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Mūsų dienraščio metinė 
šventė-koncertas praėjo sėk
mingai: auditorija buvo kupi
na publikos, programa graži. j 
žavinti.

j PAačiau apie lai—kitoje vie- į 
. j 

Įdomu lai. kad penktadienį, i 
lapkričio 6 d.. New Y orką ir i 
jo apylinkę buvo aplankiusi | 
žiauri audra. Tūli žmonės gal- ' 
vojo. kad ji nusitęs iki sekma
dienio ir tai užduos smūgi 
mūsą koncertui. Pavyzdžiui. i 
kaip galės pribūti Worccsteric į 
Aido Choras, pasiryžęs atvyk
ti automobiliais?

Bet sekmadieni oras buvo 
gražiausias. Vadinasi, gamta- 
motina mums padėjo.

Kalbant apie neprašytą ii 
netikėtą penktadienio audrą, 
tenka priminti, kad ji paliko 
baisiu nuostoliu: nemaža g.v- 
venamuju namu į skeveldra.-

PATI ITALIJA KURSTĖ 
KRUVINAS RIAUŠES 
TRIESTE, SAKO ANGLAI
Italijos valdžia siuntė savo 
fašistus, kad keltų ten riaušes

An^lai-amerikonai prisivirė 
neiškabinamos košes Trieste

TRYS VAKARINIAI
DIDIEJI TARSIS PRIEŠ

Washington. — Amerika, 
Anglija, Italija ir Jugosla
vijos Tito valdžia, atsidūrė

turi veidmainiauti, kai]) ra
šo amerikiniai Scrips-How- 
ard laikraščiai. Sako:

sai sako anglams - ameri
konams sutinkąs priimti
tiktai Triesto ruožtą A. Iš 4

lams suprasti,

SOVIETŲ SĄJUNGA

London. — Anglijos už
sienio reikalu ministras 
Anthony Eden kaltino pa-1 
čia Italijos valdžią už kru
vinu riaušių sukurs tymą 
Trieste. Kalbėdamas An
glijos seime, Edenas pareiš
kė, jog Italijos valdžia ty
čia atsiuntė savo fašistus į 
Triestą, kad jie keltų riau
šes, reikalaudami atiduot 
Italijai visą Triesto žemę.

Riaušininkai puolė ne 
tiktai jugoslavus, bet ata
kavo policiją ir anglus - 
amerikonus, vartodami bu
telių šukes, pagalius, akme
nis ir plytgalius. Jie plūdo 
Angliją ir Ameriką už tai, 
kad jos pripažino Italijai

tiktai Triesto žemės ruožtą 
A, o kitą ruožtą B paskyrė 
Jugoslavijai. Tad policija, 
slopindama riaušininkus, ir 
nušovė tokius padaužas.

Anglijos laikraščiai ypač 
griežtai smerkia Italijos 
valdžia už tas riaušes.

0 dienraščio Daily Mir
ror kolumnistas dar. šitaip 
pašiepia italus:

—Bailiai gatviniai padau
žos, apsiginklavę akmeni
mis, vėzdais ir buteliais — 
tai tikras pasireiškimas 
tautinės italų drąsos ir pui
kybės. Todėl patartina jiems 
verčiau užsiimti tokiomis 
riaušėmis, negu karau su 
bent kuo susikibti.

cija “gembleriavo,” kuomet

B. nutarimas tiktai
kivirčus tarp

mt rytojaus jau taptų nu-1

Dar daugiau. Tuomet

amerikinį planą,

’ i Europos armi ją prie
Fašistų vadovaujami, ita-1 vietus.

lai Triesto mieste ir Romo- [i
je kėlė riaušes, reikalauda
mi. atiduot Italijai visą Tri
esto žemę. Policija mišo-

main i auti.

t vaičių Bermu-

susi rinktų Lugane,

Francijos

žino, kad ' vietų nota t * *■

nuo šio

u Churchillu ir Į kietijos klausimus 
premjeru l.anie-į

platesnę 1 ‘enkių I Jidžiųjį 
konferenciją — prezidento 
E i s e n h o w e r io. Sovieto 
premjero Malenkovo ir An 
ę’liios Kiniios ir Frantoio:

Italijos premjeras Pella 
jaučiasi priverstas veidmai
niauti. Iš vienos pusės, ji-

pavertė, kitus vanduo apsėmė.
T ai ypatingai pasireiškė pa-- 

aiivje.
Kada gi žmonės galės pa- 

<žsfatyti namus, kad ju jokia 
audra nepažeistu? Kada žmo
nės išmoks apsisaugoti nuo to
kiu gamtos prajovu. kokis bu
vo užgriuvęs praėjusį penkta
dieni ?

Beje, kur gi buvo tasai “vis
ką atspėjant.ysis” oro biuras, 
kad jis neatspėjo?

•
Šiuo žodžius rašant Pran

cūzijoje buvo paskelbtas mo
kytoju streikas.

Išėjo -1 valandonis į strei
ką visi Prancūzijoš pradžius 
mokyklą mokytojai, reikalau
dami pakelti jiems algas.

Mokytojai sa’ko: jeigu val
džia turi užtenkamai pinigų 
militarinėms išlaidoms, tai pri
valo aprūpinti žmoniškesnė
mis algomis ir šalies mokyto
jus.

Lapkričio 1 dieną t'hiua- 
goje mirė Petras V. Sarpalius.

Tarp kitko, jis buvo muzi
kai. Yra apvilkęs eilę lietuviš
ki^ dainų muzika: kadaise jis 
vadovavo chorus. Bet muziki
nis darbas jam buvo tik ho
bby,— jis gyvenamą pelne 
dirbdamas Edison Common
wealth kompanijai.

