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KRISLAI AMERIKA SUTINKA
I

Mažai užsiregistravo.
S. Gegužio kandidatūra.
Apie poemą “Už tu sienų 

mūru.“
Pramogos

Rašo R. Mizara

New Yorko miesto piliečių 
balsavimui reg-istravimasis. į- 
v.vkęs praėjusia savaitę, buvo 
be entuziazmo.

iŠ viso leužsirt gistravo tik 
p,3f)9.5 IS žmonės.

Ph lygint i su prae juusiais 
metais, kai įvyko prezidenti
niai rinkimai, šiemet užsire
gistravo 1.129.111 balsuotojų 
mažiau.

šiemet užsiregistravo 398,- 
088 mažiau negu 19 19 metais, 
kai ėjo miestą vi rinkimai.

Kyla klausimas: kodėl žmo
nės nesi regisi ra vo ? Kame 
priežastis ?

Juo mažiau žmonių regis
truojasi ir balsuoja, tuo ge
riau gral‘t(*r;ams. visokiems 
liaudies priešams.

Na,’ kaip bebūtų, dabar 
ruošimos balsavimui, kuris i- 
vyks lapkričio 3 diena.

A pie rinkimus-balsa\ i mus,
pasisakysime kitą kartą.

Tautininkai ir sandariečia: 
ruošiasi būsimiems SLA 

. Dj/domosios tarvbos rinki- 
warns.

Jie tariasi išėsti iš pildomo
sios tarybos advokatą Gugi, o 
jo vieton SLA iždininku past- 
tyti Stasį Gegužį.

Esą, “Gegužio išrinkimas 
sutaupytų Susivienijimui daug 
išlaidų.“

Ne išlaidos Šitiems vyrams 
rūpi, o politika. Jie* ryžtasi ap
valyti SLA pild. tarybą nuo 
sou i a 1 ist 11 o j a n č i ų žmoni u.

Ar tai jiems pavyks, maty
sime.

Kadaise šitoje kolumnoje 
iškėliau klausimą apie tai, 
ar neatsirastu turis pinigu as
muo, kuris išleistų Petro Kra
po poemą “Už tų sienų mū
rų“ knygoje.

Vienybės Tysliava mano, 
jog šiam “Mizaros sumany
mui . . . bus ‘kaput

O Vilnies apžvalgininkas 
rašo, jog sumanymas neblo
gas, tačiauV kadangi mažai 
žmpnių poeziją skaito, tai bū
tu Sgeriau, jei būtų išleista 
knyga, “kurią. . . daug žmo
nių skaitytų.”

Kai dėl Juozo Tysliavos, —• 
jo dalykas rašyti, ką jis nori.

Gi Vilnies apžvalgininkas, 
man rodos, turėtų skirti poe
ziją nuo poezijos. Pati Vilnis 
spausdino T. Tilvyčio vieną 
poemą ir .ją išleido knygoje. 
Nežinau, kokį pasisekimą Til
vyčio veikalas turi, bet žinau, 
kurie jį įsigijo, skaitė didžiu 
susidomėjimu.

Petro Krapo poema yra tuo 
įdomi, kad tai vienintelė tos 
rūšies poema lietuvių kalboje, 
—- poema, spalvingai ir rea
listiškai vaizduojanti būklę a- 
merikiniuose kalėjimuose.

Ar ją žmonės skaito?
Žinau tokių, kurie, gavę 

Laisvę, pirmiausiai imasi skal
yti “Už Įu sienų mūrų.“ . . .
Vienas asmuo iš South Bos

tono prisiuntė penkinę šiai 
poemai knygoje išleisti. Gi K. 
Petrikienė pasiūlė $25, jei po
ema bus išleista knygoje.

Spalio 18 dieną hartfordie-

TARTIS SU KINIJA 
PANMUNDŽOME
Bet nežada priimti

| —Tm1

neutralius kraštus i 
politinę konferenciją

Washington. — Amerika 
ir jos talkininkai sutiko su- 

! eiti Panmundžome i dery
bas su Kinijos ir šiaurines 
Korėjos liaudininkų atsto- 

! vais, pradedant nuo spalio 
I 26 d. Sako, ten turės būti

j Amerika pasirašė karinę
I sutarti su Graikija

Washington. — Jungti
nės Valstijos pasirašė su
tarti su Graikija, kuri lei
džia kariniams Amerikos 
laivams bei lėktuvams nau
doti kelias stovyklas Grai
kijoje. Iš tų stovyklų-ba- 
zių galėtų veikti ir atomi
niai bombonešiai prieš So
vietų Sąjungą.

Athenai, Graikija.—Grai
kų valdžia, džiaugėsi, kad 
dabartinė sutartis su Ame
rika “dar geriau apsaugo 
mus nuo komunizmo.”

Egiptėnai sužeidė du 
Anglijos kareivius

Kairo*, Egiptas. — An
glijos ambasada Egipte sa
kė, jog tiys egiptėnai už
puolė ir sužeidė du anglus 
kareivius ties Ismailia, Su- 
ezo kanalo ruožte.

Franc, tarnų streikieriai 
pasistatė barikadas

Paryžius. — Partneriai, 
streikuodami 18-je Franci
jos provincijų - gubernijų, 
pasistatė barikadas sker
sai vieškelių, kad sulaiky
tu valdžios siunčiamus 
“tvarkdarius,” kariuomenę 
bei policiją. Užrioglino ke
lius sukaltais medžiais, se
nomis bačkomis ir visokiais 
grozdais.

Policija ardo barikadas 
ir blaško farmeriu demon
stracijas.

Jie streikuoja, reikalau
dami, kad valdžia pakeltų 
kainas farmų produktams 
arba duotų tiesioginės pa
ramos iš šalies iždo.

Oslo, Norvegija. — Sei
mo rinkimuose Norvegijos 
Darbo' Partija dabar gavo 
daugiau balsų negu 1949 m.

čiai ruošia bankietą spaudos 
naudai. Jame turėtų dalyvauti 
juo didesnis žmonių skaičius.

O richmonhilliečiai, kaip ži
nia, ruošia banketą K. Petri- 
kienei pagerbti jos 60 metų 
amžiaus sukakties proga, ši 
šauni pramoga įvyks spalio 
25 dieną.

Tenka žiūrėti, kad abidvi 
pramogos būtų sėkmingos.

* t •galutinai susitarta, kur lai
kyti formulę konferenciją 
taikai vykdyti Korėjoje.

Bet Amerikos atsiliepi
mas i Kinijos komunistų 
pasiūlymą dėl derybų Pan- 
mundžome, matyt, apeina 
jų pageidavimą — pakvies
ti ir Indiją bei kitas neu- 
trales šalis j politinę kon
ferenciją.

Vakarą generolai tariasi 
suvienodini ginklus

Brussels, Belgija. — Su
važiavę generolai Franci- 
jos, Italijos, Holandijos, 
Belgijos ir Luksemburgo 
tarėsi, kaip apginkluoti sa
vo armijas, ypač kaip ga
minti suvienodintus gin
klus, kad vienos šalies gin
klai tiktu kitos šalies šo
viniams, kilus karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Vietnamo tautininkai sako, 
jog Francija “išganys 
juos nuo komunizmo”

Saigon, Indo-Kin. — Susi
rinkę Vietnamo tautininkų 
vadai, francūzų pastumdė
liai, nutarė laikytis išvien 
su Francija, kad galėtų 
“apsiginti nuo komuniz
mo.” Jų susirinkimas pa
skyrė ir delegatus derėtis 
su Francija apie jos žada
mą Vietnamui “nepriklau
somybę.” Bet tai būtų to
kia “nepriklausomybė,” kad 
Vietnamas vis liktųsi “savi- 
valdine” francūzų imperi
jos dalim.

Valdžia mojasi atimt 
sveturgimei pilietybę

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Herbert Brownell už
vedė bylą federaliame teis
me Detroite, reikalaudamas 
atimti amerikinius pilie
tybės popierius iš May Ash 
Sw.eet. Sako, kad jinai, at
eivė iš Lenkijos, klastingai 
įsipilietino, užsiginda m a, 
jog priklausė Komunistų 
Partijai.

Anglai daro atominius 
bandymus Australijoje

Sydney, Australija.—An
tradienį Anglija pradėjo 
naujus atominius bandy
mus Woomeros dykumoje, 
Australijoje.' Žada išsprog- 
dint dvi dideles atom-bom- 
bas ir išmėgint kelis mažes
nius atominius ginklus.

ORAS.—Giedra ir šilčiau 
popiet.

TITO PAGEIDAUJA DERYBĮJ 
DEL TRIESTO HEMES

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų prezidento Tito 
valdžia siūlė suruošti Ame
rikos, Anglijos, Italijos ir 
Jugoslavijos t konferenciją, 
kuri turėtų spręsti ginčą 
dėl Triesto žemės.

Tito valdžia sykiu prane
šė Jungtinėms Tautoms, 
kad Jugoslavija yra pasi
ryžus ginkluotomis savo jė
gomis atmušti italų ka
riuomenę, jeigu Italija siųs
tų ją Į Triesto žemės ruož
tą A.

Amerika ir Anglija šio
mis dienomis nutarė ati

Rumunija nusmerkė 
mirti 13 šnipų

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunu teismas nusmerkė 
mirti 13 šnipų, kuriuos 
amerikiniai lėktuvai pernai 
parašiutais nuleido Rumu
nijon. Trys kiti šnipai nu
teisti kalėjiman nuo trejų 
iki 25 metų.

Valdžios prokuroras nu
rodinėjo, kad tie šnipai bu
vo tam tyčia išlavinti Jung
tinėse Valstijose, Franci- 
joj, Austrijoj ir kituose va
karinės Europos kraštuose.

Vietnamo liaudininkai 
atima pozicijas iš 
Francijos pastumdėlių

Hanoi, Indo-Kin.—Fran
cūzų oficieriai buvo susta
tė 10 batalijonų vietnamie
čių katalikų prieš Vietna
mo liaudininkus - komunis
tus šiaurinėje to krašto da
lyje. Bet komunistai ata
kavo ir greit atėmė iš anų 
Visą eilę aptvirtintų mies
telių bei kaimų, nepaisant, 
jog katalikų buvo daug 
daugiau, negu komunistų.

Francūzų karininkai to
dėl sako, nelabai galima pa
sitikėti Vietnamo tautinin
kais, nors ir karštais kata
likais, 
s I I II ■ ■ ■ I >■■ ■ ■ I ■ I
Raketieriu sėbras Wicks 
atsisako pasitraukt iš 
N. Y. valstijos valdžios

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Tom. Dewey įsakė savo pa
vaduotojui Arthurui Wicks 
pasitraukti iš valdžios. Nes 
Wicks negali išsiteisinti, 
kodėl jis kartotinai lankė 
kalėjime raketieriu Joe 
Fay, buvusį federacinės 
Statė jų Unijos vadą.

Wicks, republikonų va
das New Yorko valstijos 
senate, atmetė gubernato
riaus įsakymą. Pareiškė, 
kad tiktai senatas galėtų j j 
pašalint iš valdžios.

