms gimimo metinėms)

Rugsėjo 16 d. sukako šimtosios rašy
tojo demokrato P. Armino-Trupinėlio gi
mimo metinės.

Petras Arminas-Trupinėlis gimė 1853 
metais Deksniškių kaime, buvusioje Su
valkų gubernijoje, neturtingų valstiečių 
šeimoje. Baigęs tris Marijampolės gim
nazijos klases, jis lankė Veiverių mo
kytojų seminariją, o ją sėkmingai bai
gęs, buvo paskirtas Alvito pradinės mo
kyklos mokytoju.

Vėliau P. Arminas mokytojavo Nau
miestyje ir Marijampolėje. Jo pedago
ginė ir literatūrinė veikla, carinei val- 

jdž|ai draudžiant lietuviškąją spaudą, 
*skvAtino meilę savo kraštui, gimtajai kal

bai. Dėstydamas Marijampolės gimnazi
joje lietuvių kalbą, jis skaitė su moki
niais K. Donelaitį, D. Poškos “Mužiką 

. Žemaičių ir Lietuvos”, A. Baranausko 
“Anykščių šilelį”, ugdydamas juose 
meilę gimtajai kalbai, pažangiai litera
tūrai. Jo visuomeninė veikla buvo nu
kreipta į bendradarbiavimą su papras
tais žmonėmis, į rūpinimąsi jų švietimu. 
P. Arminas bemokytojaudamas rengė 
vadovėlį lietuvių kalbos pamokoms, bet 
jo sudarytas Lietuviškosios chrestomati
jos rankraštis dingo siuntinėjamas iš 
vieno carinio cenzoriaus pas kitą. Sun
kios gyvenimo sąlygos anksti pakirto jo 
sveikatą, ir P. Arminas mirė džiova, te
išgyvenęs vos 32 metus.

Literatūrinį darbą Petras Arminas- 
^Trupinėlis pradėjo 1880 m. Originalių 
kūrinių, be keleto eilėraščių, jis nepali- 
’ ao, o įėjo į lietuvių literatūrą kaip vie
kas žymiausių XJX a. antrosios pusės 
vertėjų.

P. Arminas yra pirmasis Puškino ver
tėjas į lietuvių kalbą. 1885 m. pasirodė 
jo išverstas Puškino eilėraštis “Skendi- 
nys”. Šio kūrinio vertimas liudija, jog 
pažangiesiems lietuvių rašytojams savo 
dvasia buvo giliai artimi geriausi rusų 
literatūros pavyzdžiai, kurie v-eikė ir jų 
pačių kūrybą. P. Armino vertimas yra 
tik vienas akivaizdus pasireiškimas to 
teigiamo poveikio, kurį Puškino kūryba 
turėjo lietuvių literatūrai, ypatingai 
poezijai.

Pirmosios Krylovo pasakėčios lietuvių 
kalba pasirodo dar XIX a. pirmoje pusė
je (1836). Ano meto Krylovo vertėjų 
tarpe žymią vietą užima P. Arminas- 
Trupinėlis. Jo meniškai atkurtos, per
dirbtos Krylovo pasakėčios mums šian
dien yra ne tik įdomūs literatūros isto
rijos faktai, bet ir klasiški šio žanro pa
vyzdžiai, įėję į mokyklų skaitinius ir 
chrestomatijas. P. Armino kryloviškos 
pasakėčios—“Keleiviai ir šunes”,. “Var
na ir koq.is” ir kitos, parašytos gražia, 
sodria liaudiška kalba, ir šiandien turi 
sa*» reikšmę. Šios pasakėčios liudija 
Krylovo poveikį P. Armino-Trupinėlio 
kūrybai, šios kūrybos demokratiniam po
būdžiui susiformuoti.

Be rusų klasikinės literatūros, P. Ar
mino dėmesį patraukia eilė žymiausių 
lenkų rašytojų, pirmoje eilėje A. Micke
vičius. Jis išverčia A. Mickevičiaus 
“Tris Budrius”, ir tik ankstyva mirtis 
neleidžia jam baigti “Gražinos”, kurios 
jis tespėja išversti pirmąsias scenas. 
Vertimai A. Mickevičiaus kūrinių, pasa
kojančių apie didvyriškas lietuvių liau
dies kovas prieš kryžiuočius, liudija, jog 
P. Arminas-Trupinėlis tokiais vertimais 
stengėsi įdiegti demokratines idėjas, ug
dyti neapykantą prispaudėjams.

P. Arminas mėgo pažangų lenkų rašy
toją L. Kondratavičių (Syrokomlę), ra
šiusį apie Lietuvą. Skaitydamas jo poe
ziją, Trupinėlis randa eiliuotą pas'akoji- 
ųną “Ka5mo mokykla”, artimą jam tiek 
%avo tematika, tiek ir demokratinėmis 
tendencijomis, vaizduojantį skurdžią 
darbo valstiečių buitį, jų norą mokytis, 
šviestis. To kūrinėlio vertimas ano me
to sąlygomis įgyja daug platesnę reikš- 

•" mę, negu tik paprastas populiaraus len
kų poeto kūrinio perteikimas lietuvių 

kalba. P. Arminas vertė tokius kūrinius, 
kurie alsuoja gilia meile, užuojauta dar
bo žmonėms.

P. Armino-Trupinėlio kūriniai buvo 
spausdinami ne tiktai periodikoje, bet 
išėjo ir atskirais rinkiniais 1893 ir 1907 
metais.

Reikia pažymėti tą svarbų faktą, kad 
Didžiojo Tėvynės karo metu P. Armino 
žinoma daina “Tegul giria šlamščia, 
ūžia” buvo išversta į rusų kalbą ir pa
sidarė žinoma plačiai už Lietuvos ribų.

P. Arminas-Trupinėlis šiandien mums 
artimas kaip pažangiosios literatūros, 
kaip klasikinės literatūros vertėjas ir 
propaguotojas, rašytojas-demokratas.

V. Zaborskaitė.

Atžymėtas Levo Tolsto
jaus gimtadienis

Šių .metų rugsėjo mėn. 9 d. sukako ly
giai 125 metai, kai gimė didysis rusų ra
šytojas Levas Tolstojus.

Tasai įvykis buvo plačiai atžymėtas 
visose tarybinėse respublikose, ypatingai 
Rusijoje.

Buvo ruoštos rašytojo darbų gyveni- 
. mo parodos, skaityti referatai apie jo 
gyvenimą ir kūrybą; išleistos specialės 
jo raštų laidos.

A. Rimkūnas rašo, kad Lietuvoje lie
tuvių kalba yra išleisti visi patys svar
biausieji rašytojo veikalai. Rimkūno žo
džiais:

“Tuoj po antrojo pasaulinio karo išė
jo apsakymų rinkinys “Antpuolis”, .į ku
rį įėjo tokie dalykai, kaip — “Kazokai,” 
“Sevastopolio apsakymai” ir kiti. Apy
sakos “Chadži-Muratas”, “Kreicerio so
nata”, “Kaukazo belaisvis” ir kiti kūri
niai sudarė antrą rinkinį. Trečiame 
stambiame rinkinyje “Pūga” išspausdin
ti “Polikuška”, “Cholstomieras”, “Šei
mos laimė” ir kiti apsakymai. Dar vie
ną rinkinį — “Gaisrą” sudarė smulkes
ni kūriniai. Visi šie keturi tomai išleis
ti 1947—1951 m. laikotarpyje.

“1947 m: išėjo L. Tolstojaus trilogija 
“Vaikystė”, 'autobiografinio pobūdžio 
veikalas, apimantis jo- vaikystės ir jau
nystės metus.

“Po to iš eilės pasirodė stambiausieji 
Levo Tolstojaus veikalai. 1948 m. išėjo 
dviem tomais romanas “Ana Karenina”. 
Tais pat metais buvo išleistas vienas iš 
paskutiniųjų jo stambių kūrinių—“Pri
sikėlimas“.

“Stambiausias Levo Tolstojaus roma
nas, vienas iš žymiausių pasaulinės lite
ratūros kūrinių “Karas ir taika” buvo 
išspausdintas 1949—1950 metais ketu
riais tomais. Šiais metais išėjo Levo 
Tolstojaus pjesės, surinktos j vieną kny
gą. Tai — “Tamsos galybė”, “Švietimo 
vaisiai”, “Gyvas lavonas”.

“Visi šie leidimai buvo žymiai kruopš
čiau paruošti, negu bet kurie prieškari
niai vertimai. Daugelį veikalų vertė 
eilė patyrusių, kvalifikuotų vertėjų.

“Atskiromis knygomis vaikams ir jau
nimui išleisti Levo Tolstojaus apsaky
mai, o taip pat daug jo pasakų, parašy
tų mažiesiems skaitytojams. Tos knygos 
galisiai iliustruotos.'

“Iš viso, vien per 5—6 pastaruosius 
metus L. Tolstojaus knygų lietuvių ka|- 
ba išėjo daugiau kaip 130,000 egzemp
liorių. Tai yra nepalyginamai daugiau, 
negu per ištisus dešimtmečius iki tarybų 
valdžios įkūrimo Lietuvoje.”

Jasnoje Polianoje
Paskendus medžiuos Jasnaja Poliana, 
Nuo vėjo sujuda palinkusi šaka, 
Šiaurys lengvutį debesėlį gena, 
Toliau šalnų nurausvinta lanka.
Prie ąžuolo šakoto atsistojau, 
Apie rašytojo gyvenimą galvojau. 
Galingą, tvirtą, rusišką Tolstojų 
Per visą žemę žengiantį matau.
Girdžiu gyvų jo žingsnių aidą, 
O širdyje taip giedra ir ramu. — 
Mažytės, smulkios mintys išsisklaido 
Prie didžiojo rašytojo namų.
Šiandien tvirti jo žingsniai aidi žemėj 
Jų garsą girdi žmonija visa.
Gyvena amžinai jo žodžiai ramūs, 
Liepsnodami skaidria taikos šviesa.
Ir niekas didžiojo Tolstojaus nesulaiko, 
Jo rankoj knygos “Karas ir taika.” 
Jis jas aukštai viršum pasaulio laiko 
Ir dengia Karą jo tvirta ranka.

Juozas Macevičius.

Liaudies Teatras 
pradeda darbą, bet...

Praėjusį trečiadienį Brooklyno Liau
dies Teatras buvo sušaukęs savo narių 
susirinkimą.

Dalyvavo geras skaičius narių,—mū
sų scenos veteranų-aktorių.

Pirmiausiai menininkai papildė val
dybą, išrinkdami pirmininke E. T. M., 
susitvarkė taip sakant organizaciniai. 
Po to buvo pradėtos diskusijos: ką dary
ti, ką veikti, kokį veikalą imti pastaty
mui?