Velionis gimė Nanticoke. 
Pa., ir mirė sulaukęs 6G metų 
amžiaus.

Petras V. Sarpalius. taigi, 
buvo “tikras amerikiečių lie
tuvių produktas.” .Jis buvo 
laisvamanis ir palaidotas Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Mums praneša, kad vilnietis 
Jonas S. Jokubka sunkiai su
sirgo ir pasidavė į Hillings li
goninę Chicagoj e.

J. S. Jokubka — jaunas vy
ras, geras technikas rr be
krašti n in kas.

Mes Jonui nuoširdžiai lin
kime greit pasveikti ir vėl sto- 

darban.

Skaičiau Vito Marcantonio 
rezignaciją iš Amerikos Dar
bo Partijos.

Man atrodo, kad ii nėra 
realistinė. Man atrodo, kad

(Tąsa 3-me pusi.)

Mirus banditui Saudi 
Arabijos karaliui

Kairo, Egiptas. — United 
Press praneša, kad mirė 
Saudi Arabijos karalius Ibn 
Saud, 73 metų amžiaus, ir 

' sostan atsisėdo jo sūnus 
Saud K. A. Aziz, 48 metu. 
Naujasis karalius taip yra 
“anglų - amerikonų drau
gas,” kaip kad buvo ir jo 
tėvas.

Iki 1902 metu velionis 
Ibn Saud buvo nususęs ku- 
nigaikštukas. Paskui jis 
sudarė 30 padaužų šaiką su 
30 verbliūdu ir šautuvais. 
Tada jie užpuldinėjo kitus 
arabų kunigaikščius, didino 
savo šaiką ir užiminėjo vis 
platesnius plotus, iki Ibn 
Saud užvaldė 700,000 ket
virtainių mylių kraštą, dau
giausia dykumas.

Bet tos dykumos turtin
gos naftos - aliejaus šalti
niais . Tad Ibn Saud par- 
samdė naftos šaltinius ame
rikinei kompanijai, kuri 
jam iš pradžios mokėjo po 
kelis milijonus dolerių per 
metus, o 1952 metais sumo
kėjo net 165 milijonus dole
riu.

Velionis karalius paliko 
daugiau kaip 100 pačių, 36 
teisėtus (legalius) sūnus ir 
114 pašalinių, “neteisėtų” 
sūnų. O dukterų jis net ne
skaičiavo.

Sustreikavo 200,000 
7 i

Francijos mokytojų
Paryžius.—Daugiau kaip 

200 tūkstančių Francijos 
mokytojų paskelbė 24 va
landų streiką. Reikalauja 
pakelti algą 10 procentų.

Streikuodami mokytojai 
taip pat protestuoja, kad 
valdžia įsakė apskričių gu
bernatoriams p r i ž i ū r ė t i 
mokyklas ir pranešinėti jai 
apie politinę mokytojų vei
klą •

Ryty Vokietija žada 
išvalyt amerikinių 
šnipų tinklus

, Berlin.—Pulkininkas Bans 
I Borman, valstybinės polici- 
I jos vadas rytinėje Demo
kratinėje Vokiečių Respu
blikoje, pareiškė:

—Dabar mes vedame ko
vą prieš milžinišką tinklą 
amerikinių ir Vakarinės 
Vokietijos šnipų, pribruktų 
į Rytinę Vokietiją. Mes ži
nome, kas jie yra, ir viską 
apie juos. Mes taipgi turi
me parodymų, kad jie iš pa
salų darbuojasi ir prieš 
Čechoslovakijos bei Lenki
jos liaudies valdžias ir prieš 
Sovietų Sąjungą.

McCarthy planuoja 
kvosti Trumana 

i*

Washington. — Praneša
ma, jog ragangaudis sena
torius McCarthy ketina pa
sišauki buvusįjį, prezidentą 
Tnimana i kvotimus. Mc
Carthy nori priverst Tru- 
maną prisipažint, kad Tru- 
manas paskyrė H. Dexterj 
White direktorium Tarptau- 
tinio Finansų Fondo po to, 
kai FBI agentai pranešę 
T r u m a n o valdžiai, k a d 
White esąs “Sovietu šni
pas.”

James F. Byrnes, buvęs 
tada Amerikos valstybės 
sekretorius, pasakoja, kad 
jis pats perskaitęs Truma- 
nui tokį FBI raportą apie 
White.
Trumanas smerkia 
republikonų isteriją

New York. — čia atvy
kęs ex-prezidentas Truma- 
nas sakė:

—Republikonai tyčia ke
lia dirbtinį skandalą dėl 
White. Saujelė jų politikie
rių taip išnaudoja baimę 
komunizmo, kad galėtų su
kelti isterijos bandą šioje 
šalyje.

Vietnamiečiai nutrenkė Amerikos skola pakils 
francūzus toli atgal dar 8 bilijonais dol.

Peking, Kinija. — Viet
namo liaudininkai praneša 
per radiją iš Indo-Kinijos, 
kad sumušė francūzus tarp

Detroit .— Kitąmet A me

nais dolerių,

Sovietų pasiūlymas ; tė sekančius reikalavimus, 
Sovietų vyriausybė aline- Į kaipo Penkių Didžiųjų kon

to Amerikos, Anglijos ii'■ ferencijos programą: 
Francijos pasiūlymu, kad . , • > + , . .., . 1 , , Ū- v . ; /\menka turi atsisakytisiu ketumi valstybių uzsie-1 i i . • : i.:, * . . nuo savo plano, kuris siekianio reikalu ministrai šia sa- , .• , . ,.,x:

Nixon garbina Ciangą 
kaip “vienintelį 
kinu tautos atstovą”

n.ę vakarų Europos armiją 
i jungą. — 
a r m i j o n 

Amerika mojasi įjungti tau 
tines armijas Vakarinės 
Vokietijos, Francijos, Itali-

! pries Sovietų
• Ton europinei! 
f

. 1 1 *■ ' ‘ ?