Joe Fay įkalintas už tai, 
kad iš statybos kontrakto- 
rių išveržė 30,0 tūkstančių 
doleriu, žadėdamas sulaiky
ti darbininkus nuo streikų. 

duoti Italijai ruožtą A, pa
liekant ruožtą B Jugoslavi
jos globoje.
Amerika ir Anglija protes

tuoja prieš užpuolimus
Jungtinės Valstijos i)' 

Anglija užprotestavo Jugo
slavijai, kad būrys jugosla
vų įsiveržė Į valdinius 
Amerikos ir Anglijos kny
gynus, apdaužė jų Įrengi
mus, mėtė laukan ir degi
no knygas bei laikraščius 
ir sumušė amerikinio In
formacijų Centro viršinin- į 
ka Wm. B. King’a.

Čiangininkai apšaudė 
prekini angly laivą

Hong Kong. — Karinis 
Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų laivukas apšaudė 
prekinį anglų laivą In- 
chisley, gabenantį 900 tonų 
anglies iš Šanghajaus, Ki
nijos Liaudies Respublikos 
uosto.

Čiang Kai-šekas bando į 
sustabdyt Anglijos bei kitų | 
krantų laivus,Tkūrie. plati- i 
kioja pakrantiniais Kinijos 
vandenimis, prekiauti a m i 
su jos uostąmįesčiąis.:

Prisipažino nužudęs 
ir sumėsinėjęs 
moteriškę N. Yorke

New York. — Policijos 
kvočiamas, kinas James 
Lew, valgyklų tarnautojas, 
prisipažino, kad jis peiliu 
nužudė prostitutę Florence 
K. Gibson’aitę; supjaustė 
jos kūną, sudėjo kūno gaba
lus į du čemodanus, o ki
tus sąnarius ir galvą su
metė į atmatų dėžes.

žmogžudis sakė policijai, 
kad:

Ta moteriškė užeidavo į 
jo kamibari ir jis turėdavo 
lytiškų reikalų su ja. Bet 
kai jis pamatė ją einant su 
kitu vyru “ant gud taim,” 
dėl to labai supyko. Jis už 
tai koliojo moteriškę, Vėl 
atėjusią i.jo kambarį. Tad 
ji kirto jam ranka per vei
dą. Jis atsakė kumščiu iš 
savo pusės. Paskui pasi
griebė didelį peilį nuo sta
lo ir mirtinai ją subadė.

Toliau jis kelias valandas 
darbavosi, pjaustyti amas 
jos kūną ir valydamas 
kambarį nuo kraujo.

Florence, 33 metų am
žiaus, buvo n a r k o t i n ių 
svaigalų vartotoja, ir tie 
svaigalai pavertė ją iš bu
vusios gražuolės į pabaisą.

Gimusi Brocktone, Flo
rence Gibsonaitė paskui gy
veno Worcesteryje ir mo
kėsi į slauges (norses) 
Holden Ligoninėje, kur bu
vo laikoma gražiausia iš 
visų mergaite. Toliau bu
vo ištekėjusi už M. Arvali
tine, bet po poros metų at
siskyrė.

SOVIETAI KAETINA
AMERIKA UŽ TRIESTO
SUTARTIES LAUŽYMU
Sako, anglai-amerikęnai 
sudarė ten karo bazę, 
kurią paveda Italijai

Maskva.—S o v i e t u Sąjun
ga užprotestavo Amerikai 
ii* Anglijai, kad jos neteisė
tai įsteigė- karines stovy
klas savo laivams bei lėk
tuvams Triesto žemės ruož
te A ir dabar paskyrė Ttali-

Adm. Carney sako, Sovietai 
turi galingą laivyną

Boston. — Admirolas R. 
B. Carney, vyriausias Ame
rikos laivyno komantiie- 
rius, pareiškė, jog Sovietų 
Sąjunga jau turi antrą ga
lingiausia karini laivyną. 
Pirmoj vietoj yra Ameri
kos karo laivynas.

Atim. Carney sakė, jog 
Sovietų Sąjunga ' stipri ne 
tik būriais submarinu, bet 
jau ir naujais dideliais ka
ro laivais.

Raudonasis Japonu Kryžius 
padės grįžt kariniams savo 
kriminalistams iš Sovietu £

Tokio, Japonija. — Rau
donasis Japonijos Kryžius 
prašė Sovietų Sąjungą leis
ti jo atstovams atvykti į 
Maskvą, kad palengvintų 
grįžimą kariniams japonu 
kriminalistams. S o vi e t ų 
vyriausybė priėmė prašy
mą, c

Sovietų Sąjungoje tebėra 
apie 2,500 kriminalinių ja
ponų iš tų, kurie buvo su
imti 1945 metais. Kai ku
rie jau atbuvo bausmes ir 
galėtų grįžti Japonijon.

Šiaur. Korėja dėkoja 
Sovietam už paramą

Peking. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų premje
ras Kim II Sung pasiuntė 
Sovietų Sąjungai gilios pa
dėkos telegrama už nuola
tinę paramą ir pagalbą. 
Džiaugėsi, m i n ė d a m a s 5 
metų sukaktį nuo diploma
tijos ryšių sumezgimo tarp 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos ir Sovietų Są
jungos.

TURKIJA TEIS 168 
KOMUNISTUS

Ankara, Turkija.—Turkų 
valdžia suėmė 168 nužiūri
mus komunistus ir teis 
juos “už religinių mahome
tonų kurstymą prieš esa
mąją valdžią.”

Haga, Holandija. — Ro
landu kareiviai sukėlė riau
šes dviejose stovyklose. Uz 
tai armijos Teismas tardys 
50 kareivių kaip maištinin
kų.

jai tą ruožtą. Protestas sa
ko :

Amerika ir Anglija tais 
veiksmais sulaužė pokari
nę Keturių Didžiųjų taikos 
sutartį — Jungtinių Valsti
jų, Sovietų Sąjungos,. An
glijos ir Francijos.

Keturi Didieji 1946 įlie
tais nutarė laikyti Triesto 
sritį laisva nekarine žeme. 
Tuomet Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba nuspren
dė skirti tai žemei tarptau
tinį gubernatorių ir įsteig
ti vietinį seimą dėl Triesto 
savivaldos.

Bet Amerika ir Anglija 
apėjo sutartį ir Saugumo 
Tarybos patvarkymus ir 
pavertė Triesto ruožtą A 
karine savo papėde prieš 
Sovietų Sąjungą, — sako 
protestas.

Triesto ruožtas A tebėra 
globojamas anglu - ameri
konu kariuomenės, o kitas’ 
ruožtas palaikomas Jugo
slavijos globoje.

Sučiupta $500,000 
vertės narkotiku

New York. — Federalės 
valdžios agentai sučiupo 
atplaukusiame F ra n c i j o s 
laive “Flandre” 11 svarų 
heroino, pavojingų narkoti
niu svaigalų, kurie verti 
apie pusę milijono doleriu. 
Areštavo du francūzus jū
rininkus ir du Didžiojo 
New York gyventojus, M. 
A. Migliore ir J. Morello, 
kaip vadus tarptautines 
narkotikų šaikos.

Prancūzai laikomi teis
mui no $25,000 užstatų vie
nas ir kitas, o newyorkie- 
čiai Migliore ir Morello — 
po $15,000.

Žmogus be tėvynės, Maikis, 
pagaliau, surado prieglaudą

Dominican respublikėlė, 
pagaliau, priėmė apsigy
venti Mike P. O’Brieną, 
kurį visos kitos šalys at
metė. O’Brien per dvejus 
metus buvo laivais bei lėk
tuvais gabenamas iš vieno 
krašto į kitą, bet niekur 
neleista jam apsistoti.

Mike sakėsi gimęs Ame
rikoje, bet negalėjo įrodyti. 
Šią vasarą anglų valdžia 
perlėkdino jį Romon, bet 
Italiia atsisakė jį priimti.

Mike iki 1951 metų dir
bo kaip bartenderis pa- 
krantiniuose Kinijos ga
liūnuose. Paskui pabėgo į 
anglų kolonija Hong Kon
gą. Tada anglų laivai pluk
dė jį, kaip negeistiną ele
mentą, i Portugalijos kolo
niją Makao saloje. Portu
galai atmetė Mike. Taip 
per 10 mėnesių jis buvo 
kartotinai gabenamas Į Ma
kao ir vis grąžinamas į 
Hong Kongą, neleidžiant 
jam ant kranto apsistota.
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BRITŲ GVINĖJOJE
PIETŲ AMERIKOS kontinente, prie Venezuelos, 

britai imperialistai nuo seniai turi pavergę didžiuli 
sklypą žemes, vadinamos Britų Gvinėja (Guiana). Tai 
apie 83,000 ketvirtainių mylių plotas su apie 400,000 
gyventojų.

Britai buvo suteikę šiam kraštui konstituciją, pa
gal kurią jo žmones turėtų tvarkyti savo reikalus. Ta
čiau vyriausiu Gvinėjos valdovu yra gubernatorius, britų 
paskirtas.

Nežiūrint visko, Gvinėjos žmonės išsirinko progre
syvią valdžią, — argi jiems tai neleidžia daryti krašto 
konstitucija?! Bet kaip greit jie tai padarė, taip greit 
gubernatorius pasakė: nevalia tokiai valdžiai čia egzis
tuoti! O kadangi valdžia gubernatoriaus norų greit ne
vykdė gyvenimam nesilikvidavo, tai Londono valdžia, 
apskelbusi Gvinėjos valdžią komunistine, pasiuntė į Gvi
nėjos sostinę, Georgetown, karo laivus ir jėga žmonių 
išrinktą valdžią nuvertė!

Tokią demokratiją vykdo britai savo pavergtuose 
kraštuose. Kas netarnauja imperialistų interesams, kas 
prieš juos nenusilenkia, tą jie bando, jei tik gali, jėga 
sutrapalyti!

Panašiai britai imperialistai elgiasi Afrikoje, c 
francūzai imperialistai panašiai elgiasi ir Afrikoje ir 
Azijoje.

Tačiau, tegu imperialistai nesidžiaugia, kad jie 
smurto pagalba jau visiškai sutrempė Gvinėjos žmonių 
pasiryžimą kovoti už laisvę ir nepriklausomybę. Ne. 
jie to nepadarė ir nepadarys.

“Pagyrų nereikia. Ne
garsinkite tos pramogos 
kitaip, kaip tik tai, kad su
kaks 60 metų.” Taip įsakė 
Katrina Petrikienė po to,, 
kai, po ilgo kalbinimo, ji 
pagaliau sutiko, kad toji 
jos sukaktis būtų paminėta 
viešai.

Katrina Petrikienė
Iš sykio tas įsakas atro

dė keistai. Kilo klausimas 
—kas čia tokio išgyventi 60 
metų? Daugelis gyvena. 
Tai argi tuo klausimu su
kviesiu žmones?

