
LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ............  $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ............................. —..........  9.00
Kitur užsienyje ........................  10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

★ ★ ★ ★ Antrad., Spalio (Oct.) 6, 1953 Richmond Hill 19, N. Y. *★★★

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

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

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

No. 196 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI
Antanas Daukša.
Sukakt is.
Seniausias laikraštis.
Apie sportą ir sportinin

kus.
Rašo R. Mizara

Spalio 2 dieną Grand Ra
pids Michigan!', tapo palaido
tas Antanas Daukša, progre
syvus visuomenininkas, ilga
metis veikėjas. Jis mirė nigs.

9 klieną.
V-Hionis Grand Rapidse gy

veno per ilgus metus ir veikė 
įvairiose lietuvių organizaci
jose.

Praėjusiais metais A. Dauk
ša su savo žmona dalyvavo 
LDS Seime Detroito delega
tais.

Kadaise jis rašinėdavo Lais
vei žinučių.

Amžina jam atmintis, o jo 
žmonai, vilkams :r anūkams 
— nuošiidi mūsų visu užuo
jauta !

Mūsų laikraščio vai in inkai 
ir veikėjai neprivalo pamiršti 
to fakto, kad 195 1 metais su
kaks 35-ri metai, kai Laisvė 
buvo pradėta leisti dienraščiu.

O tai įvyko, rodosi, tik va- 
Aar.
^Niekas taip greit nebėga, 

kaip metai!
Dar keleri motai ir mes 

švęsime 50 metu jubiliejų nuo 
to laiko, kai Laisvė buvo Įkur
ta.

Andai man esant Worceste- 
ryje vienas laisvietis klausė:

— Ar yra dabar nors vienas 
gyvas tu žmonių, kurie Įkūrė 
Laisvę ?

— Taip, dar yra — du “o- 
riginališki” laisviečiai tebėra 
gyvi ir, rodos, dar drūti. Il
giausio jiems amžiaus!

Alexandria mieste. Virginia 
valstijoje, gyvuoja laikraštis, 
kuris buvo Įkurtas 1784 me
tais, — tai “Alexandria Gaze
tte.”

Nuo 1797 metu šis laikraš
tis buvo pradėtas leisti dien
raščiu ir j»o tebeina be jokios 
pertraukos.^

cfcivilinio Karo metu šis laik
raštis gynė vergiją, stovėjo su 
konfederatu armija.

Tačiau, kai vergijos šali
ninkai buvo nugalėti, kai Vir
ginia buvo užimta šiauriečiu, 
Lincolno vyriausybė nesi puo
lė fa laikraštį pabausti, užda
ryti.

Kitaip būtų pasielgę pietie
čiai su šiauriečių spauda, jei 
jiems būtų pavykę karą lai
mėti.

Reakcininkai kerštingi'

Baigėsi vasara, baigiasi ir 
sportiniai veiksmai parkuose. 
Dabar vyksta galutinės Įvai
riuose sportuose varžytinės.

Mūsų Antanas Bimba —gol
fo mėgėjas. Kai kada savait
galiais jis su llsa išvyksta Į 
.golfo cou/rse pamušti tą boliu- 
jįę, tyru Voru pakvėpuoti.

Ir neseniai atsitiko tai, kad 
Antanas padarė “hole-in-one.”

Kurie nėra susipažinę su 
golfmiu sportu, jiems sunku 
suprasti, ką tai reiškia, —čia 
to ir neaiškinsiu. Užtenka pri-

ANGLAI RAGINA PRIIMT
NEUTRALES ŠALIS Į 
TAIKOS KONFERENCI JĄ
Amerika, sakoma, gal sutiks su 
Anglijos premjero pasiūlymu

United Nations, N. Y. — 
Korespondentai iš Jungti
nių Tautų centro teigia, 
kad Angli jos p r e m j e r a s 
Churchillas ragina priimti 
Indija bei kitas neutrales 
šalis i busimąją konferenci
ją taikai daryti Korėjoje.

Amerika iš pradžios per
varė Jungtinių Tautų sei
me nutarimą, kad konfe
rencijoje dalyvautų tiktai 
šalys, kuriu kariuomenė 
kovojo Korėjoje, bet Šiau
rinės Korėjos bei Kinijos 
k o m u n i s t a i galėtų pasi
kviesti ir Sovietų atstovus, 
jeigu norėtų.

Andrius Višinskis, Sovie
tų delegatas, reikalavo kon- 
ferencijon priimti ir 6 neu
tralius kraštus, apart vals
tybių, kurios tiesioginiai da
lyvavo Korėjos kare.

Dabar, sakoma, Amerika, 
klausydama Anglijos parei
gūnų, jau sutiktų daryti 
Sovietams “pusiau - nuolai
dą,” pagal Anglijos premje
ro Churchillo planą. 0 nuo
laida būtų tokia, kad susi
rinkę konferencijon karia

Jugoslavija užreiške Italijai, 
“tarkis, kol dar ne per vėlu”

B elgr ad, Ju go si av i j a.—J u - 
goslavijos prezidento pava
duotojas Edvardas Kardelj 
siūlė -Italijai, “kol dar ne 
per vėlu,” tartis su Jugo
slavija apie ginčijamą Tri
esto žemę, kuri priklausė 
Italijai pirm Antrojo pa
saulinio karo.

Po karo ta žemė buvo pa
skelbta “tarptautine sri- 
čia.” Viena jos dalis su 
Triestu buvo laikinai per
imta i anglų - amerikonų 
kontrolę, o kita dalis paves-

I ta Jugoslavijai globoti.
Bet 1948 metais Amerika, 

Anglija ir Francija pripa
žino Italijai visą Triesto že

minti, kad Antanas gavo me
dalį ir pažymėjimo raštą, ir 
tuo (gal net prieš savo norą) 
atsistojo i rinktinių golfininkų 
gretas.

Kitais žodžiais: jis tame 
sporte subytino patį preziden
tą Eisenhovverį.

O mūsų Kultūriniame Cen
tre jau prasidėjo boulingas. 
Organizuojasi vyrai, organi
zuojasi ir moterys-merginos.

Sekamais metais geriausieji 
mūsų boulingo meistrai suvyks 
Į Chicagą, i LDS turnamentą 
persiimti.

Visokis sportas — geras 
sveikatai dalykas. Kiek tai lie
čia mane patį, galiu tiek pa
sakyti: be šachmatų (ir juos 
retai tenka pačiupinėti) kito
kiame sporte nedalyvauju jau 
per keletą metų.

vusiųjų šalių atstovai ga
lėtų patys nutart priimti 
Indiją bei kitus neutralius 
kraštus.

Churchillas pasišaukė vy
riausius Angli jos ii- Austra
lijos atstovus iš Jungtinių 
Tautų ir, suprantama, ra
gina. juos pasidarbuoti, kad 
Amerika sutiktu su minimu 
“pusiaukelės planu.”

Pranešimai iš Washing- 
tono tuo tarpu teigia, kad 
Eisenhowerio valdžia, vis 
dar reikalauja įrodymų, jog 
komunistinė Kinija ir šiau
rinė Korėja “tikrai nori 
taikos” Korėjoje.

15 bilijonų dol. įdėta 
į pramones svetur

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kapitalistai yra 
įdėję 15 bilijonų dolerių j 
visokias pramones sveti
muose kraštuose, kaip ra
portuoja Amerikos preky
bos departmentas. Jie žy
mia dalim ir valdo tas pra
mones.

mę . Tada Jugoslavijos val
dovas Tito dar nebuvo iš
stojęs prieš Sovietų Sąjun
gą. Toliau, kai Tito tapo 
vakarų talkininku prieš So
vietus, tai Amerika pradėjo 
abejoti apie visos Triesto 
srities atidavimą Italijai.

Dabar Italija reikalauja 
sau visos tos žemės, o Ju
goslavija sako, Triesto uos
tas turėtų būti paverstas 
laisvu tarptautiniu miestu, 
o šiaip visa Triesto žeme 
privalo būti Jugoslavijai 
prijungta.

Anglija vėl siūlys 4-riu 
Didžiųjų konferenciją

London.—Pranešama, kad 
Anglijos premjeras Chur
chillas vėl siūlys Keturių 
Didžiųjų konferenciją — 
prezidento Eisenhow e r i o, 
Sovietų premjero Malenko- 
vo, Anglijos ir Franci jos 
premjerų.

New Yorko Times kores- 
pendentas Drew Middleton 
spėja, kad prez. Eisenhow
er is dabar gal jau ne taip 
priešinsis sueigai su Ma- 
lenkovu.

Amerikos lėktuvo
REKORDAS

Thermal, Calif. — Rakie- 
tinis Amerikos laivyno lėk
tuvas, skrido 753 su puse 
mylios per valandą. Virši
jo rekordą greičiausio An
glijos rakietinio lėktuvo.

Užsidėję baltas kepures, važinėdami sunkmežyje su 
garsiakalbiu, nariai AFL Seafarers International Unijos 
atidaro nariu Įrašymo i AFL vaju New Yorko uosto 
Brooklyno prieplaukose. Jie kviečia “karaliaus” Ryano 
valdytos, prašalintos iš AFL laivakrovių unijos narius 
tapti AFL nariais, bet jau be Ryano ir be jo raketierių.

Gandai apie ‘sąmokslą nužudyt9 
Ryaną, senąjį laivakrovių vadą

New York. — Policijos 
detektyvai dieną-naktį sau
goja Joe Ryaną, pirmininką, 
senosios International 
Longshoremen’s (laivakro
vių) Unijos. Nes pasklido 
gandai, kad “pasamdyta du 
gengsteriai” nužudyt Rya- 
na. c

Pastarasis Darbo Federa
cijos suvažiavimas išbrau
kė Ryano laivakrovių uni
ją iš Federacijos, todėl kad 
Ryanas bei kiti vadai neap- 
sivalė nuo raketierių-geng- 
sterių. Federacijos suva
žiavimas nutarė suorgani- 
zuot laivakrovius Į naują 
uniją.
Ruošiama Tafto-Hartley’o 
įsakymas streikieriam

Prezidento Eisenhowerio ar kitą uniją. Tokius bal- 
paskirta komisija stengiasi savimus prižiūri valdžios 
atšaukti darban 65,000 lai- atstovai.

Tito žada "geriau 
vykdyti komunizmą”

Bielovar, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos prezid e n t a s 
Tito, skelbdamasis seimo 
rinkimus, grasino apsidirb
ti su priešais, kurie mėgin
tų suardyt jo “komunisti
nius planus.” Pareiškė, jog 
“amžinai vykdys komuniz
mą.” v

Jis, įstojęs į amerikinį 
frontą prieš Sovietų Sąjun
gą, sako “geriau vykdąs 
komunizmą negu Sovietai.”