I plačiųjų Raudonosios upės) M. Humphrey, šalies iždo i Formoza. - 
Sekretorius, ka 1 b ė d a m a s c]iar(j;ls Ni: 
Ekonominiam Detroito Klu-1 Valstijų vice 
OUi. t ki)]hpin Cinno

žiočių, vadinamame “ryžių 
aruode.”

Liaudininkai s u d a u ž ė

pereitą mėnesį. Atėmė iš 
francūzu tvirtove Fu Nho 
Kuaną, 50 mylių į pietus 
nuo didmiesčio Hanoi.

jau vėl tiktai ginasi toliau

upės žiočių.
(Tai]) smogė liaudininkai- 

komunistai, kuriuos fran- 
cūzai sakėsi “sunaikinę”

Valdžia pardavė už $85,000 
lėktuvų fabriką, vertą 
1,205,000 dolerių

New Haven Conn. —

išstatė
Chance

pirm keleto metų 
pardavimui savo 
Vought lėktuvų fabriką 
Stratforde, Conn. Tūlas Ro
bertas Hirsch tada įsiūlė 
$85,000 už fabrikų, ii- tai 
buvęs aukščiausias pasiūly
mas.

Paskui valdžia atsipeikė
jo, kad tas fabrikas vertas 
1 milijono, 205 tūkstančių 
dolerių. Tad Hirsch krei
pėsi į federal] teismą. Ir 
Hirsch advokatai taip ga
biai pasidarbavo, kad teis
mas pereitą savaitę pripa
žino Hirschui ta fabriką už 
$85,000.

Taigi Hirsch trumpu lai
ku pelnė iš valdžios 1 mi
lijoną, 120 tūkstančių dole
riu, c-

Hanoi, Indo-Kin.— Kam
bodžos karaliukas Nordom 
skolina Franci jai tris bata
lijomis tautinės savo ka
riuomenės kovai prieš Viet
namo liaudininkus.

Luksemburgo.
Jungtinių j

kinti savo vadovaujamą ka
rinį Atlanto kraštų sąryšį,

bridi mo i skolas, reikėtų 
pakelti taksus bei sumažin
ti valdžios išlaidas, sake 
Humphrey, pridurd a m a s,

ma būtų pamažinti valdžios 
išlaidas.

tautininkų seime; garbino!
jungą.

n

rines savo bazes vakari ne
Čiango valdžia Formozos j

atstovauja ;
visą kinų tautą; todėl Jung-Į

Kadangi Eisenhoweris, valdžia.” 
kartotinai buvo pasižadėjęs 
numušti taksus nuo asme- i 
ninių pajamų, tai

pripažins vien tiktai Čiango ■

valdžia ; 
dar di- j 

visokius idėsniais 
žmonių perkamus kasdienio 
vartojimo dalykus.

Buvęs Irano premjeras 
atmeta generolų teismą

Teheran, Iran. — Buvęs 
Irano jiremjeras Mossa-

karinį gene r o 1 ų teismą

teismo.
Mossadeghas tvirtino, kad 

generolas Zahedi ir sėbrai 
su anglų pagalba nuvertė jo 
valdžią. Todėl “jūs, Angli
jos pastumdėliai, neturite 
teisės mane tardyti.”

tina Mossadeghą už bandy
mą nuversti karalių Riza 
Pahlevį.

Mossadeghas jiems už- 
reiškė:

—Jeigu jūs nusmeigtu
mėte mane mirti, o tas ka
ralius dovanotų man gyvy
bę, aš atmesčiau jo malonę 
ir eičiau mirti .

Rangoon, Burma.— Sako
ma, Čiang Kai-šekas pra
dės traukti savo plėšikus 
laukan iš Burmos.

Kada Amerika sutiktu 
pripažinti Kinijos 
Liaudies Respubliką

; Jungtines Tautas.

ferenciją taikai daryti Ko- 
•ikos i'čjoje kaipo neutralė vals-

į tomis neutralėmis šalimis.
kė, jo valdžia neužsižada 
amžinai nepripažinti komu-

Respubli-Hni, kurių kariuomene tie
siogiai kovojo korėjiniame

pripažintų, tai turi, anot 
Dulleso, šitai]) “pasitaisy
ti”:

valdžia p rivalo

raina Vietnamo liaudinin
kams kare prieš francūzus 
ir liautis rėmus šiaurines 
Korėjos liaudininkus, už tai 
Dulles vadino ją “užpuoli- 
i... ”

Kinijos valdžia, pasak 
Dulleso, turėtų pritarti to
kiai politikai, kokią ameri
konai veda Jungtinėse Tau-

nes Tautas; bet ir tokiame 
atsitikime Amerika vis dar

kinu tautininku valdžia 
Formozos saloje ir laikytų 
Čiang Jungtinių Tautų or
ganizacijos nariu.

