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KRISLAI pr EZ J DE VI AS PASKYRĖ
K. Petrikienei pagerbti 

pietūs.
Jsigykite tikietas.
Vaik avagiai.
Kaip sumažinti išsigimėlių 

skaičių ?
Rašo R. M izara

Pasižymėkite savo kalendo
riuje kryžiuku spalio 25 d.

DARBO SEKRETORIUM 
KRAUTUVININKĄ
Unijos vadas sako, jau biznis 

į valdys ir darbo departmental!

Prez. Eisenhoweris teigia, kad 
Sovietai “jau galėtų atakuot 

I nepaprastomis A-bombomis'19

Tai bus diena, kurią New 
Yorko ir apylinkes lietuvi u 
visuomenė pagerbs Ka triną 
Fv^trikienę josios 60 metu am
žiaus sukakties proga.

Rašyti apie K. Petrikienę 
daug netenka, nes Amerikos 
lietuviai .ją gerai pažįstu. — 
pažįsta, kaip per metu eilę 
tarp ,ju dalyvavusią veikloje: 
pažįsta, kaip visuomenininke 
ir kultūrininkę; pažįsta ją is 
jos sakyto ir rašyto žodžio.

•Jai pagerbti ruošiami šau
nūs pietūs su gražia menine 
programa.

Taigi tą dieną, kuriems tik 
aplinkybės leidžia. būtinai 
privalote dalyvauti Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
N. 5'.. ir palinkėkite šiai darb
ščiai ir sumaniai veikėjai il
giausio amžiaus.

Įsigykite tikietus iš anksto.

' Vaikavagiai pasivogė sese
lių metu amžiaus berniuką 

^Bobby Greenlease, ji žvėriš
kai sumušė, nužudė ir apkasė 

ęžemėn.
Tuomet sužvėrėję tipai, — 

Carl Austin Hali ir Mrs. Bonie 
Brown Heady ii- dar tūlas 
Marsh, — pareikalavo is ber
niuku tėvu $60(1.000, sakyda
mi: kai gausime pinigus, jūsų 
vaiką jums pristatysime.

Tėvai, turėdami ištekliaus, 
mylėdami sūnelį. tuojau 
niekšišku vaikavagiu reikala
vimą išpildė, jiems pinigus su-

Washington. — Preziden- 
i tas Eisenhoweris paskyrė 
! darbo department/) sekre
torium Jamesą P. Mitchel- 

į Ii, vice-pirmininką didžių- 
I jų departmentinių Bloom-

' GUIANOS VALDŽIA 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
ANGLŲ ARMIJA

Britiškosios Guianos pro
gresyvių valdžia griežtai 
užprotestavo prieš Angli
jos armijos atsiuntimą 
“tvarkai daryti.”

Brit. Guiana yra anglų 
kolonija šiauriniai - ryti- 
n i a m e P i e t ų Amerikos 
kampe.

Vietinė Guianos valdžia 
reikalauja pripažinti darbo 
unijas ir atimti iš anglo 
gubernatoriaus “teisę,” kur 
jis gali naikinti seimo nu
tarimus.

Darbininkai streikais ir 
d e m o n s t racijomis remia 
tuos bei kitus reikalavimus 
suteikti daugiau tautinės 
laisvės.

O Anglijos valdovai tatai 
apšaukė “komunistiniu su
kilimu” ir atsiuntė savo 
kariuomene, kad slopintų 
žmonių reikalavimus.

Amerika duos krūvas

ingdale Brothers sankrovų.
Al Hayes, federacinės 

Mišinistų Unijos pirminin
kas, dėl to nustebęs pa
reiškė :

—Prezidentas Eisenhow
eris pirmiau pavedė didžia
jam bizniui kitus valdžos 
departments. O dabar jis 
atidavė bizniui jau ir darbo 
departmental

CIO pirmininkas Walter 
Reuther palankiau atsilie
pė apie naująjį darbo se
kretorių Mitchelli, bet sa- C. V 7

kė, “ ž ū r ė s i m e, kaip jis 
stengsis pataisyti Tafto - 
Hartley’o įstatymą” (strei
kų laužymo Įrankį).

Mitchellis paskirtas vie
ton Martino P. Durkino, 
kuris pereitą mėnesį aplei
do darbo sekretoriaus vie
tą, protestuodamas, kad Ei- 

I senhoweris laužo savo pasi
žadėjimą — netaiso. Tafto- 
Hartley’o Įstatymo.

Durkinas yra federacinės 
Plumberių Unijos pirmi
ninkas.

Mitchellis bus- vienintelis 
katalikas Eisenhowerio mi
nistru kabinete.t

i Guatemalos valdžia užgrobė 
amerikonu geležinkeli

Washington. — Prez. Ei
senhowers įsakė savo val
dininkams liautis palaidai 
šnekėjus apie tai, ar Sovie- • 
tų Sąjunga, jau turi hydro-I 
geninę (pragarinę) bombą, j 
ar ne.

Prezdentas dėl to per
skaitė korespondentams to
kį savo pareiškimą:

—Sovietų Sąjunga, dabar 
turi “sandėli paprastųjų 
atominių ginklų, o taip pat 
ir tokį ginklą arba jo pirm- 
takūną, kuris yra daug ga
lingesnis už paprastąsias 
atomu bombas.”

“Taigi mes padarome iš
vadą, kad Sovietai jau da- <

bar turi pajėgumus dary
ti atominį užpuolimą prieš 
mus, o tokie jų pajėgumai 
su laiku dar didės.”

Jungtinės Valstijos ne
pranešė, kiek ir kokių 
atominių ginklų jos turi, 
bet jų “skaičius didelis įl
eis vis didyn. Atominiame 
savo arsenale mes turime 
įvairius ginklus, tinkamus 
armijai, laivynui ir oro jė
goms,” sakė prezidentas.

Sykiu jis pageidavo, kad 
milžniška atomų jėga būtų 
taip sutvarkyta, kad tar
nautų gyvenimiškiems žmo
nijos reikalams.

Amerika vėl klausia, ar Kinija 
sutiks dalyvauti konferencijoj 
dėl taikos Korėjoj spal. 15 d.
Washington. — Jungtinės 

Valstijos jau trečią kartą 
užklausė Kinijos Liaudies 
Respubliką ir Šaurinę Ko
rėją, ar jos sutiks dalyvau
ti politinėje konferencijoje 
taikai daryti Korėjoje, pra
dedant nuo šio mėnesio 15 
d. Klausimas pasiųstas per 
Švediją, kaipo neutralę ša
lį, nes Amerika neturi di
plomatiniu ryšių su Kinija 
nei su Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublika.

Siūloma tokią konferen
ciją laikyti Genevoj, Švei
carijoj, arba San Francis

co j arba Honolulu mieste, 
Hawajuose.

Amerika primena, kad 
Jungtinių Tautų seimas 
nutarė, jog konferencija 
susidės tiktai iš šalių, ku
rių kariuomenė dalyvavo 
korėjiniame kare. Sako, 
Jungt. Tautų seimas atme
tė bandymus įtraukti i kon
ferenciją neutralius kraš
tus, nekovojusius tame ka
re.' Bet susirinkę kariavu
siųjų šalių atstovai galėtų 
nusitarti, ar kviest ir tū
las neutrales šalis į konfe
renciją.

AMERIKA IR ANGLIJA | 
DALINA TRIESTU TARP 
ITALIJOS IR TITO
Tito jugoslavai daužo Amerikos 
ambasada; italai protestuoja

mokėjo, laukdami, kada pri
statys jiems Bobbi. . .

i

Pasigrobę pinigus, vaikava
giai ėmė juos švaistyti ir tarp 
savęs ėstis, ir tuo būdu du iš 
jų pakliuvo į policijos rankas, 
o trečias yra ieškomas.

Darbas — toks žvėriškas, 
kad apie ji net koktu rašyti 
ir kalbėti. Tik patys niekšin
giausi dvikojai tegali tokius 
dalykus Atlikti.

Deja, takių mūsų krašte yra 
.^aug!

Kodėl gi Amerikoje yra 
tiek daug suniekšėjusių gai
valų ?

Man rodosi, vyriausiai to
dėl, kai! čia perdaug garbina
mas doleris.

Neklausiama, kur, kaip tu 
gavai pinigus, — jei tik jų 
turi, tai tu laimingas ir gar
bingas.

Dėl to pas mus tiek daug 
vaikavagiu, žmogžudžių, ra- 
ketierių, gengsterių, plėšikų.

Norint, kad jų nebūtų ar 
ba skaičius būtų sumažintas, 
turėtų būti pagerinta mokymo 
sistema, turėtų būti apvalyta 
spauda, radijas nlio gengste- 
rių ir niekšų garbinimo ir nuo 
dolerio garbinimo.

Bet taip nėra! švaresnius, 
geresnius, kultūringesnius mo
kytoj usij»ona i veja iš mokyklų 
tik dėl to, kad jie stato pir- 
mon vieton žmonišką padoru
mą, tik dėl to, kad jie atsisa
ko vaikams kišti dėsnį: būsi 
turtingas, — būsi garbingas.

•
Padorus rašytojai, kurie

pinigų Japonijai 
apginkluoti

Washington. — Praneša
ma, kad Jungtinės Valsti
jos duos bent 130 milijonų 
dolerių Japonijai ginkluo
tis.

Japonijos atstovai taria
si su Amerikos valdinin
kais apie rekrutavimą 300,- 
000 japonų armijos. Pla
nuojama apginki u ot ją 
naujoviniais ginklais ir at
kurt gana, stiprias Japoni
jos oro jėgas ir karo lai
vyną.

Jungtinės Valstijos yra 
padariusios “savitarpinio 
saugumo” sutarti su Japo
nija. Sutartis leidžia Ame
rikai laikyti ten savo ar
mija ir po japonų armijos 
atkūrimo.

kritikuoja “dolerio garbinimo 
sistemą,“ pusbadžiai gyvena; 
nėra kas išleidžia jų raštus.

Bet tuo pačiu kartu leidžia
mos ir reklamuojamos knygos, 
parašytos įvairių šnipų, išsigi
mėlių, provokatorių, ir kiša
mos jos publikai.

Ar tai gali kultūrinti mūsų 
žmones? Ar tai gali daryti 
juos žmogiškais?

Tegu ši baisi tragedija išju
dins mūsų krašto visuomenę!

Tegu ji nesitenkina tik tuo,, 
kad šie suniekšėję vaikava
giai ir žmogžudžiai bus nu
bausti mirties bausme!

Guatemala, Centralinės 
Amerikos respublika, už
grobė geležinkelius, kurie 
visi priklausė Jungtinių 
Valstijų kapitalistams.

Kai tik valdžia paskelbė, 
jog perima geležinkelius į 
savo valstybės. nuosavybę, 
tai streikavusieji geležin
kelių darbininkai tuojau ir 
grįžo darban, užgirdami sa
vo valdžios žygį.

Tie geležinkeliai esą ver
ti 63 milijonų dolerių. <

Milžiniški Amerikos 
korporacijų turtai

Washington. — Valdinė 
serų - akcijų komisija ra
portavo, kad korporacijos 
šioje šalyje turi 88 bilijo
nus gryno turto, po visų 
skolų atskaitymo.

Prekybos departmentas 
praneša, kad Amerikos fa
brikantai ir verslininkai tu
ri gatavų, sukrautų dirbi
nių - prekių už 77 bilijonus, 
849 milijonus dolerių.

Grynasis korporacijų tur
tas per du pereitus mėne
sius pakilo dar 450 milijo
nu dolerių.4. *

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika ir rytinė 
Demokratinė Vokiečių Res
publika nutarė apsikeisti 
ambasaroriais.

Maskvoje jau prisnigo. .

Francija bijo priimt 
daugiau Amerikos 
lakūnų į Morokką

Graikijos ir Turkijos 
lakūnai sykiu lavinami 
karui prieš Sovietus

Washington. — Francija 
buyo susitarus su Jungtinė
mis Valstijomis priimti tik
tai 7,500 Amerikos lakūnų 
i karinių lėktuvų stovyklas, 
kurias Amerika statosi 
francūzų kolonijoje Morok- 
koje, šiaurinėje Afrikoje.

Amerikos karininkai rei
kalauja būtinai priimti 15,- 
000 savo lakūnų į tris jau 
beveik baigtas statyti lėk
tuvų bazes Morokkoj. Šioms 
bazėms - stovykloms Ame
rika išleido jau 300 milijo
nų dolerių. Statys dar dvi 
bazes, kurios lėšuos apie 
200 miliionų dolerių.

. Francija vis atsisako, 
įleisti Morokkon daugiau 
kaip 7.500 Amerikos lakū
nu bei kitu kariškiu. Sako
ma, bijo priimti ten dau
giau amerikonų, kad jie 
“neuaskleistų demokrati
jos” tarp vietinių Morok- 
kos gyventojų.

ANGLAI NUŽUDĖ DAR 
45 MAU MAU NEGRUS

Nairobi, Kenya. — An
glai džiaugiasi laimėję dar 
vieną “pergalę” prieš Mau 
Mau negrus; nušovę 45 ir 
suėmė 20. Suimtuosius Mau 
Mau kovūnus anglai karia.

Istanbul, Turkija.—Grai
kijos ir Turkijos lėktuvai 
išvien darys karinius pra
timus Smyrnos srityje, Tur
kijoje, pradedant nuo atei
nančio trečiadienio. Iš 
Smyrnos jie galėtų “leng
vai pasiekti” ir bombarduo
ti Sovietų Baku naftos šal
tinius.

Vyriausias Turkijos ir 
Graikijos suvienytų oro jė
gų komandierius yra Ame
rikos generolas R. E. Ea
ton.

Čiangas suėmė prekini 
Lenkijos laivą

___________ • "

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai For- 
mozoje praneša, kad užgro
bė žibalinį Lenkijos laivą 
“Praca” ir suėmė 17 jo ki
nų jūrininkų, kaip komu
nistus.

Karinis čiangininkų lai
vas buvo suėmęs prekini 
anglų laivą, bet po 90 mi
nučių paleido.

Japonijos laikraščių lei
dėjų sąjunga protestuoja, 
kad valdžia nori įsteigti 
“informacijų” ministe r i j ą 
žinioms kontroliuoti.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ii* Anglija pasiūlė 
tokį planą dėl ginčijamos 
Triesto žemės:

Amerika ir Anglija, per 
ilgai negaišuojant, atšauks 
savo kariuomenę iš šiauri
nio A ruožto .su Triesto 
uostu ir perves ji Italijai.

Pietinis B ruožtas pasi
liks Jugoslavijos žinyboje, 
kaip kad dabar yra.

Italija ir Jugoslavija ta- 
| da galės tiesioginiai dere- 
! tis ir galutinai susitarti 
kas toliau valdys Triesto 
žemę arba jos dalis.

Belgrad, Jugoslaviją. — 
Minios jugoslavu piktai de
monstravo prieš Amerika. 
Angliją ir Italija; šaukė sa
vo prezidentą Tito: “Duok 
mums šautuvu, o mes iš
vysime italus iš Triesto!”

De mon s t r a n.t ai s ostinėj e 
Belgrade akmenimis “bom
bardavo” Jungtinių Valsti
jų, Anglijos ir Italijos am
basadas ir išbeldė jų lan
gus. Atakavo anglų - ame
rikonų knygynus bei kitas 

| ištaigas. Tai]) pat kerštin- 
! --------------------- --------------
Irano bizniai streikuoja, 

'remdami buvusį premjerą

Teheran, Iran. — Užsi
darė krautuvės ir bazarai 

i Teherane, Irano sostinėje. 
I Tail) jie streikuoja, reika
laudami paleist buvusįjį 
premjerą Mossadeghą už 
užstatą iki. teismo ir vie
šai. o ne slaptai jį teisti.

Karališkieji generolai 
slaptai tardo Mossadegha 
už tai, kad iis buvo išvi
jęs karalių Rizą Pahlevį. 
Grasina pakart Mossade
ghą kaip “išdaviką.”

Kinija užgina 5-kią 
Didžiąją konferenciją

Peking, Kiniia. — Kini
jos užsienio reikalų minis
tras Čou En-lai užgvrė So
vietų Sąjungos pasiūlvmą- 
suruošti Penkių Didžiųjų 
konferencija: Jungt. Vals
tijų, Sovietu Sąjungos, Ki
nijos, Anglijos ir Franci- 
ios. Jisai sakė, tokia kon
ferencija galėtu pašvelnin
ti valstybių kivirčus, ir pri
minė, kad:

“Kinijos Liaudies Respu
blika supranta, jog paliau
bų paskelbimas Korėjoje 
sudaro palankesnes sąlygas 
dėl atliuosavimo tarptauti
nių įtempimų. Šios paliau
bos įrodo, kad ramiomis de
rybomis galima išspręsti vi
sus tarptautinius ginčus.”