JEFFERSONO MOKYKLA
, JAU PER METIJ eilę New Yorke gyvuoja Jeffer- 
sono mokykla, kurioje studijuoja darbininkų judėjime 
dalyvaują asmenys. Čia,—daugiausiai vakarais, — stu
dijuojami visokie \ isuomeniniai klausimai: istorija, eko
nomija, įvairios kalbos, literatūra, drama, etc.

Bet šiemet, atsidarius mokyklai, mokinių skaičius 
užsiregistravo permažas, kad įgalinti mokyklą tęsti sa
vo darbą.

Dėl to Jeffersono mokyklos vadovybė atsišaukia j 
visus tuos, kuriems rūpi apšvietus, marksistinės teorijos 
pakėlimas darbininkų veikėjuose, kad jie gautų daugiau 
naujų studentų.

Oficialiai mokykla vadinasi: Jefferson School of 
Social Science. Jos adresas: 575 Sixth Ave., New Yorke.

Taip, kiekvienas, — jaunas ir suaugęs asmuo, — ku
ris nori susipažinti su visuomeniniais mokslais vakarais, 
laisvu nuo kasdieninio darbo laiku, turėtų stoti ten ir 
paimti vieną kitą kursą šitoje mokykloje.

Paskutinis punktas man 
ypačiai rūpėjo, nes garsini
mas visuomet yra didele 
dalimi suruošimo kokios 
nors pramogos. O numa
niau, kad ta sukaktis reikš
minga tad ir pramoga turi 
būti sėkminga.

Ar pasakyti, kad ji buvo i gražaus skaičiaus brookly- 
viena tų, kurios darbavosi ' n iečių ir iš kitų miestų lie- 
įkuriant lietuvių moterų i tuvių Liberty Auditorijoje 
judėjimą už teises mote- | spalio 25 dieną, jos sukak- 
rims 1915-16 metų laikotar- 1 čiai paminėti rengiamame 
piu ir vėliau? Juk tai įvy- į bankiete. Iš kitur atvykti 
kęs faktas. Gal to jinai ne- palengvina tas, kad .pietūs 
paskaitytų pagyra. rengiami pietų laiku. S-a.

Kunigėliai, saugokitės 
fabrikų ir darbininkų

NAUJASIS DARBO SEKRETORIUS
TUOMET, KAI prezidento Eisenhowerio ministrų 

kabinete buvo darbo sekretorium Martin P. Durkin, tai 
žmonės sakydavo: “vienas plumeris tarp milijonierių.”

Bet tas plumeris neilgai ten galėjo būti. Jam buvo 
perankšta, perkarsta. Jis nematė jokios vilties Tafto- 
Hartley aktui pakeisti bei kitaip organizuotiems dar- 1 
bininkams padėti. Prezidentas Eisenhoweris, sakė Dur
kin, atsisakė vykdyti savo pažadus, duotus Durkinui. 
kai jį kviete būti darbo sekretoriumi. Todėl Durkin pa
sitraukė iš tos vietos.

Buvo įdomu, ką Eisenhoweris pastatys į Durkinc 
vietą? Gal koki kitą unijistą, tūli galvojo. Gal koki 
šiaip sau intelektualą bei profesionalą, artima darbinin
kų judėjimui?

Neatsitiko nieko panašaus, nes prezidentas pasky
rė naujuoju darbo sekretorium James P. Mitchell, vice
prezidentą didžiulių departnientštorių, Bloomingdale 
Bros., Ine.

Kalbėdamas apie šį paskyrimą, International Asso
ciation of Machinists (mašinistų) unijos prezidentas A. i 
J. Hayes pasakė: “Neįtikėtina. Dabar net ir darbo de- 
partmentas tapo atiduotas bizniui.”

Taip, milijonieriams ir stambiajam bizniui!
< Tiesa, pats James P. Mitchell sako, kad jis nesąs 

nei plumeris neigi mili jonierius. Mes nežinome, kiek p. 
Mitchell turi turto. Bet aišku vienas: jis—biznierius, 
stambus biznierius. • Jo kompanija samdo tūks^mčius 
darbininkų, bei tarnautojų. Jis su darbininkais turėjo 
bendra tiek, kad su jais, kai dirbo savo kompanijai, ta
rėsi dėl algų ir dėl darbo sąlygų.

Akiregyje to, argi galima tikėtis, kad esamasis dar
bo departments gintų darbininkų reikalus. .

Tikėsite ar ne, bet pasauly
je atsirado “raudonųjų klebo
nu.” Tai paskelbia Brooklyno 
pranciškonu Darbininkas (spa
lio 6d.). Jame skaitau Įdomu 
straipsnį ‘‘Kas bus su ‘raudo
naisiais klebonais?’”. Tokių 
klebonų esą atsiradę Paryžiu
je. Popiežius juos jau pasmer
kė. Jie esą atsidūrę prie pat 
pragaro vartų. Bedirbdami 
fabrikuose ir draugaudami su 
darbininkais, jie patys persi
ėmę marksizmu !

Tegu apie tą “pavojų” kal
ba pranciškonų organas. Dar
bininkas rašo:

“Paryžiuje yra didelis su
sirūpinimas dėl vadinamų 
‘raudonųjų klebonų’ likimo. 
Tai kunigai, kurie pasišventė 
savo gyvenimą- praleisti su 
darbininkais fabrikuose. Jie 
nusiėmę sutanas ir pasiėmė Į 
rankas tuos pačius įrankius 
kaip tūkstančiai darbininkų. 
Savo pavyzdžiu kasdieniame 
darbe jie nori apaštalauti tarp 
darbininkų, kurių didžioji da
lis yra nutolus nuo tikėjimo. 
Tokių kunigų — darbininkų 
esą per šimtas Paryžiuje.

“Pirmas aštrus kaltinimas 
prieš juos buvo paleistas 1952 
metų pavasarį. Tada komunis-

Išvytojo karaliaus Faruko 
seserys savinasi jo turtą

Kairo, Egiptas. — Dvi 
seserys buvusiojo egiptėnų

karaliaus Faruko kreipėsi į 
teismą, reikalaudamos sau 
dalies jo $8,400,000 turtų.

Premjero generolo Na- 
guibo valdžia, išvijus ka-

ralių, užgrobė ir visą likusį 
jo turtą, apart aukso bei 
deimantų, kuriuos jis išsi
nešė, bėgdamas * užsienin. 
Be to, jis turėjo iš anksto

2 pusk—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Spalio-October 14, 1953
prisikrovęs pinigų užsie
niuose bankuose,.............

O gal galėčiau pasakyti, 
kad ji priruošė spaudai 
knygą Virėją? Tas taip 
reikalingas ir naudingas 
daiktas moterims (vyrai 
taipgi yra išpirkę daug 
knygų ir jomis naudojasi).

Gal galėčiau priminti, 
kad ji sakė daug kalbų, 
akstindama laimėti karą 
prieš fašizmą 1945-1941 me
tų laikotarpiu ir kad jos 
vienturtis sūnus tarnavo 
militarinėse jėgose? Dar 
vaizduojasi ta mobilizacija 
mezginių - siuvinių talkos. 
Tikriausiai tas tik primini
mu to, kas buvo, ne pagy
ra.

Vėl gyvai prisimena tie 
laikai, kai lietuvių būriai 
suvažiuoja svarbie šiem s 
tautiniams sambūriams į 
didmiestį ir pasirodo didis 
reikalas nakvynių, ypačiai 
kapo metais, kuomet nei už 
pinigus n e g a 1 ė j a i vietos 
gauti. Kur pirmiausiai 
skambinsi ar asmeniškai 
bėgsi pagalbos? Žinoma, 
pas Petrikienę.

Daug kitų tokių ir dar 
svarbesniu prisiminimų -iš 
praeities ir dabarties už
plūdo mintį. Ką iš to dau
gio bepasirinkti pasaky
mui? Kas nebūtų pagyra? 
Išeitį iš tos rūpės ties-.Ji’ 
abejonių parodė atėjusi 
auksinė mintis:

Jeigu aš atsimenu, jeigu 
aš žinau, ką reiškia lietu
viams tie jos 60 metų, tai 
ta žino ir atsimena ir visi 
kiti. Tai dėl to tikimasi

, tų surengtose demonstracijose 
buvo suimti ir jose dalyvavę 
du tokie kunigai. Paskui da
lykai buvo tiriami, ir tik.pries 
trejetą savaičių Pijus XII pa
reiškė abejonę dėl tolimesnio 
mėginimo šitaip apaštalauti. 
Jis įspėjo kunigus—darbinin
kus saugotis, kad bičiuli aūda
miesi su marksistais, patys ne
pasiduotų marksizmo įtakai. 
Netrukus Chartręs bažnytinia
me biuletenyje buvo paskelb
tas aplinkraštis kardinolo G. 
Pizzardo, kuris yra seminarijų 
kongregacijos viršininkas. Jis 
įspėjo Prancūzijos seminari-

I jas susilaikyti nuo savo auk
lėtiniu siuntimo i fabrikus. Ir 
nuncijus P. Marella svarstė su 
Prancūzijos bažnytine vyres
nybe klausimą, ar ligšiolinis 
kunigus darbininkus palikti 
toliau darbuose ar juos at
šaukti i]-.gražinti j normalias 
parapijas.

“Paryžiaus kardinolas Fel- 
tin pabrėžė, kad Prancūzijos 
sąlygose kunigai—darbininką' 
yra didelis dalykas laikotar
pyje, kada tarp darbininkijos 
ir Bažnyčios norima iškasti 
prarają. Tačiau jisTaip pat įs
pėjo tuos kunigus dėl jiems 
gresiančių pavojų fabrikų ap
linkoje.”

Kitaip sakant, kunigėliai 
saugūs tiktai parazitiniame 
gyvenime, — naudingo darbo 
nedirbdami, saugodamiesi 
fabrikų darbo ir darbininkų, 
darbininkus mulkindami pra
garu ir velniais.

Pilietis

Apie mokyt. Oną Vasiliauskienę
VILNIUS. — Į repatria- 

cijos skyrių prie Lietuvos 
respublikos Ministrų Tary
bos Įėjo moteris. Spren
džiant pagal išorę, ji turė
jo apie 40 metų. Iš sublo- 
gusio veido, -kuklių drabu
žių, iš to-, kokiu pavargusiu 
žingsniu ji priėjo prie sta
liuko, kur buvo matyti už
rašas “Registracija,” ne
sunku buvo spėti, kad ši 
moteris ka tik sugrįžo į tė
vyne iš toli.

Repatriacijos skyriaus 
darbuotojas, mandagiai pa
siūlęs jai sėsti, paklausė:

— Kaip jūsų pavardė? Iš 
kur atvažiavote?

—Mano pavardė — Vasi
liauskienė. Sugrįžau iš Va
karų Vokietijos, kur buvau 
perkeltųjų asmenų stovy
kloje Ansbach, — atsakė 
moteris. ’

Po nedidelės pauzės ji 
neryžtingai, lyg bijodama, 
kad gaus neigiamą atsaky
mu, paklausė: V Z

—Sakykit, kaip bus su 
darbu? Ar teisingai mums 
sakė tarybiniai repatriaci- 
aciios atstovai, kad tėvynė
je kiekvienas gaus darbą 
pagal specialybę?