ORAS.—Lietus ir nešalta.

meta.

junga galėtų dalyvauti to-

kretorius John Foster Dul-

Eisenhoweriu, jau atmetė

kalavintus ir jiareiškė, jog:
Amerika darys juo dides

nį spaudimą Francijai bei 
kitiems vakarų Europos 
kraštams, kad užgirtų 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą. O jeigu ne, tai 
Amerika nukirs jiems pini-

Jeruzale. — Izraelis kal
tino Jordano arabus už “12 
įsiveržimų.”
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POLITINIS SMALAVIMAS
PER SPAUDĄ IR RADIJĄ pradėtas kartoti nau- 

jas skandalas ir nežinia, kada jis baigsis.
Į šį skandalą Įtrauktas ir buvusis prezidentas Tru

mą n as.
Skandalas tekis: Kadaise mūsų šalies iždo sekre

toriaus pareigas ėjo Harry Dexter White, finansiniuose 
reikaluose daug nusimanąs asmuo. Vėliau jis buvo pa
skirtas ir Į kitas svarbias pareigas, pavyzdžiui, Inter
national Monetary Fund įstaigos direktorium, etc. į

Kai prasidėjo mūsų šalyje siautėti raudonbaubiz- 
mas, kurį pradėjo Trumano valdžia, kai kurie šniukšti- ; 
aėtojai ir persivertėliai pakuždėjo kažin kam iš FBI i j 
ausį, būk Harry Dexter White esąs “Sovietų šnipas.’’ I 
Tie šniukštinėtojai netvirtino, kad jis. White, būtų bu- į 
vęs kada nors komunistas, tačiau sakė, būk jis einąs i 
“Sovietų šnipo pareigas.’’

Kongreso ne-amerikinės veiklos komitetas pašaukė-i 
Harry Dexter White “pasiaiškinti.” Pašauktasis ten pa- | 
reiškė, kad jis niekad savo gyvenime nepriklausė ir ne- j 
priklauso komunistu partijai, kad visokie prieš ii paleis- į 
ti gandai yra išmistas provokatorių.

Tai buvo 1948 metais.
Harry Dexter White buvo “tyrinėjamas” ir inkvi- ■ 

zuojamas nežiūrint to fakto, kad jis buvo silpnos sveika- ; 
tos, turėjo širdies ligą. Na, ir tais pačiais metais, 194^ ' 
metais, White mirė nuo širdies smūgio.

Po to atrodė, kad tuo viskas ir baigsis. Bet ne.

ŠIOMIS DIENOMIS justicijos departmento sekre
torius prikėlė mirusįjį White iš numirusių ir paleido Į 
demokratus ypatingą “antį.”

Mr. Brownell, Jr., paskelbė, jog FBI kadaise buvo į 
pranešęs prezidentui Trumartui, kad Harry Dextei 
White buvo “Sovietų šnipas,” tačiau Trumanas nekreipė 
į tai dėmesio.

Trumanas sako, kad jis White buvo paleidęs iš par
eigų, tačiau republikonai pakiša įrodymus, jog White 
pats iš tų pareigų pasitraukė ir prezidentas Trumanas 
parašė pasitraukiančiajam apgailestavimo laišką dėl re- = 
zignacijos. Į

Na, ir dabar republikonai kelia skandalą, sakydami. ; 
jog prezidentas Trumanas palaikęs “Sovietų šnipą,” ne- i 
kreipdamas dėemsio i tai, ką sakė FBI. j

DABAR KYLA KLAUSIMAS, kodėl republikonai ši 
skandalą sumanė iškelti viešumon šiuo metu?

Demokratai, įskaitant patį Trumaną, į tai atsako ši- j 
taip: kai lapkričio 3 dieną republikonai pralaimėjo rin
kimus, tai jie sugalvojo naują skymą. Bijodami, kad 
nepralaimėtų kongresinių rinkimų 1954 metais, republi
konai puola demokratus “Įrodymu,” būk pastarieji buvę 
neatsargūs, šalies priešai, palakę kitos valstybės šnipus 
atsakingose įstaigose, dėl to ne neverti, kad žmones už 
juos balsuotų. J

Mums atrodo, kad ši teorija yra labai pagrįsta. 
Mums atrodo, jog republikonai, matydami sau tamsią at
eitį, stveriasi už visko: skęsdami ir už britvos griebiasi!

Kai kurie kongresiniai komitetai žada reikalauti, 
kad patsai Trumanas pas juos ateitų ir pasiaiškintų. 
Vadinasi, Trumanas, kuris pradėjo inkvizavimo darbus, 
dabar pats gali būti inkvizuotas.

Kuo šis visas skandalas .baigsis, liekasi palaukti ii ■ 
pamatyti. Mums, tačiau, neatrodo, kad republikonamr j 
jis išeitų ant naudos. Nežiūrint to, kad šiandien jie yra 
viešpačiai, nežiūrint to, kokių priemonių jie griebsis sa
vo oponentams niekinti, iš visuomenės paramos vargiai 
jie susilauks. Kodėl? Todėl, kad jie visuomenę labai nu
vylė. Jie prieš metus laiko žadėjo daug gero duoti, 
o ne tik nedavė nieko gero, bet viską pablogino.

Na, bet lauksime ir pamatysime!
, - ------------ 1---------------------------------------

AIŠKU, PRIE KO TAI VEDA
PRAĖJUSIU savaitę Triesto mieste įvyko žmonių de

monstracija, reikalaujant tą miestą greičiau pervesti 
Italijai.

Britų policija pradėjo į demonstrantus šaudyti ir se
si asmenys buvo užmušti.

Užmuštųjų laidotuvės įvyko praėjusį sekmadienį, 
lose dalyvavo* arti 100,000 žmonių. Tai buvo masinė 
demonstracija, nukreipta vyriausiai prieš hiatus. Ta- ; 
Jau nemaža šūkiu buvo paleista ir prieš amerikiečius, j

Ką tai rodo? Kokios iš to politinės išvados?
Tai rodo, kad amerikiečiu ir britų Triesto klausimo 

sprendimas buvo klaidingas, netikęs. Buvo reikėję pri- • 
imti siūlymą Tarybų Sąjungos, padarant Triesto miestą i 
ir teritoriją tarptautine. f

Kol tai nebus padaryta, ten ramybės nesulauksime. I 
Jei ko, dar gali ten įvykti ir karas,—karas tai p Italijos • 
ir Jugoslavijos.