ORAS. — Nešalta ir da
linai apsiniaukę.

gai demonstravo prieš An
gliją ir Ameriką Zagrebe, 
Liublijanoj ir keliuose ki
tuose Jugoslavijos mies-

Roma. — Italijos valdžia 
atrodė “patenkinta” Ame
rikos ir Anglijos nutarimu 
padalinti Triesto žemę tarp 
Italijos ir Jugoslavijos. Bet 
daugelis italų demonstravo, 
reikalaudami viso Triesto.

Visa Triesto žemė apima . 
503 ketvirtaines mylias plo
to ir turi apie 350,000 gy
ventojų. Yra svarbioje vie
toje — prie Adriatiko Jū
ros.

Triesto sritis pirm An
trojo pasaulinio karo pri
klausė Italijai.

i Amerika, Anglija, Fran-
4 ei ja ir Sovietų Sąjunga po 

karo paskelbė visą Triesto 
sriti laisvu saviv a 1 d i n i u 
kraštu.

Atmetė Sovietu siūlomą 
savivalda

Anglai . amerikonai pas
kui atmetė Sovietų Sajun- 
o’os siūlymus — paskirti

' Triestui gubernatorių ir 
įkurti vietinių gyventojų

I savivaldą, tai]) kad Ameri- 
i ka ir Anglija negalėtų nau- / 
doti Triesto uostą ir plotą ( 
kai]) karines savo stovy
klas.

Nuo tada anglų - ameri
konų kariuomenė ir valdo 
Triesto ruožtą A. o Jugo
slavija — ruožtą B.
Bandymai užgerint Italiją 

ir Jugoslaviją
1948 metais Jungt. Vals

tijos, Anglija ir Francija 
nutarė, kad visa Triesto že
mė turėtu būti prijungta 
Italijai. .Bet kai Jugoslavi
jos valdovas-Tito-_pa
stojo prieš Soyietų $aj 

 

ga, tai Amerika bandė u 
gerinti Titą, ik jau ne 
lavo, kad jis 
liiai Triesto r

is

a
ątiduotu\ Ita-

—pa
liko ši ruožtą. Titui laikinai
globoti.

ITALU PROTESTAI 
PRIEŠ TRIESTO 
ŽEMES PADALINIMĄ

Roma. — Kai tik Jungti
nės Valstijos ir Anglija nu
tarė padalinti Triesto že
me tarpxItalijos ir Jugosla- * 
vijos, tuojau italai įsiveržė 
i proteste demonstracijas. 
Romoje ii\ Triesto uosta-' 
miestvie. Demonstra n t a i 
smerkė ta nutarimą: rei
kalavo atiduoUjtąnjai visa 
Triesto žemę. Karštuoliai 
šaukė ginklais “išlaisvini” 
tos srities ruožtą B nuo 
Jugoslavijos.

(Jugoslavija gi savinosi 
visą tą žemę, apart paties 
Triesto uostamiesčio, pil
dama paverst jt-tai*ptauti- 
niu miestu.) I
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Iš UŽŠALDYTŲ 
FONDŲ...

Dr. J. Daugailis rašo ma
rijonų Drauge: 

»

“Norėtųsi prisiminti dar 
vienas dalykėlis: diplomati
nis šefas kas mėnesį iš už
šaldytų fondų gauna keletą 
šimtu dolerių. Italijoje, kur 
dolerio kursas yra augštas, 
tai panašu i prabangiška 
aprūpinimą. Nuo nepri-

“Už ta biliu reikia veikti.
“Apie 100 Įžymių Ame

rikos žmonių jau išleido pa
reiškimą, raginimą daly
vauti nacionalėje konferen
cijoje atšaukimui McCar- 
ran-Walter įstatymo. Ragi
nama taipgi ruošti mitin
gai, šaukti kitos konferen
cijos už Lehman - Celler, 
prieš McCarran-Walter ak
ta.“ v

PASTABOS < \ URUGVAJAUS

KOVA SU KRIMINALISTAIS
BENE PATYS ŽIAURIAUSI 1triminalistai yra 

vaikvagiai ir vaikų žudytojai. Jie pavagia kūdikį, jį 
nužudo ir dar iš tėvų (žinoma, turtingų) išreikalauja 
tam tikrą pinigų sumą, žadėdami jiems pavogtąjį su- 

* grąžinti gyvą ir sveiką.
; Taip kadaise buvo su Lindberghų sūnumi, taip šio

mis dienomis buvo padaryta Missouri valstijoje su Bob
by Ųreenlease, šešerių metų amžiaus berniuku.

Tuomet, kai Lindberghų berniuko pavogė j as ir nu
žudyto j as buvo pats nuteistas mirtin ir nužudytas, bu
vo skelbta: kiti vaikvagiai tokio “šposo“ jau nebeišdrįs 
daryti, nes teisėtumo ranka juos sučiups.

Dabar, kai šis berniukas buvo pavogtas ir nužudy
tas, kai atsakingieji už tą žiaurų darbą asmenys tapo 
suimti, spauda ir radijas rėkia: vaikvagiai kuoveikiau- 
šiai turį būt nuteisti ir nužudyti, nes tai bus pamoka 
kitiems, kurie norės kitus vaikus vogti ir žudyti.

• ' Bet toji siūlomoji “pamoka“ nieko neiišmokins. Kri- 
minalistai-vaikvagiai, norėdami gauti pinigų, nebos nu
teisimų, o grobs vaikus,—vaikus ypatingai turtingųjų,— 
ir juos žudys.

Suimtieji berniuko Bobby Greenlease vagys ir žu- 
deikos—-abu su kriminalistine praeitimi. Trečiasis, dar 
tebeieškomas, taipgi turi kriminalinius “rekordus.“

.. Tai parodo, kad mūsų šalies kalėjimai žmonių ne- 
perauklėja, jų nepamoko. Dauguma kriminalistų, kaip 
greit iš kalėjimo išeina, taip greit jie ir vėl pradeda sa
vo darbelį, dažnai dar žiauresnį už tą. už kurį jis ar ji 
buvo kalėjime.

Šis faktas dar ii- dar kartą parodo, kad reikalingos 
reformos mūsų kalėjimuose; kalėjimai turėtų būti per
auklėjimo vietovėmis, o ne stūmėjimo į kitas krimina- 
lysteš vietovėmis.

Bet ir to neužtenka.
Turi būti kitokis auklėjimas mūsų mokyklose. Turi 

būti apvalyta mūsų spauda, radijas, kur kriminalistai 
susilaukia didžios pagarbos.

Jei norime, kad sumažėtų kriminalistų skaičius, rei
kia žmonėsna skiepyti kitokia galvosena, reikia pa
miršti, kad doleris yra visagalis; pamiršti tai, kad tas, 

- kuris turtingas, yra garbingas.
..Ir ta, žinoma, neužtenka. Reikia apvalyti mūsų vai

dinęs įstaigas nuo grafterių, kurie yra kriminalistai, o 
niekas daugiau. Reikia apvalyti darbo unijas nuo geng- 
steriu ir raLetierių, kurie taipgi yra kriminalistai.

Mūsų garsusis FBI, užuot gaudęs ir kalinęs nekal
tus, žmones dėl to, kad jie pasisako už taiką, turėtų stoti 
darban ir valyti visuomenę nuo kriminalistų, gengste- 
rįį„. rake tier ių.

Aną dieną sakydamas kalbą New Yorko Liberalų 
partijos kandidatas majoro vietai Halley pasakė: New 
Yorkan ir vėl sugrįžo “Costello gengė.“ Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad toji gengė nebuvo palaužta, nežiūrint 
to, kad pats Costello buvo nuteistas kalėjiman.

Jeigu žinoma, kad “Costello gengė,” jo gengsteriai, 
pradėjo save veiklą, iš naujo, tai kodėl ją nesučiupti?

TAIP, TAIP, mūsų šalyje siautėja kriminalistų go- 
vėdos ir jos siautės, jei padėtis bus tokia, kokia ji yra.

Tos go vedos turi visokius pavidalus. Kriminalistais 
jukuvisijškai teisėtai galime vadinti ir tuos turčius, ku- 
rie-dėl pelno siekiasi mūsų kraštą į karą įtraukti.

^‘Kriminalistais teisėtai galima vadinti ir tuos fa
brikantus, kurie, užuot išpildę darbininkų reikalavimus, 
leidžia milžiniškas sumas pinigų jų streikams ardyti. .

^Norint' sėkmingai kovoti prieš “mažus“ kriminalis- 
tuSįturi būti pradėta kova prieš didžiuosius, nuo pačių 
virSunių. *

'Kvaili tie rėksniai, kurie ramina visuomenę, saky
dami, būk nuteisimu mirtin to ar kita kriminalisto, “pa
mokysime“ žmones, pakirsime kriminalystei pagrindus!

klausomybės netekimo ta 
kryntim.i jau nutekėjo ke
liasdešimt tūkstančių dole
rių. Daugelis mūsų kultū
rininkų kiemsargiais dirba, 
kad kasdiene duoną pelny
tų. kiti pusalkaniai muzėjų 

j archyvuose džiūsta neaprū
pinti aukodamiesi kultūri
niams reikalams., o čia de
šimt vs tūkstančių nueina 
palaikymui to. su kuriuo 
negalima rasti bendro suta
rimo tautos laisvinimo dar
be.”

Kas gi tas šefas, pas kuri 
nutekėjo jau keliasdešimt 
tūkstančių doleriu? Tai po
nas Lozoraitis, ištaigingai 

! gyvenantis Romoie. Pas jį 
i teka doleriai ir jis. turėda
mas ju užtenkamai, atsisa
ko tartis su Vliku “tautos 
laisvinimo darbe.“ Lozorai
tis naudoia Lietuvos vals- 
tvbės pinigus, jam nepri
klausančius. Bet ta pati 
daro ir kiti “vaduotojai,” 

i nors jie nėra šefai.

ALIARMISTAI
Pastaruoju laiku tano 

! pradėta didelė kampanija. 
| žmonėms gąsdinti. Ja va- 
I ro karo troškėiai. Jie sa- I 

' ko: žiūrėkite, Tarvbu Są
junga turi vandenilio bom
ba. na. ir tai sudaro di-

• džiausi pavoju. — bet kada 
> toji bomba gali būti numes-
• ta ant Amerikos miestu .
į Ko ai iie nori šitaip kal
bėdami ir žmones gąsdin
dami? Jie nori, kad būtų

I daugiau skirta pinigų gin- 
klavimuisi. Panašiai nese
niai kalbėjo kongresmana0 
Cole, reikalaudamas, kad 
kiekvieneriais metais būtu 
paskirta po $10,000,000,000 
ginklavimuisi daugiau.

Atsakydamas i tai, Wm. 
Z. Fosteris, aną diena rašy
damas Dailv Workeryie. 
smerkia tokias kalbas ir 
gąsdinimus. Jis sako: Ta
rybų Sąjunga Amerikos 
niekad neužpuls su atome 
bei vandenilio bombomis. 
Fosteris siūlo, kad mūsų 
krašto vyriausybė priimtų 
Tarybų Sąjungos pasiūly
mą nuįstatyminti vandeni
lio ir atomo bombas bei ki
tokius atominius ginklus.

Panašu siūlymą andai 
padarė ir Indijos atstovas 
Jungtinėse Tautose. Jis sa
kė: dar š.i Jungtinių Tautų 
asemblėja privalo pasisaky
ti prieš naudojimą atomi
niu ir vandeniliu bombų 
bet kokiame kare.

APIE KARALIAUČIAUS- 
KALINGRADO LIKIMĄ

Dipukiška Elta paskelbė 
tokį dalyką:

“Iš Vienos gautomis ži
niomis, Sov. Lietuvos laik
raščiai jau kuris laikas 
svarsto dabartinę padėtį 
440,000 vokečių, gyvenan
čiu rusu karinės valdžios 
administruojamoje šiauri
nėje Rytprūsių daly.

“Šie vokiečiai, kaip pa
žymima pranešime, esą au
tomatiškai gavę sovietinę 
pilietybę ir jau 1950 m. pa
sinaudoję savo rinkimine 
teise. Iš tikro tai yra vi
sai ne vokiečiai, bet lietu
viško kilimo šeimos, senie
ji prūsų palikuonys, vokie
čių riterių Ordino prievar
ta suvokietinti.

“Dėl tokiu reiškiniu da
roma išvada apie pasiruo
šima Karaliaučiaus srip 
prijungti prie Lietuvos.“.

Kiek mums žinoma, So
vietu Lietuvos laikraščiai 
tokio klausimo nesvarstė 
ir nesvarsto. Tai yra pasa
ka.

Vakarinio Berlyno majo
ras Ernst Reuter daug pri
sidėjo prie sukėlimo riau
šių Rytiniame Berlyne bir
želio 17 d.

Tuojau po tų riaušių jis 
spaudos atstovams plepėjo, 
kad ateityje galėsią įvykti 
dar didesnės riaušės.

Bet jis to nebesulaukė. 
Šiomis dienomis jis dzievu- 
liui dūšelę atidavė. Benai- 
kindamas komunizmą pats 
save susinaikino.

Įtakingas Lordo Beaver- 
brooko dienraštis London 
Dailv Exprass, turįs apie 4 
milijonus skaitytojų, andai 
pareiškė savo nuomonę, ioe 
dabartinė Amerikos politi
ka diskredituoja pačia 
Amerika, kuomet atmeta
ma bet koks pasiūlymas ei
ti prie derybų ir susitari
mo su Sovietų Sąjunga.

Dabar Anglijos premje
ras Churchillas vėl panau
dojo pasiūlymą turėti kon
ferencija su Sovietų prem
jeru M a lenko vu.

Daugiau ir daugiau bal
su kyla už Amerikos, An- f' f

o-lijos, Sovietų Sąjungos ir

tų Sąjungą ir 
respublikas.

Argi Anglija, 
ja ir kitos Amerikos talki- 

minkės ilgai galės tokią po
litiką toleruoti ir Amerikai 
padėti kiršinti pasaulį?

Pasirodo, kad tarp Ame
rikos ir Anglijos nesutiki- 
m a i visais svarbiaisiais ' 
klausimais didėja.

liaudiškas

Francūzi-

esanti didžiai nu- 
ir pasipiktinus: 
maisto dalinimu.

Laikraštis “Arizona Re
public,” išeinąs Phoenix 
Arizona, patalpino laišku 
savo bendr a d a r b ė s Mrs 
America.

Ji rašo 
stebinta 
Amerikos
Rytų Vokietijos žmonėms.

Ji mačiusi televizijoje, 
kaip nusipenėjusios ir ge
rai pasirėdžiusios rytberly- 
nietės ima maista. Niekur 
nesimatė badaujančių ar 
alkanų žmonių.

Mrs. America pastebi, 
jeigu rusai atsiustų maisto 
Amerikon, tai čia atsirastų 
daug daugiau norinčių 
gauti veltui maisto, negu 
tarp rytberlyniečių.

Malunų darbininkų 
reikalavimas

MONTEVIDEO.—Šiokis 
dienomis buvo susirinlą 
malūnų darbininkai į me
tinę konferenciją. Susirin
kimas praėjo kovingame 
ūpe, kur buvo apsvarstyta 
ir priimta svarbios rezoliu
cijos. Tarp kita ko, konfe
rencija kvietė visas Malū
nų darbininkų federacijai 
priklausančias organizaci
jas paaktyvinti kovą prieš 
karinę sutartį; o dėl nuola
tos kylančio pragyvenimo 
brangumo, buvo priimtas 
reikalavimas pakelti darbo

Ruošiasi tarptautiniam 
kongresui

MONTEVIDEO.— Rug-

UGT vykdomasis komite
tas ir apsvarstė savo meti
nio visuotino susirinkimo 
ruošimą, kuris įvyks rug
sėjo 18, 19 ir 20 dienomis. 
Taip pat svarstė pasiuntjlr- 
mą skaitlingos delegaijos i

SAKO: REIKALAUS KONFERENCIJOS
PARYŽIAUS pranešama, kad Francūzijos vy

riausybė siūlys sušaukti penkių didžiųjų valstybių parei- 
gūfių konferenciją Tolimųjų Rytų reikalams, spręsti.

’^Konferenciją turėtų sudaryti, Paryžiaus nuomone: 
Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija, Kinijos Liau
dies. Respublika, Tarybų Sąjunga ir Francūzija.