—Žinoma, teisingai. Per 
patį pirmą, mėnesi jūs gau
site darbą. Kokia jūsų spe
cialybė. mokslas?

— Aš... — moteris kiek 
sumišo. — matote, aš tu
riu aukštąjį mokslą. 1936 
metais, senojoje Lietuvoje, 
aš baigiau Kauno univer
sitetą ,ir gavau biologijos 
mokytojo specialybe, bet 
dirbau visą laiką kaipo są
skaitininkė.

—Kodėl gi jūs, turėda
ma mokytojo specialybę, 
dirbote sąskaitininke? — 
paklausė skyriaus darbuo- 

; toj a s.
! —Daugelis studentų, ku- 
l.riė kartu su manim baigė 
I universitetą,— pasakė Va
siliauskienė, — buvo pri
versti tada dirbti miško 

,kirtėjais...

■ Nuo tos dienos, kai įvy
ko šis pasikalbėjimas, pra 
ėjo penkeri metai. Per tą 
laiką Onos Vasiliauskienės 
gyvenime įvyko didelės per
mainos. Valdžia suteikė jai 
materialinę pagalbą. Vasi
liauskienei buvo taip pat 
duotas - butas gimtajame 
Vilkijos miestelyje. Tuo 
būdu, jai net neteko pra
šyti pagalbos iš savo gimi
nių ir draugų, kaip kad ji 
ketino iš pradžių daryti.

Netrukus Ona Vasiliaus
kienė buvo pasiųsta Vil
niun i specialius mokytojų 
pasitobulinimo kursus, kur 
mokslui vadovavo Pedago
ginio' instituto ir Valstybi
nio universiteto profeso
riai. Visas išlaidas’, susiju
sias su jos buvimu sostinė
je, apmokėjo valstybė. Bai
gusi kursus. Ona Vasiliaus
kienė grižo į Vilkiją ir .pra
de j o dirbti mokykloje kai
po biologijos mokytoja.

— Trumną laiką .prieš, 
man sugrįžtant Į tėvynę.— 

.pasakoja Ona Vasiliauskie
nė,—1948 metais, vyriausy
bės nutarimu mokytojams 
buvo žymiai padidintas 
darbo užmokestis. Be dar
bo užmokesčio mokytojai 
gauna periodinius priedus 
už ištarnautus metus. Mes 
turime taip pat ir kitų 
lengvatų. Kasmet mums 
duodamos dviejų mėnesių 
atostogos, paliekant darbo 
užmokesti. Ligos metu mo
kytojams pilnutinai palie
kamas darbo atlyginimas. 
Medicinos pagalba teikia
ma nemokamai. Kaip ma
tote, tarybiniams mokyto
jams .sudarytos visos reika
lingos sąlygos vaisingai 
dirbti.. 1

Šiuo metu šalies viduri
nėse mokyklose įvedamas 
politechninis apmokymas. 
Ryšium su tuo pedagogai 
dabar peržiūri visą mokslo 
procesą. Išplečiamos ir pa
pildomos fizikos, chemijos, 
gamtos mokslo ir geografi
jos programos. Jos suda
romos taip, kad mokslei
viai būtų supažindinami su 
paskutiniaisiais mokslo ii 
technikos pasiekimais. Žy
mi vieta naujosiose pro
gramose skiriama savaran
kiškiems moksleivių užsie
ni i m a m s laboratori jo s e, 
ekskursijoms į pramonės 
įmones ir kolektyvinius 
ūkius. Prie mokyklos, kur 
aš' dėstau, — tęsia Vasi
liauskienė,— įsteigtas tech
nikos kabinetas, eksperi
mentines dirbtuvės, jaunų
jų sodininkų bandomasis 
sklypas.

Kartu su savo mokiniais 
Vasiliauskienė čia daro įdo
mius bandymus auginant 
Lietuvoje pietinius auga
lus. Bandomajame sklype 
galima pamatyti kelių rū
šių vynuoges, obuolius, 
kriaušes ir kitus pietinius 
augalus, puikiai prisitaikiu
sius prie Lietuvos žemė^. 
Biologijos mokytojos ban
dymais buvo susidomėta 
Lietuvos respublikos sosti
nėje — Vilniuje. Neseniai 
Vasiliauskienė, Vii niaus 
V a 1 s t y b i nio universiteto 
rektoriatui pakvietus, pa
darė studentų auditorijai 
pranešimą apie savo bandy
mus auginant naujų rūšių 
vaisius.

Su didele motinos meile 
Ona Vasiliauskienė pasa
koja apie savo sūnų Vy
tautą — Vilniaus Valstybi
nio pedagoginio instituto 
geologijos fakulteto kurso 
studentą, šiuo metu Vy
tautas dalyvauja mokslinė
je ekspedicijoje Anykščiu 
rajone. Kaip ir visi gerai 
besimokantieji student a i, 
Vytautas garma stipendiją, 
gyvena erdviame, šviesia
me studentų bendrabučio 
ka mba ry j e. Paskuti nia me 
laiške jis rašo motinai, kad 
jam teko būti studentų 
miestelio statyboje viena
me gražiausių Vilniaus ra
jonų — Žvėryne. Su entu
ziazmu jis pasakoja apie 
puikius studentams pasta
tytus gyvenamuosius na
mus, kultūros rūmus, skve
rus.

—Svetur mano sūnus nie
kuomet nebūtų galvojęs vi
su tuo naudotis, — sako 
baigdama motina.

—Ai* jūs dabar patenkin
ta savo gyvenimu?—klau
siame mes Oną Vasiliaus
kienę .

—Taip, tėvynėje aš ra
dau sau laimę, — atsako ji
nai. — Sūnus mano moko
si aukštojoje mokykloje ir 
greit taps inžinierium - ge
ologu. Aš viskuo aprūpin
ta ii’ su džiaugsmu dirbu 
mėgstamą darbą, apie ku
ri svajojau visa savo .gyve
nimą. Mokytojo — jauno
sios kartos auklėtojo—pro
fesija mūsų šalyje laikoma 
viena garbingiausių. Kil
nūs tikslai, kurie keliami 
mūsų mokyklai, tikras au
klėjimo sistemos demokra
tizmas ir humanizmas da
ro mokytojo darba džiaugs
mingą, laisvą ir kūrybinį.

M. Labanauskas

Santa Barbara, Calif. — 
Mirė Lucy W. Valentine. 
104 metų amžiaus, labdary
bės ir apšvietos veikėja.

Kopenhagen, Danija. — 
Atplaukė Danijon. į “sve
čius ’ keturi Amerikos karo 
laivai.

ŠEIMININKĖMS
žuvies kukuliukai

Buvusieji pas žydus šven
tėmis ar bendrose su .Ris 
pramogose ilgai atsimena 
jų moterų gamintus žuvies 
kukuliukus. Tai šventiškas 
jų valgis. Dėl ilgumo lai
ko juos pagaminti ne bilc 
kada galima jais naudotis.

3 svarai whitefish (taip 
nat tinka lydekos, karpęs 
ir kitos ežerų ir upių žu
vys. Baltoji parenkama dėl 
jos raumens baltumo, gra
žumo)

3 vidutiniai svogūnai
2 vidutinės morkos 
trečdalis puoduko van

dens
vienas kiaušinis 
druskos ir pipiru pagal

skoni
šaukštas sugrūstų baltų

jų sausainių.
To kiekio turėtų užtekti 

šešiems vidutiniams valgy
tojams.

Nuvalyk ir pasūdyk žuvi. 
Jei turi šaltą vieta, (rali 
taip Dalikli, per naktį. Be^t > 
jei nešalta, užteks pasis^ 
dymo verdant.

Sudėk i puodą griežinė
liais supiaustytus 2 svogū
nus ir morkas. Užpilk 
kvortą vandens. Sudėk žu
vies kaulus, odą ir pavirk 
10 minučių.

Žuvi ir likusi svogūną 
sumalk ar smulkiai suka
pok. Sudėk i bliūdelį, da- 
pilk vandeni (trečdali puo
duko), sudėk kiaušinį, drus
ką, pipirus, sausauni ir 
maišyk iki sutirštės ir su
lips. Suvoliok mišinį r ku
kuliukus ir atsargiai sudek 
i vandenį, kuriame , verda 
daržovės su kaulais. Už
denk. Kai tik užvirs, su
mažink liepsną ir palik pa
mažu kaisti dvi valandas ir - ' 
pusę. Apie pusėje virimo 
.paragauk ir, jei reikia, da- į 
dėk prieskonių.

Išvirus ii1 puode atšalus, 
išdek kukuliukus ant žalių 
lapų. Skysti persunk ir 
paduok prie žuvies . Jei žu
vį paduodi su karštomis 
daržovėmis, atkaitink ir so- . 
są. O jei paduodi su šalto
mis, kaip salad, tada ir tą 
sosą paduok sušaldytą į 
drebučius.

Tūlos šeimininkės į ku
kuliukus deda ir smulkiai 
sumaltų baltų riešutų. Ypa
čiai almonds pagerina sko
nį ir kvapą. T.

Today9s Pattern

Pattern 9087 (fof shorter, fuller 
figures): Half Sizes 141 i. IB’j. 
18’£, 20Vi, 22’Xj, 24'/2. Spe 10',2 A 
takes 3% yards 39-inch., '

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nu įno
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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BINGHAMTON, N. Y.
Mirus Lilijanai Mikola ju

raitei rugsėjo 14 d. surin
kom naikų del gėlių iš Po
vilo tfrlikolajūno artimųjų 
draugių-draugų.. A. ir T. 
Bagdonai davė $3»; po $2: 
J. ir M. Kazlauskai, L. ir 
U. Šimoliūnai, J. ir A. Ki- 
reiliai, V. ir E. Čekanaus
kai, Mr. & Mrs. Toniško: 
po $1: J. ir N. Stroliai, S. 
Bagdonas, L. čeponienė; A. 
ir J. K. Navalinskai. J. ir 
M. Luzinai, Wm. Virukai- 
tis, J. ir M. Sadauskai, Ona 
Willius, P. -Jasilionienė, A. 
Klimas, M. Stelmokienė, A. 
Maldaikienė, Mr. & Mrs, 
Bakshas: po 50c: P. ir K. 
Juozapaičiai ir H. /Šukienė. 
Viso $27.

Dėl užuojautos P. Miko- 
lajūno šeimai per dienraš
ti Laisvę aukojo šie asme
nys:

J. ir K. Vaicekauskai $3: 
J. ir M. Kazlauskai $2; po 
^1:/ T. ir N. Stroliai, A. ir 
J. t K. Navalinskai, Ona 
Willius, P. Jasilionienė, J. 
ir A. Kireiliai, I. ir M. Lu
zinai, B. Zmitraitė, V. Zmi- 
traitė, V. Kapičiauskienė 
V. Kaminskienė, Viktorija 
Sasuta, J. ir A. Žemaičiai. 
Mrs. Cy. Van Berger; po 
50c: V. ir E. Čekanauskai 
ir H. Žukienė. Viso $19.