Argi nereikėtų visa tai iš naujo persvarstyti?
2 pusi.--Laisve (Liberty)- 1 rcčiadienis, Lapkr.-Nov. 1-1, »1-D5o

MOTERŲ KAMPELIS
Sunkiais laikais ji kovojo už 
laisvę politiniams kaliniams

Darbo žmonėms, vargo 
liaudžiai niekada nėra buvę 
labai gerų laikų. Yra bu
vę daug sunkesnių už šian
dieninius. Tarpais esame 
pajutę ir pagerėjimų. 0 
kuomet mažiau veikiame., 
progresas pastumiamas at
gal. Kožnas apsileidimas 
kainuoja kelerius metus, c 
kartais ir keliolika metu 
vargo.

I

Dabartinis laiko tarpas i 
atrodo daug kuo panašus i’ 
sufragisčių kovos laikus, j 
Ta kova taip pat buvo sun
ki. O laimėjimas tuomet at
rodė daug tolimesniu, negu 
jis ištikro buvo. Kas kada 
nors nešė sunkia našta, tas 
žino, kiek lengvesnė ji pa
sijunta, kai užmatoma ke
lio galas. Gi tuomet dar ne
simatė naujų horizontų, 
kur būtų galima pradėt' 
naujesnį, geresnį gyveni
mą. Jų našta turėjo būt' 
baisiai sunki. Vienok ii: 
tuomet liaudis tikėjo į ge-1 
resnę ateitį. r I

Tarpe tuolaikinių viltim I 
gų kovotojų buvo Kate Ri
chards O’Hare, socialiste. 
Jos darbai darė ją panašiu 
i šių laikų kovotojas komu
nistes.

Mrs. O’Hare sykiu su vy- | 
ru Frank redagavo sočia- j 
listų laikraštį “The Rip- ! 
Saw.” Laikraštis išeidavo Į 
sykį į mėnesį, St. Loui; į 
mieste. Ji artimai dranga- I 
vo ir bendrai rašydavo su 
partijos vadu Eugene Debs 
Ji sake prakalbas apie soči- j 
alizmą. Su prakalbomis ji 
atlankė visas valstijas.

Keista. Apie jos veiklą 
mažai pasakyta arba kai 
kur ii-visai nepasakyta tuo
laikinėje komercinėje spau
doje. Matomai, ir tuomet i 
spauda-jau mokėjo tiesą ir 
darbo žmonėms reikalingu; 
žinoti pareiškimus nuslėpti. 
0 darbo žmonių spauda bu
vo silpna. Mažai išteklių ii 
vietos . Dar mažiau rašyto
jų ir tie neįjung.ti į darbą, 
neįgudę. Apie O’Hare dau
giau žinių randame darbi
ninkų spaudoje jau po to. 
kai ji tapo įkalinta.

Tas faktas, kad ji buvo 
įkalinta, mums parodo, jog 
jos veikla turėjo būti svar
bi. Tuolaikiniai liaudie; 
priešai nerado kito būdo 
jai sustabdyti. Ji buvo su- j

frėmuota pačiame įkarštyje 
karinės .isterijos. 1917 me
tų . liepos menesį tapo įkai
tinta einant Espionage Ak
tu kaip priešiška įtrauki
mui mūsų šalies i kara.

Užrašai iš jos teismo/ 
skaitosi panašiai, kaip kad 
būtų įrašyti dabar, Foley 
Square teismabutyje. Jos 
kalba panaši kalboms tei
giamųjų 5-kių Bittsburghe. 
ar Detroite. Ji, greta kit
ko, sake:

i
“Jungtinėse Valstijose yra 

virš 100,000 žmonių, kurie 
pažįsta mane asmeniškai. 
Tie klausėsi mano balso, 
žiūrėjo man į veidą. Jie 
darbavosi greta manęs už 
kožną didžią reformą bė
giu pastarųjų 20 metų... 
Per 20 metų aš nedariau 
nieko kito, tik stengiausi 
Išjudinti žmones... Aš da
riau viską esamą mano ga
lioje išjudinti liaudį, Jung
tinių Valstijų darbininkus. 
Raginau, kad jie reikalau
tų daugiau šios šalies tu r- j 
to. Kad reikalautų trum-1 
pesnių darbo valandų ir ge
resnio uždarbio, taipgi ge
resnių sąlygų. Vienu di- į 
džiausiu siekių mano gyve
nime yra išjudinti J. V. 
baudi reikalauti daugiau 
pasiturinčio gyvenimo. Ger
biamasis teisėjau, jeigu vi
sa tai yra kriminalystė, už 
kurią aš čia teisiama, tuo
met, gerbiamasis, aš esu 
tame kalta.”

Ji tapo pripažinta kalta. 
Ją uždare State Peniten
tiary, Jefferson City, Mis
souri. Keturi vaikai paliko 
be motinos. Jos “Laiškai iš j 
Kalėjimo” apsako “save 
mieliausiems” apie aršias 
kalėjimo sąlygas. Pati vie
na ji kovojo prieš tas są
lygas. Jai pavyko kai ką 
iškovoti. Maistas nepažįs
tamai pagerėjo. Įrengta 
švirkšline maudyne kali
nėms praustis. Sveikosioms 
nereikėjo praustis vienoje 
vonioje su sergančiosiomis 
sifiliu.

O’Hare dirbo siuvykloje. 
Kietus audinius reikėjo siū
ti suklikusiomis mašinomis. 
Teko per dienas ir naktis 
vasaros karščiais spragėti 
plieninėje celėje. Tačiau ji 
gaudavo visus laiškus, kiek 
tik būdavo jai siunčiama. 
Taipgi gaudavo socialisti

K a ziu t č Asta, elektrinio lokomotyvo vairuotoja tarybi
niame Pabaltijyje.

nės spaudos tiek, kiek tik 
ji norėjo. Tų laikų valdo
vai dai** nebuvo nuo Hitle
rio išmokę politinius kali
nius kankinti taip, kaip da
bar.