—Francūzijos vyriausybė, matyt, nori, kaip nors 
“gražiai” pasitraukti iš Indo-Kinijos karo, besitęsiančio 
jau aštuntuosius metus.

Mes, aišku, manome, jog tokia konferencija būtų 
Sferas dalykas. Tačiau, neaišku mums tai: jeigu Pary
žius tokios konferencijos nori, tai kodėl jis priešinasi 
sudarymui didesnės oolitinės konferencijos Korėjos rei
kalams spręsti. Kinija, Indija, Tarybų Sąjunga Jungti
nėse Tautose, kaip žinia, siūlė, kad į proponuojama poli
tinę konferenciją ieitų ir keletas neutraliu šalių, o Fran
cūzija balsavo prieš tai. Politinė konferencija, mūsų 
nuomone, jei ji būtų didesnė, galėtų išspręsti tai. ką 
Francūzija siūlysianti penkių didžiųjų konferencijai.

JUDĖJIMAS privalo 
EITI PIRMYN

Vilnis rašo:
“Federated Press prane

šimas iš Washingtono sako, 
jog Kongreso lyderiai repu- 
blikonai ir diksikratai— su
sitarė neliesti McCarran - 
Walter įstatvmo busimoj 
Kongreso sesijoj.

“Tam įstatymui priešin
gi dauguma Amerikos žmo
nių.

“Sen. Herbert Lehman su 
kitais 7 senatoriais, taipgi 
kongresmanas E m a n u e 1 
Celler-, su kitais 23 kon- 
gresmanais, įnešė biliu, ku
ris pavaduotų tą nelemtą 
įstatymą.

APIE UNIJAS IR JŲ 
NARIŲ PAREIGAS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Aną diena Amerikos 
Darbo Federacija išmetė iš 
savo tarpo International 
Longs h o re men ’s Asoci ac i j ą 
Ir ne už kairumą ar ką pa
našaus, kas dabar yra ma
doj, o už raketierystę. Pats 
unijos prezidentas yra ap
kaltintas vogime unijos pi
nigu . Buvo įsakyta unija: 
apsivalyti nuo raketierių. 
bet .nieko negelbėjo. Dabar 
ADF organizuos kitą uniją.

“Longshoremenų unija 
tur būt toliausiai nuėjo, bef 
negalima sakyti, kad nėra 
daugiau unijų, kur vieno
kia ar kitokia raketierystė 
pasireiškia. Daugelio unijų 
lyderiai pavirto biurokra
tais, nepaisančiais nariu 
teisių. Susidaro oolitinė 
mašinerija, kuria labai sun
ku paliesti. Jei kas bando 
pakritikuoti, tas tuojaus 
atsiduria už sienų.

“Tokia padėtis unijose 
dažniausiai atsiranda todėl,, 
kad nąriai neaktyvūs. Ne
silanko susirinkimuose, ne
seka savo unijos veikimo, 
neapsiimu į unijos organus. 
Tokiu būdu atsidaro durys 
elementams, kuriems dau
giau rūpi ne unijistų reika
lai, bet pasinaudojimas uni
ja savo interesams.

“Išeitis,, žinoma, ne pa
smerkime unijų, bet unijis
tų susipratime. Tiktai ta
da unijos pagerės, kada 
nariai aktvviau veiks savo 
unijose. Darb i n i n k a m r 
reiktų atsiminti, kad unijos 
vra svarbiausias darbe 
žmonių įrankis apgynimui 
savo interesų. Ir tas įran
kis bus tiek naudingas, 
kiek darbininkai rūpinsis 
juomi. Ypatingai reikia 
saugoti jį, kad kokie spe
kuliantai nepasigrobtų jo 
ir neišnaudotų anti darbi
ninkiškiems reikalams.“

Francūzijos vadovu susi
rinkimą į konferenciją. At
rodo,' prez. Eisenhoweris 
bus priverstas nusileisti.

Mūsų šalies vyriausybės 
užsispyrimas neįsileisti i 
Jungtines Tautas tų šalių 
kuriu nusis t a t v m a s vra 
Amerikos politikai priešin
gas, taingi diskredituoja 
mūsų šąli užsieniuose.

Chiang Kai-šeko atstovo 
pripažinimas visos Kinijos 
atstovu yra didžiausias ab
surdas ir pajuoka žmonijos 
akyse. Jau sukako ketve- v

Pas mus yra tūkstančiai 
vaikų nuo 6 iki 10 metų, 
tikro sviesto neragavusiu 
sako “Arizona Republic” 
bendradarbė. Daugelis Ari
zonos žmonių, negalėdanr 
įsigyti geros mėsos, valgo 
arklieną .

“Mano kraujas verda 
mastant, kaip milijonu ii 
milijonu doleriu vertės 
maistą m e s atiduodame 
svetimiems kraštams, o sa
vo žmonių nepaisome,” bai
gia savo rašinėlį Mrs. Ame
rica. •

Spaustuvių darbininkų 
kova

i MONTF.VIDEO. — Rug- 
j piūčio G d. spaustuvių dar- 
į bininkai buvo streike 24 
valandas, šituo streiku pa
rėmė savo griežtą reikala- 

! vi.mų, kad būtų sušaukta 
! algų pakėlimo taryba. Ry- 
! šium su tuo Darbo minis
tras sutiko šaukti minėtą 

j tarybą, kur bus apsvarsty
ta spaustuvių darbininkų 

i reikalavimai sulyg pragy- 
i vedimo pabrangimu .

2 pus’.-Laisvė (Liberty)- šeštadienis, Spalio-Oct. 10, 1953

ri metai, kai Chiang Kai- 
šekas tupi Formozos saloje 
Amerikos ginklais palaiko
mas, o Washingtone ir po 
šiai dienai jis skaitomas vi
sos Kinijos valdžia.

•

Amerikos vyriausvbėssu
sitarimas su Ispanijos fa
šistiniu diktatorium Fran
co yra kitas skaudus smū
gis Amerikos prestižui.

Kraujageris Franco, iš- 
skerdes šimtus geriausių 
Ispanijos liaudies s ū n ų , 
šiandien susilaukė gausios
pagalbos iš Washingtono. 
Šimtai milijonų dolerių ir 
Amerikos ginklai galės su
stiprinti besibąn.krutuojan- 
ti fašistini režimą.

Mūsų vyriausybė bando 
panaudoti fašistinę Ispani
ją ir pusiau fašistinę Va
karų Vokietiją naujoms 
provokacijoms prieš Sovie-

Prof. Heinkel, kuris Hit 
leriui pagelbėjo . išvystvP 
aviaciją, andai pareiškė, 
jog Sovietų Sąjungą lėktu
vų konstrukcijoje žymiai 
pralenkia Amerika. J

Savo raketiniais' lėktu
vais jie galėtų lengvai pa
siekti Amerikos teritoriją, 
Heinkel tvirtina.

Jis tai sužinojęs iš vo
kiečiu specialistų, kurie da
bar dirbą Rusijos aviacijo
je.

Metalurgiku pusdienio 
streikas

MONTEVIDEO. — Meta-: 
’.orgijos ir mekanikos dar
bininkai savo orianizacijo- 
se—ROMU, SUIMirAPTA 
—nutarė paskelbti rugpiū- 
čio 21 d. pusdienio streiką, 
reikalaujant sušaukti algų 
pakėlimo tarybas. Tą pa
čią dieną įvyks “Boston” 
kine masinis mitingas.

Tekstilės darbininkai 
bruzda

“Naujienos” džiaugiasi 
socialistų laimėjimu Dani
jos parlamento rinkimuose..

Kodėl joms nesidžiaugti, 
žinant, kad Danijos sočiau 
listai yra tokie nat, kaipx 
naujieniniai socialistai, ku
rie taip nekenčia socializ
mo. kaip bulius raudonos 
spalvos.

Gri-kis.

MONTEVIDEO. — “Al- 
pargatas” ir “Ildu“ teksti
lės darbininkai, jausdami 
sunkėjantį pragyv e n i m ą, 
pateikė darbdaviams pra
šymą pakelti darbo mokes
ti iki 1.65 et. už valanda. 
Darbdaviai verkšlena, kad 
mažus pelnus gauną; bet 
darbininkai ryžtasi, jeigu 
reiks, griežtai kovoti už
a 11 y g i n i m o pakeli mrą.

Ragangaudis senatorius Joseph R. McCarthy, repuhli-
konas iš Wisconsin©, savo pažįstamam pristato savo nuo
taką. McCarthy sp savo buvusia pagelbininkc apsivedė 
katalikų bažnyčijoe, dalyvaujant daugeliui milijonierių 
svečių.

Reikalauja paleist Obdulū?
| Barthe
i MONTEVIDEO.— SUIM 
i įmonės metalurgiku komi
tetas pasiuntė Paragvua- 
iaus Teismo tribunolui te- 
’egramą, reikalaudami iš- 

i ’aisvinti tos šalies darbi- 
i ūnku ir liaudies vada Ob- 
i dufio Barthe.i /

/ Streikas “Funsa” fabrike 
' MONTEVIDEO.—šitame 
i gumos apdirbimo fabrike 
I darbininkai, negalėdami il
giau nukęsti kompanijos 

i >a.vivališkumo, rugpiūčio 
I 14 d. išėjo streiką n. Po- 
i licija, gindama fabrikanto 
inteicsiK’ir siekdama pa
laužti /streiką, suarešta\ o 
30 darni ninku.

/(Iš “Darbo“) .
/j ’ t

New Delbi. Indija.—An
glu kalba, leidžiamas laik-
rastis The Times ,of India, 
kaltino Ameriką už “išda
vikišką” taikos trukdymą 
Korėjoje.
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Liudvikas Kondratavičius - 
Syrokomlia 
(130-osioms gimimo mėtinėms)

Rugsėjo 29 d. sukako 130 metų nuo 
įžymaus lenkų poeto-demokrato Liudvi
ko Kondratavičiaus-Syrokomlios gimimo.

L. Kondratavičiaus gyvenimas, jo kū
ryba yra susiję su darbo liaudimi, su 
šviesios ateities liaudžiai siekimu. Poe
tas gimė neturtingo šlėktos šeimoje, 
Minsko gubernijoje. Gyvendamas kai
me, nuo jaunų dienų jis susipažįsta su 
sunkia liaudies būtimi, mato jos išnau
dojimą ir beteisiškumą. Kurį laiką L. 
Kondratavičius mokėsi Nesvyžiuje, o vė
liau Naugarduke. Jis čia anksti susipa- 

jįžį^ta su lenkų literatūra, lenkų ir lietu
vių liaudies dainomis ir pasakomis.

1840 m. poetas pradeda tarnauti ku
nigaikščių Radvilų dvarų valdybos kan
celiarijoje. Čia jis ypatingai ryškiai pa
mato žiaurų baudžiauninkų išnaudoji
mą ir nusiteikia prieš baudžiavinę san
tvarką. Adomo Mickevičiaus ir kitų pa
žangių lenkų rašytojų kūryba taip pat 
padeda susiformuoti demokratinėms po
eto pažiūroms.

1844 m. viename Vilniuje ėjusiame 
žurnale pasirodo poeto eilėraštis — 
“Laiškanešys”, patraukęs visuomenės 
dėmesį. Nuo šio eilėraščio, galima sa
kyti, prasideda kūrybinis L. Kondratavi
čiaus kelias. Jis rašo eilėraščius, poe
mas, dramas, straipsnius, verčia lotynų 
kalba parašytą senąją lenkų literatūrą 
į lenkų kalbą, rašo lenkų literatūros is
toriją.

1852 m. L. Kondratavičius apsigyvena 
Vilniuje, kur išleidžia pirmąją savo ei
lėraščių knygą. Vilniuje gyvendamas,’ 
poetas sukuria didelį pluoštą eilėraščių.

1861 m. L. Kondratavičius aktyviai 
dalyvauja Varšavoje įvykusioje de
monstracijoje prieš carinės patvaldys
tės represijas. Už tai poetas uždaromas 
į kalėjimą.

L. Kondratavičius mirė 1862 m. Vil
niuje.

Savo kūryboje L. Kondratavičius ap
dainavo liaudies buitį, jos troškimus, 
jausmus, jos mintis. Viename savo eilė
raščių poetas sakosi, kad “ne jis dai
nuoja — liaudis dainuoja”, kad ji įkve
pia jo kūrybą. Jo daugumos kūrinių he
rojus — paprastas, išnaudojamas vals
tietis, kurį poetas vadina savo broliu, 
kuriam jis jaučia gilią užuojautą. Jo ar
timumas liaudžiai, meilė jai ryškiai at
sispindi eilėje geriausių poeto kūrinių. 
Eilėraštyje “Vargšas strazdas” poetas 
parodo poną, kuris tyčiojasi iš vargšo 
berniuko, iš valstiečių nelaimių. Eilė
raščiai “ĮKaimo smuikininkas”, “Girtas 
varguolis”, “Kaimo mokykla” ir kiti at
sileidžia vargingo gyvenimo vaizdus, 
yra' persunkti meile išnaudojamiesiems.

L. Kondratavičius savo kūryboje pa
sisako prieš baudžiavą, prieš išnaudoto
jus. • Eilėraštyje “Valstiečių išlaisvini
mas” ir kituose jis griežtai pasmerkia 
lenkų šlėktų pastangas išlaikyti bau
džiavą. L. Kondratavičius eilėraštyje 
“Tvarkingas žmogus” išjuokia dvasinį 
šlėktos, išnaudotojo skurdumą, jo men
kumą. Kitame savo kūrinyje “Lėlė” 
poetas, parodydamas baudžiauninkų ir 
ponų santykius, atskleidžia grobšišką, 
žiaurią išnaudoto jų moralę ir kraštuti
nai skurdų niekinamo baudžiauninko li
kimą.

L. Kondratavičiaus, kaip ir daugelio 
įžymiausių Lenkijos rašytojų, gyvenimas 
ir kūryba yra glaudžiai susiję su Lietu
va, jos liaudimi.

L. Kondratavičiaus kūryboje žymią 
vietą užima lietuviškoji tematika. Dau- 

. gelis jo eilėraščių yra skirti engiamai 
^lietuviiį darbo liaudžiai, apie kurią jis 

atsiliepia gražiausiais žodžiais. Lietuvo
je jis visų pirmiausia mato paprastus 
žmones, kuriuos vadina savo sermėgė
tais broliais ir tik kurių aplinkoje jau
čiasi esąs savas. Tik jiems, brangiemš 
sermėgėtiems broliams, jis savo dainą 

ir širdį atiduoti gali. Viename iš savo 
eilėraščių poetas išreiškia troškimą, kad 
skurdžioje, šiaudais dengtoje trobelėje 
lietuvis išgirstų jo paprastą dainą ir ją 
pripažintų sava. Savo eilėraščiuose L. 
Kondratavičius su meile iškelia lietuvio 
baudžiauninko dvasinį kilnumą.

L. Kondratavičius savo kūryboje dide
lį dėmesį skiria lietuvių tautos praeičiai, 
lietuvių tautos kovoms prieš kryžiuo
čius. Savo žinomoje poemoje “Margis” 
jis pasakoja apie beribę lietuvių liaudies 
meilė savo tėvynei, dėl kurios laisvės ne
pasigaili gyvybės nei seniai, nei moterys, 
nei vaikai.

L. Kondratavičiaus eilėraščiuose 
skamba motyvai lietuvių liaudies dai
nų, kurias jis mylėjo ir gerai pažino.

Įžymaus lenkų poeto-demokrato kūri
niai galia anksti pradėti versti į lietuvių 
kalbą. 1882 n\ išspausdinta pirmą 
kartą poemos “Margis” pradžia. L. Kon
dratavičiaus kūrinius vertė P. Arminas- 
Trupinėlis (“Piastų duktė”, “Kaimo mo
kykla”), St. Dagilis, P. Vaičaitis, L. Gi
ra ir kiti. Reikia tikėtis, kad Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės galės lietuvių 
kalba susipažinti su visais geriausiais 
draugiškos Lenkijos įžymiojo praeities 
poeto kūriniais.

Šalia kūrybos kitų įžymiųjų lenkų po
etu A. Mickevičiaus, J, Slovackio, L.C 7 7 .7

Kondratavičiaus kūryba savo demokra
tiškumu ir patriotiškumu yra artima ir 
brangi šiandieniniam skaitytojui. Jo ap
dainuota liaudis, nusimetusi išnaudoto
jų jungą, šiandien kuria šviesų ir Ihisvą 
gyvenimą.

Br. Raguotis, 
, V. Kazakevičius

Mirė žymus vokiečių 
rašytojas F. Wolf

Spalio 5 dieną Berlyne mirė žymus vo
kiečių rašytojas Friedrich Wolf, sulau
kęs 65 metų amžiaus.