DĖL BUČKIO SUDUŽO
4 AUTOMOBILIAI

Oklahoma City, Okla. — 
Išėjus iš gertuvės James 
Fr. Murphy ir ja mergina 
Goldie Haley susėdo auto
mobiliu važiuoti. Pradėjus 
jam vairuoti, mergina taip 
karštai pabučiavo Murphy, 
kad paspruko jam iš ran
kų vairas; tad jo automo
bilis smogė į kitą, tas į tre
čią, o šis į ketvirtą.

Mergina sužeista ir ligo
ninėn nuvežta, o Murphy 
areštuotas už “beprotišką 
važiavimą.” 

vakrovių, streikuoj a n č i ų 
rytiniuose uostuose. Strei
kas eina vardu senosios 
Ryano unijos.

Jeigu komisijai nepavyks 
tuojau sugrąžint juos dar
ban, tai Eisenhoweris kreip
sis i federali teismą, kad 
baustinai įsakyti), jiems pa* 
gal Tafto-Hartley’o Įstaty
mą, grįžti ir per 80 dienų 
be pertraukos dirbti.

Laivų bei uostų kompani
jos nenori daryti sutarties 
su streikieriais, kol nežino, 
katra, unija toliau vadovaus 
jiems — ar senoji Ryano ar 
naujoji Darbo Federacijos 
unija.

Planuojanti netrukus su
rengti balsavimus, kad lai- 
vakroviai pasirinktų vieną

Politikieriai lankė 
įkalintą raketierių

č --------
New York. — Valstijos 

gubernatoriaus pavaduoto
jas Arthur Wicks, valstijos 
senatorius Wm. F. Condon 
h* 90 kitų stambių politi
kierių lankė raketierių Jo
ey Fay Sing Sing kalėjime.

Joe Fay buvo 1945 metais 
nuteistas pusaštuntų iki 15 
metų kalėti už tai, kad bū
damas federacinės Inžinie
rių Unijos pirmininku su 
savo sėbrais išveržė milijo
nus dolerių iš statybos kon- 
traktorių. Už tuos kyšius 
Fay žadėjo sulaikyti uniją 
nuo streikų, kai kontrakto- 
riai statys New Yorko 
miestui vandentiekį, kuris 
čion plukdytų geriamą j į 
vandenį iš Delaware upės.

Tarp politikierių, kurie 
lankė Fay kalėjime, yra re- 
publikonas N. Y. valstijos 
senatorius Wm. Condon, 
buvęs aukščiausio valstiji- 
nio teismo teisėjas W. F. 
Bleakley, buvęs Jungt Vals
tijų senatorius John Milton 
ir k t.

Klausimas — kokius slap
tus reikalus jie turėjo su 
tuo raketierium Fay?

RHEE GRASINA PATS
PALEIST “NENORINČIUS”
GRĮŽTI BELAISVIUS
Grūmoja užpult Indijos karius, 
tą belaisvių stovyklų sargus

laisvini du sykiu sukėlėPanmundžom, Korėja. — 
I Pietinės Korėjos tautinin

kų prezidento Sy n g m a n o 
Rhee valdžia grasino į ša
ky t savo armijai, kad išvy
tų Indijos kareivius, kurie 
saugoja stovyklas “atsisa
kančių grįžt namo belais
vių.”

Rhee generolas Won Yung 
ir užsienio reikalų ministe
rija grūmojo ginkluotomis 
savo jėgomis išmušt indu- 
sus, tų stovyklų sargus, jei
gu jie ii' toliau taip mal
šins “nenorinčius grįžti” 
belaisvius.

Pereita savaite tokie be- €

Prisaikdintas naujas 
vyriausias teisėjas

Washington.— Pi rm ad i e - 
dieni prisaikdintas naujas 
vyriausias Aukščiu u s i o j o 
Teismo teisėjas Earl War
ren, buvęs Californijos gu
bernatorius. Jis laikomas 
liberalu, pažangesniu repu- 
blikonu.

Atlantic City, N. J.—At
lantic apskrityje dega du 
miškai, viso apie 500 akrų.

Politikieriai gąsdina Ameriką 
atominėmis Sovietų bombomis

New York. — Demokra
tas senatorius Stuart Sy
mington, buvęs Amerikos 
oro jėgų sekretorius, kriti
kavo Eisenhowerio valdžią, 
kad jinai bando elektroniš
kais įrengimais apsaugoti 
sali nuo “atominės atakos iš 
Sovietų pusės.”

Kalbėdamas žydų B’na 
B’rith baliuje Astor Kote
lyje, Symingtonas tvirtino, 
jog, nežiūrint elektroniškų 
ir kitokių apsaugų, Sovie-

Irano generolai reikalauja 
pakart buvusįjį premjerą

Teheran, Iran. — Karinio 
teismo prokuroras reikala
vo pakart buvusįjį premje
rą Mossadeghą kaip “išda
viką” už tai, kad Mossade- 
ghas buvo išvijęs Irano ka
ralių Riza Pahlevi.

Generolo Zahedi’o kari
ninkai rugpjūčio 19 d. nu
vertė Mossadegho valdžią. 
Tada ir sugrįžo karalius, 
kuris buvo pasprukęs Ita
lijon.

Bonn, Vokietija. — Atvy
kęs Amerikos CIO pirmi
ninkas Walter Reuther 
smerkė Vakarų Vokietijos 
valdžios bandymą perimt 
unijas į savo kontrolę.

ORAS.—Giedra ir šilta. 

I riaušes, mėgindami urmu 
i pabėgt iš stovyklų nugin- 
į įduotame ruožte. Belais- 
i viai puolėsi pralaužti ap- 
• tvarus ir akmenimis ataka- 
j vo i n dusus sargus. Kuo- 
i met riaušininkai, nepaisant 
j perspėjimų, vis bandė iš- 
; trūkti, tai sargai šovė. Taip 
I viena diena buvo nukautas 
1 vienas belaisvis, o kitą die- 
I na du. Abieų) atvejais su- 
; žeistą 10 riaušininkų.

Syngmano Rhee karinin
kai jau birželio 18 d. sau- 

i vališkai paleido iš stovyklų 
27,000 vadinamų nenorinčių

■ grįžti belaisvių.
Dar stovyklose tebėra 

apie 23,000 tos rūšies be
laisvių, šiaurinių korėjiečių 
bei kinų. Juos laikinai glo
boja neutralių šalių komisi
ją. Jinai paskyrė Indijos 
kariuomenę tų stovyklų 
sargais.

(Žymėtina, jog kai šiau
riniai korė j iečiai bei kinai 
pirmiau mėgindavo pabėgti 
iš stovyklų Pietinėje Korė
joje. tai amerikonai ir jų 
talkininkai, Syngmano 
Rhee karininkai, vienu žy
giu nušaudavo po tuziną ir 
daugiau belaisvių.) 

tai vis tiek galėtų “užpult 
Amerikos didmiesčius ato
minėmis bei hydrogeninė- 
mis bombomis.” Bet Ame
rika, pasak Symingtono, tu
rėtų pasiruošti “baisiai So
vietams atkeršyti” atomi
niais ir hydrogeniniais sa
vo ginklais. Jis todėl ra
gino valdžią nesigailėti pi
nigų keršto ginklams.

1 Washington. — Kongre
sinio atomų jėgos komiteto 
pirmininkas W. St. Cole ir 
gynybos mobilizuoto j as Ar
thur Flemming pasakojo, 
kad, nežiūrint jokių apsau
gų, Sovietai galėtų staiga 
hydrogeninėmis bombomis 
“supleškint” fabri kinius 
Amerikos centrus. Flem
ming todėl šaukė ypač pa
gerint civilinę savisaugą 
prieš netikėtą užpuolimą.

JAPONIJA KETINA 
PLAČIAU GINKLUOTIS

Tokio. — Buvęs Japonijos 
premjeras Hitoši Ašida sa- 
<ė, Japonija plačiau gin- 
kluosis, negu nustatyta jos 
konstitucijoje. Nes ta kon
stitucija esanti jau nuse- 
nus, pagaminta tais laikais, 
kada Amerika apribojo Ja
ponijos ginklavimąsi. Da
bar gi pati Amerika^agina 
japonus stipriau apsigin
kluoti prieš komunizmą.
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Kas Ką Rašo ir Sako
PAUL ROBESOX APIE 
KOVA DĖL TAUTŲ 
LAISVĖS IR TAIKOS

Šių metų rugsėjo 23 die
na New Yorke, dalvvau-
jant skaitlingai publikai, 
buvo įteikta Paul Robeso-! 
nui, — artistui ir visuome- I 
ninmkui,— tarptautinė pre
mija už taikos sustiprini
mą tautų tarpe. Ta proga 
jis pasakė įdomią kalbą.

Paul Robesonas sakė:
“Po mano kelionės į 

Maskvą aš rašiau žurnale 
‘New World Review’: Aš

Vienoje bažnyčioje per kon
certą dvasininkas pasveiki- j 
no mane ir pasakė 
klausiausi Jūsų, 
šiauši D r. DuBoi

klau-

Lietuvos Taikos gynimo |
komiteto plenumas

Sąjungą ir savo akimis ma- i 
čiau, kas gali įvykti su va- j 
dinamosiomis atsitik u s i o -1 
mis tautomis. Vakaruose— , 
Anglijoje. Belgijoje, Pran- i 
cūzijoje, Portugalijoje, Hol- 
landiioie—afrikiečiai ir in-

tu buvo laikomi tokie atsi- i 
like, kad turėjo praeiti be- Į 
veik ištisi amžiai tol, ko1 
vadinamosios kolonijinės 
tautos galėtų tapti dabar
tinės visuomenės dalimi

žiu kilmės amerikiečiai — 
iš tikrųjų visos grupės, ku
rios tikrumoje sukūrė Ame
riką. Turi būti ir yra bū
dų privesti amerikiečių 
tautą suprasti, kad pasaulis 
pasikeitė ir kad jo negali
ma grąžinti atgal.