Kate O’Hare buvo nuteis
ta penkeriems metams. Ta
čiau po 14 mėnesių ji tapo 
išleista, prezidentas Wilso- 
nas jai bausmę panaikino. 
Tą jis padarė ne šventos 
dvasios įkvėptas. Už jos iš
laisvinimą buvo susidaręs 
didelis bruzdėjimas. Chi- 
eagos Bažnyčių Federacija 
įteikė prezidentui pareiški
mą. Federacija teigė, kad. 
O’Hare nepasakė nei vieno 
blogo žodžio, už kurį būtų 
galima ją kaltinti. O jinai 
buvo ne kartą kalbėjusi ir 
plačiai pažįstama Chicago- 
je.

Išleista iš kalėjimo, ji 
tuojau vėl stojo veikti. Ji 
kovojo prieš kalinių darbą. 
Reikalavo pagerinti kalėji
mus. Agitavo už išlaisvini
mui dar pasilikusių kalėji
me. O kalėjimai buvo per
pildyti reikalautojais tai
kos, moterims teisių, orga- 
nizuotojams unijų. Reikėjo 
visokios pagalbos ir veiklos.

Vienu didžiųjų darbų to
je srityje buvo jos suorga
nizuota Vaikų Krusada. 
Kaliniu vaiku ir žmonų bū
rys keliavo į Washingtona. 
Tai ivvko 1921-22 metu lai
kotarpiu. Kate pareiškė: 
“Tos moterys, ir tie vaikai 
bus tokia peticija, kurios 
negalės į gurbą išmesti.”

Kelyje į Washingtoną ta 
Krusada apsilankė ir New 
Yorke. Iš Grand Central 
stoties ji maršavo Madison 
Ave. Apie tą maršavimą tų 
laikų kita žymi kovotoja ir 
rašytoja Mary Heaton 
Vorse rašė:

“Jaunų mergaičių akys 
žiūri tiesiai į tolį. Pavargę 
vaikai klumpa. Moterys su 
kūdikiais ant ranku vos 
velka kojas. Jos dar neša 
iškabas. Pirmuoju einantis 
berniukas, kietai sučiaupto
mis lūpomis, eina galvutę 
iškėlęs. Jo iškaboje užra
šyta 'vaikelis vadovaus 
jiems.’ Jie atvyko iš Kan
sas kukuruzų laukų ir nuo 
Oklahomos medvilnės far- 
mu. Kiti atkeliavo iš Nau
josios Angli jos a u d y k 1 ų 
miestelių, ir iš pietvakari
nių valstijų kaimelių. Jie 
keliauja į Washingtona pa
simatymui su Jungtini ų 
Valstijų prezidentu...”

Rašytoja toliau žymi, jog 
“Krusada atvyko mums 
parodyti jiems padarytus 
skausmus, skriaudas ir pa
žeminimą. Jie atskleidė
prieš mus jų varganas ir 
sunkias dienas. Tą parode 
narsiai, kad jūs ir aš pa
matytume ir . pajaustume, 
o gal, gal ir pagelbėtume... 
Mes laukėme, daugelis,mū
sų laukėme net iki prisiren
gėme laiškelį parašyti už 
amnestiją. Laukėme pama
tyti skurdąi ir gailestį vai
kų, parodytą mums mūsų 
miestų gatvėse...”

Krusada nuvyko į Wash
ingtona. Jie su preziden
tu nesimatė. Tas preziden
tas buvo “perdaug užim
tas,” kaip kad ir kiti po jo 
esantieji. Jis “neturėjo lai
ko” susitikti surfėmuotu 
aukų vaikus, žmonas, mo
tinas. Vienok apie Krusa
da žinios pasklido po visą 
šalį. Krusados atbalsiai pa
dėjo atidaryti kalėjimų du
ris pora metų vėliau. Cal
vin Coolidge 1924 metais 
paskelbė amnestiją pasku
tiniams Pirmojo Pasaulinio 
Karo politiniams kaliniams

Mes irgi galėtume tai pa
daryti. Gal mes neturime 
tiek talento ir ištvermės, 
kiek turėjo Kate O’Hare.

Ar kalti tėvai už ta baisia c *
nelaimę su ją vaikais?

Lapkričio 3-čią tūkstan-1 
| čius gimdytojų pritrenkė į 
spaudoje pasirodžiusi žinia. 
Tuo trenksmu buvo New 
Jersey valstijoje nusižudy
mas dviejų 17 metų jau- 1 
nuoliur

Abiejų pasirašytame raš
telyje sako, kad žudosi už 
tai, jog karštai mylisi. O 
jiems gręsė perskyrimas. 
Praktikoje būdami vyras ii 
žmona, oficialiai vestis bu
vo draudžiami. Mergaitę 
vyriausia baugino tas, kad 
jinai jau buvo nėščia. At
skyrimas jų dviejų dabar 
jai reikštų liūdną gyvenimą 
ir tariamą “negarbę.”

Tragedija iššaukė daugy
bę kalbų. Vieni teisia jau
nimą, kaip ištvirkusi. Kiti 
kaltina tėvus, kaip begai- 
lestingus. Sako: reikėjo 
leisti vestis. Dar kiti tėvus 
skaito blogais auklėtojais.