Wolf iš profesijos buvo gydytojas, ta
čiau jis ėmėsi plunksnos ir rašė,— rašė 
noveles ir scenos veikalus, daugiausiai 
dramas.

Iš viso jis parašė 15-ką scenos veikalų 
ir penkias noveles. Jo vienas veikalų 
buvo plačiai žinomas ir Amerikoje, tai 
“Professor Mamlock.” Pirmiau šis vei
kalas buvo pastatytas teatre anglų kal
boje pas mus, o vėliau jis buvo įfliniuo
tas ir rodytas amerikiniuose kino teat
ruose.

“Professor Mamlock” -vaizdavo tai, 
kaip naciai žiauriai persekioja gydytojus 
tik dėl to, kad jie žydų tautybės.

Friedrich Wolf buvo griežtas anti-fa- 
šistas. Kai Hitleris pasigrobė galią Vo
kietijoje, jis pasitraukė j užsienį: gyve
no Skandinavijos šalyse, Jungtinėse 
Valstijose, Tarybų Sąjungoje.

Išlaisvinus Vokietiją, kai Rytų Vokie
tija susiformavo į valstybę, rašytojas 
Wolf nuo 1949 iki 1951 metų buvo vo
kiečių ambasadorium Lenkijoje, bet dip
lomatinis darbas jam nepatiko; jis iš ten 
pasitraukė, grįžo Rytų Vokietijon ir vėl 
ėmėsi rašytojavimo.

Julius Janonis rusų 
kalboje

Proletarinio lietuvių tautos poeto Ju
liaus Janonio poezija 1952 metais buvo 
išversta į rusų kalbą ir išleista Vilniuje. 
O šiemet toji poezija buvo išleista rusų 
kalboje Maskvoje.

Maskvos Pravdoje kritikas Stepanas 
Ščipačiovas labai gražiai apie Janonio 
kūrybą atsiliepia. Tarp kitko kritikas 
sako, kad Janonio eilėraščiai, “kupini 
neapykantos pavergėjams ir didžiulės 
meilės darbo žmonėms, jaudina ir mūsų 
šiandieninį skaitytoją.”

Apie mūsų meninę 
veiklą

Gauname laiškų ir asmeniškų užklau
simų apie tai, kas daroma mūsų meni
nėje veikloje, kodėl yra taip, o ne kitaip? 
Daroma mums pastabų.

Vienas mūsų veiklių meno srityje dar
buotojų rašo, kad sąlygos, — gyvenimo 
ir darbo sąlygos,— neleidžia jam dabar 
plačiau darbuotis, neleidžia net laikraš
čiui straipsnio-kito parašyti. Tarp kitko 
jis žymi:

“Kaip atrodo, tai ir kitur mūsų meni
nė veikla neina per geidaus i a'. Dar nieko 
negirdėjau iš mūsų spaudos ir iš LMS 
sekretoriaus, kaip išėjo skelbtas scenos 
veikalų rašymui konkursas. Na, o jau 
spalis. Matomai, iš paties LMS centro 
tam darbui permažai dėmesio kreipta.”

Dėl Petro Krapo poemos tas pats au
torius rašo, kad jis ją skaito, “bendras 
kalėjimo Vaizdas geras,” tik jam atrodą, 
kad esą pasikartojimo.

*

Taip,- mes jau įžengėme į spalio mėne
sį, tačiau neatrodo, kad nors viename 
mieste būtų buvę pradėtas rudeninio se
zono platesnis darbas. Chorai, tiesa, čia 
ir ten pasibrėžė darbui programas, New 
Yorke grupė vaidintojų mokosi neilgą 
veikalą “Geriau vėliau, negu niekad.”c. 7 V J

Tai ir viskas.
Reikėtų apie tai rašyti, reikėtų liesti 

mūsų veiklos pliusus ir minusus.
Mes turime laikraštyje meno ir lite

ratūros skyrių, — kam jis? Reikia į jį 
rašyti, reikia diskusuoti tai, ką kur ga
lime daryti. Tik tokiu keliu eidami, ga
lėsime ką nors didesnio ir rimtesnio at
siekti.

O veikti reikia!

NEUŽTARNAUTAS
LIAUPSINIMAS

“Laisvės” š. m. nr. 193, matomai la
bai susijaudinęs A. Bimba sušunka: 
“Valio, artistai” ir visiems “liaudiškos 
muzikos” gerbėjams sako:

“Nusiimkime kepures ir pasveikinki
me operos dainininkę Helen Traubel!” 
Už ką jai ta “liaudis” turi lenktis? Kuo 
ji jai nusipelnė? O gi va kuo: “Ji. suki
lo prieš ‘kietakakčius’ iš Metropolitan 
Opera House”. Tik, žinoma, tasai “su
kilimas” nenuvedė ją “ant barikadų”, o 
tik į saliūninius kabaretus, naktinius 
kavuarus, kuriuose renkasi daugiausia 
visokie naktiniai paukščiai : turtingi 
nuotikių ieškotojai, aferistai, kekšės, ra- 
ketieriai ir kiti tokie, kuriems doleriai 
į kišenes plaukia be jokio darbo, ir ku
rie tuos dolerius gali saujomis be ato
dairos mėtyti! Kalbamoji dainininkė 
nuėjo iš operos į tuos rafinuotus saliū- 
nus dainuoti ne kokių nors augštų mo
tyvų vedina, ne dėl “liaudies dainų” mei
lės, bet nusivijo dolerių krūvą! Tai va 
kur to “sukilimo” pagrindas! Mat, dai
nuodama kabaretuose ji per savaitę už
dirbs daugiau, negu operoje per visą se
zoną. Turtingus kabaretų patronus jų 
bosai seniau jaudindavo nuogų mergų 
pozavimais, o kai dabar miesto vyriau
sybė tokias “programas” užgynė, kaip 
nemorališkas, tai jie bando j savo šutves 
sutraukti daugiau mene ar muzikoje 
prasisiekusius artistus ir jais pavaduoti 
burleskinį repertuarą.

Kokia gi muzika kabaretuose puoselė
jama? Gal “liaudiška”, kaip teigia A. 
Bimba? Visai ne: ten vyrauja dziaziš- 
ka kakofonija, kuri gali patikti tik apy
girčiams iškrypėliams. Ten išgirsi tik 
kokį nors “Wugi-Bugi”, “St. Louis 
Blues”, ar ką į tai panašaus. O d. Bim
bą, regimai, džiazu susižavėjęs sako: 
“G-erai, kad Miss Traubel pasipriešino 
šitam binginiam nonsensui (operai ir 
klasikinei muzikai — N.). Gerai, kad 
ir kiti operos artistai pasisakytų už 
liaudišką, populiarišką muziką”. Kitaip 
sakant: visi geresnieji šio krašto daini
ninkai, — meskite operą bei rimtų kon
certų sales ir eikite į “pop.uliariškas vie
tas”, į kabaretus, o mes, “nusiėmę kepu
res”, bėgsime paskui jus, jums plosime 
ir šauksime valio!

P-lė Traubel, nueidama iš operos į ka
baretus, padarė žingsnį ne augštyn, bet 
žemyn. Ji nusileido iki “populiariškų 
interteinerių”, kurių yra tūkstančiai; ji 
pažemino savo- talentą. Dalis komerci
nės spaudos peckelių, kurie visur mato 
ir remia tik praktišką biznį, pelną, ją už 
tai giria, bet visi įžymesnieji menininkai 
—smerkia! Noroms ar nenoroms jai 
teks susiartinti su tais “interteineriais”, 
kurie rimtą muziką ir operą pajuokia, 

kaip egzaltuotą, nesuprantamą meną, o 
kelia į padanges t. v. “populiarų”, džia- 
zinj disonansą? Pavyzdžiu gali būti kad 
ir E. Pinz'a ir L. Melchior, kurie nuėjo 
iš operos į filmus, televiziją, operetes ir 
kabaretus. Jie yra verčiami — už pini
gus — dainuoti, “arijas” su komedinin- 
ku W. Duranty ir kitais “populiariais” 
vodevilistais. Sakoma, jei kas paduoda 
velniui vieną pirštą, tai vėliau netenka 
ir visos rankos. Teks ir p-lei Traubel 
dalyvauti tokiose “programose”, kur 
bus pašiepiama visa tai, ką ji seniau die
vino !

Norėtųsi A. Bimbą paklausti: ką ben
dra turi džiazas su švaria, pagarbia 
liaudies muzika, kuria gėrisi kiekvienas 
muzikos adoratorius? P-lės Traubel pa
sirinktas kelias nėra girtinas; jis tik 
labai ryškiai parodo, kaip lengvai dole
riais nuperkama įžymesnieji Amerikos 
meno talentai. Jeigu kalbamoji daini
ninkė būtų nuėjusi liaudies dainas dai
nuoti į kokią nors populiarę, kiekvienam 
prieinamą salę, aš irgi jai šaukčiau va
lio ir nusiimčiau prieš ją kepurę. Bet 
sekti ją į kabaretą — ne!

Taigi A. Bimbos, patarimu nežadu pa
sinaudoti ; nemėgstu ne tik žviegiančio 
džiazo, bet nekenčiu ir visos kabaretinės 
aplinkos!

Neklasikas.

Trumpai
Sekamą mėnesį sukaks 60 metų, kai 

mirė žymus rusų kompozitorius Čaikov
skis. Tas įvykis toje šalyje bus plačiai 
atžymėtas.

Žymusis amerikiečių rašytojas Ho
ward Fast parašė novelę apie Sacco ir 
Vanzetti. Ji pavadinta: “The Passion 
of Sacco and Vanzetti. A New England 
Legend.” Išleido Blue Heron Press, New 
Yorke. Kaina $3.00.*

Netoli Romos, Italijoje, mirė Virgilio 
Lazzari, dainininkas, sulaukęs 66 metų 
amžiaus. Jis yra dainavęs newyorkiškė- 
je Metropolitan Opera kompanijoje; tu
rėjo tvirtą boso balsą.

Metropolitan Operos, Associacijai arba 
kompanijai šiemet sukanka 70 metų am
žiaus. ,

* ' ’ i ' •

Rytų Vokietijos vyriausybė apdovano
jo pirmos rųšies premija vokiečių rašy
toją Lion Feuchtwanger, kuris gyvena 
Kalifornijoje. Feuchtwanger yra anti
fašistas. 1932 metais jis buvo priverstas 
pasitraukti iš Vokietijos dėl hitlerizmo. 
Per tūla laika buvo internuotas Prancū
zijoje 1940 metais. Po to atvyko į Ame
riką. Su premija, su pažymėjimo raštu, 
rašytojas gaus 20,000 vokiškų markių 
dovana. *

Maskvoje Filharmonijos Draugija šį 
rudenį, sekamą žiemą ir pavasarį duos 
300 simfoninių koncertų.

*
Mūsų scenos mėgėjai nekantriai lau

kia clramų-komedijų kontėsto pasekmių. 
Kontestą paskelbė LMS Centras. Jis 
baigėsi su š. m. rugsėjo 30 d. Jie trokš
ta gauti naujų veikalų vaidinimui.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Italijos seimas reikalauja 
visos Triesto žemės

Roma. — Italijos seimas 
293 balsais prieš 200 užgy- 
rė premjerą G. Pellą su jo 
pareiškimu, jog visa Tries
to žemė turi būti prijung-- 
ta Italijai. Tiktai komu-., 
nistai, kairieji socialistai ir • 
keletas kitu balsavo prieš." 
Pellą.

Pella savo kalboje prisi-' 
minė, kad Sovietų premje
ras Malenkovas neseniai 
pareiškė draugiškumą Ita
lijos žmonėms. Taigi; ir 
Pella sakė, “mes tokius pat 
jausmus pareiškiame S07. 
vietų žmonėms.”

(Jugoslavijos prezi d e n - 
tas Tito irgi savinasi Tri
esto žemę, apart paties TrK, 
esto uosto, kuris, pasak Ti? 
to, turėtų būti paverstai 
laisvu tarptautiniu mies
tu.)

Paštas ketina pabrangini / 
laikraščių siuntinėjimą /

Chicago.—Gene rali s pas- 
tų .viršininkas A. E. Sum
merfield sakė Inland Press 
laikraščių leidėjų suvažia
vimui, kad prezidento Ęį- 
senhowerio valdžia reika
laus “vidutiniai pakelti 
kainas” už laikraščių bei 
žurnalų siuntinėjimą. Nes 
dabar paštinė valdyba turL 
440 milijonų dolerių nuo
stolių per metus. O jeigu 
bus taip pabrangintas laik
raščių siuntinėjimas, tai 
pašto nuostoliai pusiau su- 
mažėsią.

Lenkijos darbo žmonių 
laimėjimai

VARŠUVA. — Lenkijos 1 
telegramų agentūra prane
ša:

Vykdydami savo įsiparei
gojimus, Lenkijos pramo
nės įmonių kolektyvai ga
mina produkciją viršų nT 

! plano. Rugsėjo mėnesio prai“ 
džioje gerus rezultatus pa-'' 
siekė Lodzės miesto March-, 
levskio vardo medvilnės aū-“ 
dimo fabriko kolektyvas? 
Nuo šių metų pradžios fa-' 
brike pagaminta viršum 
plano milijonas metrų aū-' 
diniu. Apskaičiavę savo ga-* 
limybes, fabriko darbinin
kai nutarė iki metų pabai
gos pagaminti viršum pla- 
no dar pusę milijono metrų-,, 
audinių. ‘

Jūsų laivo “Bytom” įgula,’ 
iškvietusi lenktyniauti visų 
Lenkijos prekybos laivų" 
įgulas, jau įvykdė metinį 
pervežimų planą.

“Už Dievą ir tėvynę” 
pamačius

MONTEVIDEO, Uruguay. — Š. m. 
rugpjūčio 8-tą d., ULC-tro patalpose, St. 
Rasikui režisuojant tapo perstatyta isto
rinės reikšmės drama: “Už Dievą ir Tė
vynę”. Dramos autorių—gaila—negali
me paminėti, nes išlikusi knygelė jau be 
viršelių.

Ši drama turėjo labai aktualios reikš
mės, kuomet mūsų artistai ją suvaidino 
pirmu kart, jau bus dvidešimt metų at
gal. Ji vaizdžiai demaskavo tuomet 
siautėjusį fašistinį režimą mūsų Lietu
voje, o kartu parodė komunistinių idėjų 

■plitimą mūsų kaimuose, miestuose ir ka
riuomenėje. Dramoje “Už Dievą ir Tė
vynę” pavaizduojama ir kunigijos rolė 
prieš darbo žmogų; parodoma kaip jie 
per sufanatizuotas davatkėles ir per išpa
žintį šnipinėja ir žinias perduoda tiesiog 
žvalgybos viršininkui.

Tačiau, ši drama nėra nustojusi savo 
reikšmės nė šiandieną, kuomet fašisti
niai likučiai, išsidraikę po visą pasaulį, 
begėdžiai!ja, sakydami, kad tų laikų 
Lietuvos santvarka buvusi pati pavyz
dingiausia, pati demokratiškiausia pa-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Flower Hospital, New 
Yorke, Babette Hope Cal-Z, 
vert laike gimimo buvo tikė
tai 24 uncijų. Ją paguld&i,; 
inkubatoriun ir tikisi, kad 
ji išaugsianti visai normaliu ' 
kūdikiu.

3 pusi.—Laisve (Liberty)— šeštadienis, Spalio-Oct, 10, 1953



' ANTANAS A. DAUKŠA Lehman-Celler bilius "Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ” PAMAČIUS

Mirtis ir laidotuves 
progresyvi© lietuvio

Grand Rapids, Mich. — 
Spalio 2-rą dieną G r a n d 
Rapids, Michigan, progre
syviai lietuviai atsisveikino 
su geru, draugišku kaimv- 
nu, Antanu Daukša. Po 
tinkamų ceremonijų velio
nio Daukšos palaikai tapo 
palaidoti Laisvose Lietuvių 
Kapinėse Grand Rapids’e.