Žinant, kad mūsų LMS Centras pa
skelbė scenos veikalų rašytojams kon
kursą, kuriam laikas baigėsi su rugsėjo 
mėnesio pabaiga, pareikštas noras, kad 
veikalų įvertinimo komitetas, jury, tuo
jau imtųsi darbo, padarytų savo spren
dimą ir duotų veikalus naudojimui, sta
tymui scenon.

Tačiau ten pat buvo pranešta, jog L. 
M.S. Centras dar prailginsiąs vieną mė
nesį konteStui. O tik po mėnesio, kai 
visus susiųstus veikalus jury gaus, juos 
vertins ir savo sprendimą paskelbs tik 
su 1954 metų pradžia.

Jeigu kontestas bus prailgintas vienu 
mėnesiu, tai, rodosi, turėjo būti vie
šai paskelbta, bet to nebuvo padaryta. 
Juk kontestas nėra jokia paslaptis.

Šitų žodžių rašytojui atrodo, kad L. 
M.S. Centras turėtų laikytis pirmesnio 
savo nutarimo ir susiųstus veikalus juo 
greičiau turėtų perduoti dziūrei, paaks- 
tinant ją nelaukti 1954 metų pradžios 
sprendimui paskelbti, o imtis darbo 
tuojau: skaityti, įvertinti ir savo darbą 
baigti, kad mūsų menininkai turėtų 
naujų veikalų tuojau.

Liaudies Teatro nariai, diskusijų me
tu, priėjo išvados, kad esamose sąlygose 
nėra lengva gauti tinkamų scenos vei
kalų.

Susirinkusieji paskyrė iš trijų asme
nų komisiją, kuri, išvien su valdyba, rū
pinsis veikalo ar veikalų suradimu. Tuo
met šauks Liaudies Teatro narius į su
sirinkimą, kuriame bus jie skaityti.

Teatrininkai, beje, nutarė, biskelį vė
liau, suruošti kokį nors vakarėlį, kuria
me bus pateikta ’apie mūsų teatrinį me
ną pranešimų ir diskusijų. Tokio pabū- 
vio surengimu rūpinsis valdyba.

Apskritai, šis susirinkimas buvo gy
vas, diskusijos konstruktyvės, nuotaika 
draugiška. Tai rodo, kad BLLT rimtai 
pradeda dirbti.

N.

Trumpai
Poetui Mykolui Vaitkui šiemet sukako* 

70 metų amžiaus. Vaitkus yra katalikų 
kunigas, dipukas. *

Montevidejaus, Uruguajuje> pažangie
ji lietuviai menininkai neseniai pastatė 
scenoje dramą “Už Dievą ir tėvynę.”* »

Kaune, V. Kapsuko vardo aikštėje, ne
seniai tapo atidarytas naujas kino teat
ras, pavadintas “Taika.” į*

Opera Marytė pirmą kartą buvo pa-
statyta Vilniuje š. m. rugsėjo 19 dieną. 
Tai opera apie Marytę Melnikaitę, zara- 
sietę didvyrę anti-fašistę, kurią hitleri
ninkai karo metu sušaudė. Marytės ro
lę vaidino dainininkė E. Saulevičiūtė, 
režisavo J. Gustaitis,

Kaip buvo sukurta filmą 
“Aušra prie Nemuno”
Laisvėje jau buvo rašyta, jog neseniai 

Lietuvos kino teatruose buvo pradėta de
monstruoti nauja, kalbinė, spalvuota fil
mą “Aušra prie Nemuno.”

Scenarijui parašyti buvo pakviestas 
rašytojas Juozas Baltušis. Po to, kai fil
mą jau buvo baigta, šis rašytojas Lietu
vos spaudoje parašė, kaip filmą buvo su
kurta. Baltušis rašo:

“Šiam reikalui aš apvažinėjau eilę res
publikos rajonų, apsilankiau daugelyje 
kolūkių, susipažindamas su žmonėmis, 
rinkdamas gausią medžiagą, būdingus 
kolūkinio gyvenimo faktus. Ypatingai 
daug medžiagos man pateikė Vilkijos ra
jono kolūkieęiai. Būtent šiame rajone ir 
vyko vėliau natūralinių filmo ‘kadrų fil
mavimas. Tačiau jau pačioj scenerijaus 
kūrimo pradžioj aš supratau, kad pats 
vienas nesusidorosiu su šituo uždaviniu. 
Labai jau sudėtingas ir sunkiai įvaldo
mas pasirodė kino dramaturgijos žanras, 
kuriame nei aš, nei kiti mūsų respubli
kos rašytojai dar neturėjome jokio paty
rimo. Čia man į pagalbą atėjo vienas 
įžymiausių tarybinių kino dramaturgų, 
laureatas E. Gabrilovičius, kuris ne tik

Vaizdas iš filmos “Little . 
Boy Lost,” vaizduajantis ve
teraną, ieškanti Paryžiuje 
sūnelio, kuri jis prarado ka
ro laiku. Rodo Rivoli Teat
re, netoli Times Square.

padėjo išspręsti uždavinį, bet ir nešykš
tėdamas perteikė savo didžiulį patyrimą 
šiame žanre. Scenarijus buvo priimtas 
ir patvirtintas.

“Filmo pastatymas buvo pavestas vie
nai iš didžiausių Tarybų šalies kino stu
dijų — Leningrado kino studijai “Len
film” drauge su Lietuvos kino studija. 
“Lenfilmo” pastatytiniam kolektyvui su 
kino režisierium laureatu A. Faincime- 
riu priešakyje teko nudirbti didelį ir at
sakingą darbą, ypač atrenkant ir paruo
šiant respublikos teatrų aktorius, kurie 
pirmą kartą susidūrė su kino objektyvu, 
turėjo įsisavinti naują meno šaką — ki
no meną. Tačiau didžiulis kolektyvo at
sidavimas uždaviniui, karštas noras su
kurti lietuvišką nacionalinį tarybinį fil
mą nugalėjo visas kliūtis.

“Su dėkingumu noriu pažymėti • res
publikos teatrų aktorių darbą. Svarbiau
sius vaidmenis “Aušroje prie .Nemuno” 
atliko Lietuvos nusipelnęs artistas, lau
reatas J. Siparis, Li-etuvos nusipelnęs 
meno veikėjas J. Miltinis, aktoriai J. 
Laucius, A. Voščikas, A. Juodkaitė, V. 
Derkintis, B. Lukošius, I. Leonavičiūtė, 
S. Petraitis, A. Žadeikis ir eilę kitų epi
zodiniuose vaidmenyse. Visi aktoriai ne 
tiktai nuoširdžiai atliko savo vaidmenis, 
parodydami aukštą meistriškumo lygį, 
bet ir sudarė tįkrai kūrybingą draugiš
ką atmosferą, giliai jaudinosi viso reika
lo pasisekimu. Jiems padedant ir pata
riant buvo įnešta svarbių pakeitimų į 
patį scenarijų, kas dar aukščiau pakėlė 
filmo idėjinį ir meninį lygį. Kartu su 
tuo ir patys aktoriai, dirbdami respubli
koje ir Leningrade, bendraudami su įžy
miais tarybinės kinematografijos dar
buotojais, žymiai išaugo ir sustiprėjo 
kūrybiškai, įgijo patyrimo, pasiruošė 
naujų filmų sukūrimui.

“Lygiagrečiai su aktoriais dirbo ir 
.lietuvių tarybiniai, režisieriai J. Milti
nis, laureatas J. Maculevičius, įsisavin
dami kinematografinės režisūros meną, 
o taip pat operatoriai laureatas A. Sta- 
rošas ir J. Gricius.

“Paraleliai filmavimo darbams buvo 
kuriama ir filmui muzika, kurią parašė 
Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas laure
atas Balys Dvarionas. Poetas Eduardas 
Mieželaitis parašė filmui puikius dainos 
“Aušra prie Nemuno” tekstus.

“Darbas užbaigtas. Filmas “Aušra 
prie Nemuno” išeina į ekranus, kur jis 
skambės lietuvių ir rusų kalbomis.

. “Daugiau kaip 20 metų buržuazinės 
Lietuvos vadeivos plepėjo apie lietuviš
kos kinematografijos sukūrimą. Tačiau 
šie plepalai ir liko plepalais. Lietuvių 
nacionalinės kinematografijos, kaip ir 
visų kitų kultūros šakų, išvystymas, pa
sidarė galimas tiktai dabar. Filmo 
“Aušra prie Nemuno” sukūrimas tai tik 
darbo pradžia. Eilė respublikos tarybi
nių rašytojų, kaip A. Guzevičius, A. Gri
cius, V. Valsiūnienė, J. Dovydaitis ir ki
ti, jau ėmėsi kurti kino scenarijus meni
niams filmams. Vis daugiau patyrimo
įgyja mūsų režisieriai, aktoriai, meni
ninkai. Visa tai rodo, kad ateityje mū
sų laukia nauji dideli laimėjimai keliant 
lietuvių nacionalinę kinematografiją.”

Kaip varazninkės yra 
žmonėms Medingos

Teko kalbėtis su tūla mo-
teriške. Ji pasakojo man, 
kad jinai žinojo vieną va- 
razninkę, kuri buvo gudri.., 
ir apsukri. Labai mokėjo ' 
prigaudinėti jaunas mergi
nas ir moteris.

Pasirendavo jinai puošnų ’ 
apartmentą, pasidėjo “crys
tal ball” ir žiūrėdama pa
sakojo moterims laimes. Pa
sako vienai, ta pasako ki
toms, o tos vėl kitoms, ir 
taip traukia viena paskui 
kitą, kaip tos avelės.

Kada spėjikė dagirdo; 
kad policija pribus ir ją su- • 
areštuos, ji paspruko su sa
vo “crystal ball” kitur 
durnų avelių ieškoti.

Keista, kad tokios mote-• 
rys nežino senos lietuviš
kos patarlės: kai]) pasiklo
si, taip išmiegosi, o ne taip,., 
kaip varazninkė pasakys.

Ta mano pažįstama pa
sakojo dar toki atsitikimą. 
Sako: Dirbau aš prie na-' 
mų ruošos pas profesiona-. 
lus, kurie šeimoje nesugy
veno gerai. Ponia išsipasa
kojo visas slaptybes. Girdi, 
kartą pareina vyras girtas 
ir lenda su meiliškais gei
dimais. Jinai jo neprisilei
do ir jį atstūmė. Nuo tada* 
jis prie jos daugiau nebe- 
lysdavęs su meiliškais no
rais. Ponia buvus nuėjus 

l pas tą pačią varazninkę su-.’, 
žinoti ką nors apie savo to
limesnį gyvenimą. Varaz
ninkė pripasakojo jai viso
kių dalykų ir dar pridėjo, 
kad jos vyras mirsiąs už 
dviejų metų! Moteriškė su-, 
sirūpino ir nebežinojo k d ’ 
laukti.