“Tarybinė liaudis, kaip
i mes matome, budi sargybo- 
' je. Ji toliau kurs savo so
cialistinį gyvenimo būdą— 

i sparčiai pereidama į gau- 
, sumo stadi ją. Panašiai į 
tai, kaip 1789 metų rezul
tatai padarė didele Įtaka 
Europos kontinentui ir už 
jo ribų, taip, remiantis is
torine būtinybe, bet nauju, 
aukštesniu lygiu, savo dar
bu, išmintimi ir narsumu 
daugelio šalių tautos, įkvėp
tos ir besivaduojančios ta
rybinių respublikų patyri
mu, jau daugelį metų ku
ria naują gyvenimo būdą. 
Albanijos, Bulgarijos, če-

kutai ir nencai, kirgizai ii Į 
tadžikai buvo pilnutinai 
gerbiami, ir jiems buvo pa- ( 
dedama žengti į priekį su i 
neįsivaizduojamu spa r t u - 
mu šioje socializmo šalyje j 
Jokiu tuščių pažadų, pana-, 
šių i tuos, kuriuos nuolat i 
girdi spalvotosios tau tori 

. Jungtinėse Valstybėse, tik ;
darbai.

“Šiandien Piet v a k a r i u

Lenkijos, Rumunijos, Rytų 
Vokietijos, šiaurės Korėjos 
ir galingosios Kinijos tau
tos stovi ant tvirto pagrin
do. Šių šalių negalima su
naikinti nei dvasiškai, ne: 
fiziškai. Jų kelias į ateitį 
nubrėžtas išmintingai ii 
tvirtai.

“Žinoma, mes, kaip ame
rikiečiai, galime ir turime 
tai suprasti. Ir šis suprati
mas turi pasiekti daugel: 
milijonų mūsų piliečių. Ki
tos tautos tai)) pat tiki sa
vo istoriniu likimu, save 
žmogišku orumu. Jos myli 
eilinius žmones ir tiki jais, 
tiki žmonijos vienybe, apie 
kurią čia kalbėjo Howar- 
das Fastas. Bet koks per
ėjimas i kelią mėginimų su
silpninti šias naujas visuo
menes jungiančius saitus 
ga.li atvesti tik į sunaikini-

I mą viso to, kas yra mums
. Tuo būdu, kai): 

amerikiečiai — amerikie
čiai, giliomis šaknimis susi
ję su mūsų žeme, — mes

buvo daugelis iš jūsų drą
siųjų kovotojų.” Jis pasa
kė susirinkusiems: “Aš no
riu, kad jūs žinotumėte 
jog šie kovotojai už taika 
ir daugelis į juos panašių 

-prisiima ant savęs smū
gius, kurie yra nukreipti 
prieš mus.”

“Smūgiai, nukreipti prieš 
mus! Negali būti puikes
nės dalies. Kaip galima va
dinti tai auka, kai viena; 
prisiima ant savęs smūgius 
arba dalį smūgių, nukreip
tų prieš visą savo tautą,—- 
prieš visą savo tautą!

“Mes galime didžiuotis, 
kad mums teko privilegija 
dalyvauti šioje didžioje ko
voje už tvirtą taiką: kad 
mes galime stovėti petys į 
petį su d-r u DuBois, su 
Howardu Fastu, su dauge
liu kitų, esančių čia šian
dien, arba, kaip sako How- 
ardas Fastas apie Sacco ir 
Vanzetti savo puikiojoje 
knygoje, mūsų aukos, kaip 
ir jų paskutinė auka, kaip 
Rosenbergų auka, yra pa
šventintos visų kultūrų, vi
sų odos spalvų, visų įsitiki
nimu ir visu šalių tautu vil
timis.

“Mes įvykdysime savo is
torinį uždavinį. Ir šis ap
dovanojimas ameri kiečių 
kovotojams už taiką palai
ko mūsų tikėjimą tuo.

“Didysis rusų poetas Puš
kinas neapsiriko savo pra
našavimu, išsipildžiusiu 
šimtmetį—1835-1935 m.

‘...Sveika, gentie 
Jauna, nežinoma!

(Pabaiga)
—Vos tik pasibaigė pa

saulinis karas, — kalba Vil
niaus Valstybinio universi- 

! te to profesorius L Jonynas, 
—o imperialistai ėmė kurs
tyti naują karą. Kam jis 
reikalingas ? Tam,—pažymi 

j kalbėtojas, — kad kapitalis- 
i tai galėtų, krauti sau tur- 
; tus iš ginklavimosi varžy- 
; bu, iš pavergtųjų kraštų 
skurdo ir kančių.

—Man teko dalyvauti III 
Tarptautiniame stu d e n t ų 
kongrese,— pareiškia LLK
JS CK sekretorius J. Gri
gonis. Mes kalbėjomės su 
buržuaziniu’ kraštu studen
tais. Daugelis jų nežinojo, 
ką jie veiks baigę aukštąją 
mokyklą. Tuo tarpu tary
binis jaunimas ne tik kad 
turi visas sąlygas mokytis: 
baigęs mokyklą, kiekvienas 
jaunuolis žino savo paskir
tį, žino, ką jis dirbs toliau. 
Kūrybingas darbas laukia 
kiekvieno tarybinio jau
nuolio, išėjusio iš aukšto
sios mokyklos. Tarybinis 
jaunimas taikos reikalą gins

Architektas A. Grigorje- 
vas apžvelgė tolesnes Vil
niaus miesto vystymosi per
spektyvas. Jis papasakojo 
apie didžiules statybas, ku
rios vykdomos respublikos

per

ir West Indi jose, Viduri
niuose Rytuose ir Afrikoje | 
gyvena dešimtys milijonų! 
amžius engiamų koloniji-' 
nių tautų, kurios veržiasi ’ ; 
laisve. Koks narsumas, ko- 
kios aukos, koks tvirtas pa- ’ 
siržimas nenurimti tol, kol * 
bus pasiekta pergalė!

“Dabar aš vėl sakau, kaip . brangu, 
aš ne karta sakiau anks
čiau, kad aš buvau, esu ir i 
visuomet būsiu tvirtas ir! 
nepalenkiamas tary binės j turime sulaikyti mūsiškius 
liaudies draugas. * ; pikto nešėjus, kad ir kur

“Šiandien kova vyksta . iie keltų savo galvas ir sa- 
svarbiausia už taiką, už 1 vo pamaldžius balsus—Ša
tai, kad daugelis tautų gy-1 lies viduje ar tarptautinė- 
ventų drauge, už daugelio i 
gyvenimo būdų sambūvį, ir j 
ji reikalauja vis daugiau ir 
daugiau iš visų žmonijos

• sluoksnių. Šie reikalavimai 
darosi vis platesni ir giles-1 
ni mūsų dienų Amerikoje. į 
Aš neseniai važinėjau po | 
'visą mūsų šalį. Aš daina- : 
vau ir kalbėjausi daugiau 
kaip su 80 tūkstančių ame
rikiečių ir kanadiečių—visi 
jie dirba ir kovoja už tai
ką visame pasaulyje. De
šimtys tūkstančių kitų ame
rikiečiu nori taikos. Jie vra v 
neramūs — neramūs dėl to, 
kad palyginti nedidelė gru
pė valdžioje esančių žmo
nių kalba apie taiką, bet 
atvirai veržiasi i kara.

“Visi amerikiečiu tautos 
sluoksniai reiškia savo ne
pasitenkinimą ir gilų neri
mą. Jį reiškia profsąjungų 
atstovai, visos politinės par
tijos, dvasininkai, liberalai, 
milžiniški negrų ir žydų 
gyventojų sluoksniai, italų, 
puertorikiečių ir meksikie-

se organizacijose. Mus įkve
pia daugelis mūsų drąsiu 
vadovų, tie, kurie uždaryti 
kalėjimuose, ir tie, kurie 
vra laisvėje, daugelis iš ku
rių yra gyvi ir dabar daly
vauja čia, su mumis, o dau
gelio nėra gyvųjų tarpe., 
kurie paaukojo ir kurie au
koja savo gyvenimą tam 
kad mes ir mūsų vaikai pa
veldėtame prideramą ir 
gausumo kupiną šalį .

“Mes galime didžiuotis 
tuo, kad gyvename mūsų 
laikais ir stovime priešaki
nėse kovos už mūsų tauta 
pozicijose.

“Neseniai aš buvau Oak- 
lande. Dėl persekiojimų 
ten. buvo sunku rengti kon-

žmones ir, užuot kovojęs už 
tūkstančio žmonių auditori
ją, aš kalbėdavau ir 
mindavau penkiems 
šešiems tūkstančiams 
viena diena,
vienos bažnyčios į kitą ir iš 
vieno susirinkimo i kitą

dai-

per
vykdamas iš

Velyvą ir galingą 
tavo amžių... ’ v

“Didysis vadas, kurio 
vardu pavadintas šventasis 
taikos apdovanojimas, žino
jo, kad šio šimtmečio pa
baigoje visos šios tautos, 
kurioms jis dirbo, — juo
dieji ir baltieji, geltonieji ir 
rudieji,—be abejo, užsitar
naus nemirtingojo Puškino 
sveikinimo. Sveik i n im a s 
jums, naujoji žmonių gen
tie, jauna, bet pažįstama, 
žinoma savo milžiniškais 
didvyriškais darbais, naujo 
gyvenimo, naujo orumo kū
rimu, įgyvendinimu vieno 
iš užbaigiamųjų žingsnių il
guose ir darbo kupinuose, 
bet pergalinguose žmonijos 
ieškojimuose.”

Šypsenos
Labdarybės įstaigon, ku

ri skelbiasi duodanti varg
šams neturtėliams pagal
bą, buvo atvežta moteriške 
su trimis vaikučiais.

Įstaigos vedėja klausia 
jos, kur ji gyvenanti ir kuo 
užsiimanti. Kuomet gavo 
paaiškinimą, kad ji neturi 
nei pinigų, nei vietos gyve
nimui, o mintanti ir vaiku
čius maitinanti 
išmatomis, ta 
viršininkė jai paaiškino:

—Jeigu neturi pastovios 
vietos gyventi, tai negali 
gauti iš mūsų įstaigos pa
galbos.

surinktomis 
bi hrln rvhps

Kareivinės raštinėje vie
nas kareivis varto popie
rius ir vis šaukia, kad tai 
ne tie popieriai, kokių jis 
nori.

Žiūrėdamas į tai kareivi
nės daktaras išrašė tam ka
reiviui iš armijos paleidi
mo popierį, manydamas jį 
esant pablūdusiu.

Gavęs tą popierį kareivis 
pareiškė: “Tai tas, kurio 
aš noriu,” ir išsiskubino 
namo.

—Mūsų liaudies valią, iš
saugoti tai, — sako jis, — 
aprodo milžiniškas atkuria
masis darbas, kurį atliko 
tarybiniai žmonės po karo, 

j Tegu visame pasaulyje nu
gali taikių susitarimų dva
sia! Karo jėgos turi pasi
traukti !