Ne tik Grand Rapidse, 
bet aplamai Vidurvaka- 
rjuose, Antanas Daukša 
buvo daugeliui pažįstamas. 
Jį visados galėjai matyti 

.( pažangių i ų organ i z a c i j ų 
konferencijose, unijos mi
tinguose ir visur, kur tik 
ėjo kovos už pagerinimą 
darbininku būklės, v

Pradžioje liepos mėnesio 
drg. Daukša pradėjo nebe
si jausti gerai. Buvo pri
verstas apleisti nuolatini 
darbą ir pasiduoti po gydy
tojo priežiūra. žmona, duk
terys ir sūnus dėjo viltis 
ant gydytoju ir laukė pa
sveikimo. Bet paskutinio
ji širdies ataka paguldė ši 
garbingą lietuvių liaudies 
sūnų šių metų rugsėjo 29 
dieną. Nors draugė Dauk
šienė ir vaikai dėjo despe
ratiškas pastangas, užpul
tas smarkios atakos Anta
nas nugabentas ambulansu 
ligoninėn, bet niekas negel
bėjo — jis mirė ta pačia 
dieną neatgavęs sąmonės 
po paskutiniosios atakos.
šeima įvertino 
jo pasidarbavimą

Netekusi savo mylimo gy
venimo d r a u g o, O n u t ė 
Daukšienė pilnai išpildė jo 
reikalavimą: Antanas A. 
Daukša palaidotas laisvai 
Laisvose Grand Rapids Ka
pinėse, prie kurių įkūrimo 
pats buvo prisidėjęs.

Į laidotuves drg. Dauk
šienė pakvietė iš Chicagos 
kalbėtoja ir dainininkes at
likti tinkamas ceremonijas 
prie velionio karsto.

Po laidotuvių graborius, 
varde draugės Daukšienės 
ir velionio vaikų, pakvietė 
visus dalyvius, kurių buvo 
stebėtinai daug, susirinkti) 
Liet. Sūnų ir Dukterų sa
lę,. kur visi buvo pavaišinti 
gardžiais užkandžiais.
Biskis iš velionio

< biografijos
Prie velionio Ant. Dauk

šos karsto grabo riaus Bar
to šermeninėje gedulingas 
dainas padainavo cicerietės 
dainininkės Kastanciia Sta
nevičienė ir A. Dočkienė. 

-Kalbą koplyčioje, angliš
kai, pasakė “Vilnies” re- 

- diktorius L. Jonikas. Jis 
kalbėjo ir kapinėse — lie- 

• tuviškai. Iš jo kalbos ir iš 
e informacijų drg. Onos 

Daukšienės bei velionio 
, brolio Valterio, sužinojome 
. nors fragmentus iš velio

nio biografijos. Jie yra se
kami,:

Antanas Daukša paėjo iš 
skaitlingos šeimos. Gimęs 

<’ Stulgių parapijoje 1886 m., 
jis buvo vienas iš devynių 
vaikų Daukšų šeimoje — 3 
broliai ir 6 seserys.

Aišku, pabaigoje praeito 
/ Šimtmečio, po rusų caro 

valdžia, Lietuvos valstie
čiams trūkdavo duonutės. 

.Jaunutis Antanas, vietoie 
lankyti mokyklą, buvo pri
verstas apleisti g i m t i n ę 
gūžtą ir keliauti, šimtus 
mylių į Rusijos gilumą, kad 
užsidirbti duonos kąsnį.

■; Neradęs Rusijoje ko ieš
kojo—skalsaus duonos kąs
nio— Antanas atvyko pas 
brolį Valterį į J. V. 1906 m.

... Ne rožėmis klotas buvo 
velionio Daukšos gyveni
mas ir palaimintoje Ame

rikoje. Jaunutis lietuvis - 
valstietis atvykęs į “aukso 
šąli” pirmiausiai atsidūrė 
Chicagos rytiniame krašte 
—Pullman. Gavęs darbą 
vagonų gamybos įmonėje, 
greitai susinažino su ku- 
kia žemaituke Onute Šim- 
kmte ir sukūrė šeimyniška 
židini Chicagoje apie 1906 
metus.

Nuo to laiko prasidėjo 
velionio Antano progresy
via etapas. Pilnai isitikines. 

j k'id nao-erinjmas darbinin- 
j kn būklės remiasi ant or- 
| o-nnizaeiios — pirmiausiai 
'ant darbo uniios, o paskui 
ant mobilizavimo sveturai- 
mių amerikiečių, — Anta
nas visa savo energiją ir 
savamokslio gabumus pa
šventė. kad anleisdamas sa 
vo nasirinkta tėvyne Ame- j 
rika paliktų ia, geresniame 
stovvje, negu rado čia at
vykdamas be biskio pusšim
tis metų atgal.
Laidotuvės !

Spalio 2-ra buvo penkta
dienis. darbo diena. Iš va
karo daugelis gal pamanė: 
darbo diena, oras labai 
karštas —.mažai susirinks 
i Antano Daukšos laidotu
ves. Bet...

Dar prieš antrą valanda 
Bartos šermeninė jau buvo 

i pilnutėlė velionio Daukšos 
| giminių, pažįstamų ir kai
mynu. Didelė dalis šerme
nų dalyvių buvo ne lietu
viu kilmės piliečiai.

Lvgiai antra valanda pe
nint, vargonams oroiant 
liūdnas šermenų melodijas, 
cicerietės dainininkės Sta
nevičienė ir Dočkienė su
dainavo pora tedulo dainų. 
Jas pasekė “Vilnies” redak
torius L. Jonikas trumpa 
kalba (angliškai) apie ve
lionio gyvenimą ir darbuo

se ir pakvietė — varde šei
mos — visus dalyvauti lai
dotu vė«e Laisvose Grand 
Ranids T dėtuvių Kapinėse, i 

Ilgas karavanas išsitiesė 
nuo Bartos koplyčios į Lais
vas kapines.

Prie kano cicerietės dai
nininkės sudainavo dar po
ra gedulo dainų ir L. Jo
nikas trumpai pakalbėjo 
apie velionio Daukšos nu
veiktus darbus (lietuviš
kai).

Pasibaigus laido tuviu ce- 
rpmoni joms, gr a b o r i a u s 
Barto sūnus, varde našlės 
ir kitu artimųjų giminiu, 
pa kvietė visus sugrįžti i 
I .ietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos svetainę. Ten 
šermenų dalyvius draugiš
kai pavaišino gardžiais už
kandžiais draugė Dauk
šienė.

Po viso to, susigraudinu-, 
si ir nuliūdusi, našlė On</ 
Daukšienė, apdova n o j u s i 
dienraščius “Vilnį” ir 
“Laisve,” kuriem tiek daug 
dirbo jos mylimas draugas 
Antanas, prašė šių žodžiu 
rašytoją padėkoti visiem-, 
kas tik kuo nors prisidėjo 
nrie jos ir jos šeimos su
raminimo šioje tragiškoje 
valandoje.

Nuo savęs galiu tik palin
kėti draugei Daukšienei, 
ios dukrelėm, sūnui, anū
kam ir kitiem artimiesiem: 

Neliūdėkite! Mirtis yra 
taipjau natūrali, kaip ir gi
mimas. Nors gaila netekus 
gero šeimos nario ir pro- 
"resvvio darbuotojo, bet 
laikas užgydys širdies žaiz
da. O tuo tarpu, įvertin
dami šviesią atminti velio
nio Antano Daukšos, už- 
pildykime io paliktą spra
gą padvigubinta energija- 
darbuodamiesi už šviesesnę 
ateitį darbininkijai visame 
pasaulyje. Kaimynas
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Naujas imigracijos aktais 
pavadavimui McCarran-

Walter įstatymo
Rugpjūčio 3, šiemet, se

natorius Herbert Lehman, 
New Yorko demokratas, 
taipgi kongresmanas Ema
nuel Celler, irgi New Yor
ko demokratas, įnešė bilių, 
kuris pravestas įstatymu 
atmestų McCarran - Walter 
įstatymą, skaudžiai liečian
ti sveturgimius ne tik ne- 
niliečius, bet ir piliečius.

Sykiu su sen. Lehmanu 
pasirašė bilių 7 senatoriai, 
taipgi su kongresmenu Cel- 
leriu pasirašė kiti 23 Atsto
vu Buto nariai.

Kaip blogas vra McCar
ran. - Walter įstatymas, ga
lima spęsti iš to, kad pre
zidento Trumano paskirta 
komisija io tvrinėiimui ir 
pravedimui viešo apklausi
nėjimo vienbalsiai jį pa
smerkė ir ragino tuojau jį 
atšaukti arba naujai per
rašyti.

Prezidentas Eisenhower, 
kiiip irbuvusis prezidentas 
Truman, išstojo prieš ta 
istatvma. ragino' jį atšauk
ti,’ nat^isvti.

Ne dešimtys, bet šimtai 
i va iriu organizacijų laike 
apklausinėjimo reikalavo jo 
atšaukimo.
Kas pasirašė no bilium?
Po kalbamuoju bilium pa

sirašė šie demokratai sena
toriai: Herbert Lehman, 
Hubert H. Humphry, — 
Minne«oMs: John O. Pas
tore ir Theodore Green — 
Rhode Islando: James Mur
ray — Montanos: John F. 
Kennedy — Massachusetts; 
Warren Magnuson — Wa
shington©. jr Wavne Morse 
— Oregono, buvęs republi- 
ko-nas, dabar nepriklauso
mas.

Kounresmanai demokra
tai .nasiraše šie:

Emanuel Celler. Frankin 
D Roosevelt. Svdnev A. 
Fine. Louis B. Heller, 
Abraham Muter. Arthur 
Klein. Leo W. O’Brien, John 
J. Roonev. Ene-ene J. Ke- 
o<*h. Alfred D. Sieminski, 
J a mes D e 1 a n e v. Tsadore 
Dillinw. Lester Holtzman, 
Mrs. Edna Kelly — New 
Yorko demokratai; Tho
mas J. Lane — Massachu
setts demokratas: Peter 
Rodino. Jr.. Hugh J. An- 
nonzio, Charles R. Howell 
—New Jersey demokratai; 
Thaddeus M. Machrowicz. 
Louis C. Rabaut — Michi- 
o-an. demokratas: Herman 
M. Eberharter—Pittsburgh, 
Pk demokratas; Erai Chu- 
doff — Pennsylvania demo
kratas ; Samuel W. Yorty— 
Californijos demokratas, ir 
Barret O’Hara, Chicago, 
III., demokratas.

Sužymėjome čia jų var
dus. kad veikiant už biliaus 
oravedimą žinotumėt, prie 
ko kreiptis, norint jų pa
ramos — .mitinguose daly
vavimo ir tt.
Kas gero yra tame biliųje7

Bilius reikalauja Imigra
cijos Depastmentą atskirti 
nuo Justicijos (policinio) 
department©.

Pagerinti deportavimo 
tardymus.

Atimti pilietybę būtų ga
lima tik už klastas jr dide
lius prasikaltimus.

Visi išgyvenę ne mažiau 
20 metų Amerikoj nebūtų 
galima deportuoti, jei pa
tys nenori išvažiuoti.

Panaikintų diskriminaci
ją {leidžiant Amerikon nau
jus imigrantus, nustatytų 
kvotas neatsižvelgiant i 
tautybę ar rasę.

Geriau apibūdina, kas 
subversyvus ir kas ne.

Yra šiame biliuje daly
kų, kurie reiktų gerinti, 

bet abelnai imant tai yra 
geras bilius, ypatingai pa
lyginus jį su dabartiniu 
imigracijos įstatymu.

Wą daryti už jo 
p ra vedimą?

Šis bilius dabar yra Ju
diciary Committee rankose. 
Pirmiausia reikia reika
lauti komiteto, kad praves
tų viešą biliaus apklausinė
jimą.

Judiciary komitetų pirmi
ninku. vra William Tan- 
ger. Rašvti iam reikia:

Hon. William Langer, 
Chairman Senate Judicia
ry Committee, Washing
ton, D. C.

Atstovų Buto komiteto 
pirmininkui reikia rašyti:

Hom. Chauncey W. Reed, 
Chairman House Judiciary 
Com m i ttee, Washington, 
D. C.

Tie biliai pagal numerius 
yra: S. 2585 ir H. R. 6820.

Šiuo tarpu svarbiausia 
vra pravesti apklausinėji
mą.
Ką daugiau daryti, kad tie 

biliai būtų pravesti?
Raginti savo senatorius 

ir kongresmanus, kad jie 
stotų už tuos bilius. Ra
ginti galimą laiškais arba 
vizitu, ypatingai kada jie 
yra namie, ne Kongrese.

Ruošti masinius mitin
gus tam tikslui.

Pravesti rezoliucijas už 
tai draugijų susirinkimuo
se.

Kviesti tan darban visus 
žmones, kurie tik nori ge
resnių imigracijos įstaty
mų. O visi žmonės, kurie 
kiek nors nusimano apie 
McCarran - Walter įstaty
mą, nori jo atšaukimo ar 
bent pakeitimo.

Raginti pavienius veikti, 
rašinėti savo kongresma- 
hams už tų bilių pravedi-

1 mą. *
Veikti visais galimais, 

prieinamais būdais, kad tie 
biliai būtų apklausinėti ir 
pravesti.

Pasilaikykite šias infor
macijas ir kitiems suteiki
te.

Lietuvių Komitetas
Gynimui Sveturgimių

binghamtonTn. y.

(Tąsa iš 3-Čio pusi.) 
šaulyje; kuomet, čia atsibaladoję jėzui
tai, užsiiminėja šnipinėjimu ir skundais 
pažangaus judėjimo, lygiai kaip anais 
laikais Lietuvoje.

Įdomu prisiminti ir 'tai, kaip tų laikų 
revoliucionieriai drąsiai stodavo prieš 
fašistinius teismus, kalėti arba—mirti. 
Ėjo jie mirti gailėdamiesi tik to, kad ne
matys gimstant darbininkų ir valstiečių 
santvarkos, dėl kurios jie kovojo.

Šiam vaikalui suvaidinti reikėjo net 
aštuoniolikos artistų. Čia įėjo toki įvai
rūs lietuviškos visuomenės typai kaip: 
prokuroras, teisėjas, žvalgybos viršinin
kas su savo padėjėjais, kunigas su savo 
davatkom ir “gaspadine”, komunistai 
veikloje ir teisme, ubagai ir 1.1.

Suprantama, kad tokios svarbos dra
mai suvaidinti, režisorius ir artistai tu
rėjo įdėti daug pastangų. Prisiėjo jiems 
iššaukti publikoje tokius jausmus kaip 
kerštą, juoką, ašaras... Ir visa tai, jiems 
pavyko kuo puikiausiai.

Dramoje vaidinę asmenys yra šie: J. 
Kibirkštis, R. Diktaraitė, D. Žuklevičiū- 
tė, A. Valionienė, A. Ragauskas, I. Juo
dis, V. Leviška, L. Abračinskas, J. Trin- 
skis, S. Žaibą, J. Mikoliūnas, R. Valio
nis, O Anilionis, A. Matonis, B. Bereikis.

Kaip matome, čia prie senų, patyrusių 
artistų yra ir jaunuolių. Nekurie jų, 
gal pirmą kartą scenoje, bet nė kiek ne- 
silpniau vaidino už senuosius. Štai, jau
nuolė D. Žuklevičiūtė,—Dvilienės rolėje, 
—ji pilnai pagavo ir užvaldė mūsų pub
likos domę, iššaukė pasigailėjimą tam
siai kaimo moterėlei, besiderančiai su 
kunigu dėl kainos už jos vyro palaidoji
mą. štai jaunuolė I. Diktaraitė, ji jau

ne pirmą kartą mūsų scenoje, ir komiš
koj būtyje, visuomet apkrečia mūsų pub
liką juokais. Arba štai, jaunuolis L. 
Abračinskas, paskutiniam akte,—jis nu- y 
smerktas sušaudymui, atsisveikina, su/ 
savo motina, per kunigą išdavusią ijį,— 
publiką tiek sugraudina, kad daugeliui 
išbiro ašaros.

Ir, kalbant apie artistus, negalima 
nepaminėti ir tų, kurių publika nemato, 
bet nuo kurių labai daug priklauso vei
kalo pasisekimas. Vienas jų — režiso
rius, tatai jau visiems žinoma, kitas suf- 
liorius. Jei sufliorius skaito taisyklin
gai; žodžius paduoda jausmingai, — jis 
gelbsti artistams sėkmingai gyventi savo 
rolėse. Taigi jis yra artistas, kuris turi 
pergyventi visus veikalo typus.

Tokiu sufliorium, jau kelintam veika
le, yra Pr. Čepulionis, irgi čia augęs jau
nuolis.

Daug ko galima būtų pasakyti ir apie 
kitus šio perstatymo artistus, bet kadan
gi jų sąrašas ilgas, — užteks priminti, 
kad už sėkmingą vaidinimą buvo publi
kos nuploti, sveikinami ir vaišinami.