Praėjo tie dveji metai, 
paskui treti, ketvirti, o mi
nėtas vyras tebegyvena ir 
šiandien ir dar išrodo ga
na sveikas. Moteriškės pa- . 
raudonavo visas veidas ir.’,, 
sako: Daugiau nebeisiu pas 
jokias varazninkės, nes jos 
visos yra blėdingos. L. S.

ĮVAIRUMŲ KLAIDOS 
ATITAISYMAS

Įvairumų Puslapyje spa- . 
lio 2 d. straipsnyje “Moks
lininko pranašavimai” buvo. 
klaidingai atspau s d i n t a : ’ 
“Jeigu toks lėktuvas išskris 
lygiai 12 valandą dieną iš • 
New Yorko linkui rytų, tai 
sykiu su saule aplėks žemės 
kamuolį.”

Turėjo būti: “Jeigu 
toks lėktuvas... išskris lin
kui vakarų,” kai]) kad ir 
saulė eina, žiūrint nuo že
mės — iš rytų link vakarų. •

Washington. — Prez. Ei- •
senhoweris žada duoti ko
respondentams daugiau 
valdinių žinių, negu buvęs., 
prezidentas Trumanas.
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Miami, Fla.
Keliones įspūdžiai

Per trejis metus niekur 
nebuvome išvažiavę. Bai
giantis trečiai vasarai, su
maniau keliauti i šiaurę ap
lankyt savo senus draugus. 
Mano prietelkai nebuvo no
rą važiuoti ir, prie to, buvo 
reikalinga priežiūra mūsų 
naujam trijų šeimų namui. 
Aišku, važiuot vienam au
to mašina nebuvo jokio iš- 
rokavimo, tai išsipirkau bi
lietą orlaiviu skrist.

Rugsėjo 6 dieną, 10 vai. 
ryto, sėdau į dvimotorini 
pasažierinį orlaivi. Keliau
tojų buvo 32. Viena pane
lė patarnautoja, stewardas 
ir du pilotai. Orlaivis kai]) 
bematant pakilo virš debe
sų, palikdamas Miamės gat
ves . Per pusę valandos, 
skrendant pirmu kartu, 
jausmas buvo nei šioks nei 
toks. Žodžiu sakant, ne
smagus, ypač žiūrint pro 
langą į apačią, bet vėliau 
apsipratau ir buvo daug 
malonumo žiūrėt ir stebėt 
saulutės apšviestus debesis. 
Ir kas galėjo tikėt, kad bu- 
vusis Lietuvos piemenėlis, 
kiaulių ir karvių koman- 
dierius, senatvėj, sulaukęs 
69 metų, skraidys virš de
besų Dėdės Šamo žemėjo!

12-tą valandą puošni pa-1 
tarnautoja davė mums p i e-■ 
tus; visiems padalino po ■ 
dėžę su dviem sandvičiais, i 
vienas su sūriu, antras mė
sinis (ham), su puse svaro 
vynuogių, su dviem pyra
gaičiais ir dviem saldaini
ais. Vėliau davė karštos 
kavos, smetona baltintos.

Po trijų valandų skridi
mo, pirmą valandą, lei-1 
džiantis orlaiviui žemynI 
Charleston, S. C., pasiimt i 
gazolino, pasiekus žemę, su
sikūlė ar pagedo dešinysis 
orlaivio ratas. Anot ame-

Ant Market gatvės žmonių 
pilna. Visur nors ir spūs
ties nėra, valgyklos ir te
atrai atdari. Supratau, kad 
tai šventė. Žmonės, taip sa
kant, smaguriauja, ilsisi ir 
šnekučiuojasi, kaip kad ir 
pritinka tą vieną dieną lai- 

; ke visu metu.
Išsigėręs kavos, imu po

lemini traukini i Frankfor- 
da pas savo brolio žentą 
Mfką Dumšą. Buvo penkta 
valanda ryto. Nieko ne
radau namie, tai pabeldžiau 
antras duris, M. Senkevi
čiui, chicagiečio Senkevi
čiaus broliui, kuris įsileido. 
Dar buvo tamsu. Pasikal
bėjus valandą, jo žmona 
pagamino užkandžiu. Už 
kelių valandų atvažiavo ir 
pilietis Dumša. Tai buvo 
n e t i k ė ta s susitiki m a s.

Pernakvojus kelias nak
tis, M. Dumša atsinaujino 
Laisvės prenumeratą. Jis 
turi Krometąl nikeliavimo- 
pališiavimo baldų fabriką 
su SO darbininku. Darbo 
sąlygos: S valandos per die
ną. Uždarbis pagal amatą 
ir gabumus, iki $100 ir 
aukščiau už 5 dienas, šeš
tadieniais dirbtuvė būna, už
dara. M. Du nišos dalinin
kais yra jo sūnus Stanley 
Dumša ir žentas E. Vasi- 
konis. Biznis eina- labai 
gerai, tai pradėjo būdavot 
naują, didesnį fabriką.

Po kelių dienų p. Dum
ša su savo Cadillac’u nu
vežė į Kaštoną, Pa., pas S. 
Kadaitį. Vakarą praleidome 
prie užkandžių ir išsigėri- 
mų. Naktį ten pernakvo
jęs, kitas kelias dienas pra
leidau pas Sofiją ir Povilą 
švelnikus. Leonas Tilvikas 
ir S. Kutaitis su savo au- 
to-mašinomis apvežiojo-ap- 
rodė man. visą Eastono 
apylinkę, nes per trejis me-

rikonų, gavo “flat tajerį.” 
Mums paaiškino, kad or
laivio pataisymas ims vie
nos dienos laiką.

Mumyse tai jokios baimės 
nesukėlė, tačiau atrodė 
prastas biznis. Visi sugu
žėjome Į stotį ir puošnią 
valgyklą. Buvo ilgu laukt, 
tai parašiau laišką savo 
žmonai su nusiskundimu. 
Na. tiek to!

Susipažinome vieni su ki
tais. Daug keliavo ispanų, 
nemokančių angių kalbos, 
tai šiai]) tai]) su pirštų ro
dymu susikmBūiomę. Keli 
buvo baltakalnicriai. Pasi
kalbėjimas pagreitino laiką.

6-tą valandąOrlaivio kom
panija davė vakarienę už 
ačiū; visi valgė, kas ką no
rėjo. 11-tą valandą nak
ties prisiuntė antrą orlaivį 
iš New Yorko. Reiškia, tu
rėjome laukt 10 valandų.

Susėdus į tą kitą orlaivį
ir pakilus į padangę, visur 
buvo tamsu, tiktai užpaka
lyje spinksojo pora lempu
čių. Nieko nebeliko daryt, 
kaip tik snūduriuot. Prieš 
trecią valandą ryto orlaivis 
skrido virš Philadelphijos. 
Visiems įsakyta diržais pri- 
sirišt prie savo sėdynių.

• Visos gatves elektros lerrtpo-
mis apšviestos. Galvojau:

• na, o jeigu orlaivis kristų 
_ ant žemės, tai būtų visiem

galas amžiaus. Už minutės 
; orlaivis nusileido So. Phi-
• ladelphijos orlaivių stotyje.

Lietus gausiai lijo, oras vė- 
’ ’ sus, visi bėgome susikūpri

nę. į stotį. Paaiškėjo, kad 
" nuo stoties iki centro mies-
• to, Broad ir Market gatvių, 

.septynios mylios. Busas re- 
tai eina. Išsigėrėme ka-

' vos, pasisamdžiau taxi. Jis 
norėjo $1.75, daviau jam $2. 
Tai buvo rytas, 4-ta valan- 

; da. Darbo Diena—Labor
Day. Lietus nustojo lyt.

tus daug kas pasikeitė. 
P r i e m i esči u ose p r i b u da v o t p 
daug naujų namų; jau tre
ji metai, kai vedamas nau
jas vieškelis: nugriauta 
daug namu Bushkill ii' 
Chidsey gatvėse, kur eis 
keturiu linijų vieškelis iki 
Harm- burg, Pa.

Eastono progresyvių lie
tuvių veikla, galima sakyti 
mirusi. Lietuviu Piliečiu 
Klube teko pasikalbėti su 
Vladu Danielium ir Marti
nu Urba. Kas liečia klubą. 
M. Urba pranašauja neko
kią ateitį, bet Kastantas 
Streukas, klubo gaspado- 
riu, juokėsi iš tų visų bau
ginimų ir tūlų neišmanėlių 
kerštavimų ar išsįgėrusių 
lermavimų. Klube teko sueit 
S. Sharkey ir serantonietj 
Vincą Valtiką su žmona, su 
kuriais plačiai pasikalbėjo
me dienos klausimais, o ir 
ant drąsos išsigėrėme.

Dainininkas Valukas iš 
po sunkios ligos laipsniš
kai atgauna savo sveikatą.

Pilietė Ona Kulaitienė 
surengė vakarienę ir kartu 
pare. Dalyvavo Bigai, 
Starkai ir I.enčius. Ačiū 
už vaišes.

Atsisveikinęs su visais 
castoniečiais, ėmiau busą ir 
patraukiau į Pittstoną, Pa., 
pas fotografą Stanley ir 
Lucę Raudavęs. Ten pat su
tikome ir seną Laisvės ve
teraną Antaną Valinnčių. 
Rauduvei fotografijų biz
nis eina vidutiniškai, o Lu
ce sakė dirba šapoje prie 
kaptonų siuvimo; uždar
biauja labai gerai. Bet kas 
liečia A. Valinčių, tai jis 
nusiskundė, kad sveikata 
negerame stovyje; tačiau 
mano, kad, laikui bėgant, 
turės sugrįžt viskas j se
nus vėžes. Dar prisiėjo ap
lankyti Petra ir Franę 
Skamus. Eyndwoode, neto-
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,li nuo Wilkes-Barre, 
Skarnai dabar gyvena gau-1 
darni pensijas iš senatvės 
fondo. O kas liečia darbus 
anglių kasyklose, tai labai 
prastai, nes dirba tiktai po 
dvi dienas per savaitę. Tu
rint šeima, o neturint su- 
taupų, reikia suprast, koks 
mainierių kartus gyveni
mas.

Sugrįžus atgal į Philadel- 
phiją, rugsėjo 19, Senkevi
čiui surengė pietus, o Kar- 
sokai vakarienę. Ačiū už 
skanius pietus ir vakarie
nę. Manau visiems atsily
ginsiu, kai atvažiuos pas 
mus i saulėtą Floridą.