T r i bū n o j e—Vilniaus elek
tros skaitiklių fabriko te
kintojas A. Troickis.

—Prie staklių, kolūkių 
laukuose, prie rašomojo 
stalo, — visur mes kovoja
me už taiką. Kiekvienas 
mūsų darbo laimėjimas sti
prina mūsų socialistin,ę Tė
vynę ir suduoda smūgį ka
ro kurstytojams. Ateinan
čiais metais Įmonė išleis 
daugiau produkcijos, negu 
šiemet. Tai bus mūsų indė
lis į taikos reikalą. Mūsų 
kova už taiką sužlugdys ka
ro kurstytojų kėslus!

—Mes už taiką ir dar kar
tą už taiką! — pareiškė Du
setų rajono Černiachovskio 
vardo kolūkietė daugiavai
kė motina R. Barauskienė. 
Mes, moterys, padvigubin
sime savo pastangas kovoje 
už taikos išsaugojimą visa
me pasaulyje.

Vilniaus Valstybinio uni

droš vedėjas P. Baublys pa
pasakojo apie tai, su kokiu 
dideliu rūoesčiu vra auklė- 1 4

Vaikų lopšeliai ir darže
liai, pradinės, vidurinės ir 

I aukštosios mokyklos, įvai- 
. rios medicinos įstaigos pa
deda tėvams auklėti vai
kus, kovoja už jų sveika
tingumą.

—Mes, vaikų gydytojai, 
kurie gelbstime vaikus nuo 
mirties vaikystėje, neleisi
me, kad jie žūtų kare nuo 
patrankų ir bombų. Todėl 
mes karštai pritariame mū
sų vyriausybės taikiai po
litikai.

—Didelė laimė būti mo
kytoju, —- kalba Vilniaus 
Salomėjos Nėries vardo vi-

dūrinės mokyklos .mokyto
ja S. Maceikienė. — Rug
sėjo pirmąją dieną į moky
klą atėjo milijonai mūsų 
mylimosios šalies vaikučių. 
Tai mūsų viltis, mūsų atei
tis. Kova už taiką—tai ko
va už vaikų laimę.

Apie jaunosios kartos au
klėjimą tautų draugystės, 
tarybinio patriotizmo dva
sia kalbėjo Jurbarko vidu
rinės mokyklos mokytoja 
G. Norkaitytė, Trakų rajo
no mokytoja L. Sinicina, 
Kelmės rajono mokytoja B. 
Lazickienė.

—Mūsų šios dienos susi- v
rinkinio dalyvių tikslas, — 
sako Matulis, — yra ap
svarstyti Pasaulinės Taikos 
Tarybos Budapešto sesijos 
ir Tarybinio taikos gynimo 
komiteto plenumo nutari
mus.

Mūsų pareiga yra ne tik 
apsvarstyti šį klausimą, bet 
ir supažindinti su Pasauli
nės Taikos Tarybos ir Ta
rybinio taikos gynimo ko
miteto nutarimais visos res
publikos darbo žmones. Te- 
nelieka nė vieno kolūkio ir 
įstaigos, tarybinio ūkio ir 
įmonės, kur darbo žmonės 
liktų nesusipažinę su šiais 
dokumentais. Mes neabejo
jame, kad Lietuvos darbo 
žmonės dar kartą pade
monstruos savo tvirtą va
lią išsaugoti taiką.

Po pranešimo išsivysto 
gyvos diskusijos.

Žodis suteikiamas Respu-; 
blikinės profesinių sąjungų 
tarybos pirmininkui B. Ba
ranauskui. Jis kalba apie 
tai, kad beveik pusė milijo
no Lietuvos profesinių są
jungų narių pritarė Pasau
linės Taikos Tarybos sesi
jos ir Tarybinio taikos gy
nimo komiteto išplėstinio 
plenumo nutarimams dėl 
taikos visų ginčijamų klau
simų sureguliavimo.

Baranauskas pažymėjo, 
jog Lietuvos darbininkai, 
tarnautojai ir darbo inte
ligentija kovos už tai, kad 
Tarybinio taikos gynimo 

i komiteto nutarimai būtų 
įgyvendinti. Įmonių kolek
tyvai prisiima padidintus 
įsipareigojimus, nes darbo 
žmonės žino, kad stiprinti 
savo socialistinę Tėvynę, 
reiškia — stiprinti taiką vi
same pasaulyje.

Tribūnoje—laureatas ra
šytojas T. Tilvytis.

-—Mes, tarybiniai žmonės, 
—sako jis, — atkakliai sie
kiame taikos, nežiūrint į 
tai, kad karo padegėjai 
stengiasi išprovokuoti nau
ją karą. Tarybinių žmo
nių taikus darbas yra toks 
akivaizdus, kad mes jį pa
stebime kiekviename žings
nyje.

Rašytojas kalba apie kū
rybinį tarybinių žmonių 
darbą, apie gyvenamųjų 
namų, mokyklų, fabrikų, 
darbininkų gyvenviečių sta
tybą.

New Mexico valstija dar 
pirmą .sykį davė leidimą in
di joną m.s saliu nuošė gerti 
ir iš krautuvių alkoholį 
pirkti, kas iki šiol buvo už
ginta.

London. — Anglija prašo 
iš Amerikos daugiau lėktu
vų, kad galėtų “apgint” an
glų valdomą Maltos salą 
Viduržeminėje Jūroje.

New Yorko International Longshoremen’s Association 
delegatai su “amžinuoju” prezidentu Ryan (dešinėje) 
sėdi AFL konvencijoje St. Louis mieste. Ne už ilgo po 
šio paveikslo nufotografavimo ILA tapo prašalinta iš 
AFL dėl neprašalinimo iš savo viršenybės kriminalistu.

PASTABOS
CIO prezidentas Walter 

Reuther labai gerai padarė 
pareikalaudamas padidinti 
minimalinį uždarbį iki $1.- 
25 į valandą.

Šiuo metu yra federates 
valdžios nustatytas mini- 
malinis uždarbis darbinin
kui tik iki 75 c. į valandą. 
Tuo įstatymu pasinaudoja 
daugelis darbdavių samdy
dami “pigius” darbininkus. 
0 su tokiu uždarbiu šiuo 
metu nebegalima išsiversti.

Labai būtų gerai, kad vi
sos darbo unijos pareika
lautų pakeisti minimalinic 
uždarbio skalę; mažiausia 
turėtų būt mokama $1.25 į 
valanda.

Socialistų partija 1912 iki 
1919 metų buvo svarbus po
litiniame lauke faktorius'* 
Jos kandidatai surinkunvo 
šimtus tūkstančiu balsu.

1919 metais atskilus kai
riajam sparnui ir susikū
rus komunistų partijai, so
cialistų partija pradėjo 
džiūti ir džiūti.

Dabar toji partija jau ir 
kandidatų rinkimuose nc- 
bestato — paliko maža ka
pitalizmo uedegutė. Niekas 
rimtai su ja nebesiskaito.

Socialistų darbo partija 
dar vis stato i kai kurias

Iš State villės kalėjimo. 
Stateville, III., buvo šiomis 
dienomis paleistas Herbert 
Springs . Kaip žmogžudys 
jis buvo nuteistas kalėti vi
są amžių, bet išbuvęs 46 
metus kalėjime buvo paleis
tas.

Dabar sunku jam beat- 
pažinti žymiai persimainiu
sį gyvenimą, išbuvus tiek 
daug laiko uždarytam ka
lėjime. Sunku jam beprp 
sitaikyti prie “laisvo gyve
nimo.”

Spaudoje rašoma, jog ato
miniai gama spinduliai su
naikino vėžio ligą, įsimetu
sią į vienos moters tiroidi
nę liauką.

Kiek daug pažangos me- 
dikaleje srityje būtų pada
ryta, jeigu atominis moks
las būtų pasuktas iš ka
riško lauko į civilinį nau
dojimą! ’

Prof. Sol Tax suradęs, 
kad pigiausias pragyveni
mas yra Guatemalos res
publikos miestelyje Panaja- 
chel. Ten esą galima pra
gyventi už $160 visus metu; 
laiko.

Guatemalos respublikos 
vyriausybė yra progresyvė. 
Gal dėl to ir pragyvenimas 
ten yra daug pigesnis, negu 
kitose Lotinų Amerikos

Atsimename Pasaulio 
Pramonės Darbininkų uni
ją (IWW), kuri tarp 1912 
ir 1918 metų buvo aukštai 
iškilusi. Tuo laiku ji tu
rėjo arti pusės milijono na
rių ir nemažai pritarėjų. 
Jai vadovavo kovingas dar
bininkų vadas Wm. Hay- 
woodas.

Kai tik j šios unijos va
dovybę įsiskverbė sektanti- 
niai oportunistai, taip greit 
ji pradėjo smukti ir šiuo 
metu jos nei dūko nebeuž- 
uosi.

vietas kandidatus ir bando 
rinkimuose dalyvauti. Bet 
ir ši sektelė tai)) suvyto, 
kad jau joje vargiai galė
tum rasti kiek nors gyvi" 
bės.

savo veikimu.
buvo gai

unijų organizavimo obalsį.

tūnistu darbas, kuris ma- 
ring kiekvieną organizacini 
veikimą, kur tik tokie opor
tunistai įsigali.

Makartizmas š i a n d i e n 
siautėja Amerikoje. Jam 
priešinasi milijonai žmonių. 
Demokratinės teisės gina
mos visokiais galimais bū
dais.

Bet kaip mizernai pasiro
do socialistinės sektelės ir 
jų vadukai. Jeigu vienas 
kitas jų pasako makartiz- 
m/ui neprielanku žodelį, tai 
savo darbais jam daug pa
sitarnauja.

Daugiausia jie pasitar
nauja makartizmui kovo
dami prieš progresyvi vei
kimą, šmeiždami, jį. Jie ban
da tuomi lenktyniuotį su 
pačiais makartistais. S

Užtenka paminėti naujie- 
ninius ir keleivinius socia
listus, kaip pavyzdį, kuris 
tinka ir kitiems panašiems 
socialistams.

Grigaitis, Michelsonas ir

tau ja prieš progresyvi vei
kimą. Jie neatsidžiaugia 
progresyvių vadų persekio
jimu, terorizavimu, kalini
mu, progresyvių sveturgL 
mių pasimojimu deportuoti. 
Smitho. McCarrano, Tafto- 
Hartley, McCarrano - Wal- 
terio ir kiti reakciniai įsta
tymai jiems yra malonūs.
Jie neriasi iš kailio, kad 

tik geriau pasitarnauti re
akcijai. Gri-kis.