Kas galėtų būti kaltas?
Daleiskime, kad tėvai bu

vo ne visai gerais auklėto
jais . Tuomet veržiasi klau
simas, ar galėjo geresniais 
būti jų sąlygose? Kiek ge
resniais būti jų sąlygose? 
Kiek geresniais, kad galėtų 
užtikrinti, jog vaikai visuo
met pildys jų valią?

Pranešimas sako, jog vai- 
! kinelis buvo šapos darbi- 
I n in ko sūnus, o mergšė — 
našlaitėlės duktė. Atrodo, 
kad vaikai buvo pavalgę, 
aprengti. Jie lankė moky
klą. Ar yra kas daugiau, | 
ką darbininkai tėvai gale-; 
tu duoti? v

O kaip su leidimu vesti? i 
Tikriausia, tėvai vestis. 

draudė pačių vaikų gerovei, j 
Vaikinėlis buvo neseniai' 
apleidęs vidurinę mokyklą j 
nebaigęs mokslo. Jis norė
jo užsidirbti pinigų dabar.

: Ruošėsi vestis. Mergšei žie- 
' dą nupirkęs ant k r e d i t c : 

(bargan). Mergšė dar lan
kė mokyklą. Gal dar būtų 
baigusi pirm motinystės. 
Bet duonpel^e jinai jau ne
galėjo būti, nes nėra kūdi
kiams priežiūrų. Jie pradė
tų gyvenimą varge ir tėvai 
turėtų vargti sykiu.

Kas tada kaltas? Pažiū
rėkime į jaunimą.

Amerikoje daugelis jauni-1 
mo fiziškai būna paaugę 
būdami 14-15 metu. Taria- 
majai meilei — lytiniam in-
stinktui — akstinimo yry 
be saiko, be galo daug. Fil
mai, radijas, spauda, pigūs 
žurnaliukai atvirai paro- 
duoja visokias viliones. At
rodo, jog nieko kito pasau
lyje nėra ir nereikia. Už
tenka mokėti vilioti mer
gaitę ar berniuką. Jei ne
siduoda viliojami, nušauti. 
Jei duodasi viliojami, tuo
jau pasiimti tą, ko reikia.

Tačiau jei kiekviena veik
tume pagal geriausią išga
lę, pagreitėtų išlaisvinimas 
šiandieninių kalinių. Mes 
visos-visi galime nudirbt! j 
ką nors. Vieni galime kai- ! 
bėti, kiti rašyti, treti pra- j 
mogą surengti. Tūlos dar į 
išgalėtų su stambesne aukų ■ 
prisidėti. Kiekvienas galin- ' 
tis iš lovos pakilti gali da- ! 
lyvauti persekiojamų apgy- ! 
nimui mitinge. Gali kaimy- j 
nui ar draugui nunešti in- į 
formacijos lapelį.

Kalinius užtarti, gelbėt' 
nėra darbas vien tiktai rau- i 
dono, balto ar juodo žmo- ; 
gaus. Kas gerbia savo tė- I 
vus, kas brangina jų atmin- I 
tį, tas privalo pagerbti jų 
mokymą “Kalinį šelpti ir iš
pirkti.” To mokė mano tė
vai. To mokė visi dori lie
tuviai savo vaikus.

Mdc.

Patyrimą iš gyveninio te 
amžiaus žmonės tebetur. 
labai mažą. Jie gal nieW 
nebadavo, nebuvo be pasu, 
gės, nemarino skurdo ar ne
laimių nukankintų vaikų. 
Gal to nematė, negirdėjo nė 
pas kaimynus. Jie dar ne
spėjo nė persidirbti. Jiems 
net mintin neateina tas. 
kad jų tėvai gal jau pavar
go. Kad jie norėtų patys 
pasilsėti vieton ilgiau juos 
ar net jų vaikus maitinti. 
Jie žino tik tą, kad jie my
lisi.

Meilė kartais ir suaugu
sius sukvailina. Iš jaunų 
visai nėra ko stebėtis. .Jų 
meilė jiems atrodo tokia 
šventa, galinga. Jie visą 
pasaulį už ją nugalėtų. Ar
gi jiems galvoti apie mili
jonus tokių meilių, kurios 
subyrėjo pirmam šiurpiam 
vėjui užpūtus? Ne, ju mei
lė amžina, didi!

Bet daleiskime sau,Xka4 
vaikai būtų buvę paklusnūs*. 
Ar tada jiems jau būtų už
tikrinta geresnė ateitis?

Va i kineliu i gręsė ne už 
ilgo pašaukimas militariš- 
kon tarnybon. Laikai ne
ramūs .. .

Mergaitei laukimas grįž
tančio tain pat ne rožėmis 
klotas. rl'ūkstančiai sugrįž
ta vežini žmona ir vaikais 
iš kitų kraštų. Kartais vi
sai nesugrįžta. Kiti sugrįž
ta sužaloti. O jei sugrįžtų 
ir sveikas, juk taip pat tu
rės pradėti nuo nieko, kaip 
ir dabar. Turės pradėti be 
profesijos, be amato, o gal 
ir be darbo.

Sąryšyje su tuo nggalim;/ 
praleisti nepaminėjus, \ Kv 
ir Kinsey raportas Jris 
dės pražudymui ne Aen'Ls 
mergaitės. 'Po amžiaus mar
gaitės nori būti madnios ir 
drąsios, “kaip visos.” Gi 
tos Kinsey parinktinės bu
vo plataus gyvenimo mote
rys, turinčios daug išeičių. 
Ta drąsa daugumai darbo 
mergaičių už vieną dieną 
gali kainuoti daug vargo vi
sam gyvenimui.. Vargo 
mergaitei perankstyba mei
lė ir nėštumas ne kartą 
yra pradžia tragedijos, ko
kia įvyko su Fulmer ir 
Jones jaunuoliais. T-a.