Dumša i turi šalia miesto 
nusipirkę aštuonis akrus 
žemės ir du namus—vienas 
senas, antras akmeninis 
naujas, jo paties pabūdavo- 
tas palovius.

Dumša su žmona Vikto
rija rugsėjo 20 d. surengė 
man išleistuves i Floridą— 
pikniką savo rezidencijoje. 
Dalyvavo Tilvikas su žmo
na (eastoniečiai), Rauduvė 
su žmona (pittstoniečiai), 
S. Švelnikienė, mano brolio 
dukra, Karsokas su žmona 
ir Senkevičius (bet jo žmo
na darbavosi prie valgių), 
mano kaimynas iš Lietuvos 
Kutaitis su žmona (easto
niečiai) ir kiti, Dumšos žen
tas ir anūkai. Fotografas 
Rauduvė nutraukė daug pa
veikslų.

Už ta viską tariu dideli 
ačiū giminėm ii“ draugam.

Maniau grįžt namo busu, 
bet paaiškino, kad kelionė 
truks 40 valandų laiko. O 
traukiniu — 25 valandos 
iki Miamės.

Rugsėjo 21 dieną Dumša 
savo puošniu limuzinu at
vežė į orlaivių stotį. Bilie
tas į vieną puse kainavo 
$49. Per šešias valandas, 
tą pačią dieną, buvau savo 
naujoje tėvynėje, Miamėje.

Uraganas Miamę aplen
kė, bet lietaus būta daug. 
Buvo papludusios visos gat
vės. Bet toje dalyje, kur 
mes gyve n a m e , Miami 
Springs, lietaus iškrito per 
pusę mažiau, tai nei gatvės 
nebuvo vandeniu užplukdy- 
tos. V. J .Stankus

‘ ' Žodis lietuviams

Kairo. — Egipto teismas 
nusmerkė pakart buvusįjį 
premjerą Hadi kaip šalies 
išdaviką. Hadi mojusi su
grąžint išvytąjį karalių Fa- 
ruka. c

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Eisenhoweris 
šauks ■ streikuojančius lai- 
vakrovius grįžti darban ir 
tęsti derybas su samdyto
jais.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Amerikos piliečiams
Jeigu esate Amerikos pi

liečiai, gyvenkite šioje šaly
je gražiai ir kultūringai. 
Jeigu esate sąžiningi ir pa
dorūs žmonės, tai perstoki
te meluoti apie ’ Lietuvos 
žmones, jog jie esą išvežti 
į Sibirą ir jog Lietuvos ku
nigai esą išžudyti.

Jeigu esate krikščionys, 
tai mylėkite savo artimą 
kaip patys save. Aš ir jūs 
negalėjome turėti gero ir 
žmoniško gyvenimo ir jo
kios progos senoje Lietuvo
je, todėl iškeliavome į Ame
riką. Čia radome kiek ma
žiau tų nuožmių ponų kaip 
Lietuvoje ir patapome kiek 
laimingesni.

Bet visi iš Lietuvos žmo
nės negalėjo iškeliauti. Jie 
turėjo pasilikti ten gyven- 

j ti ir nešti uždėtą tą jungą 
nuo senų amžių visokios po
nijos. Dabar jiems ten ran
dasi proga pagerinti savo 
gyvenimą ir būti laiminges
niais žmonėmis.

Ir, pagaliau, jeigu nesate 
Jogailos veislės lietuviai, 
tai nebūkite. Lietuvos žmo
nių priešais ir neieškokite 
jai priešų, nesiundinkite jų 
prieš Lietuvą. Neremkite 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
neprieteliškos veiklos, ne
duokite jiems pinigų. Ta 
nelaboji taryba nieko neat- 

I sieks, visos jos pastangos 
bus perniek. L. S.

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

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

nu rankų ir nuėjo socialisti
niais keliais.

Kai jie kalba apie “liudiji
mą,1” jie turi mintyje šmeiži
mą Lietuvos.

Danijoje susidaro socialde
mokratinė vyriausybė. Beveik 
visi socialdemokratų lyderiai 
susikraustyš į aukštas ir šiltas 
vietas.

Bet ar jie atsimins socializ
mą? Vargiai. Jie nė nekalba 
apie pasukimą Danijos gyve
nimo socialistiniu keliu.

Amerikos Darbo Federaci
ja Washingtone statys palo- 
cius ir išleis $3,500,000.

O kiek iš to naudos bus dar
bininkų judėjimui? Labai ma
žai, beveik jokios naudos ne
bus.

Kas kita, jeigu Federacijos 
konvencija būtų nutarusi tuos 
pusketvirto milijono dolerių 
išleisti organizavimui neorga
nizuotų darbininkų. Deja, St. 
Louiso konvencijoje nebuvo nė 
prisiminta apie paskyrimą lė
šų organizavimui neorgani
zuotų milijonų.

Japonijos karalaitis Akihito uždeda vainiką ant vėlinio 
prezidento Roosevelto kapo Hyde Park, N. Y. Su juo
sykiu buvo atvykę 12 jo palydovų. Mrs. Roosevelt jiems 
aprodė buvusią prezidento rezidenciją.

Artisčių jubiliejus
Mes jau rašėme, kad Lietuvos vyriau

sybė gražiai pagerbė artistę Mariją Juo
zapai tytę, taipgi balerinas Genę Saba
liauskaitę ir Tamarą Sventickaitę.

Ta proga Lietuvos Operos ir baleto 
teatre Vilniuje buvo suruoštas spektak
lis: pastatytas baletas “Laurensija.” 
Apie šį spektaklį J. Požėra taip rašo:

“Laurensijos” spektaklyje dalyvavo 
visos trys jubiliatės. M. Juozapaitytė 
atliko Chasintos vaidmenį. Kaip ir visus, 
taip ir šį vaidmenį talentingoji aktorė 
sukūrė giliai įsijausdama į savo perso
nažo gyvenimą. Nuoširdžiomis ir pa
prastomis vaidybinėmis priemonėmis 
M. Juozapaitytė su visu ryškumu at
skleidė paprastos ispanų mergaitės tra
gediją, jos begalinį rūstumą ir neapy
kantą liaudies engėjams, sutrypusiems 
jos žmogiškąjį orumą. Didelis aktorės 
nuopelnas, kad žiūrovas giliai tiki kiek
vienu Chasintos judesiu.

“Pirmuose dviejuose veiksmuose Lau- 
rensijos vaidmenį atliko jubiliatė Tama
ra Sventickaitė. Ji puikiai išreiškė Lau- 
rensijos lyriškumą, ryškiai atskleidė sa
vo herojės vidinį pasaulį. Jos sukurta 
Laurensija — įtikima ir nuoširdi.

“Jubiliatė Genė Sabaliauskaitė Lau
rensijos vaidmenį atliko paskutiniuo

Šypsenos
Farmeris: • Kaip jūs ga

lite išaiškinti tokią tvarką, 
kuomet įvairių produktų 
kainos miestuose kyla, tai 
farmerių uždarbiai mažė- 
ja?

Maisto trusto agentas:

siuose dviejuose veiksmuose. Vestuvių 
scenoje jos sukurta Laurensija kupina 
moteriško švelnumo. Tačiau kaip ji ne
atpažįstamai keičiasi finaliniame spek
taklio paveiksle. Vietoje švelnios ir ly
riškos Laurensijos prieš žiūrovus iškyla < 
rūsčios, degančios neapykanta savti en- ' 
gėjams, vedančios liaudį į kovą, Laufren- 
sijos — kovotojos paveikslas.

“Jubiliatės šalia savo puikios vaidy
bos, sugebėjimo sukurti ryškius veikėjų 
paveikslus, pademonstravo aukštą šokio 
technikos klasę.

“Jubiliejinis spektaklis visumoje pra
ėjo aukštu idėjiniu-meniniu lygiu.

“Po spektaklio vėl pakilo uždanga. Į 
sceną gausiai susirinko respublikos sos
tinės teatrų ir visuomeninių organiza
cijų atstovai pasveikinti jubiliačių. 
Gausiais aplodismentais ir džiaugsmu 
spektaklio žiūrovai sutiko žinią, kad LT
SR nusipelniusiai artistei M. Juozapai- 
tytei Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Įsaku suteiktas Lietuvos T. 
S.R. Liaudies artistės garbės vardas, ju
biliatės G. Sabaliauskaitė ir T. Sventic
kaitė apdovanojamos LTSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo Garbės raštais. 
Sveikinusieji jubiliatėms palinkėjo siek
ti naujų laimėjimų tarybinio baleto ir 
visos liaudies garbei.”

Tai tokia yra amerikinio 
gyvenimo tvarka, kurioje 
kas nors turi nuostolius 
panešti.

Vienos unijos susirinki
me buvo diskusuojama, 
kaip geriausia ir teisin
giausia pravesti viršininkų

rinkimus. Ą
Vienas kandidatas aiški

na, kad jis pereitais rinki
mais pats už save balsavo, 
o pasekmės buvo tokios, jog 
jis negavo nei vieno balso.

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJU SKAITYTOJU

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

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.

Visų Esančių Laisves Skaitytojų Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Laike Vajaus
Kuriems aplinkybės nedalejdžia dalyvauti konteste, tai prašome pasilepinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug < 
vąjininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vi-eną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

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

kelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1954 metais.

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietę brapgi nančių žmonių \

Tuojau stokime į darbą verbavimui naujų skaitytojų, rinkime aukas ir 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžeto 1954 metam. Kurie negali 
prisidėti darbu ir gerai pasilaiko finansiniai, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę. •

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

LAISVĖ ‘
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.



i

f

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
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į (Tąsa)
Vyrą ligoninėj laikė, dabojo:
Viskas gerai,— ta žaizda nelaboji 

Lipo užlipo, užaugo kraujais, — 
Tai jau ir viskas ant gero nueis.

vaizdai. Poema - -  — ......... 1 =
* i

Kibo i kaklą, prisvilo spaugai,
Gyslas dvie’ šonų suspaudė nagais.

Kelios minutės — ir Dikas sudribo,—
Činas vis spaudė, į kaklą įkibęs:

Dikas negyvas ištiso asloj, —
Kas jam tą nugaron peilį įdūrė?
Tarp susigrūdusio tiršto ten būrio—

Tą nusikaltėlį imk ir surask, —
Jei kas ir matė, nekišis, suprask.

Įnagį kartais išspręsti ir sunku,—
Taikli ranka apsisukti netrunka:

Ar tai skustuvas ar peilis tau bus, 
Jei tik tas smūgis vikrus ir skubus...