Tokio. — Mer&as rynų 
liūs šiemet Japonijoj.

mažiau, negu būtinai rei
kia japonams prasimaitinti.
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CHICAGOS ŽINIOS
TAIKOS KONFERENCIJA

Spaliui 16 ir 17 Chicagoje, 
Curdfs Hali, 410 S. Michigan 
AvW bus didelė taikos kon
ferencija.

Daugelis organizacijų jau 
išrinko delegatus, kitos dar 
išrin ks.

K o n f e r e n c i j o j e d a 1 y v a u j a 
taip įžymūs amerikiečiai, kaip 
Chicagos Universiteto profe
sorius Emeritus Robert Mors 
Lovett, Dr. Dubois, moksliniu 
kas Anton Carlson, ir kiti.

Dalyvaus visa eilė dvasiš
kių. Taipgi darbo unijų žymių 
pareigūnų.

Lietuvių organizacijoms pa
tartina siųsti delegatus.

Taika bus, tik jei stipriai už 
tai stosime.

D.

Už FAŽANGŲ kongresą
United Electrical Radio and 

Machine Workers Neprigul- 
minga Unija čia laikytoje 18 
metinėje konvencijoje, priim
toje politinėje rezoliucijoje, 
liMgina visas unijas ir grupes 
apVienytai veikti už išrinkimą 
“pro-darbininkiško kongreso 
1954 metais.”

Russ Nixon, UE Washingto- 
no atstovas, sakė 500 delega
tų, kad “labai laikas sustoti 
laižyti savo žaizdas, o pradėti 
laižyti savo priešus.”

Jis pasakojo įrodymus, kad 
darbininkai ir žmonės yra pa
rengę politinei kovai prieš re
pu b 1 i kon ų ad m i n istrac i j ą,

I PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
(Tąsa)

Taip tai vyriausias kalėjimas svyra — 
Pats tas centrinis valstybinis skyrius.

Kai dėl kitų, pagelbinių šakų,
i Tai tik trumpai paminėt paranku.
Moterims yr’ dar kalėjimas skyrium.
Miestas ten kitas — ir nėr tenai vyrų.

Moterų esti per pusę mažiau, 
Kartais tik trečdalis—skamba 

gražiau.
Moterų darbas — daugiausia siuvimas, 
Valgių gaminimas, valgių virimas,—

Skalbti, valyti, daboti švaros, 
Rankdarbius dirbti gamybos geros...

*

Didelė ferma yra vienam kaime,—
Daug kam pakliūti tenai — didi laimė: 

Laisvės ten, oro ir maisto daugiau, 
Tik kad nuo miestų tenai atokiau.

Lyg ne kalėjimas — ferma tik puiki:
Stirnos, žvėreliai ir paukščiai ir zuikiai, 

Krūmai ir krūmai, miškeliai, laukai, 
Dirvos ir pievos, keliūtos, takai...

Namas — tai dvaras mūrinis tas rūmas, 
Medžiais apaugęs, vijokliais ir krūmais.

Platūs didžiuliai kiti pastatai, — 
Štangų ir grotų visai nematai.

» <

J^erma šha —tai kalėjimo ferma, 
>kio darbai eina lygiai, “be lermo.” 
Patys atlieka viską kaliniai,— 
Ferma gyvuoja tenai jau seniai.

Turi įvedę garbės ten sistemą,—
Esmę tą jos pagrindinę bei temą: 

Kad kaliniai laisva savo valia— 
Nuotaikiai dirba, kiek leidžia galia.

Dirba, gyvena ir pramogas turi,
Vis lyg talkoj, į grupes susibūrę.

Nieko — nei mūrų nei sienų kokių,— 
Niekas nejaudina tavo akių.

Yr’ ten sargai, ir prižiūri jie tvarką— 
Prievaizdai tartum,— ir jie tau nedarko 

Ūpo drausme bei grėsme ten kokia,— 
Žmoniška žiūri tave jie akia.

Kelias anksti jie, kaip šešios kas rytą, 
Pusryčių valgo — laisvai, nevaryti.

Grupėmis dirba jie darbus laukų,— 
Net pažiūrėti į vis’ tai jauku.

Grįžę jš lauko, jie prausiasi, maudos,— 
Valgo^ kiek nori, kiek jaučia sau naudai.

Vakaras visas, maždaug nuo penkių 
Tavo—malonei ausų ir akių...

Mat, televiz’ja kas vakaras veikia: 
Eik ir žiūrėk ir klausykis sau sveikas.

Nori ką kita daryt, tai gerai:
Tavo valia ir tavi padarai.

Eik sau oran, pagulėk kur ant pievos,
Kvapas ten geras, ten gėlės ir ievos,—

Grįšk bent tik kultų, kur gula visi,—
Patalą minkštą ir guolį rasi.

Gult gali eiti, kad ir vienas palikęs,
Visgi geriau — nevėliau vienuolikės.

Miegi po fiziško darbo laukų,—
Ryt’ atsikėlus, tau esti jauku.

Turi dėl visko ligoninės vietą,—
Slaugė ten vyras, be nuostato kieto,

Stengias kaip nors patarnaut tau
kada,—

Sirgti bet fermoj tai jau nemada...
*

Uogos ir lapai, daržovės ir vaisiai, —
Visko čia pilna, ir mėgsta juos baisiai.

Savo garbės fermeriai kaliniai,—
Šveičia, kiek lenda, ir šveičia skaniai.

Fermos produktų šitų gerą dalį —
Veža į skyrių kitus, kada gali.

Šiaip konservuoja ant vietos ūmai,—
Tam pastatyti paskyrium namai.

Dėžės konservų —net lūžta lentynos,— 
Tat ir maumoja ant vietos, vadinas.

Kita jie veža į skyrius kitus, —
Maisto pakanka ir ten per metus.

Ferma kalėjimo — tai parinktinė,— 
Dūsauja, kliūt nevien ten krūtinė.

B-et ten patekti negali bet kas, 
Kas ypatybes gal turi menkas.

Kalinius ten vien patikimus veža,—
Centro kalėjime yr’ tokių maža:

Iš dešimties, devynių tik vienam —
Laimė gal tektų ten būt išrinktam.

Gerą kalėjimo dalį atbuvę,
Gali patenkinti savo lauktuvę:

Šitiem pabėgti prasmės jau nėra— 
Jei asmenybė jų buvo gera.

Vagio, plėšiko ten siųsti nenori,
Nors jie ir trokštų miškinio to oro:

Bando dažniausia tokie vis pabėgt,—
Duotu žodžiu jų sunku patikėt.

Fermą kalėjimas turi dar vieną,
Ten bet patekti tai irgi naujiena:

Irgi patikimus renka tenai,
Jei dar ir darbą tu kiek išmanai.

Karvių ir kiaulių ir vištų ten ūkiai, —
Daugelis veržias į ten, kaip padūkę,—

Ten sistema irgi veikia garbės — 
Ją išlaikyt mažai kas sugebės.

(Bus daugiau)
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“kuri, po trumpaus buvimo 
urede, priparodė esanti di
džiulė svarbioji politinė agen- 
tija žiauriausių monopolijos 
interesų Amerikoje.”

Politinės veiklos planas 
duos UE progą aktyviškai no
minacijose dalyvauti.

Rez o 1 i u c i j o j e pa brė žiama, 
kad tas yra reikalinga “kaipo 
pastūmei imu i nepriklausomos 
ir progresyvės minties ir kan
didatų ir išvengimas nepulti i 
klastingą ir žalingą mažesnio 
blogo pasirinkimą' galutinuose 
balsavimuose.”

UE nubalsavo turėti nacio- 
nalę politinę konferenciją 
Washingtone pavasarį 1954.

Delegatai iš tokių vietų, 
kaip Tonawanda, N.Y., Hop
kins, Minn., ir Newark, N. J., 
citavo jų pasisekimus, išren
kant unijų vadus ir darbinin
kams palankius ,kandidatus 
lokaliuose balsavimuose.
Ūkininkų padėties blogėjimas.

Delegatas Charles Hobby 
iš Oliver Plaw Lokalo, Char
les City, Iowa, sakė konvenci
jai: “Mūsų tvirčiausi sąjungi
ninkai palitinėje veikloje yra 
Eisenhower krizės paliesti far- 
meriai.”

Rezoliucijoje vienbalsiai 
priimtoje, pasisakoma už nau
ją priėjimą prie budavojimo 
darbo-farmerių vienybės, pa
brėžiant pražūtingą politiką 
Eisenhowerio administracijos 
dėl smulkių farmerių ir darbo 
ūkio padargų darbininkų.

nuo

Joseph Habschmidt, Har
vester lokalo 107, Chicagos 
pareigūnas sakė, kad kartūs 
ekonominio gyvenimo faktai 
padaro farmerį mūsų politinį 
draugą, taip kad buvo naujos 
dalybos dienose.

Sumažinimui mokesčių, 
konvencija taipgi ragina: 
kovoti prieš federalius “sales 
tax;” už FEPC programą; už 
žmoniškus minimum algos į- 
statymus, pastojimui kelio bė
gimui fabrinkantų į pietines 
valstijas; už sumušimą Butler 
biliaus ir kitų priešdarbinin- 
kiškų ir McCarthhiškų įstaty
mu *■ •

Algų klausimu tarimas pa
darytas, kuris nusako griežtai 
kovoti dėl žmoniškos pakėli
mo algos “vienatinės gyduolės 
pastojimui kelio depresijai, tai 
padidinimui perkamosios ga
lios darbininkams.”

Konvencija sudarė politinės 
veiklos mašineriją ir politinės 
veiklos fondą liuosnorišku pa
grindu po $1 nuo nario.

Konvencija taipgi nutarė 
sudaryti subkomitetą iš gene- 
ralės tarybos bendram politi
niam . veikimui su farmerių 
grupėmis.

Rep.

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

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

Batai
A. ČECHOVAS

Fortepijonų derintojas 
Murkinas, nusiskutęs žmo
gus geltonu veidu, tabaki
ne nosim ir su vata ausy
se, išėjo iš savo numerio Į 
koridorių ir pier p i a n č i u 
balsu suriko :

—Semionai! Koridorini!
Ir žiūrint į jo išsigandusį 

veidą, galima buvo pama
nyti, kad nukrito ant jo tin
kas ar kad jis tik ką savo 
numeryje pamatė vaiduo
klį.