Na, dar žodis apie pačią publiką. Vi
sai natūralu, kad toks veikalas kaip “Už 
Dievą ir Tėvynę” suinteresavo ir tuos 
žmones, kurie priklauso net mūsų veik^ 
lai priešingose pozicijose,— jų m^rėsi? 
daug. Žinant, kad šiems svečiams prisi
ėjo peržengti jų vadų pastatytas ribas 
(kunigai ir tautininkai, savo pasekė
jams draudžia lankyti mūsų parengi
mus), jų dalyvavimas yra reikšmingas. 
Kartu ir pageidautinas, nes darbo žmo
nės privalo sugyventi draugingai net ir 
tada kai jų įsitikinimai nėra tie patys.

Dalyvis.

Laisvės Vaįtis Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Laisves vajus jau prasidėjo 
ir mūs miesto Laisvės skaity
tojai rūpinasi atsinaujinti pre
numeratas, patys atneša j na
mus. Taip yra padarę P. Bal
čiūnas ir J. Vaicekauskas. 
Pastarasis dar paaukojo $2 j 
dienraščio fondą. K. Staniulis 
taipgi aukojo $2. Peter Mai- 
monis tik atsinaujino dienraš
tį. Povilas Mikolajūnas paau
kavo gana stambią auką, vi
są $10. Nors P- Mikolajūnas 
turėjo daug nelaimių, ligoniai 
buvo du — per ilgą laiką sir
go žmona, o vėliasusiai dukra 
Lillian (abi mirė 6 mėnesių 
tarpe) ir jis pats yra sirgęs, 
ilgą laiką nedirbo, — bet jis 
dienraščio Laisvės nepamiršo 
ir aukavo. Sako, yra svarbu 
dienraštį palaikyti, nes viskas 
labai brangu ir iš tų $8 pre
numeratos mažaį galima išsi
versti. Didelės pagarbos ver
tas Povilas Mikolajūnas.

Būtų gerai, kad ir visi kiti 
Laisvės skaitytojai nepamirš
tų paaukoti į virš minėtą fon
dą.

Su pradžia spalio mėnesio 
yra pasiųsta aukų $14.

Laisvės vajininkė, 
J. K. Navalinskienč

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

I

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.

Visą Esančią Laisvės Skaitytoją Prašome
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją 

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

Užtikrinkim Laisvės gyvavimą 1954 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas,, už- 

. darbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui su
gelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1954 metais.

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

Tamstos ir kiekvieno ap- 
švietą branginančio asmens 
uždaviniu yra gauti Laisvei 
naują skaitytoją laike šio va
jaus.

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietą brangi 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.
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UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
MONTELLO, MASS. BINGHAMTON, N. Y.

'..... ~—-—-— Kalėjimo
(Tąsa)

Slaugė pamąstė — jau pradžią jis turi.
Nagi toliau jis stebės: tuoj kepurę 

Dedasi slaugė ant savo galvos,— 
Mano: kaip Džiulis į tai reaguos?

Sako jis Džiuliui: “Aš juos nuvarysiu, 
Žmones tuos ten. Ašen jiem prisakysiu,

Kad jie nelįstų čia mūsų kieman, 
Onei artyn — nepatinka tai man.”

Džiulis bailiai: “Bet supykti jie gali, 
Gali pagriebti mane čia bedalį,—

Ai susimildamas slėpk tu mane,—
Tu jiem neleisi įeiti ar ne?”

Veda kitan kambarin tuoj jį slaugė,
Prašo jį sėstis, jis pats sėda drauge,— 

Užveda kalbą, ir tas pamažu 
Veik išsiblaivo — ir bus gal gražu.

Buvo rytojaus diena vidutinė:
Džiulis atrodė sau nieko vaikinas,— 

Gal tai atoslūgis,— slaugė stebės,— 
Pareiga jo tai, nelaukiant garbės.

vaizdai. Poema ~~— --------- ——
“Seserį savo pa-pagadinau...
Ji manęs prašė... tai ką aš žinau”...

* ‘

Tiesiai, tikrai jis, matyt, pasisakė.
Slaugei — ir tam tai sudomino akį:

“Seserei savo tu taip padarei?
Kam gi tokie jūs ten buvot gvairiai?”

“Ar aš žinau? Man’ sesuo daug vyresnė:
Ji man parodė, pakėlusi dresę, —

Atsegė man čia... o aš... ką gi aš...
Aš.;, kaip ir mūsų buliukas, bemaž”...

Slaugė suprato: ans sako teisybę,
Taip paprastai,— tie jo žodžiai sukibę,
1 Kalba bukčiodamas, balsas duslus,—

Toks jis papuręs, nekaltas, kuklus...
Slaugė tad pokalbį, vien dėl tikrumo,
Nukreipė taip, kad nebūt’ nieko ūmo, 

VieiT kad patikrint jo proto kelius,— 
Gal ir kitur jisai taipgi užklius.

“Vistik tu jaunas berniokas dar, Koki,—
Gal padainuot tu linksmai kai ką moki?

Ai, paklausyt aš mylėčiau tavęs, 
Kaip tavo balsas melod’ją išves”...

jTaip. tai atoslūgis. Greitai jis baigės,— 
Vėr jam užėjo tas antpuolis staigiai:

Džiulis sužiuro i kiemą rimtai, 
Atbulas, atbulas traukias antai...

Būtut girdėję tą vargšą bernioką!...
Jis nedainavo, o gomuriu kriokė!...

Bet ne juokom, o tikrai, nuoširdžiai, 
Kaip jam nusakė galvos jo gaidžiai!

“Ai.ai! Tie žmonės! Ir vėl jie grūmoja!” 
Slaugei suriko, sukruto ant kojų.

“Vėl jie? Tie patys? Tie patys vėl 
čia!”

Pritarė slaugė — su pėda sparčia.
“Ai gi, žiūrėk: jie ateina jau čion, ai...
Kas čia dabar gi? Kokie nevidonai!...

Štai jie jau eina, jau gūra būriu —
Tiesiai į man’ ir ką daryt aš turiu?”

Šoko atgal ir tik neria po lova...
Slaugė čia pat, jį suprasdamas, stovi,— 

Tas iš palovio maldauja balsu: 
“Ai ai! Ateina ateina — baisu!

Girdi, klausyk, ko tavęs aš prašyčiau:
Tu ji-em sakyki, kad nėr manęs šičia,— 

Nėr čia ir gan! čia jo nėr, nėr visai! 
Ai... koridoriuj... girdžiu... jų balsai”...

A)žiulis isteriškai verkti pradėjo,
Dar ten ilgai ką nėr ne jo, nernėjo, 

Paskum išlindo, mosuoja ranka,— 
Tai jau veikiausia sumojo kai ką.

Laikraščių pluoštas ant stalo gulėjo.
Paėmė Džiulis, prie čiaupo priėjo, 

Vilgė suvilgė jis gumulą štai,— 
Gumulas šlapias garuoja karštai.

Vėl jis atgal ten po lova palindo,
Gumulą žemėj suplojo, kaip sklindį, 

Maigo ir minko, lyg nurytų ką, 
Spaudžia ir slegia kairiąja ranka.

Slaugė tik stebisi, ką jis ten rausia, 
Tai, pasilenkęs, jis jo ir paklausė.

Džiulis atsakė patylom, slaptai:
• “Tai nevidonam aniem... bus slastai.”

Ir kad vedžioja jis “natą”, kad tąso —
Taip monotoniškai, gailiai, bet drąsiai,

Lyg tas, nelyginant, mėnesienoj 
Stūgauja liūdnas šunelis oi oi...

Klausė tutavimo liūdno jo slaugė,—
Mąstė, rimtai susikaupęs: nejaugi

Šitą svirplelį teisėjas čionai —
Siųsti galėjo tikrai, būtinai?...

Kur jau nekur — ne kalėjime gūžtą
Šitam spaigliukui... čia viskas sulūžta...

Juk tai vaikelis metelių trijų — 
Tiek jo protelis tevaldo gijų...

Tas gi vištelis menkai išperėtas —
Kad jis dainuoja, tai net susirietęs:

Žiūri į jį, susimąstęs klausai:
Dumblo garais atsiduoda garsai...

Tartum jis užsuktas koks automatas,—
Saiko ir masto nėra jam, kaip matos:

Taip jis tąsytų kiek tęsia diena, 
i Kol pasakytum tu jam: jau gana...
Slaugė, lyg tyčia, jam nieko nesakė,— 
Hokis vis-varo, primerkęs net akį...

Slaugė išėjo — jis sargo paklaus:
Gal tas ką žino iš vaizdo kuklaus.

Sargas: “Žinau šitą pasaką seną,
Vietą tą klaikią, kur Hokis gyveno:

Raistas ir balos ir kuokštbs pušų,—
Sunku prilygint, į ką panašu...

Liūdną tą klaikų, prirūgusį plotą
Išgamos puspročiai turi migloti...

Tad dar nebuvo takų nei kelių,—
Mulkių priviso iš mulkių kelių:

Slaugė netrukdė: tegul jis sau triūsia,— 
Žino — nauda jau menka iš to gniūso:

Gieda gaideliai rudi jam galvoj: 
Jis nesumoja, ką veikt, ką galvot.

Jį psichiatras netrukus ištyrė.
Sargas į orą jį išveda tyrą 

Automobilis nudūmė ūmai: 
Džiulį'pamišėlių globia namai.

u *
Dargi kurjozą bent vieną būdingą,—
Kartais kurjozų tokių čia nestinga... 

Gyvenimėlis, mat, toks čia niūrus, 
Tik koks kurjozas ryškiau kiek sukrus.

Veda vaikėzą ligoninėn sargas,— *
Vaizdas tai paprastas, truputį margas:

Tai vaikinukas kumurnas, tylus...
Kaip jam teisėjas, sumėtė galus?

Metų šešiolikos gal vaikinukas,
Liesas, išbalęs, išpiegęs, sumūkęs,— 

Jokio gyvumo nėra jo akys’,— 
Dar negyviau, kai jis tau ką sakys.

Iš pradžios jūs lengvai pasakys’te,
Kad idiotiška šita žmogystė,

Nuskriaustas posūnis liūdnas 
gamtos—

Iš tų žiaurybų tikrovės rimtos.,.
Slaugė tik dirst—čia jau aiškus da

lykas,—
Vienai su juo kambary pasilikęs, 

Ema jo klausti ramiai, nuolaidžiai, 
Hokio galvelėj kokie gi gaidžiai.

“Hoki, kam atsiuntė tav’ čia teisėjai?”
Hokis mirkt mirkt, jam kakta su- 

rukšlėjus:

0 piul.-Laiivi

Vedės ir tuokės tarp savęs tie kvaišiai, 
Puspročių jovalas toks susimaišė,—

Klaiki kolon’ja tarytum raupsų:
Tiesiai — žiūrėt ir manyt net baisu...

Kas tenai dedas, vargu suvaikyt,— 
Sunku ten kaltint ar vieną ar kitą...

Žmonės “pine hawkers” — praminti 
r jie taip,—

Lyg tai “pušynų apuokai” ar kaip... 
Bet, kas baisiausia—yra tki tikrovė,— 
Tai ne fantaz’ją, kurią būt’ išrovę 

šmaikštūs rašytojai seno laikų, — 
Šitą tikrovę minėti klaiku...”

Sumetė sargas: “Eime padabotų, 
Kas gi do išraiška silpno to proto.”

Tyliai jiedu atidarė duris:
Ką čia pats vienas tas Hokis darys?

Ką jūs sakysit?... Jis vis bedainuoja... 
Vis jis tą patį kartoja, kamuoja...

“Hoki, nustok tu, dainuot jau gana”:
Hokis tik žiūri akia balzgana...

Tilo nutilo kaip nieko nebūta,— 
Toks apsiblausęs, apuokas papūta...

Na ir daryk, kad norėjai, jam ką,
Kai smegeninė tokia jo menka.

Prieglaudos namas geriausia jam tiktų. 
Vis taip: nebūt’ apmaudinga ir pikta!

Kaip tas teisėjas kalėjimai! jį?..
Logika teismo visai negaji.

Kurgi jį dėtų dabar? Tik murdynėn, — 
Bepročių namą taip kartais vadina,—

Kriminalistas, mat, Hokis esąs, — 
link ir sugaudyk teises jų visas...

(Bus daugiau)

(Llborty)* šeštadienis, Spalio-Oct. 10, 1 Jo3 Ufjtrfyklt Laisvę Savo Drąu^til-

50 metų sukakties minėjimas

brocktono Lietuvių Piliečių 
Draugija minėjo 50 metų savo 
gyvavimo sukaktį. 1903 me
tais čionai gyvenanti lietuviai 
sumanė sutverti pilietišką 
draugiją, kuri rūpintųsi čionai 
gyvenantiems lietuviams tapti 
Amerikos piliečiais. Nors tuo 
laiku jau čionai gyvavo viena 
draugija, tai yra šv. Roko pa
šei pine draugija, į kurią pri
klausė beveik visi čionai gyve
nantieji lietuviai,, šioji drau
gija jau turėjo pastatus savoje 
bažnyčioje ir kleboniją, užlai
kė kunigą, ir, žodžiu sakant, 
ji buvo kaipo šeimininkė Mon- 
lelloje, apie kurią sukėsi vi
sas Montellos lietuvių judėji
mas. Rokinė draugija buvo 
suorganizuota 1895 metais, — 
aštuniais metais pirmiau Pi
liečių Draugijos. Bet kada Ro
kinė draugija susiorganizavo, 
pasistatė bažnyčią, gavo kle
boną, tai tuojau prasidėjo jos 
vargai ir bėdos, kolei ji neat
siskyrė nuo bažnyčios, palik
dama viską, ir pati pasiliko 
laisva, ir dabar gerai gyvuoja.

Atleiskite man, gal aš čia 
p erto Ii nuklydau, bet kad ne
galima praeiti pro šalį nepa
minėjus Rokinės draugijos, 
nes šios dvi draugijos yra la
bai artimos viena kitai.

Taigi, kada Rokinėje drau
gijoje kilo nesutikimai, tai iš 
tų pačių narių atsirado drą
sesnių ir atsiskyrė, sutverda
mi politišką klubą, duodami 
vardą Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Gedemino Klubas.

Tas buvo 1902 metais, vasa
rio 13 dieną, susirinkimus lai
kydavo 31 Ames St. Bet skai
tant tų laikų susirinkimuose 
darytus tarimus, vis matosi 
nepasitenkinimai, vis kalbama 
ir ieškoma kitokio vardo dėl 
klubo, ir, va, galų gale, rug
sėjo 18 d., 1903 m., šaukia 
nepaprastą susirinkimą ir 
perorganizuoją per naują, 
duodami dabartinį vardą 
Brocktono Lietuvių . Piliečių 
Draugija. Ir dar tas susirinki
mas padaro tarimą, kad ši 
draugija turi būti laisva, nie
kam nepriklausoma. Nariais 
gali būti visokių pažiūrų, bile 
tik lietuvis, lietuviškai kalban
tis ir šios šalies pilietis. Gali 
prisirašyti ir nepilietis, bet į- 
stodamas į draugiją, priimda
mas prisiegą priketina, kad 
jis stengsis, ir draugija jam 
pagelbės, tapti šios šalies pi
liečių. ,

Dabar va čia ir prasideda 
Brocktono Piliečių Draugijos 
gyvavimas. 1903 metais rug
sėjo 18 dieną ekstra susirinki
me susirašo 16 narių, išsiren
ka sau valdybą: pirmininku 
Andrių Sinkų, raštininku Juo
zapą Vaičiūną (number 1), 
kasierium William J. Pętkūną 
(visi jau mirę), ir pasimoką 
visi po penkiasdešimt centų 
mėnesinių duoklių. Iš tų še
šiolikos pirmutinių narių yra 
tik trys gyvi —- Petras Grigą, 
Frank Norkus ir Stanislovas 
Juknevičia.

Nuo pirmutinio pirmininko 
iki šių metų yra buvę 22 pir
mininkai. Antanas Tamulevi
čius yra išbuvęs už visus il
giausia. Vienuolika pirminin
kų yra mirę. Narių yra miru
sių nuo draugijos susitvėrimo 
iki šių metų 237. Ir draugija 
turi išmokėjusi posmertinė- 
mis ir ligoje pašalpomis $250,- 
851.

Tai matote, draugai pilie
čiai, kokią pradžią padarė tie 
16 narių su $8. Dabar draugi
ja gerai finansiniai svstovi ir 
narių turi 330. Dabar, drau
gai, patys matome, ką organi
zuotai ' galima padaryti. Tie 
$250,851 buvo išmokėta reika
lingiems reikalams, mirusių 
šeimoms ir ligoje pašalpoms. 
Patartina tėvams, kurie turite 
sūnus, prirašyti prie draugi
jos. Nuo 18 iki 45 metų gale 
ma prisirašyti. Įstojimas ne
brangus, o metjnė mokestis 
visai maža.