36.
Džionis valgykloj su būriu stovėjo —
Rytą prieš pusryčius. Jis pastebėjo

Vyro kakle, nuo ausies lig ausies, 
Rumbas, kaip virvė... įdomu išties.

Samas stovėjo čia pat va eilėje,— 
Jis tai veikiausia žinoti galėjo.

Džionis paklausė jį tyliu balsu,— 
^Nieko nesakė tasai prie visų.

Tik jis kieme prisitykojo progą,—
Įvykį persakyt šičia patogu. 1 

Jiedu stovėjo bent kiek atokiau — 
Nuo tų smalsiųjų ausų ir akių.

Dar tiktai .metai, kaip tas atsitiko:
Smarkiai jauni du vyručiai supyko,— 

Pykti tūrėjo gal jau ir seniau,— 
Buvo pritvinkę, pasakius tikriau...

Na ir kieme čia susibarė juodu:
Žodžiai nešvankūs, keiksmai taip ir 

rieda...
Perskyrė juodu bernaičiai kiti, — 
Rodėsi, audra ta praeis ir pati.

Dingo gaujoj jie tirštoj, susimaišė,
Bet įsiutimas, matyt, neišgaišo: 

Vienas pritykojo kitą — ir štai 
Žaibas sutvisko ūmai ir karštai!

Vienas prisėlino tyliai prie kito, — 
Žibt tik skustuvas jam rankoj nušvito:

Ir tik už nugaros smarkiai tam brykst: 
Kraujas anam, kaip matai, tik pa- 

trykšt...
Viskas ūmai taip ir staigiai įvyko, 
Gaujos sujudo, keiksnoja iš tyko:

Krito ant žemes tas antras kraujuos...
Na ir sutaikyk dabar tenai juos.

Mėnesius tris tas ligoninėj buvo.
Ten jam sulopė, sutaisė, susiuvo:

Visą gyvenimą rumbas tas, jam—
Rūstus trofėjus šaižumui niūriam...

Laisvėj — gyvenime, taip ir nelaisvėj
Nuožmių žiaurumų veik lygiai užeisime: 

Vis tų piktybių bendra yr’ pradžia,— 
Atspalvis tik gal kitoniškas čia.

Persakė Samas šį nuotykį keistą, 
Džioniui. Nemanė jis nieko įžeisti,—

Persakė taip, kaip įvyko grynai, 
Keletas m-etų, netaip dar senai.

Buvo kalėjime tad japonukas,
Menkas, smulkutis ir liesas žmogiukas, 

Šimto gal svarų — tokia jo mada, 
Činas\— vadindavo taip jį tada.

plazas — beveik jis atrodė, kaip vaikas,
Greitas, judrus ir iš viso nepaikas,—

Išvaizda jaunas, manierų guvių, 
Metų gal dvidešimties ir trijų.

Tam gi sparne lyg tarytum kontrastui,-
Didelis vyras, retai tokių rastum,

Vos ne tris šimtus .galėjo jis svert,— 
Laisvėje būdamas, mėgo jis gert.

Šiaip pažiūrėti į Diką įdomu, —
Lytiškas pervarta tipo Sodomo:

Jaunus berniukus mylėjo jisai,— 
Kliuvo kalėjiman — aišku visai.

Rodė ir čia apetitą tą keistą,
Bandė daryt, kas bendrai čia neleista:

Ieškojo, tykojo progos tokios,
Kokį vaikiną kol sau sumedžios...

Saugojos jo ir tas mažas Činas,
Mat, patrauklus jis atrodė vaikinas,— 

Buvo beeinąs jis kartą kieman, — 
Grįžo atgal betgi narvan savan.

Dikasl iš tolo vis’ tai pastebėjo:
Tylia/, kaip tigras, narvan jo įėjo,— 

Bandė jis Činą tuoj išprievartaut, 
Mažą priveikt ir, reikia, sau gaut...

Činas? Tai ką jis prieš milžiną Diką?
Bet, kaip kačiokas, jis puolė skriaudiką,

San Francisco, Cal.

Činas tik žiūri nustebęs oi oi!
Gal dar minučių dešimt jis palaukė: 
Celėj tylu — kaliniai visi lauke.

Činas — tuoj centran, pasakė viską,— 
Centras stebėjos tiesa ta plika.

Kas gi toliau? Činas stojo prieš 
teismą,—

Ten jis teisėjų patenkino geismą: 
Kaip sugebėjo mažiukas toksai —
Šitokį dramblį uždusint visai?

Činas pasakė: nedusino Diko, —
Gerklę visai jis ramybėj pajnko:

Gyslas tik kaklo jis spaudė drūtai,— 
Smegenys tam ir užduso per tai.

Taktiką tokią “clžudžitsu” vadina:
Kaip apsiginti — kiekvieną vaikiną 

Moko japonai mokyklos metu,— 
Šita žinot kiekvienam pravartu.

Bet kuri kūno dalis, girdi, turi
Gyslų ir nervų suvaldomą būrį,—

Reikia žinoti opias tas vietas,— 
Nepavojingas tad būsiąs bet kas.

Teismas parodė gražaus palankumo: 
Dėl to nepaprasto antpuolio ūmo,

Gynęsis Činas ir buvęs spartus,— 
Teismas uždėjo tik vienus metus.

Įvykis šitas, kaip Činas nukovė — 
Didelį vyrą — gryną tai tikrovė...

Tikras kurjozas, ir reta tokių, 
, Kad ir kalėjime, vistik klaikių.

*
Dargi kurjozai — kitokio gal tipo —
Vietos istorijoj į viršų užlipo:

Garsi eilė pabėgimų garsių, 
Laisvės troškimo kareivių drąsių.

Pirma tačiau paminėti da reikia
Porą dalykų, pilnumo ką teikia:

Šitas kalėjimas turi šakas —
Viso penkias: ten gal kliūti bet kas.

Tai pagelbinės kalėjimo šakos.
Santvarka, matot, tokia jau patrakus, 

. Kad prigamina ji tiek kalinių!
Vis nusikalčiusių teisei žmonių!

Šis yr’ centrinis valstybinis skyrius, — 
Tvarko kietai personalas prityręs:

Tai apie jį poema ši visa
Ėjo lig šiolei mišriai ištisa.

Įmonių šičia bent kelios gamyklos:
Rūbų ir batų didžiulės siuvyklos — 

Aprangas daro visiem kaliniam, 
Skyrių visų suvarytiem svečiam.

Turi ir įrengtą gerą skalbyklą,
Turi daiktų metalinių gamyklą:

Automobilių leidimo plokštes, 
Čia pagamintas, važiuoliai uždės.

Taiso bet kokį metalo dalyką, —
Niekad mašinos nestovi ten dykos: 

Protarpiais esti, kad dirba nakčia, 
Žviegia mašinos ir sukas risčia.

Pilna spaustuvėj didžiulėj vis darbo,— 
Įstaigom būtent valstybinėm svarbu:

Raštinėm antgalvius deda laiškų, 
Viskas kad užbaigta būtų laiku.

I .

Ten cirkuliarai, įstatymai, blankoš, 
Nuostatai, įsakai, potvarkiai blankūs...

Spausdink ir spausdink — krūva prie 
krūvos,— 

Medžiagos pilna greitos ir gyvos...
Darbo kepykloj čia niekad nestinga,— 
Turi sistemą gana išmoningą:

Prikepa duonos, netik kad čionai,— 
Skyriam visiem kad pakaktų pilnai.

Kai dėl virtuvės, darbymetė nuolat: 
Spustelt netik kad virėjam išpuola,—

Skuba vyrukai prie puodų pilnų, 
Porcijas maišo, kad būtų skanu.

Krauna į lėkštes, į dubenius pila,— 
Dirstelia kartais į eiseną tylią:

Šie gi tik stumias, tik veržias greičiau, 
Griebia padėklą ir deda arčiau.

Neša “svečiai” jau padėklą pridėtą, 
Skuba į stalą, kur mato dar vietą.

Na, o prie stalo, tai irgi skubėk,—
Indus tuščids atiduok ir sau bėk...

Neškis tą karštą sau kavą į “butą”, 
Stalą apleisk, kad kitiem vietos būtų:

Šitokią minią laiku papenėt,— 
, Reikia visiem ir visiem paskubėt!

(Bus daugiau)

Dvejopos auksinės vestuvės
Verta pažymėti, kad ir pas 

mus randasi tokių ' šeimynų, 
kurios išgyveno po 50 metų 
apsivedę. ’

Rugpjūčio 23 d. turėjo šau
nias . vestuves drg. Ben. ir 
Anna Zalogai, minėjo sukaktį 
50 metų ženybinio gyvenimo. 
Vestuvių puotą rengė jų duk
tė Branusė. Drg. Zalogams 
taipgi suėjo 50 metų kaip į 
Ameriką atvyko, nes jie tik 
po vestuvių Lietuvoje išvyko } 
Ameriką, sveiki ir drūti išgy
veno jau 50 metų šioje šalyje, 
rodos, daugiausia išgyveno 
Chicagoje.

Į vestuves buvo pakviestą 
svečių iš Oaklando, San Lean
dro ir iš San Francisco. Vestu
vių dalyviai linksmai laiką 
praleidome drg Zalogų puoš
nioje stuboje ir atvirame ore 
sodnelyje. Jie gyvena Glen 
Ellen, Calif.

Jų dukrelė Branusė užlai
ko ligoninę Oakdale, Calif., 
daro gerą pragyvenimą. Drg. 
Zalogai gyvena iš senatvės 
pensijos, prie tam jų dukrelė 
daug padeda savo tėveliams, 
pusiau padidino stubą ir visą 
petijo iš lauko pusės. Dabar 
stuba ir visa sodyba labai pui
kiai atrodo, rodos, tik gyvenk 
ir norėk. Drg. Zalogai dar ge
rai atrodo, sveiki ir drūti.

Antros vestuvės
Auksines vestuves atžymė

jo mūsų San Francisco drau
gai Petras ir Agotėlė Morkai. 
Puota įvyko rugs. 13 d. jų stu- 
boje. Apie šias vestuves jau 
buvo pirmiau plačiai parašy
ta.

Draugiškas išvažiavimas
Šią vasarą mūsų trijų kolo

nijų lietuviai pradėjome dau
giau susidraugauti ir jau turė
jome du draugiškus išvažiavi
mus atvirame ore Oaklando 
parke. Draugės moterys paga
mina skanius pietus, vyrai 
taipgi šį bei tą dasidedam, ir 
sudarome šaunią sueigą. Visi 
draugiškai pasikalbame, pa- 
žaidžiamo, ir nuo tų visų da- 

1 lykų, kaip maisto ir minkštų 
gėrimų, lieka keletas dolerių 
dėl mūsų kuopų. O kuopos pi
nigų ilgai nelaiko .ižde. Kada 
tik yra svarbus reikalas, visa
dos aukoja.