—Susimildamas, Semion
ai!—suriko jis, pamatęs bė
gantį prie jo koridorini. — 
Kas gi čia? Aš žmogus reu
matikas, ligotas, o tu verti

ŽINIOS IŠ
Priešakinis fabrikas

Šiauliai. — Statybinių me 
džiagų ministerija paskelbė 
visasąj unginio socialistinio 
lenktyniavimo rezultatus an
trame šių metų ketvirtyje. Nu
galėtojų tarpe — Šiaulių ale
bastro fabrikas. Įmonė visi j o 
gamybinį planą, pakėlė darbo 
našumą 15.6 procento, suma
žino produkcijos savikainą 4.4 
procento. Už pasiektus rezul
tatus fabrikui paskirta antroji 
premija.

Fabriko kolektyvas įsiparei
gojo dar labiau išplėsti socia
listinį lenktyniavimą už tre
čiojo ketvirčio plano įvykdy
mą ir viršijimą, už priešakinį 
metinio gamybos plano įvyk
dymą.

M. Pranaitis

Dirbant priešakiniais metodais

KRETINGA. — Geležinke
lio stoties kolektyvas plačiai 
išvystė socialistinį lenktynia
vimą už valstybinio pervežimo 
plano įvykdymą ir viršijimą, 
už krovinių pristatymą pirma 
laiko, trumpinant vagonų 
prastovėjimą pakrovimo-iškro
vimo operacijose.

Kolektyvas plačiai panau
doja priešakinius darbo me
todus. Vagonų iškrovimas, ne
atkabinant jų nuo traukinio, 
suteikė galimybę vien per pir
mąjį rugsėjo mėnesio dešimta
dienį sumažinti vagonų stovė
jimą stotyje. Vagonų iškrovi
mo planas viršytas. . . . .

„ St. Tautavičius

Puikios k°kybės kailininkų 
brigados

KAUNAS. — Nemažus ga
mybinius laimėjimus pasiekė 
“Vilko” kailių perdirbimo 
fabriko kolektyvas. Viršytas 
rugpiūčio mėnesio planas. Su
taupyti žymūs kiekiai žalia
vos, sumažinta gaminių savi
kaina.

Plečiamas stiklo gaminių 
išleidimas

KAUNAS. — “Aleksoto” 
stiklo fabriko kolektyvas e- 
nergingai kovoja už priešlai
kinį metinio plano įvykdymą, 
žymiai viršijami mėnesiniai 
planai, pakeltas darbo našu
mas, sumažinta produkcijos 
savikaina.

Fabriko kolektyvas antrame 
ketvirtyje pasiekė planinio 
bloko sumažinimą8.8 procen
to, kas davė žymią viršum pla
nines ekonomijos sumą.

Fabrike bus statoma nauja 
mechanizuoto stiklo virimo 
krosnis. Paleidus į darbą nau
jus įrengimus, žymiai padidės 
gamybos apimtis.

Įrengti nauji fabriko cechai

šiuo metu Vilniaus pieno 
produktų fabrike atliekami 
paskutinieji- įrengiamieji dar
bai ; montuojamos mašinos, 
sutvarkomi cechai, šiomis die
nomis jau užbaigtas mašinų 
montavimas varškės, pieno 
rauginimo, aparatūros cechuo
se. Baigiama sutvarkyti įmo-. 
nes laboratorija, ledų ir koni- 

mane išeiti basą! Kodėl tu 
iki šiol neduodi batų? Kur 
jie?

Semionas Įėjo į Markino 
numerį, pažiūrėjo į tą vie
tą, kur jis buvo pratęs dė
ti nuvalytus batus, ir pasi
kasė pakaušį: batų nebuvo.

—Kiir jie gali būti, pra
keiktieji? — prabilo Semio
nas. — Vakare ,rodos, va
liau ir čia pastačiau... 
Hm... Vakar, prisipažįstu, 
įgėręs buvau... Reikia ma
nyti, kitam kambary pasta
čiau. Tikrai taip ir yra, 
Afansijau Jegoričiau, ki
tam numery. Batų daug, 
o velnias juos pasigėręs at-

LIETUVOS
presorinis cechai. Juose mon
tuojamos naujausios mašinos, 
kurias prisiuntė fabrikui U- 
krainos, Baltarusijos, Estijos 
ir kitų broliškųjų respublikų 
darbininkai.

Neužilgo naujasis pieno 
produktų fabrikas išleis pir
muosius gaminius, čia bus pa
gaminama tris kartus daugiau 
pieno produktų, negu jų pa
gamina dabar veikianti miesto 
pieninė.

Gyvenamieji namai įmonės 
darbininkams

ŠIAULIAI. — Prieš kurį 
laiką buvo atiduotas eksploa
tacijai naujas trijų aukštų 
gyvenamasis namas. Jame įsi
kūrė 24 įmonės darbininkų 
šeimos. Pradėta naujo keturių 
aukštų namo statyba, šiuo me
tu atliekami paruošiamieji 
darbai dar vieno 70-ties butų 
gyvenamojo namo statybai. 
Pastačius šiuos namus, dvira
čių fabriko darbininkai gaus 
iš viso 5,000 kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto. Namai 
statomi pagal tipinius projek
tus. Juose bus visi patogumai. 
Trys namai stovės viename 
kvartale. Tai bus tarytum vie
nos įmonės darbininkų gyven
vietė.

J. Kirvelis

Lewiston-Auburn, Me.
Mano žodis

Drg. Apšegienė savo kores
pondencijoje suteikė man iro
nišką patarimą. Potam kitas 
rašėjas faktiškai nurodė to 
patarimo nelemtumą. Štai 
Laisvės No. 187 tūlas Pavar
gęs, mizernai advokatauda
mas, mokina rasėjus, ką rašyti 
ir ko nerašyti. Va jo pamokos 
branduolis: Steponaičiui buvo 
duotas patarimas del to, kad 
jis, nesuprasdamas tūlų pikni
ke dirbusių pasielgimo (kuris 
nebuvo girtinas), užsipuolė 
ant sekretoriaus.

Mat, čia buvo taip: Piknike 
dirbusios ir iš savo darbo na
šumo paruošė raportą. O sek
retorius to nepageidavo. Tuo
met aš, kaipo kasierius, ma
niau, kad reikia visus rapor
tus išklausyti ir suderinti į vie
ną. Tas lydės mus prie geros 
kontrolės ir draugiškumo.

Patartina reporteriams ne
rašyti laikrašti n užgauliojan
čių patarimų. Tas kenkia dėl 
solidariškumo! Jei nesusipra
timas įvyksta, tai galima jį iš
rišti vietoje.

Iš to bus ’daugiau naudos!
Kazys Steponaitis.

Nuo Redakcijos: Daug svei

kiau būtų buvę, jei iš viso šiuo 
klausimu būtų buvę neišeita 
į spaudą. Reikėjo visus nesusi
pratimus išlyginti ant vietos 
susirinkime. Todėl ir patarime 
visą reikalą užbaigti ant vie
tos, draugiškai. Diskusijų 
spaudoje užteko.

skirs, jeigu savęs nebeat
meni ... Tur būt, pas po
nią pastačiau ,kur greta gy
vena ... pas artistę...

—Dabar aš dėl tavęs tu
riu eiti ponią trukdyti! Dėl 
niekų turiu budinti padorią 
moterį! v

Dūsaudamas ir kosėda
mas, Murkinas priėjo prie 
gretimo numerio durų ir 
atsargiai pasibeldė.

—Kas ten? — pasigirdo 
po valandžiukės moteriškas 
balsas.

—Tai aš!—pradėjo grau
džiu balsu Murkinas, stoda
mas p o z o n kavalieriaus, 
kalbančio su aukštosios vi
suomenės dama. — Dova
nokite už sutrukdymą, po
nia, bet aš esu žmogus li
gotas, reumatikas... Man 
gydytojai įsakė kojas šilu
moje laikyti, juo labiau, 
kad man tučtuojau reikia 
eiti rojalio derinti pas ge- 
nerolienę Ševeliciną. Nega
liu gi aš pas ją basas eiti!..

—Bet ko jums reikia? 
Kokį rojalį?

—Ne rojalį, ponia, o dėl 
batų! Neišmanėlis Semio
nas nuvalė mano batus ir 
per klaidą pastatė jūsų 
kambary. Būkite, ponia, 
tokia maloni, duokite man 
mano batus!

Pasigirdo šiugždėjimas, 
šokimas iš lovos ir šliurių 
šlepsėjimas ,po to durys iš 
lėto prasivėrė, ir putni mo
teriška rankutė metė prie 
Murkino kojų porą batų. 
Derintojas padėkojo ir nu
ėjo į savo kambarį.

—Keista... — suniurnė
jo jis, aūdamasis batą.

—Tarytum čia ne dešiny
sis batas. Čia gi du kairieji 
batai! Abu kairieji! Klau
syk, Semionai, čia ne mano 
batai! Mano batai su rau
donomis auselėmis ir be lo
pų, o čia kažin kokie su
driskę, be ausyčių!

Semionas pakėlė batus, 
pavartė juos keletą sykių 
prieš savo akis ir susirau
kė.

—Čia Pavlo Aleksandri- 
čiaus batai... — suniurnė
jo jis, žiūrėdamas žvairo
mis.

Jis buvo žvairas kairiąja 
akim.

—Kokio Pavlo Aleksam* 
dričiaus?

—Artisto... kas antra
dienis jis čion ateina... 
Tur būt, tai jis vietoj savo 
batų jūsiškiais apsiavė... 
Aš jos kambary pastačiau, 
vadinas, abi poras: jo ir 
jūsų. Prasimaniau bėdos!

—Tai nueik ir pakeisk!
—Dėkoju! — nusiypsojo 

Semionas. — Eik ir pa
keisk. .. O kur dabar aš jį 
sugausiu? Jau valanda lai
ko, kai jis išėjo... Eik, ieš
kok vėjo lauke!

—O kur gi jis gyvena?
—O kas jį žino! Ateina 

čia kas antradienis, o kur 
gyvena — mums nežinoma. 
Ateina, pernakvoja, ir lauk 
ligi kito antradienio...

—Va, matai, kiaule, ką 
tu padarei! Na, kas man 
dabar daryti! Man pas ge- 
nerolienę ševeliciną jau me
tas, kad tu prasmegtum! Ir 
kojas sušalau!