Taigi, dabar apie paminėji
mą 50 metų gyvavimo.

Praeito sausio mėnesio mė

nesiniame susirinkime kilo su
manymas, kad atžymėti 50 
metų sukakti. Nariai paliko 
valdybai visu reikalu rūpintis. 
Valdyba susirenka su pirmi
ninku John Daivui (Dusevi- 
čium) priešakyje, apsvarsto 
reikalą, užima Lietuvių Tau
tiško Namo parką ant 30-tos 
dienos rugpiūčio, ir rengiama
si prie iškilmių. Artinantis 
mūsų pasiskirtai dienai, buvo 
išsiuntinėta nariams atvirutės 
su užkvietimu dalyvauti šia
me bankiete.' Įžanga nariams 
dykai, narių žmonoms $1, ir 
narių vaikams, nesenesniems 
kaip dešimt metų, irgi $1, ir 
narių draugams $1. Paimtas 
“keiteris” dėl pataisymo pie
tų iš kalakutienos dėl 400 
žmonių. Taip jau buvo numa
tyta. Užprašoma miesto val
dininkai. Visi dalyvavo, išsky
rus du, kurie negalėjo daly
vauti dėlei ligos priežasties.

Laukiame paskirtos dienos. 
Visi nerimaujame, — o jeigu 
lietus, ką darysime, viskas su
ruošta, kur dėsimės!

Nu, va jau ir 30-tos rugpiū
čio rytas —- gražus. Pradeda
me rinktis į seniai lauktą ir 
rengtą bankietą, nes buvo sa
kyta ant bilietų, kad nesivė- 
luotų, nes kaip pirma valanda 
bus duodami pietūs. Stalai, 
kresės sustatyta atvirame ore 
prie pušyno. Diena graži — 
nė tai perdaug šilta, nū šalta. 
Dvi didelės vėliavos — lietu
viška ir amerikoniška aukštai 
iškeltos iš lęngvo plevėsuoja, 
reginys labai gražus.

Artinasi skirtas laikas pie
tauti. žmonės pradeda rinktis, 
pradeda užimdinėti vietas, ap-, 
sėda stalus, kiek buvo susta
tyta. Pasirodo per mažai, ųes 
daugelis narių nedavė atsaky
mo dalyvaus ar ne. Ateidami 
atsinešė atvirutes, kurias rei
kėjo gražinti rengėjams 10 
dienų pirmiau. Bet parūpinta 
daugiau stalų, susodiname vi
sus. Dabar turime parūpinti 
ir valgių, nes, pasirodo, pribu
vo daugiau kone visu šimtu, 
negu mes rengėjai manėme.

Taigi, aprūpinus visus daly
vius viskuo, stovint iš šalies ir 
žiūrint į 500 minią žmonių, 
susidaro mintis taip, kaip kad 
būtume vienos šeimos nariai, 
— ramiai, gražiai visi links
minasi, kalbasi, juokauja.

Va ir “keiteris” su .maistu 
jis su patarnautojais neša, de
da ant stalų valgius, kad .jau 
ir vietos nėra.

O jaui prieš pradedant val
gyti pirmininkas Jonas Davis 
paprašo Rožės Stipriais (Mer- 
kelaitės) sudainuoti ameriko
nišką himną. Suskuba jos gra
žus balsas, visi sustoja. Pabai
gus jai dainuoti, visi susėda, 
pradeda pietauti. Patarnauto
jos jaunos, gražios, švaistosi 
apie stalus kaip bitės. Pietai 
traukėsi pustrečios valandos.

Visiems papietavus, prasi
deda trumpa programa. Pir 
mininkas John Davis, pradė
damas, trumpai paačiuoją vi
siems susirinkusiems svečiams 
ii’ nariams už gražų ir ramų 
užsilaikymą, i paaiškina, kam 
ir dėl ko šis pokilis yra su
rengtas ir ką galima nuveikti 
būnant organizuotais. Po tam 
perduoda dienotvarkį vesti 
advokatui Leonard Tumule 
(Tamulevičiui). Apie advoka
tą galima tiek tik pasakyti: 
jis yra jaunas savo profesijo
je, bet, matyt, gerai progre
suoja. Aš manau, sutiks su 
manimi, kurie ten.buvo, klau
sėsi ir girdėjo jį kalbant ir 
perstatant kitus kalbėtojus, 
kad nors jis čia augęs, bet lie
tuvių kalbą gerai vartoja, ge
rai, sumaniai viską atliko. Vi* 
si kalbėtojai kalbėjo trumpai, 
linkėdami dėl draugijos lai
mingos ateities,

Buvo kviestas ir lietuvių 
klebonas laišku, bet nepribu
vo, ir nei atsakymo nedavė! 
Tai ir gerai, pasiėjome labai 
gražiai ir be jo.

O kad kiek, būtau praleidęs 
nepaminėjęs, kad tą dieną 
anksti iš ryt parke gavome 
du gyvų gėlių buketus, dide-

Prisiminus
Spalio 3 dieną suėjo 6 me

tai kaip be sesutės Marijonos 
Bekerienės gyvename. Nesma
gu prisiminti, jog mirtis atė
mė iš mūsų tarpo perjauną 
moteriškę. Pagal amžių Mari
jona galėjo dar gyventi su 
mumis ir darbuotis apšvietus

MARIJONA BEKERIENe

reikaluose, kurią jinai taip 
mylėjo. Mylėjo jinai dalyvau
ti parengimuose, linksmintis 
ir bendrai darbuotis.

šiandien jaučiame didelį 
nuostolį ir negalime jūsų pa
miršti.

Jūsų brolis
Jonas Vaicekauskas.

(Šis prisiminimas tilpo spa
lio 9 d. laidoje. Bet per neap
sižiūrėjimą buvo praleistas 
paveikslėlis. Dabar jį pakar
tojame. — Red.)

Lewiston-Auburn, Me.
“Garnio” shower party ir 
išleistuvės

Rugsėjo 9 d. pagarbai būsi
mos motinos, Mrs. Mildred 
Stu k as—Weistein, per pasi
darbavimą Salomėjos Šileikie
nės ir Mildredos motinėlės— 
Julės Stukicnės, tapo surengta 
shower party, — pasitikimu i 
artėjančio “garnio”, kurioje 
dalyvavo gražus būrelis drau
gių. Taipgi ii’ dovanų gavo 
nemažai, — daugiausiai gavo 
pinigais ir šiaip visokių daly
kėliu. ... *

O Mildredos motinėlė kad 
apdėjo stalą visokiomis vaišė
mis, tai, rodos, nebežinai ką 
pirmiausiai ir beragauti.

Mildred Weistein atvažiavo 
iš Pensacola, Floridos, ant va- 
kacijų pas savo tėvelius — A. 
J. Stukus. O jos vyras Robert 
Weistein, kuris tarnauja Dė
dei Šamui, atvyko kiek vėliau. 
Ir. rugs. 27 d. abu grįžo at
gal į Pensacolą, Floridą, kur 
mano nekuriam laikui apsigy
venti. Mildred ir Robert Weis- 
tein išvažiuodami paliko Lais
vės reikalams $5 aukų.

Širdingas ačiū už auką, 
taipgi laimingai atsiekti jūsų 
pasibrėžtą gyvenimo tikslą.

Polio auka
Rugsėjo 20 d. Povilas Yurk- 

štas, 27 metų amžiaus, vetera
nas Antrojo pausau linio karo, 
buvo pavojingai su paralyžuo
tas. Padėtas į raspiratorių po 
Dr. John J. Busch priežiūra 
ir randasi Central Maine Ge
neral Hospital.

Tėvas Povilas Yurkštas, sr., 
labai susirūpinęs sūnaus pa
dėtimi.

Mes ‘reiškiame jums giliau
sių užuojautų, sūnui nugalėti 
tą baisią ligą ir sveikam su
grįžti j namus.

A. Apšegienė.

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

liūs ir labai gražius. Vienas 
buvo nuo Rokinės draugijos, 
kitas nuo čia vietinės Sanda
ros kuopos.

Jie dar pagražino tos die
nos įvykį ir puošė svečių sta
lą visą dieną. Ačiū, draugai, 
už gėles ir linkėjimus, vardu 
draugijos.

Nors Montellojc yra ir dau
giau begu- dvi, bet kažin ko
dėl kitos draugijos praleido, 
nieko neprisidėję. Tad dabar 
liekasi laukti kitos penkiasde
šimt metų sukakties. Kiek iš 
mūsų 330 narių sulauksime? 
Iš 16 sulaukė šių sukaktuvių 
trys gyvi, bet iš dabartinių, 
tai klausimas, kas sulauks tų 
kitų sukaktuvių. Aš tai nesu
lauksiu.

Vienas iš Rengėjų

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

MACHINE HAND. 1st class. Must 
be experienced. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
AMERICAN WOODWORKERS. 110 
E. Haines Street.

-______________ (199-201)
MECHANICS (2). Also needed 

HELPERS (2) for oil Burners and 
gas heat. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person or 
phone. Ask for George. GR. 4-8836. 
GEORGE ANDRIEN & CO.. 817 N. 
65th Street.
_ _______________________ (199-201)

YOUNG MAN. Able to assemble 
Storm Windows and- Doors. Must be 
able to run cut of saw, hand drill, 
etc. Steady work; good working con
ditions; 5 day week for right man. 
Apply in person or phone. Mr. 
Walker, GR. 7-8878. FEATHER- 
LITE OF PENNA. 2021 N. 63rd St. 
__________________________ (197-203)

HEAD TENDERS. Second shift. 
2 men. Full time. 5 day wk. 3:30 
P.M. to 11:30 P.M. Steady wk. Ap
ply in person. STANFORD & CO. 
Krams Ave. & Silverwood St., Ma- 
nayunk. Or phone Mr. Hunter IV. 
2-0106. Bet. 7 A. M. to 5 P. M. or Mr. 
Win. J. Henderson, Norristown 5- 
8896, between 5 P.M. to 7 P.M.

(197-203)
■ ———— ■ ’■ ■ --T-irj-:- at n j-

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 Tike, Upper Darby.

(194-200)

HELP WANTED FEMALE
> HOUSEKEEPER. Exp. Steady per
son for gen. house duties and light 
cooking. All electrical appliances: 3 
fcmall children. Sleep in or out. Good 
home for right person.

Call FI. 2-2612 or DE. 6-9584.
 (199-203)

STENOGRAPHER. With or with
out exp. Knowledge of shorthand 
and typing. Steady pbsilion; good 
working conditions. Center City. 
Phone Mr. Mankas. MA. 7-1882 for 
interview.
______________ __________ (199-201)

CLERK. Billing. General Office 
work. Inventory control. Must be 
experienced typist. Steady position. 
Pleasant working conditions. Apply 
in person or phone. MAGIC HEAT 
CORP., 540 N. 68rd St. SH. 7-1724. 
(Mention paper when applying).

(197-203)

TRUPINIAI
Keturį “didieji” gumos 

išdirbėjai pasirašė sutartį 
su unija ir pakėlė savo dar
bininkams algas. Kitos 
kdhipanijos taipgi derasi su 
unija dėl sutarties.

Alabama ir Mississippi 
valstijose tik 6 procentai 
negrų tedalyvauja rinki
muose . Kitiems sudaroma 
visokios kliūtys, kad neda
lyvautų.

Laisvė prašo jūsų gauti 
naujų skaitytojų.

:MATTHEW A.:
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
• LAIDOTUVIŲ !
I DIREKTORIUS 5
» . *• «

426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
* MArket 2-5172 J
» <

Baltimore, Md.
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki

mas jvyks spalio-Oct. 12 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, 145 W. Baltimore 
St., Redmans Hall, ant antrų lubų.

Gerbiami Draugijos nariai! Ma
lonėkite visi dalyvauti šiame susi
rinkime. nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi draugijos 
centro komitetas prisiuntė kopiją 
gen. prokuroro rašto, kuriuomi jis. 
remdamasis lietuviškų šnipelių skun
dais. daro neteisingus primetimus 
mūsų draugijai. Tad susirinkite vi
si ir išgirskite prokuroro laišką.

Taipgi rengiamės turėti gražų ba
lių. tad, jei visi susirinksime, tai 
tikrai surengsime gerą balių. Ba
lius jvyks lapkričio-Nov. 14 d., taigi 
linksmai pradėsime laukti ateinant 
šaltos žiemos. (Kurie dar negavote 
knygos, tai šiame susirinkime gau
site).

Valdyba.' 
(199-200)

Worcester, Mass.'
A.L.D.L.D. 155 moterų kuopos su

sirinkimas jvyks pirmadienį, spalio- 
Oct. 12 d., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių salėje. 29 Endicott St. Vi
sos narės malonėkite dalyvauti su
sirinkime. nes yra svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi turėsime senų 
daiktų išpardavimą.

A W.
(199-202)



Streikieriai svarsto 
teisę pikietuoti

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Darbininkų mokykla
Jar ima studentus

New Yorko mieste gyvuo
janti darbininku ir liaudie: 
mokykla, kurioje yra virš l<’(

Smagu linksmintis, bet 
reikia ir pasitarti

Tam skiriamas šio sekma-1 vieni kitiems savo mintis apie

‘Dieve pasigailėk 
keleiviij!”

simais. taipgi 
kad dar turi 
dentų. Tiek 
kad galėtu i

Darbininkams,

meno.

turi

I? 111-

nelinksmas, 
aiškinimas 
klausimų 
džiaugsmo.

Tačiau tai nereiškia, 
nas turėtų būt i 
Dažniausia išsi

rūpini ų 
daugiau 
vis s m a-

tai. kas mums tuo tarpu atro
dys svarbiausia.

Po diskusijų, turėsime gero

suteikia 
negu už

iistams ir darbuotojams (»rga- . giairsias balius, 
nizacijose tie 
galinė pagalba.
dėjo darbininku judėjimui i
auklėti daug vadu ir šiandie

be- ine lygiai 3 valandą pasisakyti

alkio nereikėtų skubėti namo. 
Tikimės, kad šis po progra
mos trumpas draugiškas po
būvėlis bus taip pat smagus.

k u m u.

Paskutine diena piliečių 
regi s [racija i

Tžtip pareiškė Transport 
Workers Unijos Lokalo 100 
finansų sekretorius Elliot Van 
Riper, Įspėdamas apie pavo
jingumą kai kurių Transit Au
thority siūlomų miestinėmis 
linijomis važiuotas pakaitų. 
Unija argumentuoja, jog dau
guma tų 
o tūlos 
testuoja 

Vienu
Van Hipelis minėjo a 
planą vieton 
traukinių centralinėmis linijo
mis pridėti po 11-jį vagoną 
prie jau esamų 10-ties.

pakaitų yra žalingos, 
net pavojingos. iTo- 
prieš jų vykdymą. ,

tokiu pavojingųjų 
uitoriteto 

p a na i lc i namų

OPERATORES
Patyrusios ant Union Special ma

šinos. ant 1st. stitch ar Spring heels 
del minkštu padu slippers. Nuolati
nis darbas, ''gera mokestis.

Kreipkitės: ,
FAVORITE FOOTWEAR 
818 E. 32 n d St.. N. Y. C.

(200-201)

KEPYKLOJ PARDAVĖJA
Patyrusi. Nuolatinis darbas, gera 

mokestis. Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

KAYAR BAKE SHOP 
89-14 Northern Blvd., 

Jackson Heights 
Tel. HA. 9-8691

(200-206)

HELP WANTED MALE
Tad 

firmai

kurną mokykla išgyveno — Ji 
turi rinkini geriausių mokyto-

Sc

g-e-

ta mokykla Amerikoje, 
niau būdavo sunku gauti mo
kytojų. Dabar d( 
riaušių mokytojų,
mi makartizmo. yra pasiry
žę darbo liaudį mokyti, švies
ti. nes suprato, kad tik ap
šviesta darbo liaudis tegalės 
atsteigti pilnutiną demokrati
ja Mokykla randasi 575 otri
Ave. Yorke.

Darbo jaunimas gelbės 
geriems kandidatams

jaunimą 
jaunimą.*’

Labor Youth League New 
Yorko Valstijos Taryba atsi
šaukė i viso miesto 
su prašymu, kad 
statytų kand idatams
n inkus savo reikalavimus 
gautų nuo kandidatu ats 
mą, pažadus.

Tuo pat sykiu L 
trumpintai—LYL) 
kad nors ji už gyrė 
Labor Party tikietą 
sto skale, atskirose 
pagal reikalą ir
ras, Lyga ir jos nariai kaimy
nuose kooperuos paremti 
Wagnerj ar Halley. Nariam.*) 
tai leista daryti nevaržomai 
iš LYL centro.

pareiškė. 
American 
viso mie- 

vietose,
savo pa žiū-

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ?