šis išvažiavimas, rugs. 20, 
buvo daug skaitlingesnis, ne
gu pirmesnis. Aš manau, jeigu 
surastum vieta kur arčiau 
miesto, kur galima miesto 
transportacija privažiuoti, bū
tų dar geresnės pasekmės.

Aplankius draugus
• Vieną liudsą sekmadienį, 
turėdami reikalų, sustojome 
aplankyti veikėją d. Teldą 
Kingienę. Ji mus labai drau
giškai priėmė ir gavome pro
gą valandžiukę pasikalbėti 
apie įvairius dalykus. Draugė 
Kingienė gyvena puošniame 
apartmente. Ji taipgi mėgsta 
dailę ir muziką, tai ji mums 
pagrojo malonias rekorduo- 
tas dainas, su gražiai skam
bančia muzika.

Vėliau pasukome Į naują 
apylinkę, pas drg. Augustą ir 
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Republikonas senatorius Homer Capehart iš Indianos 
tariasi su kitais senatinės bankiniams reikalams komisi
jos nariais. Kiti yra vidaus reikalų sekretorius Douglas 
McKay ir iždinės sekretorius George M. Humphrey. Jie 
tariasi studijuoti tarptautinę prekybą

Mikaliną Baronus, kurit' gyve
na ant 40 Avenues. Drg. Ba
ronai tuo laiku mažai kur lan
kosi į mūsų sueigas, tad na- 
rėjosi apie viską pasikalbėti, 
kaip su seniai matytais drau
gais. Mums ten besikalbant, 
draugė Baronienė veltui laiko 
neleido, tuojau pagamino ska
nius pietus ir pavaišino su 
skaniu vynu, tad» atrodė, kad 
buvome kaip kokiose vestu
vėse ar kokiose sukaktuvėse. 
Ačiū draugams Baronams už 
draugiškumą ir vaišes.

Būtų labai malonu, kad 
drg. Baronai daugiau daly
vautų mūsų sueigose, susirin
kimuose. Mumis veiklių žmo
nių trūksta, o drg. Baronai 
tinkami visur prie veikimo. 
Tik gaila, kad per anksti pra
dėjo svajoti apie senatvę, lai
ką praleidžia aplink namus.

Alvinas

Hartford, Conn.
Aną vakarą užeiname pas 

draugus Akselinis East Hart
forde. Drg. Akscinas rengiasi 
sėsti į savo automobilį ir va
žiuoti gyduolių parvežti. Sako, 
“moteris serga.“

Nusiveda į stubą. Nustebo
me: draugė Aksciniene neat
rodo serganti. Paskiau paaiš
kėjo, kad draugei matymą, 
staigiai atėmė pereitą sausio 
mėnesį. Nieko negali matyti, 
tik atskirti šviesą ir tamsą.

Seni Hartfordo lietuviai ge 
rai pažįsta drg. Akstinus. -Jie 
priklauso organizacijose, seni 
Laisvės skaitytojai, lankytojai 
parengimų, rėmėjai apšvietus. 
Tad atlankykite juos.

BANKIETAS-VAKARIENĖ
Grupė Laisvės skaitytojų, 

rėmėjų, prigelbstint vajinin- 
kams, rengia vakarienę. Sve
čių bus iš visur. Dig. J. Gry
bas is Richmond Hill, N. Y., 
sako, atvyks su pilna mašina 
žmonių. Jis ir ti kietus pasiė
mė. Sako, iš New York o at
vyks ir daugiau. Iš Worcester, 
Mass., drg. Skliutas, Laisvės 
vajininkas, atvyks su savo 
draugais. Taip pat drg. Žilin
skai pasižadėjo atvykti. Drg. 
Kubiliūnas, dainininkas iš 
Bostono, pasižadėjo atvykti. 
Žinoma, jis tuščiomis neatvyks 
— atsiveš gražių dainelių. 
Dainininkas Kriaučiūnas pasi
žadėjo būti. Jis dabar ir gyve
na Conn. Jis vaidinęs daug o- 
perų ir įvairių veikalų ir dai
navęs.

New IJaveno draugai pa
tylomis planuoja duoti surpri- 
zą. Sako, atsiranda pas juos 
naujų dainininkų.

Iš visų kraštų bus svečių.
Hartfordo apielinkės visi 

.Laisvės skaitytojai rengiasi 
būti dėl savo dienraščio ban- 
kiete.

Vakarienė įvyksta spalio 1d 
d., sekmadienį. Pradžia 4 v. 
po pietų. Vakarienė 5 vai. Po 
vakarienės šokiai.

Vakarienės vieta: 157 Hun
gerford St., Hartford, Conn.

Reporteris

Leitenantas James Stone, 
apdovanotas kongresfmiu 
garbės medaliu, apsikabina 
pradžiugusią -avo motiną 
Mrs. įdėli Walker. Motina 
jį pasitiko San Francisco 
mieste, sugrįžusį iš Korėjos.

Worcester, Mass.
Kas kaltas tam striokui?

Rugsėjo 26 d. vietinis did- 
lapis “The Evening Gazette" 
pirmame puslapyje įdėjo du 
didelius atvaizdus (fotografi
jas) : Richard G. Cordon iš 
East Providence, R. L, ir jo 
tėvuko (grandfather) Pat
rick O’Connor su strošnia abe
jone, kas ten atsitiko, kad 
Richardas randasi Korėjoje 
tarp tų 23-jų amerikiečių, ne
norinčių grįžti j savo šalį. Lai
kraštis dūsauja: “What germ 
planted in a soldier’s mind 
breeds communism? Or what 
force can coerce him against 
his will to foresake his coun
try? And what kind of man 
is this?”

Perdėm kapitalistiniai did- 
lapiai, berašydami apie komu
nistus ir komunizmą dabar, 
tai]) nuduoda kaip religinių 
sektų pamokslininkai : jei ne
tikėsi, tai į amžiną prapultį 
tavo dūšia nueis. Daugelyje 
pasaulio šalių yra komunistų 
ir komunistų partijos legališ- 
kr.i gyvuoja, taip, kaip ir A- 
merikoje, kada prieš penketą 
metų veikė legališkai komu
nistų partija. Tik ragangau- 
diškus įstatymus Tiumanui 
beprezidentaujant įvedus, 
nelaisvės retežiuose supančio
ti žmonės (komunistai) kalė
jimuose atsidūrė. Ar tai gali
ma stebėtis, kad minėtas sar- 
žentas pasirinko laisvai sau 
protaujančią šalį buvimui?

Juk tiesiog sarmata, kas 
dabar dedasi šioje laisvoje A- 
merikoje: areštai ant areštų, 
retežiais supančioti politiniai 
žmonės, teismai ir kalėjimas, 
net elektros kėdė. Išrodo, kad 
amerikinis kapitalizmas tikrai 
dreba savam kailyje.

Bet, aišku, veltui, retežiais, 
kalėjimais ir doleriais nebus 
galima pasmaugti žmonių lais
vės.

Tėmytojas

išITetuvos
Rajono profesinių sąjungų 
aktyvo pasitarimas

KUPIŠKIS. — čia įvyko 
profsąjunginio aktyvo pasita- 
riams. Pranešimą' padarė LKP 
rajono komiteto sekretorius J. 
Brazdžiūnas. Pranešėjas ir 
pasisakiusieji diskusijose 
griežtai kirtikavo statybos-re
monto kontorą už blogą gyve
namųjų namų statybą. Yra 
nemaža pastatų, km* būtų ga
lima pilnai gyventi, tačiau jų 
remontu visiškai nesirūpina-* 
ma. Silpnai dirba ir rajono 
pramonės kombinatas, kurio 
žinioje esančios įmonės bei ar
telės lotai vykdo joms skirtas 
užduotis, dėl ko negali paten
kinti darbo žmonių poreikių. 
Neįvykdo planų sopėtos me
džio apdirb. įmonė. Teisėtos 
kritikos susilaukė rajono pre
kybinės organizacijos, kurios 
iki šiol vis dar silpnai aprūpi
na rajono darbo žmones ma
sinio vartojimo prekėmis. 
Daugumoje prekybinių taškų 
neužtikrintas normalus darbo 
lai k as.

Pasitarimo dalyviai pareiš
kė rimtus priekaištus įmonių 
ir įstaigų profsąjunginėms or-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTO MECHANIC’S HELPER. 
With some exp. or willing to learn. 
St. wk; good wking conditions. Ap
ply in person or phone Mr. McCor
mick. McCORMICK’S GARAGE, 1907 
Susquehanna Rd., Abington, Pa. — 
Ogontz 8790—Ogontz 9627-W.

(195-197)
LETTER PRESS 

OPERATOR
Familiar with Little Giant or Au

tomatic presses. Permanent position 
with large Insurance Company. AU 
employee benefits. Apply in person 
or phono. Mrs. George, LO. 8-2284. 
GENERAL ACCIDENT FIRE & 
LIFE ASSURANCE CORP.. 414 
Walnut Street.

(195-197)
DENTAL MECHANICS

Denture dept, for polishing and • 
plaster department. Also waxcrand 
bite blocks. Commercial Lab. Steady 
position for experienced men only. 
Apply in person. SUPERIOR DEN
TAL. 311 S. Broad Street.

(195-197)
UPHOLSTERERS. Experienced. 

Steady work; good pay, good .work
ing conditions. Apply in person or 
phone ST. 7-4193. MODERN, 1946 
Germantown Ave.

(194-196)

TILE MEN to install steel, plas
tic. ceramic wall tile. Steady work; 
car necessary. 2910 W. Diamond St.

092-195)
AUTO MECHANIC. Body & Fen

der man. Combination. Steady work; 
good working conditions; top pay. 
Apply in person. See Bill. REVELS 
& COOPER, “K” & Venango Sts.

(194-195)
BAKLr?J2xp. 1st hand on pies, 

rolls, sweet dough, Danish. Night 
wk: steady wk; good wking condi
tions. Apply in person.
STATE ROAD BAKERY, 7415 West 
Chester Pike, Upper Darby.

(194-200)
CABINET MAKER. Exp. on all 

kinds of cabinets, also cabinet mak
er’s helper. Good pay, steady work. 
Apply in person, 4824 N. Hope St.

(194-195)
HELP WANTED FEMALE

GOOD OPPORTUNITY. Young 
lady 25 to 35. Gen. office wk. Know
ledge of typing and bkkeeping. Good 
steady position. Phone GR. 2-2106 
after 2:30.