—Pakeisti batus netruk
site. Apsiaukite šitais ba
tais, pavaikščiokite iki va
karo ,o vakare į teatrą... 
Artisto Blistanovo ten pa
klauskite... Jeigu į teatrą 
nenorite, tai reikės ligi kito 
antradienio laukti. Tik an
tradieniais čion ateina...

—Bet kodėl čia tik du

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 R<1.. 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. All 
employee benefits. Apply in person 
or phone. Mrs. George, LO. 3-2234. 
GENERAL ACCIDENT FIRE & 
LIFE ASSURANCE CORP.. 414 
Walnut Street.

(195-197)
DENTAL MECHANICS

Denture dept, for polishing and 
plaster department. Also waxerand 
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)
BAKER. Exp. 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)
HELP WANTED FEMALE
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 4-2304 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 
Phila. 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 stored 
and dwelling. Professional location 
avail. Choice bldgs, sites, inds. grnds. 
TYRON AGENCY, Andalusia, Pa. 
Cornwells 0732.

(190-196)

Benjamin Franklin sako: 
Išmintingas žmogus pasi
moko ir iš kito skausmų, o 
kvailys nepasimoko nei iš 
savo.

Studebaker Corp., South 
Bend, Ind., paleido iš dar
bo net <6,000 darbininkų. 
Tai pavojingas ženklas eko
nominės krizės-.

: MATTHEW A. į 
; BUYUS :
’ (BUYAUSKAS) <
5 LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS <

J 426 Lafayette St J
J Newark, 5, N. J. e
! MArket 2-5172 4
Į 4
b _ 4

kairieji batai? — paklausė 
derintojas su pasišlykštė
jimu imdamas batus.

—Kokius dievas davė, to
kiais ir avi. Iš skurdo... 
Kur artistas gaus? “Betgi 
ir batai, sakau, jūsų Pavlai 
Aleksandričiau! Tiesiog 
sarmata!” O jis ir sako: 
“Nutilk, sako, ir išbalk! 
Šiais batais, sako, aš gra
fus ir kunigaikščius vaidi
nau!” Keisti žmonės! Vię- 
nu žodžiu, artistas. Jei bū
čiau aš gubernatorius arba 
koks nors viršininkas, tai 
paimčiau tuos visus artis
tus — ir į kalėjimą.

(Bus daugiau)
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Smerkė mokykly 
ragangaudžius

Mokytoju l'nija per savo 
viršininkus pasmerkė mokyk
lų valdininko Joseph B. Ca
vallaro ragangaudystės eks
pediciją i miesto k oi (gijas. 
Mokytojai sako, kad ta ra-, 
gangaudystė daroma tikslu 
diskredituoti visuomeniškas 
kolegijas. kad galėtu moki
nius pasukti i privatines.

Privatinėse mokyklose ra- 
gangaudžiai nori niekelio ne
kliudomi studentams vietoje 
mokslo brukti Į galvą visokias 
kvailybes. Nori padaryti juos 
nuolankiais, vergiškais karo 
rengėju ir suktu politikierių 
įrankiais.

Graikai renka pagalbą
New Yorko graiku organi

zacijos pradėjo rinkti drabu
žius pagalbai nukentėjusiu 
žemės drebėjime Ionian salo
se ir Cyprus. Sako, kad Grai
kijos diktatorius Papagos, su
sirūpinęs rengti karą, nuken
tėjusioms neteikia jokios pa
galbos.

Priteisė atpildą už 
sužeidimą lėktuvu

Forest Hills gyventojai Mrs. 
Slvia Rothenberg priteisė gau
ti iš National Airlines $169,- 
<398 už sužeidimą lėktuvo ne
laimėje ties Elizabeth, N. J., 
1952 metu vasario mėnesi. 
Spėjama, kad tai aukščiausia 
moteriškei priteista kaina už 
sužeidimą. Ji reikalavo mi
lijono doleriu.

Mrs. Rothenberg yra 4-3 
metų, motina dviejų vaikų. 
Nelaimėje jos kaulai buvo 
trūkę 22-se vietose.

Newyorkietis Abe Gottlieb, 
69 m., užsimušė nukritęs iš 6 
aukšto.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—rl2 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta *

I---------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Virginia 9-6125

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

'TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
--------------------- —.---------------------- ———--------------—a

New Yorko CIO Taryba rems 
Waguerj šiuose rinkimuose

Didžiojo New Yorko CIO
uniju atstovų susirinkime, p 
vykusiame Governor Clinton 
llot(‘l praėjusio trečiadienio 
vakarą, veik vienbalsiai pasi
sakyta remti VVagneri i ma
jorą. Mitinge dalyvavo 530 
atstovų. Sakoma, kad mitin
gas buvo didžiausias iš visų 
atmenamais laikais, o gal ii 
visame tos tarybos gyvenime.

Wagneris buvo kviestas kai 
bėti ir spaudos atstovams bu
vo leista mitinge būti tiktai 
jo prakalbos laiku. Tačiau 
mitingui užsibaigus unijos vir
šenybė pateikė spaudai trum
pą sutrauką to, kas mitinge 
dėjosi. Sako, jog tiktai trys 
asmenys kalbėjo prieš rėmi
mą VVagnerio.

Tas nereiškia, kad'tarp uni- 
jistų nebūtų buvę pritarėjų 
darbo partijos ar liberalų

Darhiečiai ragino atsteigti 
civilines teises

American Labor Party pra 
dėjo savo rinkiminę kampani
ją su masiniu ban kietu Hotel 
Astor balruimyje, New Yor
ke.

Kalbėdami kampanijos dar
buotojams, partijos kandida
tai i valdvietes ir kiti vadai 
šaukė darbuotis “sugrąžinti 
tas senąsias laisves, už kurias 
mūsų šalies Įkūrėjai atidavė 
savo gyvybes ir laisves.”

Clifford T. McAvoy, ALI’ 
kandidatas i majorą, sakė, 
kad “Washingtone galią už
grobė stambusis biznis,” Smer
kė Eisenhowerio administra
ciją už santarvę su budeliu 
Franco, sakydamas: “Niekad 
nesitikėjau sulaukti dienos, 
kad mano šalis pasirašytų su
tarti su kruvinuoju fašistu 
Franco.”

McAvoy ir kiti kalbėtojai 
pateikė ALP programą. Tar
pe svarbiausiųjų jos punktų, 
yra:

Sustabdyti r a g a n g a u (1 y s t ę
New Yorko mokyklose.

Statyti naujas mokyklas ir

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 

kandidatams. Taip balsuota 
ir norima, kad nariai taip bal
suotų lapkričio 3-čią Įvyksian
čiuose valdžios rinkimuose 
tikslu nedaleisti Įsigalėti už 
vis aršiausiai reakcijai.

Unijistų supratimas buvęs 
toks, kad nežiūrint, ar majo
ru taptų Impellitteris, ar Rie- 
gelmanas, miesto valdžia bū
tų atiduoda Deweyaus su Far
ley valiai.

CK) jau veikia, kad darbi
ninkai piliečiai užsiregistruo
tų balsavimams šią savaitę 
vykdomoje piliečių registraci
joje. Balsuoti negali tie, ku
rie nebus užsiregistravę. Re
gistruotis ir balsuoti teisę turi 
visi tie piliečiai, kurie iki lap
kričio 3-čios bus išgyvenę šio
je valstijoje vienerius metus, 
New Yorko miesto ribose \ 
mėnesius ir savo rinkiminia
me distrikte 30 dienu, t

ligonines.
Atšaukti Transit Authority, 

po kurios priedanga guberna
torius Dewey su majoru Im- 
pellitteri pakėlė fėrą iki 15 
centų.

Panaikinti taksus ant pir
kinių (sales tax).

Iš naujo apkainuoti didžią
sias miesto centre esančias 
nuosavybes pagal dabartinę 
vertybę. Buvo nurodyta, kad 
jos dabai- yra nedakainuotoa 
bent penkiais bilijonais dole
rių ir dėl to jų taksai daug 
mažesni, negu turėtų būti. 
Jų nedamoketus taksais mi
lijonus dolerių turi sumokėti 
mažųjų namų savininkai, sub
way ir kitų važiuotės li
nijų vartotojai, salės taksų 
mokėtojai, auto vartotojai.

Daug kas galima būtų pa
sakyti iš programos ir . pasa
kytų kalbų.

Už tą programą kalbėjo ir 
kiti kandidatai: Charles 1. 
Stewart, kandidatas i City 
Council prezidentą; Arthur 
Schutz or, kandidatas Į mies
to iždininką; Andfonicus Ja
cobs, kandidatas į Manhattan 
prezidentą. Taipgi kalbėjo 
ALP organizacijos šioje vals
tijoje pirmininkas Vito Mar- 
cantonio ir svečiai kalbėtojai 
Dr. W. E. B. DuBois ir Cor
liss Lamont.

Erdvus ir puošnus balruimis 
buvo perpildytas entuziastiš
kais partijos darbuotojais ir 
svečiais.

Rep.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS ♦

Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 
įvyks sekmadienį

Lapkričio 8 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 šį koncertą.

❖
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Laivakroviams Įsakė 
registruotis

New Yorko gubernatoriaus 
Dewey paskirtiniai valdinin
kai jau išsiuntinėjo 27,000 
blankų New Yorko uosto lai
vakroviams. Įsako jas išpil
dyti ir sugrąžinti ne vėliau 
gruodžio 1-mos. Adresus gavo 
iš firmų raštinių.

Įsakas reikalauja surašyti j 
formą savo vardą, adresą, so
cial security numeri. Pajūrio 
Sargybos pasą, taipgi viską, 
kur, kada ir koki darbą esi 
dirbęs. Grasina neleisti dirbti 
tuos, kurie tų formų nepildys. 
Ką darys laivakroviai, ateitis 
parodys.

Daugelis laivakrovių skep
tiškai žiūri Į tą visą Įsaką. 
Juos pykdo tas skubėjimas su 
blankam is. Pats Įstatymas, 
kuris paveda uosto kontrolę 
generolams su kompanijomis, 
Įeis galion gruodžio 1-mą. O 
kol Įstatas nėra galioje, nie
kas neturi teisės bent ką pa
gal tą Įstatą Įsakyti ar ko 
reikalauti.

Registracijos valdininku pa
skirtas* gubernatoriaus De- 
wey pasamdytas, nuo 1936 
metų tarnaująs slaptojoje po
licijos Joseph M. Kaitz.