PETRAS KRAPAS

I UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ 
kalėjimo vaizdai. Poema —r ,

Virvę vargais negalais sumeistravęs, 
Laikęs slaptai visa tai ne prie savęs...

Na ir pritykojęs rytą anksti — 
Šast iš virtuvės — nematė kiti.

Kablį užmetęs — užkibo ant mūro,—
Štai ir viršuj, mat, vikrumo jis turi,— 

Šokęs—pataikęs kažkaip ant akmens... 
Koja sulūžo... dabar kaip gyvens?

Dvidešimt trys jam dar metai kalėti...
Taip jie ilgi! Ai, ilgi jie ir lėti...

Gaila pražudyt jam metų jaunų:
“Ko gi aš vertas, kai čia gyvenu?”...

Koja gražiai jam suaugo, jo laimei: 
Eina, kaip reikia, stipriai ir savaime.

Karcerį reikia dabar atsėdėt:
Ten tu išgaiši, kaip vargšė katė... .

Taip, pabėgimas išėjo ant nieko:
Nieko geresnio dabar jam nelieka,—

Reikia režimui kietam pasiduot...
Varva taip dienos, kaip varva vanduo.

*

Kitas štai bandymas baigės ant tuščio:
Gal pagyvenęs metus ar kitus čia, 

Vienas vyrukas ir du jo draugai 
Nutarė bėgt, nebelaukę ilgai.

Dirbs jie mūram taisyti artelėj,
Maišė cementą iš kalkių ir smėlio.

Manė — pritykoję progos geros, 
Ims ir pabėgs ir takus sudoros...

Dirbo kruopščiai jie, vogčiom cemen
tinė j.

Prakasė tunelį jie požeminį —
Net iki pamūrio sienos aukštos:
Kelio į laisvę ji jiem neužstos...

Mėnesius šitaip, it kurmiai, jie rausės...
Nutarė — laikas pabėgti geriausias,

Kai jau į viršų visai išsikas,—
Naktį, kai tykiai tebėr visa kas.

Kaip tat nutarta, lai bus padaryta...
Kasės ir kasės jie trys iki ryto.

Bet va nelaimė: gi vamzdžiai keli...
Garą jie varo... daryk, kai gali...

Vamzdžiai karšti, o čia reikia skubėti,—
Listi pro spragą, pro siaurą tą vietą:

Dujen prasimušė šonan anan.
Trečias perdrūtas — negali ir gan...

Vargo,- kamavos, net apdegė rankas,— 
Paryčiais žmonės išgirdo—kas trankos...

Tai ir sugavo bandytojus tris:
Veda ligoninėn—ką gi darys.

Darbo turėjo su jais tas pats slaugė: 
Kol juos apvalė, aptvarstė, apsiaugę,— 
, Karcerin eina vargšai visi trys,

Storasai ypač nuliūdęs gvairys.
(Bus daugiau)
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(Tąsa)
Taip, jį girdi — ir girdėsi ilgai da:
Dainą sudėjo, pritaikė jai gaidą,— 

Taip ir niūniuodavo tyliai, slaptai — 
Vienas ar du ar būreliais antai...

/vykis šitas, kaip žaibas, nutvisko,
Sukrėtė įstaigą šitą ir viską,

Visą valdybą valstybės visos:
Ieškojo, tyrė — nerado tiesos...

Vietos neteko vargšelis tas sargas.
Ėjo šnabždom pasakėlės tos margos: 

Papirktas sargas būk buvęs tasai... 
Nieks tų galų nesugaudė visai.

Tapo sustiprinta tuoj čia sargyba,— 
Kalinį vargšą smarkiau dar sugnyba, 

Narvuose darė dažniau ir kratas, 
Kliaudas darydavo tas ir kitas.

Betgi mintis pabėgimo laimingo
Tarp kalinių taip Jengvai nepradingo:

Pavyzdį Bugio apmąstė slaptai, 
Net ir pasiekti gal manė rimtai.

Mėriesiai trys gal po to tik praėjo:
Būta dar vieno vėl tokio bėgėjo.

Štai į ligoninę neša nešte
Vyrą neštuvuose — rado jį te...

Rado jį t>n, kur nušoko nuo mūro,—
Vargšui Nelaimė — jam koja suguro:

A Koja iš klubo nulūžo visai,— 
Taip ir suglebo, apgeibęs jisai.

Čia nei to triukšmo nei alaso buvo,
Maž’ kas girdėjo pačioj net virtuvėj,—

Tik pastebėjo, kad Švedo nėr čia:
Manė — susirgo — jis valgė karčiai.

Lovoj ligoninėj guli tas Švedas:
Koja į gipsą sudėta, kaip vedas,

Dar ir trauktuvais ištempta viršun,—
Kęsmas tai ilgas, gėlingas, aršus...

Švedas didžiulis vaikinas ir drūtas,—
Vis jis pažiūri, ar pirštai jam kruta...

Bentgi jam koja neliktų trumpa,—
Slaugei žadėta kiaušinių kapa:

Tik prižiūrėtų gerai jam tą koją,,
Slaugė ir žiūri, pabrauko, daboja,

Gipsas kad odos netrintų kaipos,
Strėnose kur nepraėstų opos...

Mėnesius du taip kentėjo ir vargo',—
Lankymus gaudavo kartais net sargo

To, itfą veizėjo virtuvėj tvarkos,— 
Jį ir pamėgo iš viso taipos.

Santūrą laikė su žodžiais tas Švedas,
Slaugei vienok pasisakė, kas dedas:

Kablį didžiulį padaręs jam kas, 
Miklinęs jis savo kojas,,rankas.

Povilui Mikolajūnuį pri
duoti pinigai, kuriuos jo 
geri draugai sudėjome:

Ig. ir H. Vėžiai $2, A. ir 
J. K. Navalinskai $3; po 
$1: Suzana Zdanienė, Mar
celė M i k o 1 a j ū n i e nė, A. 
Maldaikienė, A. Kazėnienė, 
H. Žukienė, V. Kaminskie
nė, V. Kapičiauskienė. Vi
so $12.

Dėkojame visoms ir vi
siems už kooperavimą su 
mumis ir prisidėjimą finan
siškai kaip dėl gėlių, taip ir 
už užuojautos išreiškimą 
.nėr Laisve virš minėtam 
draugui ir šeimai, išliktiem 
nelaimės.

Nellie Stroliene
J. K. Navalinskiene

VESTUVĖS
Apsivedė Veronikos Ka- 

pičiauskienės duktė Adele 
su slavų tautybės vaikinu 
William Kumpan rugsėjo 
26 d., presbiterijonų bažny
čioje. Šliūba* davė Rev. 
John J. Yarkovsky. Paly
dovais buvo jaunojo sese
lė ir švogeris Mr. & Mrs, 
George W. Gardner.

Gražus vestuvių pokylis 
Įvyko vakare, First World 
War American Legion sve
tainėje. Susirinko d a u g I 
viešnių ir svečių. Nuotai

ka buvo gera. Adelė Kapi- 
čiauskaitė-Kapson yra LEIS 
6-tos kuopos narė. Jaunave
džiai gavo daug gražių ir 
vertingų , dovanų. Taipgi 
pinigais. “Honey moon” 
praleido New Yorko up 
state,—Syracuse ir Niaga
ra Falls ir kitose Įdomiose 
vietose. Pakol kas dar vis 
gyvens pas Adelės motiną, 
77 Colfax Ave., Bingham- 
tone.

Linkime jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyve
nimo.

SERGA
John Strolis turėjo ope

raciją ant patrūkimo. Lin
kime greito pasveikimo.

SVEČIAS
Spalio 5 d. pas mus lan

kėsi serantonietis svečias 
Vincas Valukas. Džiugu 
buvo jį matyti.

A. ir J. K. Nelesh

Laisves prenumerata me
tams yra $8, pusei metų $4.50. 
Visada turėkite mintyje pa
kalbinti žmones užsisakyti 
dienraštį Laisvę. Užsisakę, jie 
bus jums dėkingi.

Prašome Laisvės patrijotų 
nevėlinant surengti savo kolo
nijoje kokią nors pramogą 
Laisvės paramai laike šio va
jaus, gavimui naujų skaityto
jų ir sukėlimui tinkamo budž- 
to 1954 metams.

CHICAGOS ŽINIOS
Dėl taikos išląikytno konfe
rencija

Taikos klausimas yra šiuo 
tarpu visų svarbiausias dienos 
klausimas. Jei taika įvyktų, 
karo pavojus visai nuslūgtų^. 
daugelis dalykų pakitėtų, pa
gerėtų.

Laisvės demokratinės teisės 
palengvėtų.

Valdžia būtų priversta tak
sus mažinti.

Taikos klausimas kiekvie
nam amerikiečiui dabar yra 
s va rb i a u s i as klausimas.

Spalių 16 ir 17 dd. šaukia
ma Chicagos srities plati tai
kos konferencija.' Visoje šioje 
srityje veikiančios taikos gru
pės dalyvaus. Iki šiol taikos 
darbe nedalyvavę kviečiami 
konferencijom

Konferenciją šaukia įžy
mūs žmonės — Dr. Anton 
Carlson, žymus mokslininkas, 
Robert Morss Lovett, taipgi 
įžymus intelektualas, mokslo 
žmogus, kun. Joseph Evans, 
visuomenės veikėjas, kovoto
jas už mažumų teises. Dau
gelis kitų mokslo. švietimo 
dirvoje veikiančių, taip ir dar
bo unijų pareigūnų, pasirašo 
konferencijon kvietimą.

Spalių 16 d., 8 vai, vakare. 
Curtis Hali, bus masinė sesi
ja, prakalbos. Kalbės įžymus 
Amerikos istorikas ir moksli
ninkas Dr. W. E. B. DuBois, 
iš New Yorko.

Kalbės ir kiti. Įžanga vėl 
tu i.

Spalio 1.7 d. nuo 9:30 ry
to iki 5 vai. vakaro bus sesi
jos su svarbiomis lekcijomis 
įvairiais klausimais, kaip tai, 
taika ir darbai, Jungtinės 
Tautos, didžiųjų valstybių 
konferencija, informacijos ir 
apšvieta.

Vakare 9 vai', bus taikos 
pramoga su labai įdomia pro
grama.

Kaip galima ir reikia pri 
sidėti prie konferencijos padi
dinimo ?

Visos organizacijos, kurios 
laikys susirinkimus, privalo iš
rinkti kelis delegatus.

Kurios organizacijos jau 
neturės susirinkimų, valdybos 
nariai turėtų dalyvauti konfe
rencijoje.

Kviečiami taipgi ir pavie
niai stebėtojai dalyvauti. Kon
ferencija būis nevien rinktų 
delegatų, bet. ir visų taika su- 
.interesuotų žmonių.

Darbuokimės iki spalių 16, 
kad juo daugiau žmonių da
lyvautų taikos konferencijoje.