______________________ (195-197)
COOKING & GEN. HSEWK. Sett

led woman. Must be fond of child
ren. Sleep out. No ironing. All mo
dern appl. $30 per wk. and carfare. 
Steady position for right woman. 
Phone Mohawk 4-2804 for interview.

(194-200)
ATTENTION. GOOD OPPORTU

NITY. Bookkeeping Machine Opera
tor. Experience helpful but not es
sential. Will train on N.C.R. & Key
punch machine. Aptitude for figures 
& knowledge of typing essential. 
Permanent position. 5 days, 35 hr. 
week. Air conditioned office in South 
Phi la. Apply in person or phone— 
Mrs. Siner. HO. 5-5020. ALEX C. 
FERGUSSON, 44 E. Oregon Ave.

(194-196)
KITCHEN WORK. 5 days. Speak 

Polish or Lithuanian. DU FOR’S 
RESTAURANT, Bourse Bldg., 18 S. 
4th Street.

(194-196)

REAL ESTATE
BENSALEM 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 0782.
______________________ (190-196)

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
jvyks 4 d. spalių (Oct.), 10:30 rytą, 
29 Endicott St.

Draugai, čia reikės pasitarti Lais
vės vajaus reikale, kuris prasidėjo 
su pirma diena spalio. Šis reikalas 
turi visiem laisViečiam rūpėti, todėl 
būkime visi.

Sekretorius J. M. Lukas.

i MATTHEW A.:
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ J
; DIREKTORIUS 5
» +HJ3H+ <

J 426 Lafayette St. J
Newark, 5, N. J. J

J MArket 2-5172 J 
» < 
IkAAAAAAAAA*****'**?

ganizacijom, kurios reikiamai 
nekovoja už darbo našumo 
pakėlimą.

Numatytos priemonės trū-, 
kumus pašalinti.

K. Jurėnas
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Darbininku laikraštis 
sukėlė $15,000

jau gavęs
(tai

turėjo gauti vir

mą iki sekamo vajaus. Yra 
nusistatęs pirm gruodžio mė
nesio si rinkti $6OJ)O<».

Tėvai davė kraujo 
darymui CG

Rugsėjo 26-tą susirinko 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo centrą New Yorke 
būrys tėvų duoti kraujo tuo 
tikslu, kad kitiems metam? 
būtų padaryta gamma globų- 

nuo 
t n. 
to 
tūliems į

lino apsaugai 
ralyžiaus. Jū
rių vaikai seniau gavo 
sto kempės Wyandot 
dalyviams vaikams susirgus.

Tą dieną kraujo davė 91 
asmenys. Kiti apie 50 tapo 

ų liepti at- 
nepviimti vi- 

Pirm šios grupės, apie 
tėvų iš Rockaway, taipgi 

kovojusių už tą vaisią, davė 
krauto tam tikslui.

eiti kitą syk Į ar 
sai.

pa

vai-

Dabartinis procesas paruo
šimo GG esąs ilgas. Sakoma 
kad ateinančiai vasarai rei
kalingo gamma globalino pa
ruošimui kraujas * turįs būt: 
gautas pirm vasario mėnesio.

katos Depaitrnentas dar ga
vės iš federalės valdžios gam
ma globų. I i no.' apie 15.000 do
zių visos valstijos reikalui.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
spalių 6 d., 7:30 v. v.. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 280 Uninon Avė. 
Nariai kviečiami skaitlingai daly
vauti ir užsimokėti duokles.

Valdyba.
(194-196)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Virginia 9-6125

Būkime visi Kultūrinio
Centro naudai piknike!

ateikime į pikniką
Šiandien jau ia diena. Lie

tuvių Namo Bendrovės - ren
giamasis pikui k 
Įvyks jau ši šeš 
dien). spalių •’> visą

Durys atdaros nuo

Svečiais kviečiami visi Lie 
tuvių Kultūrinio Centro prie- 
teliai. pavieniai ir grupės.

“Majoro kandidatūra, 
darbininkams pavojus’

Taip pareiškė angliškas dar
bininkų dienraštis savo veda
majame po to, kai majoras 
Impellitteri pasiskelbė “nepri
klausomu” kandidatu. “Ne
priklausomu” jis tapo po to. 
kai demokratai piliečiai jį at
metė nominacijose (prima-

pellitterio 
\i rinkimų 
tą iškelia 
Dewey ir 
užvaldyti 
tra, per
Riegel m aną.”

it is žymi, kad “Im- 
iš naujo sugrįžimas 
kampaniją dar 
rimtą pavojų, 
Farley jėgos

miestą per bile ka
lni pollitteri ar per 

Dėl to Daily 
Work oris įspėja, kad —

“Impellitterio sugrįžimas »

kar
ka d

DARBlNIN-
K A MS REIKIA ŠIT 
PASTANGŲ tuojau.
(IX? n.

SUSIRINKIMAI

in-

RICHMOND HILL, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks spalio-Oct. 8 d., pradžia 7:30 i 
vai. vak., 110-06 Atlantic Avė. Visi i 
nariai malonėkite ateiti j šj susi
rinkimą. Kurie dar neužsimokėjote 
malonėkite užsimokėti.

Komisija. I
• (195-197)

RICHMOND HILL, N. Y.
' L.D.S. 13-tos kuopos susirinkimas ; 
įvyks ateinantį trečiadieni. 7 d. spa
lio, 8 vai. vakare. Liberty Auditori
joj. Visi nariai dalyvaukite. Kurie 
neužsimokėie duoklės, užsimokėkite, 
kad neliktumėte suspenduotais.

Valdyba.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

fflPETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

<3

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

Except Th urs. & Holidays

PETRAS KAPISKAS
' IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

BAR & C,RILI
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BINDERY GIRLS — GERA 
MOKESTIS

NEW YORK NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Norite piknikauti vaisingiau 
negu Auditorijos rest a u ra ne 
gaunama, atsineškite savo vai 
šes. Restauranas irgi veiks. 
Nenorite vaišintis, ateikite 
sišokti, su draugais sueiti 
sikalbėti, pajuokti.

pa- 
pa-

Greta kitko, bus Įdomu 
žiūrėti, kam teks rengėjų 
skirtos šiai pramogai d 
uos! Tad, iki pasimatymo!

Nek.

Unija išleido bonus 
streiko paramai

pa
pa-

Hearns sireikieriams 
nauja rykštė

šiomis dienomis patirta, kad 
1 learns dcpartmentinių krau
tuvių savininkai pasišaukė ki
tą AFL uniją pagelbėti sulau
žyti darbininkų streiką. Ta 
pašauktoji yra AFL Brother
hood of Teamsters Lokalas 
804. Kompanija paskelbė pri
pažįstanti tą lokalą krautuvių 
darbininkų atstovu-.

kompanija buvo 
pardavinėtojų A.

vardan darbi-
Apie 700

Pirmiau 
pasi.šau kusi 
F.L. skyrių, tačiau tas vėliau 
pasitraukė
ninku vieningumo, 
darbininkų jau streikuoja 20 
savaičių, šimtas buvusių strei- 
kierių gavę darbus kitur.

Patyrusios Carbon Collators 
Dienom ar naktim, nuolat. 3616 va
landų savaitė. Pertraukom poilsio 
periodai. Darbininku pašalpos.
FEDERAL BUSINESS PRODUCTS 

90 Gold St., N. Y. C. (3rd floor) 
Visom Subways — Arti Brooklyn 
Bridge.

(195-199)
SLAUGĖS—R.N.—P.N.

Abelnom pareigom. O.R. delivery, 
8 valandos. 5 dienos. Labai gera al
ga pridedant pilna užlaikymą.

Kreipkitės:
ST. JOSEPH’S HOSPITAL 

327 Beach 19, Far Rockaway 
Tel. Far Rockaway 7-7700 

(195-199)

Filmos-Teatrai

Skrybėlinių unijos centras 
išleido puses milijono dolerių 
vertės bonų, už kuriuos paja
mos būsiančios vartojamos 
paremti tos unijos streiką. 
Unija vadovauja streikui prieit 
vieną stambiųjų skrybėlinių 
firmų, Hat Corporation of A- 
merica. Yra užs 
pa So. Norwalk, 
trys menesiai.

Conn.,

darbininkai 
nedarbo ap-negauna valdinės 

draudos, tad unija jiems mo
ka po $15 iki $30 per savaitę. 
Unijai streikas jau 
$4()(),000, tačiau yra 
kovoti iki laimėjimo.

Vyriausias unijistų 
vimas yra užtikrinti
Tas pasidarė svarbiausiu del 
to, kad daugelis newyorkiečių 
ir Conn, firmų yra pakalusios 
sparnus skristi i pietines val
stijas.

kainavęs

darbą.

Arma darbininkai gave 
algos priedą

Apie 6,000 Arma Corp, dar- 
i bininku sugrįžo į darbą rugsė
jo paskutinėmis dienomis. Po 
10 savaičių streiko pasirašė 
naują kontraktą. Darbininkai 
yra nariais CIO International 
Electrical, Radio and Ma
chine Workers, o kiti nepri
klausomos Engineers Associa
tion.

Tarpe vyriausių laimėjimų 
yra sugrąžinimas į darbą 158 
darbininkų, kuriuos firma bu
vo prašalinusi praėjusį liepos 
mėnesį. Taipgi nuo 9 iki 14 
centų per valandą mokestiea 
priedas.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Radio City Music Hali
Pradėjo naują programą. 

Rodo Metro-Goldwyn-Meyer 
technispalvę filmą su Afrikos 
vaizdais, “Mogambo”. Vado
vaujančiose rolėse Clark 
Gable ir Ava Gardner. Sce
noje irgi naujas spektaklis 
“Million Dollar Look.” ku
riame, greta kitko, demon
struojamos puošniosios 
dos.

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė—su patyrimu.- 

Nuolat. 5 dienos. Puikiausia alga. 
Linksmos darbo sąlygos. Air condi
tioned. Uždara sekmadieniais ir pir
madieniais. Kreipkitės:

HENRI HAIRDRESSERS
7 Depot Way West. Larchmont 

Tel. Larchmoot 2-1778
..£195-199)

REIKALINGAS
Vedes vyras darbui išlauko prie 

mažos įstaigos (daržininkavimui ir 
1.1.) Turi mokėti prie pataisymu ir 
vairavimą. Gera mokestis ir Cot
tage. *

Žmona daliai laiko. Reikalinga pa
liudijimai. Rašykite:

HI-PINES, BREWSTER. N. Y. 
ar telefonuokite: MU. 2-8078 darbo 
dienom ar Brewster 9-3123.
________________________(195-197)

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS

Su ambicija ir galimybe greit mo
kytis patalinės dirbtuvėje. 80c j va
landą pradžiai. Pakėlimai sulyg 
gabumu. Kalbanti ir suprantanti

angliškai. Kreipkitės:
MERIT QUILTING CO.