Našlė pareikalavo 
miestinės pensijos

Brooklynietė Mrs. Calzaret- 
ta teismo keliu pareikalavo, 
kad miestas mokėtų jai naš
lės pensijos po $600 metams. 
Jos vyras, Švaros Departmen- 
to darbininkas, mirė praėjusi 
pavasari. To 'laipsnio darbi
ninko našlėms tokia pensija 
yra mokama. Bet valdžia aiš
kina, jog ši našlė neįeinanti Į 
pensijonierius dėl to, kad ji
nai už Calzaretta išėjusi jam 
jau gyvenant iš pensijos.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
jvyks spalio-Oct. 8 d., pradžia 7:30 
vai. vak., 110-06 Atlantic Avė. Visi 
nariai malonėkite ateiti i šj susi
rinkimą. Kurie dar neužsimokėjote, 
malonėkite užsimokėti.

Komisija" 
(195-197)

RICHMOND HILL, N. Y.
L.D.S. 13-tos kuopos susirinkimas 

jvyks ateinanti trečiadieni, 7 d. spa
lio. 8 vai. vakare. Liberty Auditori
joj. Visi nariai dalyvaukite. Kurie 
neužsimokėję duokles, užsimokėkite, 
kad neliktumėte suspenduotais.

Valdyba.
(195-197)

BROOKLYN, N.Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 

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

Valdyba.

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

COUNTER — WAITRESS
Valandos 11—5:30.. sekmadieniais 

nedirbama. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, prisideda puikiausi tipai, 
linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

MALLY’S COFFEE SHOP 
52 E. Parkway, Scarsdale 

(priešais N.Y.C.R.R.) 
Tel. Scarsdale 8-9747 

_________________________(196-200)
COSTUME JEWELRY WRAPPER
Wholesale — patikrinimui prekių. 
Vietntik patyrusios. Nuolat, gera 

mokestis. Kreipkitės:
294 — 5th Avė., N. Y. C.

Tel. BR. 9-0725
(196-202)

Kritikavo Dewey ir 
majorą dėl padėties 
Brooklyno namuose

• Kings County Grand Jury 
kritikavo gubernatoriaus De
wey kontroliuojamą Valstijos 
Seimelį ir miestinę Impellitte- 
rio administraciją. Pareiškė, 
kad nei vienas nei kitas ne
sistengė pagerinti namų.

Džiūrė pažymėjo, kad ji 
dar praėjusi kovo mėnesi ra
gino Seimeli uždrausti imti 
pakėlimą rendu tiems, kurie 
nepadaro namų saugiais ir 
žmoniškais gyventi. Jos ra
porte yra pažymėta 48,289 
pastatai, kuriuose yra 281,• 
622 prasižengimai saugumo ir 
sveikatos taisyklėms. Ir ten 
pat pažymi, kad d žiūrės žino
mosios ir sužymėtosios vietos 
yra tiktai apie 10 procentas 
tokių pastatų, kurie yra pa
vojumi gyventojų gyvybei ir 
sveikatai.

Džiūrė buvo sušaukta tyri
nėti padėtį po to, kada name 
prie 1101 Bedford Ave. su
degė 7 portorikiečiai rendau- 
ninkai. Džiūrimanai pasipik
tinę, kad jų pradėtas darbas 
tyrinėti padėtį nedavė nau
dos, nes valdžia neveikė blo
gumus prašalinti.

Grąsina pakelti auto 
pastatymo kainą

Auto pastatymo stočių ir 
lotų savininkai esą pasiryžę 
pakelti auto pastatymo mies
te kainą iki $1 už pirmą va
landą, 50c. už antrą ir po 25 
centus už sekamas. Dabarti
nės kainos jau yra 75c už pir
mą ir po 20 centų už sekamas 
valandas. Ne bile kas ir da
bar teišgali su auto į miestą 
važiuoti.

Ką jūsą kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

Šaunus Pokilis
Pagerbimui

Kairiuos Petrikienės
Sukaktimi 60 metų Jos Amžiaus

Visi dalyvaukite pokilyje pa
gerbimui Katrinos Petrikienės 
kaipo žymios visuomenininkės 

ir jau sulaukusios 60 metų 
amžiaus.

Pokilis Jvyks

Spalio 25 Oct.
LIBERTY AUDITORIUM

110-12 Atlantic Avė.,
Richmond Hill, N. Y.

šis pokilis prasidės vidurdienį, 
1:30 vai. popiet. Moterų Ap- 
švietos Klubas surengs pui
kiausius pietus, Melodijos kvar
tetas duos gražią programą.

PIETŪS $3.00 ASMENIUI

Šį pokilį rengia Laisvės Bend
rovės direktorių taryba, pager
bimui Katrinos Petrikienės kai
po ilgus metus ištarnavusios 
direktorių taryboje ir kaipo 

veiklios visuomenininkės.
♦

Pokilio bilietai jau gatavi, pra
šome išanksto įsigyti. Galima 
gauti Laisvės^ raštinėje ir pas 
platintojus.

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. Larchmont 2-1778
(195-199)

REIKALINGAS
Vedęs vyras darbui išlauko prie 

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

Žmona daliai laiko. Reikalinga pa
liudijimai. Rašykite:

HI-PINES, BREWSTER. N. Y. 
ar t detonuokite: MU. 2-8078 darbo 
dienom ar Brewster 9-3128.
________________________ (195-197)

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS

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

angliškai. Kreipkitės:
MERIT QUILTING CO.

225 Taaffe Place, Brooklyn
(194-196)

REIKALINGI NAMŲ 
RUOŠOS DARBININKKAI

Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virejų-Kambarių Tvarkytojų
Stalų Aptarnautojų-Abelnai

Namų Ruošos Darbininkų
Slaugių—Governankų

•
PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL 

Butler—Daržininku
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.

HELP WANTED MALĖ

AUTO MECHANIKAS
Patyręs prie chassis ir fare wheel 

alignment. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Telefonoukite:

RA. 8-9381
(196-200)

REIKALINGAS VERPĖJAS
Naktiniam Darbui 

Fiat—Links ir Links Mašinos. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.
DANBURY KNITTING MILLS 

1026 Cypress Ave., 
Ridgewood, Brooklyn 

______________________((196-198)
TORTŲ KEPĖJO 

PAGELBININKAS
Kreipkitės asmeniškai pirm 12 

vai. dieną, bile dieną savaitėje. 
HACKER BAKERY

3740 E. Tremont Ave., Bronx. N. Y.
(195-197)

MALIAVOTOJAI — $18—$20
Kasdien

Unijiniams maliavotojams 
$3.25 I Valandą

EDWARDS AGENCY
78 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)

CARPENTERS
Geri Vyrai

Ilgas žiemos Darbas
Split Level Homes 
ARTHUR SCOTT

Tel. FReeport 9-0288 
_______ ________________ (193-196) 

BUSINESS
OPPORTUNITIES

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)
PARSIDUODA BAR & GRILL
163 Avenue B—(tarp 10-11 Sts.). 

Patraukiantys, pilnai įrengtas, neša 
geras įeigas, bruzdi vieta, nebrangi 
randa — 514 metų lysas. Savininkas 
parduoda su nuostoliu iš priežasties 
kitų interesų. Labai prieinama kai
na. Ne atsisakys nuo tinkamo pa
siūlymo. šaukite savininką:

CA. 8-9840 
__________________ (196-198)

FOR RENT
FLUSHING — (150-27—25th Ave.)

Pasirandavoja malonus nefomi- 
šiuotų 8 rūmų bungalow. Aliejum 
šildomas, gera rezidencijinė sekcija. 
Arti prie krautuvių, mokyklų ir 
transportacijos. Prieinama randa.

Šaukite savininką:
FL. 9-8470

(196-197)

4 pusi.-Laisve (Liberty)-Antradienis, Spalio-Oct. 6, 1953

SHAMPOOER & MANICURIST
Plaukų taisymo nereikalinga.

5 dienos, valandos 9—6 P. M. GcĮįa 
mokestis. Kreipkitės: 1

TOWN & COUNTRY
HAIRDRESSERS f

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

( (190-196)
REIKALINGA COUNTER GIRL
Patyrusi. Turi kalbėti angliškai. 

Nuolatinis darbas. 5r2 dienos, gera 
mokestis. Kreipkitės: 
LEVITT & ZALKIN

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

DŽIULERIŲ
RANKOM TAPYTOJOS
Pilnam ar daliai laiko 

Kreipkitės:
BAROQUE ART PRODUCTS

926 Broadway, Brooklyn
Tel. HY. 7-4460 

_____________________ (193-197) 
COTTAGE MOTHER

Asistantė (35 iki 50 metų), neve
dusi, baigusi High School. Patyrusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio, maža protestantų įstai
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 mokLsiw.
Puikios darbo sąlygosjT 

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

Tel. DI. 2-5182
(191-198)

STALŲ PATARNAITTO.JOS 
20—35

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

HOWARD JOHNSON 
1251 —Gth Avenue

(194-200)
HAIRSTYLIST

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

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

(194-198)
MANICURIST-SHAMPOO

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

Kreipkitės:
MORGAN’S BEAUTY SALON

75-12 37th Ave., Jackson Height? /.
Tel. NE. 9-7474

(195-199)
OPERATORĖS

Prie Suvėrimų Mašinų 
Tag Specialties 

Mokančios angliškai skaiyti ir ra
šyti. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis.
ADVERTISING TAG & PRINTING 

CO.
11 Beach St., N. Y. C. (6th fl.) 

_________________________(195-199)
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis darbas. Gera proga 
pakilimams.

CARLIN BROS., INC.
345 Elder St., arti Irving Ave. 

Brooklyn
(195-201)

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalinga kalbėti Angliškai

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

GOTHAM PRESSED STEEL CORP.
. 656 E. 183rd St., Bronx

(195-199)
BINDERY GIRLS — GERA 

MOKESTIS
Patyrusios Carbon Collators 

Dienom ar naktim, nuolat. 364 va
landų savaitė. Pertraukom poilsio 
periodai. Darbininkų./ pašalpos. 
FEDERAL BUSINESS PRODUCTS 

90 Gold St., N. Y. C. (3rd Or) 
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 pilną užlaikymą.

Kreipkitės:
ST. JOSEPH’S HOSPITAL

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

(195-199)
HAIRDRESSER

Patyrusi—pilnai mokanti operato
rė dėl viduiTniesČio rinktinių klientų. 
Nuolat, puikiausia mokestis, links
mos darbo sąlygos, šaukite:

TE. 8-2058
9—6 darbo dienom

(196-200)

OPERATORĖS ANT SIJONŲ
Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 

apmokamos vakacijos.
Kreipkitės:
MOHAWK

704 Broadway, N. Y. C.
Tel. GR. 3-86.VI r .

_________________ Į (196-0

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