T. M.

Aliejaus darbininkai svarsto 
atleidinėjimus

Chicagoje neseniai buvo su
sirinkę Nacionalės Koalicijos 
Aliejaus Unijų vadai, kurie 
svarstė mažėjantį darbą ir at
leidinėjimus toje industrijoje.

Koalicija susidarė lapkričio 
men. 1951 m. ir yra apjungus 
0WIU, kitas mažesnes skai
čiuje 21 nepriklausomas ir

I ■

Katrinos Petrikienes 
Pagerbimui Pietūs

• • • •
Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų am
žiaus sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 
. taja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 

popietyje —

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond’Hill, N. Y.
Pradžia Iriną .valandą po pietų

Bus dainų programa, kurią ruošia B. Šalinaitė- 
Sukackienė iš savo mokinių. Dainuos grupė “Me
lodija” ir Suzana Kazokytė. O Moterų Klubo ge
riausios gaspadinės pagamins puikiausius pietus. 
Tad kiekvienas iš anksto pasirūpinkite būti šiame 
pokilyje.

AFL unijas šalies aliejaus in
dustrijose.

Pasėkoje plačių diskusijų, 
koalicinė taryba rekomendavo 
skirtingoms unijoms, kurios 
dalyvaus ir sieks pamainų 
naujose sutartyse, palengvini
mui darbų laikytis:

1. Stovėti už skyrius sutar
tyse, kurie teigia grįžimą prie 
36 valandų darbo savaitės, jei 
ir kada darbų padėtis aliejaus 
industrijoje laiduos . tokią pa
mainą.

2. Už pagerintas pensijas, 
kurios teiktų pasitraukimą 
nuo darbo sulaukus (50 metų 
amžiaus.

3. Už ilgesnes apmokamas’ 
vakacijas.

Koalicinė taryba patiekė 
tvarką unijoms dėl glaudesnės 
kooperacijos, darbų paskaidy- 
mo,. algų skalės kaip pradžios 
programai, atsiek i mui unifor
minių algų ir stabilizavimui 
paties darbo.

Mitinge pasisakyta vienbal
siai tęsti Aliejaus Unijų koa
licijos bendradarbiavimą ir 
siekti padauginti unijų narių 
skaičių.

Išrinkta komitetas studija
vimui nedarbo aliejaus indus
trijoje.

J.

Flint Mich.
Automobilistų sveika galvo
sena

Čionai United Automobile 
Workers Unijos Local 659, 
kuris apima Chevrolet fabriko 
darbininkus, leidžia laikrašti 
“Searchlight.” Laikraštis pasi
sako prieš šaltojo karo politi
ką ir stoja už susitarimą tarpe 
kapitalistinių ir Socialistinių 
kraštų dėl taikos išlaikymo.

“Searchlight” pastebi, kad 
ilga kelionė “aplinkui pasaulį 
padarė iš Adlai Stevensono 
protingesnį žmogų.” Laikraš
tis užgiria Stevensono pasisa
kymą už konferenciją didžių
jų valstybių taikos išlaikymui. 
Laikraščio redaktorius sako:

“Aš esu įsitikinęs, kad jei
gu laike rinkimų Stevensonas 
būtų užėmęs tokią poziciją, 
šiandien mes neturėtume ge
nerolo prezidentu.” Tai reiš
kia, kad jeigu Stevensonas ne
būtų pamėgdžiojęs Trumano, 
o aiškiai ir griežtai pasisakęs 
už taiką, Amerikos žmonių 
dauguma būtu balsavusi už 
Stevensoną.

Unijos organas reikalauja 
baigti šaltąjį karą, šaltojo ka
ro tęsimas tik priartins depre
siją. Jis ragina darbo unijas 
kovoti už “darbų ir saugumo 
programą taikos sąlygose.”

“Searchlight” kelia reikala
vimą 34 valandų darbo savai 
tės be algų nukapojimo. Taip
gi reikalauja garantavimo me
tinės algos kiekvienam darbi
ninkui ir padaryti galą fabri
kuose skubos sistemai. Taipgi 
organizuoti darbininkai turi 
kovoti už $200 mėnesinę pen
siją.

Rep.

Cleveland, Ohio
L. L. D. Reikalais

Visais atžvilgiais man ptiko 
visų 3-jų LLD kuopų bendras 
susirinkimas, kuris įvyko spa
lio 3 d. Nekalbant jau apie 
suvažiavimo raportą, gana 
rimtai buvo apkalbėtas visų 
3-jų kuopų suvienijimo klausi
mas. Iš tiesų šis klausimas ir 
yra svarbus tuiomi, kad iš kal
no niekas negali pasakyti, ar 
veikimas kuopas suvienijus 
pagerės ar pablogės. Man gi 
rodos, kad kurie draugai vei
kia ir-nori veikti, tai jie veiks, 
nežiūrint, ar toji vienybė į 
vyks ar ne. O esant didesnei 
grupei, atrodo, gali būti dau
giau entuziazmo ir prie veiki
mo, negu pasiskirsčius į mažas 
grupeles. Buvo laikai,’ kada 
buvo mums reikalinga turėti 
kuopas Collinwoodo ir Carle- 
tto priemiesčiuose, nes tuomet 
jos ten laikė savo susirinki
mus, rengė įvairius parengi
mus—prakalbas ir visokias 
pramogas. Dabar visos kuopos 
laiko susirinkimus toje pačioje 
svetainėje. Tai jau nėra jokio 
iš.rokavimo eikvoti 3 vakarus 
susirinkimams, kuomet galima 
viską atlikti vienu vakaru ir 
gali būti dar su geresnėmis 
pasekmėmis.

šis klausimas pavestas .svar
styti Apskr. Komitetui, o vė
liau jį svarstys ir ir nutars pa
čios kuopos, tai yra 22, 57 ir 
J 90 kuopos. Šiame susirinki
me įsirašė du nauji nariai, ro
dosi, į 190 kuopą. Apsigyni
mui nariai suaaukavo <$31. Po 
susirinkimo Apskr. Komitetas 
susirinkusius pavaišino kavute 
ir užkandžiais, — o kas norė
jo kuo daugiau, irgi galėjo 
gauti, tik turėjo pirkti, šios 
vaišės irgi davė apsigynimu) 
pelno, rodos, $8.
L. D. S. kuopos susirinkimas

Spalio 7 d. įvyko LDS 55 
kuopos mėn. susirinkimas, šis 
susirinkimas buvo svarbus 
tuomi, kad sek r. J. vi. išskaitė 
5 naujų narių aplikacijas. Tas 
parodo, kad kas deda pastan
gas, tai ir naujų narių randa. 
Lauksime sekančio sus., gal 
kas kitas panašiai pasirodys.

Atrodo, kad nariai turėtų 
skaitlingiaus lankyti susirinki
mus. O šį kartą net ii- proto
kolų sekretorius nepasirodė. 
Tai labai bloga įspūdį daro 
į susirinkusius. Pageidautina, 
kad tas nepasikartotų.

L. D. S. Klubo direktoriai 
šiame susirinkime tapo iš

rinkta 10 klubo direktorių. 
Nuo šių išrinktųjų prigulės 
mūsų klubo tvarka ir jo pa
sekmės per visus sekančius 
metus, o žinant tą sąstatą, ga
lima tikėtis, kad klubo reika
lai bus vedami kuo puikiau
sioje tvarkoje.

Vyrų ruošiamas bankietas
Kaip jau pirmiau buvo pra

nešta, kad LDS 55 kuopos 5 
vyrai (chefs) apsiėmė paga
minti pietus. Ką jie paruoš 
tiems pietums-, yra ir bus pas
laptis. Viską, ką chefs priža
da, tai visus patenkinti. Tikie- 
tai smarkiai platinasi, virėjai 
gyrėsi turį nemažai visai neti
kėtų užsakymų. Jie patarė ti- 
kietus įsigyti iki lapkričio 10 
d. Po to jau nebus pardavinė
jami. Tikietus gaukite pas ko
si ją arba LDS Klube. Bankie
tas įvyks lapkričio 15 d., pra
džia 2 vai. po pietų, LDS Klu
bo svetainėje. Kaina tik $1.25.

Menininkų susirinkimas
Penktadienio vakare, spalio 

16 d., Klubo svetainėje, įvyks 
visų Clevelando menininkų bei 
meno’ mylėtojų susirinkimas. 
Visi kviečiami dalyvauti, ar 
kurie kada nors prigulėjo 
prie menininkų grupės ar ne.< 
Jau. labai laikas pasitarti—pa
siruošti žiemos sezono veiki
mui. Todėl svarbu turėti kuo 
skaitlingiausią susirinkimą.

J. Šidaras

Jau pastebėjote, kad pra
džia vajaus labai graži. Rū
pinkimės visi, kad tokiu pa
sisekimu vajus eitų nuo pra
džios iki pabaigai.

. Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

YOUNG MAN. Able to assemble 
Storm Windows and Doors. Must be 
able to run cut of saw, band drill, 
etc. Steady work; good working con
ditions; 5 day week for right man. 
Apply in person or phone. Mr. 
Walker, GR. 7-3373. 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)

HELP WANTED FEMALE :
HOUSEKEEPER. Exp. Steady per-- 

son for gen. house duties and light 
cooking. All electrical appliances; 3 
small children. Sleep in or out. Good 
home for right person.

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

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

(197-203)

TRUPINIAI
Gen.eralis prokuroras 

Brownell raportuoja, jog 
Amerikoje kasdien įvyksta 
maždaug po 20 užmušimų, 
47 išgėdinimai, 160 apiplė
šimų, 240 užpuolimų, 600 , 
automobilių pavogimų, 1,- , 
200 įsiveržimų į svetinius - 
.namus, 3,300 padegimų ir 
apvogimų.

Europoje galima patėmy- 
ti plačiai naudojant Sovie- 

»tų Sąjungoje gamintus au
tomobilius dviejų sėdynių ' 

•ir trijų ratų. Jie pigūs ir 
padaro 60 mylių su vienu 
gasolino galionu.

United Rubber Workers 
unija nurodo, kad sen. Mc
Carthy sudaro “didžiausi 
pavojų tiems principams, 
ant kurių darbininkų uni
jų veikimas yra susikūręs.”

Los Angeles, Cal.
Prieš “snūperius” ir šnipus
Kovingosios jūrininkų uni

jos lokalus 31 išleido perser
gėjimą visiems savo nariams. 
Lokalas sako, ir Neamerikinės 
Veiklos Komiteto ir kitokių 
komitetų “snūperiai” ir šnipai 
landžioja po jūrininkų ir šiaip 
žmonių stubas ir juos terori
zuoja visokiais klausimais. Jie 
neturi teisės tatai daryli. Juos 
reikia vyti laukan, su jais ne
sikalbėti ir nieko bendro netu
rėti. Lokalas pataria tuojau 
pranešti unijos raštinei, jeigu 
pas kurį narį atsibaladoj,a 
koks nors panašus agentas ir’ 
klausinėja visokių dalykų.

Gerai, kad jūrininkų unija 
rūpinasi apsauga savo narių 
demokratinių teisių.