225 Taaffe Place, Brooklyn
(194-196)

HELP WANTED MALE~~

SHAMPOOER & MANICURIST
Plaukų taisymo nereikah'^a^ 

5 dienos, valandos 9—6 P. Ml 
mokestis. Kreipkitės: v

TOWN & COUNTRY / 
HAIRDRESSERS

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

( (190-196)

G< ra

iri a-

Katriribs Petrikienes
Pagerbimui Pietūs

Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų am
žiaus sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 

taja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond .Hill, N. Y.
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Bus dainų programa, kurią duos merginų Melo
dijos Kvartetas, o Moterų Klubo geriausios gas- 
padinės pagamins puikiausius pietus. Tad kiek
vienas iš anksto pasirūpinkite būti šiame pokilyje.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio B November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. po pietų

žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje.
Visi iš anksto rengkitės į šj koncertą.

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

Rivoli Teatre
Dramos mėgėjams būtina) 

pamatytina čia rodoma filmą 
“Little Boy Lost.” Jaudinanti 
savo žmoniškumu, filmą vaiz
duoja karo pradžios ir poka
rinį laikotarpį Francijoje — 
išblaškytą, sunaikintą šeimą, 
vaikus našlaičius ir jų gelbė
tojų pastangas tuos išlikusius 
padaryti laimingais.

Tyliai, bet reikšmingai, fil
mą kalba prieš, karo daromas 
baisias skriaudas vaikams. To 
nesako žodžiais, bet tai pa
junti vaidyboje. žvaigždinę 
rolę vaidina Bing Crosby.

Roxy Teatre
Trečią savaitę pradėjo “The 

Robe,” naujausios Cinema- 
Scope technikos priemonėmis 
gaminta filmą, spalvinė, Vaiz
duoja bibliškąjį pasakojimą 
apie tariamuosius Kristaus 
laikus ir tą rūbą (robe), už 
kurį varžėsi jo kryžiuoto jai.

Mylintiems operai'
Operos mylėtojų operinė 

grupė-La Puma Opera Work
shop — iš

I town, šiomis dienomis persikė
lė į visiems 
mą vietą, į

TORTU KEPĖJO 
PAGELBININKAS

Kreipkitės asmeniškai pirm 12 
va), dieną, bile dieną savaitėje.

HACKER BAKERY
3740 E. Treniont Ave., Bronx. N. Y.

(195-197)

PIRMOS KLASĖS

MOLDMAKERS
Mes operuojame reguliariai 50 va

landų savaite su viršlaikiais priedu.
Reikalingas Pirmos Klasės
KELLER OPERATORIUS

Kreipkitės Asmeniškai
STANDARD TOOL CO.

75 Water St., Leominster, Mass.
(195-196)

MALIAVOTOJAI — $18—$20

Kasdien
Unijiniams maliavotojams 

$3.25 Į Valandą
EDWARDS AGENCY

73 Warren Street, N. Y. C.
(194-197)

VIRĖJAS
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS IR 

TARNAUTOJAS
Su Patyrimu. Maža šeima. Guo

lis vietoje. Puikūs namai. Visi mo
derniniai įrengimai. Gera alga. Rei
kalaujame geriausius paliudijimus.

BR. 2-1655
(194-196)

New Yorko up-

patogiai prieina- 
Jugoslavų Salę, 

405 W. 41st St., netoli 
josios busų stoties.

ši mėnesi vaidina kas 
madienio vakarą. Taipgi 
dins 23-čios ir 30-tos 
rais. Pradeda kai kurias 7 :30t 
kitas 7:45, pagal veikalo il-

Ta-

nau-

sek- 
vai- 

vaka-

Adresas 250 W.

? gi. Įžanga nemokama.
čiau tikietus reikia užsisakyti 
iš anksto.
91st St., New York. Telefo
nas TR. 4-9646. Skambinkite 
popiet. ' •

žinoma, operų statytojai 
neišvengiamai turi mokėti už 
salę, taipgi yra kitų būtinų iš- 
kaščių, tad pertraukose vyk
do rinkliava, tuo būdu daly
viai pasimoka pagal savo nuo
žiūrą ir išgalę.

Grupė taipgi ieško daugiau 
solo ir chorui dainininkų, mu
zikantų. Išbandymui pagal 
sutartį.

Žmonės atmetė šlamštą
Nežiūrint, kad spauda gy

rė, kaip 
karui
veikalas 
užsidarė 

| jas p ei
tas dvi, 
vakarą, 
ponija,

CARPENTERS
Geri Vyrai

Ilgas žiemos Darbas
Split Level Homes 
ARTHUR SCOTT

Tel. FReepqrt 9-0288 
_______(193-196)

MALE and FEMALE .
REIKALINGI NAMŲ 

RUOŠOS DARBININKKAI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virėjų-Kambanų Tvarkytojų 
Stalų Aptamautojų-Abelnai 

Namų Ruošos Darbininkų 
Slaugių—Governankų

•
PUIKŪS DARBAI RANDĄS! DEL

Butler—Daržininkų 
Chauffeurs—Abelnai Vyrams 

Namuose
• 

POROS
Labai Reikalingos Visokiam 

Darbui Namuose
Mes Aptarnaujame Puikiausius 

Klijentus
Kreipkitės Ištisą Savaitę 

UNITED EMPLOYMENT AGENCY
7, East 59th St., N. Y. C.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

REIKALINGA COUNTER GIRL 
Patyrusi. Turi kalbėti angliškai. 

Nuolatinis darbas, 5’6 dienos, gera 
mokestis. Kreipkitės: 
LEVITT & ZALKIN 

201 E. 23rd St., N. Y. C.
1 (192-196)

LABORATORY 
Ir 

TISSUE 
TECHNIKĖS 

The Staten Island Hospital 
GI. 7-6000 

Ext. 90 
(193-195)

MOTERYS 
Su kiek nors patyrimo 

Dratu dėjimui ir Lydinimui 
Nuolatini darbai 

Kreipkitės: 
ELDICO OF N. Y.

•44-31 Douglaston Parkway 
Douglaston

________________________ (193-195) 
DŽIULERIŲ

RANKOM TAPYTOJOS 
Pilnam ar daliai laiko 1 i

Kreipkitės: Jv
BAROQUE ART PRODUCTS' 

926 Broadway, Brooklyn 
Tel. HY. 7-4460 

_______________________(193-197) 
OPERATORĖS

Singer mašinom. Darbas prie sports
wear. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: 
ANDY TOGS SPORTSWEAR 

181 Grandview Ave., 
Mariners Harbor, S. I. 

Tel. GI. 2-8430 
________________________ (193-195) 

COTTAGE MOTHER
Asistantė (35 iki 50 metų), neve

dusi, baigusi High School. Patyrusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio. maža protestantų ištai
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių—amžiaus 6—12. Alga $35, pri
dedant užlaikymą, šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9—5) 
■(192-198)

PINKERS—TOP STOPPERS— 
SLIDER MOUNTERS 
R. PEE ZIPPER CO. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos.

Kręipkitės: 
2151 Dean St., Brooklyn 
(arti 8th Ave. Subway) '

Tel. DI. 2-5132
 ■(191-198) 

OPERATORĖS
Patyrusi prie geresnių housecoats. 

Siuvimui viso drabužio. Tinkamos 
merginos gali užsidirbti puikiausias 
algas.

Kreipkitės:
5 W. 81st St. (10th Floor). N. Y. C. 
________________________ (191-195) 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
20—35

Patyrusios nešiojime (oskų. 5 die
nos. 8 valandų diena. Pilnas laikas 
8:30 iki 5:30. Unijinės algos ir pa
šalpos. Kreipkitės 9-11 ryte. 

HOWARD JOHNSON 
1251 —6th Avenue 

(194-200)
HAIRSTYLIST

Patyrusi—pilnai mokanti. Gera 
alga, prisideda komisas, trumpos va
landos, nuolat. Kreipkitės: 

HENRY & NICHOLAS 
157 W. 72nd St., N. Y. C. 

(194-198)
MANICURIST-ŠHAMPOO

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MORGAN’S BEAUTy SALON 

75-12 87th Ave., Jackson Helg^y. 
Tel. NE.. 9-7474 < \

(195-199)

PELNAI’’!
Pelningas šalutinis biznis augini

mui Chinchillas, kuris užtikrina 
greitą pralobimą už keletos metų. 
Gaukite mūsų nepaprastą planą.

Šaukite ar rašykite:
ASSOCIATED CHINCHILLA 

BREEDERS
3688 Hempstead Tpke., 

Levittown, N. Y.
Tel. LEvittown 8-9718

(194-196)

OPERATORĖS
Prie Suvėrimų Mašinų 

Tag Specialties
Mokančios angliškai skaiyti ir ra

šyti. Nuolatinis darbas, gera mo- 
l^ost-is
ADVERTISING TAG & PRINTING 

CO.
11 Beach SL.^N. Y. C. (6th fl.) 

(195-199)

SKALBKYLA

ABELNAS FABRIKO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Nuolatinis darbas. Gera proga 

pakilimams.
CARLIN BROS., INC. 

845 Elder St., arti Irving Ave.
Brooklyn

(195-201)

fastinating stuff”, 
kurstyti propagandos 

“A Red Rainbow” 
vos, vos išvilgęs ko- 

porą savaičių. Net 
išskyrus atidarymo 

kur buvo sugužėjus) 
dažnai buvo vaidina

mas pustuščiame teatre, sa
koma, su skola.

Tuo pat laiku ir tame pa
čiame New Yorke yra veika- 

I lų vaidinamų kelinti metai. 
Tačiau dažnai negalima gauti 
tikietų neužsisakius keliomis 
savaitėmis įš anksto.

žmonės įprato pasirinkti ir 
pasilinksminimą tokį, kuris, 

jeigu jau neYa jiems naudin
gas, tai nors nėra nė žalin
gas. T-as-

20 Bendix Mašinų
2 Džiovinimui — 1 Drėgninimui 

West Bronx — $225 leigos.
TR. 2-2964

(193-195)

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

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalinga kalbėti Angliškai 

Sustatymų darbas, žaislų dirbtuvėje.
Kreipkitės 9 A. M.

GOTHAM PRESSED STEEL CORP.
656 E. 188rd St., Brrtnx

1195-1991
__________ —---------------------- - ------------------------------------—» U-------------- -

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

6 pusl.-Laisvė (Liberty)- šeštadienis, Spalio > Oct. 3, 1953