Savininkas į
306 UNION AVENŪE

Brooklyn, N. Y. ?
Gerai Patyręs Barberis į

Virginia 9-6125

Šeštadienis, spalių 10 
yra paskutinė diena 

registra- 
Valandos visose miesto 
nuo 7 ryto iki 10:30

šis 
diena, 
New Yorke piliečių 
cijai. 
dalyse
vakaro.

Kas.

lapkričio 3-čios jau bus išgy
venę New Yorko valstijoje 
vienerius metus, mieste 4 mė
nesius ir balsavimų distrikte 
30 dienų.

miesto
Registruotis ir

nebus užsiregistravęs, 
balsuoti lapkričio

3 - č i ą j v y k s i a n č i u o s e 
va 1 d ž i os rinki m u ose. 

balsuoti turi 
ai, kurie iki

Anastasio sustabdęs 
darbą prieplaukoje

Anthony Anastasio, vienas 
RyanoUeitenantų. gal bus 
traukiamas teisminei) atsako
mybėn už stabdymą nuo dar
bo laivakrovių Brooklyno 
prieplaukose. Jisai, stabdės po 
to, kai federalis teisėjas Wein- 
feld įsakė pertrauku streiką 
dešimčiai dienu. \

Anastasio pastangomis po
roje laivų likosi nedirbtas dar
bas kai jis sustabdė 400 lai
vakrovių. Sustabdė, žinoma, 
ne tikslu pagelbėti darbinin
kams. Unijistai kalba, jog jis 
stabdė norėdamas parodyti 
savo galią, kad čia valdo jis,

pa.i in y.j e jspė-
AFL pa
jūri nin-

ię kompanijas, kad 
riai truckraanai, nei 
kai ar laivakroviai 
dirbti prieplaukose 
no pakalikų tebevaldoma I.L. 
A. “vartos trukdymą, grasini
mus ir prievartą prieš AFL 
narius.’’

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y

Street
st.

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

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

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

Except Th urs & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

“Ko autoritetas nesakė vi
suomenei, tai to, kad to 11-jo 
vagono durys neatsidaro, 
kur tas vagonas sustoja 
tyje jau nėra platformos, 
gu Įvyktų nelaimė, dieve
sigailėk keleivių tame 11-me 
vagone.”

nes
sto-
Jei-
pa-

ti mieste rinkimų dieną, eida
mas registruotis gali gauti 
b lankutę (absentee ballot), 
ant kurios galės balsuoti ir ki
tame mieste būdamas, atsiųsti 
savo balotą laišku.

Jaunuolis nusižudė 
po traukiniu

Cal vykdys Balsavmą 
pasirinkimui unijos

pa- 
ne-

New Yorko pajūriečių 
dėtis šiomis dienomis yra 
paprastai keista ir uosto veik
la neužtikrinta. Prie visų 
sunkumų prisideda darbinin
kų negalėjimas, neturėjimas 
progos pasirinkti, su kuo' jie 
stovi, su kuo nori stovėti.

Kalbama, kad visasaiiškoji 
Darbo Santykių Taryba (NL- 
RB) gal vykdys balsavimus, 
kuriuose darbininkai laivakro- 
viai ir kiti pajūriečiai 
rinks sau uniją.

pasi-

D. 
jis

K o n gre sm a n a s Fra n k1 i n 
Roosevelt pareiškė, kad 
veikliai dalyvaus kampanijo
je išrinkti Wagneri miesto

Brooklynietis Gerald 
senthal, 17 metų, susibaręs su 
tėvu ir tame įtūžime sudavęs 
jam kumščiu. Jam pasirodė, 
kad nuo smūgio tėvas pasviro 
ir nuvirto ant šaligatvio.

V y rūkas taip persigandęs 
savo veiksmo, jog nei neatsi
grįžęs pažiūrėti, kas atsitiko 
su tėvu. Nubėgęs i netoliese 
esančią IRT Sterling St.—- 
Nostrand Ave.-stotį, parašęs 
keliais - žodžiais pranešimą, 
kad jis “užmušęs savo tėvą,’’ 
nušoko ant trekių. O kad tai 
mačiusieji jo neištrauktų, jis 
Įbėgęs i tunelį priešais atei
nantį traukini. Traukinys jį, 
užmušė.

■ Kuomet jo kišenėje rado 
rašteli ir nuėjo i namus, tėvą 
rado gyvą ir sveiką.

(o-

Streikuojančių Hearns dar
bininkų unija ii- New Yorko 
CIO Taryba bendrai svarsto 
priemones apsaugoti streikie- 
rių teisę pikietuoti. Tą teisę 
kompanija nuo darbininkų 
atima per teisėjus.

Apeliacinis teismas spalių 
6-tą nusprendė, būk darbinin
kai streikieriai praradę teisę 
streikuoti ir pikietuoti dieną 
pirm streiko už tai, kad jie 
tą dieną krautuvėje Įvykdė 
sėdėjimo demonstraciją. Esą, 
jie praradę teisę skaitytis dar
bininkais tos firmos, 
tuo patimi jie tapę
svetimi ir praradę teisę strei
kuoti ir pikietuoti.

To firma reikalavo. Tą fir
mos reikalavimą teismas pa
tenkino.

Darbininkai randasi streike 
nuo gegužes 14-tos. Iš karto 
pikietavo masiniai, šimtais 
(streikai) buvo išėję apie 800 
darbininkų). Paskiau teisėjas 
leido pikietuoti tiktai 50-tims 
vienu sykiu. Vis dar nevyks- 
tant sulaužyti streiką, per 
teisėjus apribavo pi kietą. iki 
kelių asmenų. O dabar visai 
uždraudė.

Darbininkai streikieriai ne
turi kitų priemonių parodyti 
visuomenei, kad jie randasi 
streike. Streikas parodo. A- 
pygeriai organizuotame mies
te kitų industrijų darbininkai 
unijistai bei jų šeimos neina 
Į pikietuojamą šapą dirbti. Į 
uižstreikuotas krautuves neina 
pirkti prekių, nežiūrint, ko
kias nuolaidas siūlytų. Ne
žiūrint ‘sieksninių firmos pa-’ 
siskelbimų, firmai nesisekė 
streiką sulaužyti. Tam pasi
šaukė valdžią, jos teisėjus.
,Ar . darbininkams pavyks 

atkovoti teisę pikietuoti arba 
išrasti kitą sėkmingą nriemo- 
ne1 pavaduoti pikietą ?j Nuo to 
daug priklausys visų industri
jų darbininkų galimybės ap
ginti -s.avo. darbą 
žmogaus teises.

DIE MAKER
Zipper Dies; $3.00 j valandą.

Viršlaikiai. 5 dienos. Ridgewood 
kaiminystėje.

BRUNING BROS.
751 Lexington Ave., B’klyn.

Tel. GLenmore 5-3636.

PATYRUS VYRAS
Stone Dressing

Mustard ar Flower Fabrike
BAKER BRANDS

at. 9-8881.

VIRĖJAS, 2ras
Patyręs Prie

Skandinaviškų Valgių
Kreipkitės Tuojau

(200-201)

ABELNAI PAGELBININKAS
Sunkiam fabriko darbui, turi su

prasti ir šiek-tiek kalbėti angliškai. 
6 dienos. $1.23 j valandą pradžiai. 
Pakėlimas iki $1.30 į valandą po 30 
dienų. $1.40 į valandą po 6 mėnesių.

KENTILE, INC.
99 — 9th St., Brooklyn

AUTO MECHANIKAS
Patyręs prie chassis ir fare wheel 

alignment. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Telefonoukite:

RA. 8-9381
(196-200)

MALE and FEMALE

duon a

DP

ir

majoru.
Ar jau rengiate ką Laisvės 

paramai?

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio S 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.

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

( ROCHET BEADF.Rx
Gera alga. Puikios darbojsąly^. 

Kreipkitės: y
MERIT EMBROIDERY, CO.,
2125 — 2nd Avenue, N. Y. C.

(tarpe 109th ir 110th Sts.) <1 laip.)
(199-203)

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA

Patyrusi. Niiolatinis darbas. (Dirb
ti vakarais). Gera alga, priskaitant. 
gerus tipus. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
HOLLY INN

45-68 Kissena Blvd., Flushing 
Tel. FL. 9-9181

(199-20.3)

MEZGINIŲ KRAUTUVE
Tuojau parduodama. įsteigta 20 

metų. Puiki vieta. Žema renda. La

bai prieinama.

’ YO. 9-8874
(199-201)

CROCHET BEADERS
Patyrusios. Darbas prie sweaters. 

Nuolat, apskritų metų darbas. Puiki 
mokestis, geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
. JO—M AR NOVELTY
1835 White Plains Rd., Bronx 

Tel. TA. 9-3100
(198-200)

ABELNAS FABRIKO
DARBAS j

Patyrimas Nereikalingai- \ 
Nuolatinis darbas. Gera proga 

pakilimams.
CARLIN BROS., INC. 

345 Elder St., arti Irving Ave.
Brooklyn

(195-201)
HAIRDRESSER

Patyrusi—pilnai mokanti operato
rė dė] vidurmiesčio rinktinių klientų. 
Nuolat, puikiausia mokestis, links
mos darbo sąlygos. Šaukite: 

TE. 8-2058 
9—6 darbo dienom

________________________ £196-200)
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 3-9747 

(196-200)

Motina paliko vaikus 
labdarybės patalpoje

Atsivedusi šešis vaikučius Į 
Amsterdam Welfare Ceiitcr, 
106 W. 51st St., New Yorke, 
jauna motina juos ten’paliko 
ir nebesugrįžo. Vaikai nuga
benti policijos stoti n, o 
kiau — pTieglaudon.

Ko prašė motina tame 
tre, pranešimas nesako, 
čiaui spėjama, kad jai su 
kais reikėjo kokios nors
galbos, be kurios negalėjo 
gyventi, bet kurios negavo.

Vaikučiai švariai aprengti ir 
gerai prižiūrėti. Matomai, my
linčios motinos rankose buvę. 
Jų amžius 5 iki 11 metų.

REIKALINGI NAMŲ 
RUOŠOS DARBININKKAI

Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virėjų-Kambanų Tvarkytojų 
Stalų Aptarnautojų-Abelnai

Namų Ruošos Darbininkų
Slaugių—Governankų

PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL
Butler—Daržininku

Chauffeurs—Abelnai Vyrams 
Namuose

COTTAGE MOTHER
Asistantč (35 iki 50 metų), neve

dusi. baigusi High School. Patym'” 
prie vaikų ir namų tvarkymo. 
karakterio. maža protestantų js ■ 
ga. Namai užlaikymui 28 mergi. 
Čių—amžiaus 6—12. Alga $135.0(1, 
pridedant užlaikymą, šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9—5) 

(198-204)
REIKALINGOS MERGINOS

Patyrusios prie rankinės skalbyk
los. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CHARLES HAND LAUNDRY 

94-18 37th Ave., Jackson Heights • 
Tel. NE. 9-1251

pas-

cen- 
Ta- 
val
io

POROS 
Labai Reikalingos Visokiam 

Darbui Namuose
Mes Aptarnaujame Puikiausius 

Kli.jentus
Kreipkitės Ištisą Savaite 

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

REAL ESTATE

(198-204)
LAISNIUOTOS-PRACTICAL

SLAUGES
Valandos 8—4 P. M.
MELROSE MANOR 

HOME
783 Elton Ave.,

Tel. ME. 5-4647
(199-203)

Kreipk i lės:
NURSING

Bronx

VIETA LAKE CARMEL, N. Y.
Tuščia sena ūkės stuba. 6 kam

bariai. ugniavietė, elektra, vanduo 
ir tt. 15 akrų. Netoli krautuvės, 
mokyklos busas prie durų. KAINA 
$12,500, IŠMOKĖJIMAI. Treč., Ketv. 
Penk., šaukite Schwlng, 436 E. 155th 
St., Bx, N. Y. ME. 5-2586. Arba 
Shrub-Oaks, N. Y. Lakeland 8-8814.

(199-201)

PATERN-MAKER
Kostumerskų suknelių šapoje. Nuo
latinis darbas. Gera alga. Puiki pro
ga. Kreipkitės:

ANGEL DESIGNS
North Ave.. New Rochelle 

Tel. NE. 6-8604
(199-203)

389

Visose didesnėse piliečių 
registracijos stotyse ateinan
čius pasitinka agitatoriai, ra
gina stoti į savisaugos bu
ri us.

REAL ESTATE

Established 1915SHerwood 2-1322 • “Quality Workmanship Our Motto”

Stove, Boiler, Furnace, Tank Heater, Gas Ranges & Parts. Install now a Gas Conver- 
sidjn Burner in your Oil or Coal Stove ■— Gas & Gas, Oil, Coal. Combination Stoves 
and Gas Ranges — Full of Automatic Gas Room Heaters and Oil Burner Heaters

PARTS — WE HAVE THEM

Jamaica' Ave.—Woodhaven. BIZ
NIUKĄ PROGA. Išnuomojama vie
nam gyventojui. Geras įvedimas. 
Proga. Nori $25,000 pinigais. Skam
binkite agentui dėl daugiau infor
macijų.

Ridgewood Apylinkėje. 6-šių Šeimą 
namas. Gera vertybė. Pirkėjui yra 
vienas tuščias apartmentas.

Kreipkitės:
NURNBERG.— VI. 9-0285

(199-201)

BRUCKNER BLVD., 925, trim 
šeimom. 19 kambarių; tvirtas mūri
nis namas; vario plumerystė; alie
jum šildoma: garadžius 1 auto. Du 
legališki apt. užėmimui. Arti visų 
transportacijų. Nori $18,000.

DA. 9-1241
_ _______________________ (199-201)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

AUTO REPAIR SHOP
14 karų vieta, pilnai įrengta, ne

ša geras įeigas. Gera bruzdi vieta. 
Tikra biznio proga, už prieinamą 
kaipą. Matykite savininką.

MR. CORREA.
1939 Lexington Ave., N. Y. C. 

ar telef onuokite: LE. 4-9263
(198-202)

IF IT’S

Chrome Pipes & Elbows - All 
Size Furnace & Stove Pipes & 
Elbows - All Makes Range 
Burner Wicks - Range Burners 

Installed - Also Parts and 
Repairing Etc.

REPAIR
NOW

Automatic Oil Pumps - Oil 
Burner Tanks - Gas Water 
Heater Coils - Automatic Gas 
Water Heaters - Water Fronts 
For All Stoves - Oil Fittings 

And All Size Tubing Etc.

Main Stere 16 Ellison St.—Paterson 1, N. J.—Showroom 25 Ellison Street
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CROCHET BEADERS
Patyrusios. Dirbt prie bliuskių ir 

suknelių. Gera alga. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės: J

ANNETTA EMBROIDER!/
270 W. 39th St., N. Y. C \

(18th fl.)
(199-203)

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

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
2154 Dean St., Brooklyn 
(arti 8th Ave. Subway) 

Tel. DI. 2-5182

PARDAVIMUI LUCHEONETTE
Su Fontanu. Gera bruzdi vieta, 

arti busy ir krautuvių; ant kampo 
dirbtuvė. Lysas atdaras. Įtraukia 
gerą įeigą. Savininkas parduoda su 
nuostoliu iš priežasties blogos svei
katos. Labai prieinama kaina grei
tam pardavimui. Šaukite savininką 
6 A. M. iki 11 A. M.

EVergreen 4-7811
(199-203)

Radę falšyvų parašų.
Spaudoje skelbiama, 

peržiūrint Impel litterį 
nuojančias peticijas valdinėje 
rinkimų įstaigoje kas ketvir
tasis parašas randamas esant 
“neteisingu.”

kad 
nomi-

MANICURIST
Patyrusi — pilnai mokanti grožio 

operatorė. Nuolatinis darbas, gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
SYD’S YOUR HAIRDRESSER 

87-29 Main St.. Flushing 
Tel. FL. 9-1115

((200-206)
KEPYKLOJ PADAVE J A 

Valandos 2—10 P. M.— Pirmadie
niais nedirbama. Gera mokestis. 
Nuolat. Kreipkitės asmeniškai. 

QUALITY BAKERY 
1796 Westchester Ave.

(Pelham Bay Line iki St. Lawrence 
stoties. Bronx)

(200-203)

REPLIŲ DARBININKES < 
Patyrusios. Gera mokestis.

Kreipkitės:
CORONET NOVELTY JEWELRY 

CO.
1996— 62nd St., Brooklyn
Tel. BEnsonhurst 6-4028

(200-204)
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