Korcsp.
*

Philadelphia, Pa.
Svarbus susirinkimas A.L.D.L.D. 10 

kuopos ir Moterų Klubo
Įvyks subatvakarj, spalio 17 die

nų, kaip pusė po septynių, 1150 N. 
4th St.

Jau karštos dienos pasibaigė, ir 
laikas pradėti bent ką veikti dėl 
lietuviškos kultūros. Yra komisija 
teatralio parengimo. Ką ji nudirbo? 
Yra nauja knyga L.L.D. nariams,-— 
ją pasiimkime. Laisvės vajus,— ką' 
žadame dėl jo? Būkim laiku, pasi
kalbėkime sykiu.

Komitetas, 
(202-203)

i MATTHEW A J 

: BUYUS 4
J (BUYAUSKAS) J
t LAIDOTUVIŲ 4
I DIREKTORIUS !
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; 426 Lafayette St. ;J
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ŽINIOS IŠ LIETUVOSI
Plečiamos tekstilės pramonės 

Įmonės

Kauno “Pakaitos” tekstilės- 
galanterijos fabrike Įrengta 
10 nauju ataudų mezgimo ma
šinų, kuriomis pirmą karta 
respublikoje pradėtos gaminti 
užuolaidos. Dideli re konst r u- 
avimo darbai, pervedant Įmo
nę į su k įloti n ių vilnų audinių 
gamybą, vykdomi “Drobės” 
fabrike, čia Įrengtos naujos 
Verpimo mašinos, sumontuotas 
galingas karsimo aparatas, 
gautas iš Maskvos Presnos 
mašinų gamybos Įmonės.

“Kauno audinių” šilko fab
rikas gavo audimo stakles, ku
rios neužilgo pradės dirbti.

Nauji galingi agregatai i- 
rengiami Juodupės “Nemuno” 
fabrike. Du kartus padidės 
Kretingos “Laisvė” fabriko 
galingumas. Pilnai automati
zuota gamyba Klaipėdos 
“Gulbės” fabrike.

Penkis kartus daugiau 
daržovių konservų

PANEVĖŽYS. — įtemptas 
darbas vyksta Panevėžio vai- 
sių-daržovių kombinate. Ne- 
nutrūsktama srove plaukia j 
kombinatą burokėliai, kopūs
tai, morkos ii’ kitos daržovės.

Aukščiausios Tarybos penk
tosios sesijos nutarimų Įkvėp
tas, Panevėžio vajsių-daržoviu 
kombinatas Įsipareigojo išleis
ti produkcijos žymiai dau
giau. Vien rugpjūčio mėnesį 
kombinatas davė penkis kar
tus daugiau daržovių konser
vų, negu buvo numatyta ank

sčiau.

ŠĮ sezoną Panevėžio vaisių 
•■daržovių kombinatas gausiai 
aprūpins vartotojus Įvairių 
daržovių konservais.

Estų rašytojai Kaune

KAUNAS. — Keletą dienų 
• pasisvečiavę Vilniuje, Estijos 
tarybinių rašytojų grupė atsi
lankė Kaune, čia jie apžiūrė
jo miesto meno ir kultūros pa
minklus, aplankė Juliaus Ja
nonio vardo popieriaus fabri- < 
ką ir kitas miesto Įmones.

Rugsėjo 23 dieną vakare 
Kauno miesto vykdomojo ko
miteto salėje Įvyko vakaras 
-susitikimas su Kauno rašyto
jais bei visuomene. Svečius 
pasveikino Lietuvos Rašytojų 
sąjungos Kauno filialo pirmi
ninkas J. Macevičius ir rašy
tojas M. SI tiekis. Estijos Rašy
tojų sąjungos sekretorius L 
Remmelgas papasakojo apie 
estų rašytojų kūrybinę veiklą, 
Po to M. Sluckis supažindino 
vakaro dalyvius su atvykusių 
svečių kūryba.

Savo kūrybą susitikime 
skaitė Estijos Rašytojų sąjun
gos pirmininkas J. Jimuulas, 
poetai R. Par ve, R. B ee k ma
nas ir kiti.

Rašytojai V. Mozūriūnas, 
V. Valsiūnienė, P. Keidšius 
paskaitė estų rašytojų kūry
bos vertimus. Pabaigoje Kau
no mokyklų moksleiviai apdo
vanojo svečius gėlėmis.

Virginia 0-6128

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

TYRIMUI
no. g_g p JVI
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Hobdays WOODHAVEN, L.I., N.Y.

NewWto^^fe^Zinloi
Kitai unijai uždraudė 
pikietuoti

Teisėjas Samuel H. Ilof- 
stadtere Įsakė unijai praša
linti pikietus niro Grace lai
vų linijos prieplaukų ties 
Hudsonu ir East River. Fikie- 
tuojančioji unija yra Indus
trial Union of Marine and 
Shipbuilding Workers, Shore
gang Lokalas 22-ras.

Darbininkai buvo pradėję 
pikietuoti kompanijai prane
šus. kad ji nebeatnaujins kon
trakto ir tų darbininkų dau
giau nesamdysianti. Kad ji 
darbą pavedanti paskubusiai 
raketieriškais viršininkais 1. 
L.A. Darbininkai stojo ap
ginti savo darbą pikietavimu. 
Bet už kelių valandų firma 
gavo drausmę prieš pikietą.

Ši unija jau* yra antroji, ku
rią kompanijos bando sunai
kinti per teismus, uždraudi
mu pikietuoti. Pirmoji taip 
užpulta paskiausiu laiku buvo 
Hearns darbininkų unija. Tas 
parodo, kaip svarbu unijis- 
tams ir visiems darbo žmo
nėms kovoti prieš priespaudos 
pasireiškimą visiems, nes tos 
pačios priespaudos neišven
giamai ateina visiems, jeigu 
pirmosios nebūna tuojau su
valdytos. U.

Bėgdamas nuo grasini m o 
mušti tėvo, Leroy Foxworth, 
12 metų, iššoko iš buto per 
langą ketvirtame aukšte ir 
pavojingai susižeidė. šeima 
gyvena Jersey City.

Atrado sunykusi 
vyriškio kūną.

Krūmais apaugusiame ploto 
ties New York Blvd, ir 149th 
St., So. Jamaica, atrastas vy
riškio kūnas. Iš jo padėties 
spėjama, kad galėjęs ten būti 
per visą vasarą. Prie kūno ra
stuose dokumentuose Įrašyta 
vardas Edwin Frederick Vey, 
35 metų, pažymėtas kaip 
lenktynėms arklių prižiūro- 
vas.

Majoras siūlęs perdaug 
neužpelnytos garbes

Kalbėdamas tūlos katalikų 
grupės po komunijos vykdy
tame bankiete Hotel Commo
dore majoras Impellitteri pra
ėjusį sekmadienį skundėsi, 
kad komunistai prieš jį su- 
buntavoję žmones ir dėl to jis 
pralaimėjęs demokratų nomi
nacijose.

Komunistai kalba, kad tuo- 
mi teikiama jiems per daug 
garbės. Kad jeigu jie jau bū
tų tiek galingi, kad galėtų 
pasukti demokratų nominaci
jas, jie galėtų ir miestą val
dyti. ”Iki to mums dar la
bai toli,” sako jie. Bet jie 
prisipažįsta buvę ir tebesą 
priešingi Impellitteriui, kaip 
stambiausiojo biznio tarnui.

Registracija buvo 
nepaprastai maža

Piliečių registracija balsa
vimui šiemet buvo daug ma
žesnė už paskiausią miesto 
valdžios rinkimams registra
ciją, įvykusią 1949 metais.

Šiemet užsiregistravo 2,- 
399,548.

1949 motais užsiregistravo 
2,775,324.

i

šiemet mažiau 375,77G.
Tiktai Queens apskritis pa

tintėjo balsuotojais, visose ki
tose keturiose apskrityse už
siregistravo po mažiau. Queens 
Valsuotojų padaugėjimas kre
dituojamas ne vien tiktai tos 
apskrities piliečių didesniam 
susipratimui, bet kad ta ap- 
kritis smarkiai auga ir gyven
tojais. Tūkstančiai miesto cen
tre negalinčių gauti buto ar 
ieškančių daugiau erdvės ke
liasi gyventi priemiesčiuose ir 
tolyn i Long islandą. Vien 
tik išsikėlusių iš Brooklyno 
lietuvių galima būtų prirokuo- 
ti šimtais.

Atskilos apskritys turės 
balsuotojų rinkimuose lapkr. 
3-čią sekamai:

Brook lynas 778,(547.
Queens 545,32(1.
Manhattan 535,727.
Bronx 475,988.

Richmond 63,8GG,
Visų geros valdžios šalinin

kų yra prievolė darbuotis, kad 
tie užsiregistravusio ji balsuo-/ 
tų už demokratijai naudin
guosius kandidatus.

3 negrai kandidatai 
vienoje programoje

Praėjusį sekmadienį daly
vavo televizijos programoje 
trys negrai, skirtingų partijų 
kandidatai i Manhattan ■ pre
zidentą. Komercinė spauda 
stebisi, kad j'ie nei nesusiba
rė. Jie neniekino vienas ki
to, lik aiškino savo partijos 
programą.'

Dalyvavo Andronicus Ja
cobs, darbiečių ; James 11. Ro
binson, liberalų, Elmer A. 
Carter, republikonų. Jacobs 
turėjo daugiau kiro pasirody
ti, nes jo partija turi darbi
ninkams naudingą programą. 
Ji—American Labor Party— 
taip pat yra pirmoji partija, 
kuri pastatė negrą kandidatą 
toms ' svarbioms pareigoms. 
Nenorėdamos užleisti darbie- 
čiams laimėjimo tos vietos, ki
tos partijos taip pat pastatė 
negrus kandidatus.

Mrs. Eleanor Roosevelt, pre
zidento našle, spalių 11-tą 
minėjo G9 metų sukaktį.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

ivvks sekmadieni
4, • 4.

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

Visi trys tyrinėtojai 
lureję ryšių su 
tiriamaisiais

People’s Rights Party kafi- 
didatas į New Yorko apskri
ties prokurorą čarnis pasiun
tė gubernatoriui Dewey pa
raginimą atšaukti iš pareigų 
gubernatoriaus vėliausia pa
skirtus tris racetracks skanda
lo tyrinėtojus. čarnis sako, 
kad ir tie trys patys yra susi
rišę su tų lenktynių valdymu 
ir valdininkais. O turėdami 
su tiriamaisiais ryšių jie tiks
lingai tyrinėti negali.

čarnis savo telegramoje gu
bernatoriui sako, kad :

Komisijos pirmininkas 
Bruce Bromley yra atstovavęs 
Pinkerton detektyvų agentū
rą, turinčią glaudžių ryšių 
su harness tracks. Kad Yon
kers Raceway savininkės Al- 
gam Korporacijos direktoriuo
se yra Jerome V. O’Grady, 
kuris yra Pinkertono agentū
ros racetrack divizijos virši
ninku. Gi Pinkerton agentū
ros ta divizija yra atsakinga 
už priežiūrą saugumo ant vi
sų race tracks.

čarnis toliau teikia daug 
parodymų, kad tie ryšiai tarp 
pono Bromley ir lenktynių rei
kalais firmų yra labai seni.

Antrasis komisijos narys 
John E. Brosman, sako Čar
nis, “yra ilgametis advokatū
ros bendradarbis” su Henry 
Root Stern, Sr. Gi Stern as 
yra partneriu republikonų na- 
ęionalio komiteto nario ir Na
ssau apskrities republikonų 
lyderio J. Russell Sprague. O 
tasai Sprague yra stambiu sa
vininku raceway sūrų.

Trečiasis komisijos narys 
George Troškį sako čarnis, 
“turi ilgalaikius ryšius su 
Building Service Employes 
Unija, kurios tūli lok ai ai yra 
privisę raketierių.” Trosk 
per melų metus yra buvęs ar- 
bitratoriu tai industrijai.

čarnis žymi, kad toki tyri
nėtojai esamose sąlygose “tu
ri būti tuojau atstatyti.” Kad 
palikimas jų tyrinėtojais vi
suomet, bus suprastas kaip pa
stangos “nubaltinti visašališ- 
kai išsikerėjusį skandalą.”

Pašovė kaimynus
Newyorkietis Felipe Garcia, 

27 metų, nusišovė po to, kai 
jis pavojingai pašovė kaimy
nus Mr. ir Mrs. Ayala. Jie 
randasi ligoninėje. Kaimynai 
bandę stabdyti jo su žmona 
barnį.

Žvakė padegė nuotakos 
šydini apsiaustą

Eidama aplink stalus svei
kinti savo vestuvių svečius 
žvakėmis padabintame res- 
taurane nuotaka Marie Riz- 
zuto šydu palietė žvakę. Jos 
šydas užsiliepsnojo. Nuotakai 
apdegė pečiai ir nugara. O 
jos uošvė, rankomis užspau- 
džiusi liepsną, apdegė rankas.

Užsimušė kapitonas
Iššokęs ar iškritęs iš savo 

buto užsimušė buvęs laivyno 
kapitonas Stephen McKinney, 
68 metų. Pastaraisiais’ hele
riais metais jis buvo kreditų 
firmos viršininku.

Brooklynetė Mary Hinton, 
20 metų, tapo užmušta auto- 
mobiliaus eidama skersai ka
lią netoli Mount Holly, N. J.

Prigėrė žuvautojas
Milžiniška vilnis smogė ir 

apvožė 40 pėdų laivuką neto
li Montauk Point, L. 1. Ja
me buvę 6 vyrai tapo suversti 
Į vandenį. Vienas 26 metų 
vyras, brooklynietis Irving 
Komito, nebeiškilo. Kitus 
penkis išgelbėjo netoli pro ša
lį plaukęs ir nelaimę matęs 
kapitonas Al Veltman.

Užsimušė susidūrus 
su traukiniu

Mrs. Genevieve Shinn, 46 
metų, L. L gyventoja, tapo 
užmušta traukinio ties .Ron
konkoma. Traukinio vairuoto
jas sako, kad jos auto atro
dė sustojęs ant bėgių. Trenk
smas ją išmetė iš auto 70 pė
dų, o auto dar tapo pavilktas 
200 pėdų iki sulaikė traukinį.

Kailiasiuviai užgyrė 
pasiūlymą taikai

New Yorko Kailiasiuvių 
Unijos Jungtinė Taryba pa
siuntė Stevensonui telegramą, 
kurioje užgiria jo pasiūlymą 
vykdyti didžiųjų valstybių 
viršininkų derybas taikai. 
Prašė darbuotis už derybas 
toliau ir žada tokią jo veiklą 
remti.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ĘVergreen 7-6868 

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

r

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

SUPERINTENDENT 
Patyręs — vedusių pora, /.ydų ap

gyventame centre, su aliejaus lais- 
niais, maži pataisymai, gera mokes
tis pridedant 3 rūmų apari, šaukite 
nui 10 A. M. iki 3 P. M.

Tel. PResident 4-6555 
((202-203)

REIKALINGAS BAKER 
Patyręs Prie Duonos 

ir Rolls 
Kreipkitės tuojau: 

84-42 Jamaica Ave., Woodhaven, 
Long Island 

Tel. VI. 7-9332 
(202-204)

PLUMBER, LAISNIUOTAS
Reikalingas su įrankiais ir auto

mobiliu. Patyręs, galintis stoti j pu

sininkus biznyje. Išlygos sulig susi
tarimo.

HA. 9-9795
(201-203)

MALE and FEMALE
MANICURIST

Nuolat — gera mokestis. Linksmos 
darbo sąlygos.

HAIRSTYLIST
Geras Vyras operatorius. Nuolat • 
gera mokestis. Kreipkitės:

MAY’S BEAUTY SALON 
258 St. & Union Turnpike 
Glenoaks. Tel. FL 7-5860.

(202-206)

REIKALINGA PORA
Kaipo Namų aptarnautojai

Vyras abelnam ąptaisymui ir dar
žininkystės darbui, moteris skalbi
mui ir namų ruošos darbui.

šaukite:
Mrs. Dolphin, DI. 4-5264

(201-203)

REIKALINGI NAMŲ 
RUOŠOS DARBININKKAI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virčjų-Kambanų Tvarkytojų
Stalų Aptarnautojų-Abelnai

Namų Ruošos Darbininkų
Slaugių—Governankų

•
PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL

Butler—Daržininku
Chauffeurs—Abelnai Vyrams 

Namuose
• 

POROS
Labai Reikalingos Visokiam 

Darbui Namuose
Mes Aptarnaujame Puikiausius 

Klijentus
Kreipkitės Ištisą Savaitę 

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

REAL ESTATE

RICHMOND HILL — $10,500
Naujdi pertaisytas legališkai 2 šei

mom, 3 rūmai tušti, garu šildomas, 
privatinė driveway, sandėliui attic, 
arti mokyklų, bažnyčių ir krautu
vių. Naudingiausias pirkinys!!

Long Branch 6-4744-R ar
Box 661. Allen Park, L. I.

________________________________ (201-203)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

AUTO REPAIR SHOP
14 karų vieta, pilnai Įrengta, ne

ša geras jeigas. Gera bruzdi vieta. 
Tikra biznio proga, už prieinamą 
kainą. Matykite savininką.

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

ar telefonuokite: LE. 4-9268 
________________________________ (198-202) 

PARDAVIMUI LUCHEONETTE 
Su Fontanu. Gera bruzdi vieta, 

arti busų ir krautuvių; ant kampo 
dirbtuvė. Lysas atdaras. įtraukia 
gerą jeigą, 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)

PARSIDUODA LUNCHEONETTE
Pilnai jrengtas. Neša> geras jeigas. 

žema randa-lysas. Geras biznis tirš
tai apgyventoje vietoje — arti dirb
tuvių. Parduodamas su nuostoliu iš 
priežasties ligos. Šaukite ar maty
kite savininką.

284 McKibben St., Brooklyn
Tel. HY. 7-9864, pirm 6 P. M.

Ar EV. 6-4884, po 6 P. M.
(202-208)

ŠYPSENOS
Vienas gudruolis, pildy

damas aplikaciją, parašė 
niekad nebuvęs areštuotas 
ir dar pridėjo paaiškinimą, 
jog nebuvo areštuotas to
dėl, kad jo negalėjo sugau
ti.

Povilas: Mano žmona vi
sai nesidomi, ką aš kalbu 
ar aiškinu.

Jokūbas: O manoi žmona 
tik tada susiinter e s u o j a 
mano kalba, kada aš prisi
menu apie kitas moteris.

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios blind stitch, kilpią 

ir guzikų siuvimui. Darbasl prio 
sportswear. Nuolatinis darbas3). o,.r; 
mokestis. Puikios darbo sąlygos

Kreipkitės:
METROPOLITAN SPORTSM LAK
912 Metropolitan /lve., Brooklyn 

Tel. EV. 4-0370
(202-2011

CROCHET BEADER*
Gera alga. Puikios darbo sąly-’o ■. 

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

(tarpe 109th ir JlOih Sts.) (I laip.)

(199-203)

REIKALINGA 
STALŲ PATARNAUTOJA 

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

Kreipkitės:
HOLLY INN

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

(199- 2( )3)

COTTAGE MOTHER
Asistantė (35 iki 50 metų), neve, 

dusi, baigusi High Schoo). Patyrusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio, maža protestantų jsiai- 
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių -amžiaus 6 12. Alga $13500 
pridedant užlaikymą. Saukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9 5)

(198-201)

REIKALINGOS MERGINO^
Patyrusios prie rankinės skcH/ak- 

los. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CHARLES HAND LAUNDRY 

94-18 87th Ave., Jackson Heights 
Tel. NE. 9-1251

________________________________ <198-204l

LAISNIUOTOS-PRAC TH AL
SLAUGŪS

Valandos 8 4 P. M. Kreipkitės: 
MELROSE MANOR NURSING 

HOME 
783 Elton Ave., Bronx 

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

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

ANGEL DESIGNS
339 North Ave., New Rochelle 

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

CROCHET BEADERS
Patyrusios. Dirbi prie biiuskių it ' 

suknelių. Gera alga. Puikios darl>, 
sąlygos. Kreipkitės:

ANNETTA EMBROIDER! '
270 W. 39th St.. N. Y. C. " 

(18th fl.)
(199-203)

MANICURIST
Patyrusi pilnai mokanti grožio 

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

Kreipkitės:
SYD’S YOUR HAIRDRESSER 

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

((200-2061

KEPYKLOJ PADAVftJA
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 6-1023

(200-201)

KEPYKLOJ PAR DAVftJ A
Patyrusi. Nuolatinis darbas, gera 

mokestis. Puikios darbn sąlygos.
Kreipkitės: /

KAYAR BAKE SHOP < 
89-14 Northern Blvd., < 

Jackson Heights 
Tel. HA. 9-8691

(200-206)

BOOKKEEPING MACHINE 
OPERATORE

Sunstrand Model A. Patyrusi. Nth 
simananti apie knygvedystę. Nuolat 
5 dienų savaitė. Kreipkitės:

HEPPE HUDSON CO.
94 Putnam Ave., Brooklyn

UL. 7-2629 
________________________________ £201-2031

REIKALINGA MERGINA
Vienos merginos abelnam ofiso 

darbui. Nusimananti apie knygvedy- 
stę, stenografiją ir typing. Nuolati
nis darbas, gera mokestis. Puikiau
sia proga sugabiai merginai.

Kreipkitės:
SCHWARTZ MFG. CO.. INC.

415 Vanderwoort Ave.,
415 Vandervoort Ave.,

(201-201)

Bilis: Gali man pasko
linti 15 centu dėl karterio ?

Vilis: Gaila, kad neturiu
15 centų, turiu tik dolerį.

Bilis: Duok dolerį, tai-( 
važiuosiu automobiliu. r

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

4 pusl.-Laisvč (Liberty)-Trečiad., Spalio-October 14, 1953