Today's Pattern

Pattern 9329; Childs Sizes 2. jf" 
4, 6, 8, 10. Size 6 jacket an<L^ 
jumper, 2% yards 35-iiuh nap*^ 
blouse, % yard 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
a;. r... v-,rKalėjimo vaizdai. Poema ....

(Tąsa)
Buvo Zosiukė gudri diplomatė,
Nebe nuo vakar našlė — daug ko matė: 

Ji minkštakūnį ir šitą apmaus,
Ūš vėl ji sau, tai bus juoko skanaus...

Zaika prie pinigo — ji tai jau žino,—
Kaip tik todėl pasigavo žmogyną,

Ir pamažu sužinojo viską,
Daug sumedžiojo vinkli jos ranka...

Kiek taupmenų rodo banko knygelė? 
šešetą tūkstančių! Galvą jai gelia, 

Kaip čia nušluoti su rūtos lapu— 
Dailiai, planingai viską su kaupu!...

Akys vilioklės, lipšnus ir liežuvis:
Liežte išliežią, kad būt’ nepražuvęs 

Jai nė daiktelis žymesnės naudos, 
Kurs jai tarnautų pilnai, visados.

Zaika iš pirmo žinot nežinojo,
Kad savanaudė jo Zosė gražioji: 

Pasitikėjo jos žodžiais visais,— 
Manė, kad viskas ant gero išeis.

Mėnesį kitą ji sau šniukštinėjo,
-^Uo&lią nosytę vis laikė po vėjui: 

^aika, kaip mulas, vis dirba kasdien,- 
Mes su Zose tai gyvenam išvien...

Kartą Zosytė kažko apsiblausus,
Murkso prie stalo, tai Zaika ir klausia: 

“Ko tu taip šiandien nuliūdus, Zosyt? 
Miela man tavo balselio klausyt.”

“Vėl man už baldus štai atsiuntė bilą”...
Žvilkt tik akim — ir nuleido, nutilo...

“Kokius gi baldus? Ką tu man šneki?” 
Zosė vis tyli — suprask — nesmarki...

“Tuos, ką pas tėvus... seniau mes 
įgavom”...

“Tai jie tėvų, tai tie baldai netavo.” 
“Mano: ant išmokesčių aš pirkau... 
Tik tris šimtus dar skolna palikau”...

Zaika mirkt mirkt, pasikasė pakaušį,—
Tie jo plaukai ir be to pasišiaušę,— 

Angliškai jis nesuvokia skaityt...
“Na tai gerai. Taigi še tau, katyt.”

Zosė prišoko, jį cmakt pabučiavo,
% Pinigus šmakšt — tai jau jos—tai jau 

savo Į
Vėl ji sukiojas linksmutė visa:
Mat, jis pamanė — jos žodžiai — 

tiesa.

Zosė netrukus — jam vėl pagal planą,— 
Gyslon pataikys — ji aiškiai numano...

Ima jį kalbint ir kalbint rimtai: 
“Argi tu, mielas, ir pats nematai?

Esti visaip — iš netyčių, savaime —
Gali ir tau pasitaikyt nelaimė,—

Ar tu susižeidei ar apsirgai,—
Kam gi paliktų tavi pinigai?

Tu neturi giminių — tik man’ vieną,—
Kam gi jie tektų? Čia aišku, kaip dieną: 

Pinigus miestas paimtų visus...
Argi netaip? Pasakyk, kad drąsus.”

Zaika vėl mirksi, vėl krapšto pakaušį, 
Vėl jis sau kuodą suniovė, pašiaušė: 

“Man neužėjo visai ant minčių,— 
Bet, kaip sakai, tai ir aš tų pačių...”

“Taigi matai. Nebūk kvailas tu, 
Zaika, —■ 

l’u paskubėk — negaiši n k daugiau 
" laiko,—.

Bankan važiuok, netruk tik ilgai: 
Bus saugesni prie manęs pinigai.”

Zaika gražių tų jos žodžių paklausė:
Atvežė, padavė pinigus gausiai — 

šešetą tūkstančių: “še tau, Zosyt,— 
Tu juos mokėsi saugiai palaikyt.”

Zosė tik kapt... dėkui dėkui pasakė, 
Bučkį tuoj cmakt ir pamerkė jam akį,—

Išvežė pinigus sau ji saugiai,— 
Zaika neras — ir neras jų vagiai...

Zosė sugrįžus vėl meilinąs Zaikai,— 
Tas savo žygio nepermatė paiko, — 

Manė — žibės dabar ramūs laikai:
Jie susives, atsiras ir vaikai...

Betgi sudužo jo viltys, svajonės...
Zosės paviršium tik akys malonios,— 

Vis ptfrvini tebėra jos planai, — 
Zaika kvailiuk, dar tu jos nežinai...

Vargšas vis pliekias prie darbo, kaip 
mulas,—

Ji su kitais meilikauja ir kulias, 
Ūžia, smagius ji sau turi laikus: 
Gera, kai Zaika toksai nesmarkus...

x *
Dargi reiklesnė ji darosi Zaikai, 
Darei labiau ant jo viršų palaiko,—

Na, jau užeina ir jam neramu,— 
Kas gi čia. bus iš tokių jo namų?

Ji į akis pažiūrėjo jam smailiai:
“Zaika širduk, ar manęs tau negaila?

Duok man naujiem kailiniam pinigų,- 
Šiaip man į gatvę išeit nesmagu.

Kailinius vakar mačiau aš vitrinoj,—
Duok tik aštuonis šimtus, tai, vadinas,

Vasaros metas, tai kaina žema,—
Dukart tiek būt’, kai užeitų žiema.”

Zaika dar bandė: “Nu kam tau jų
’ reikia?”'

Bet ji pašokus, atkirto jam veikiai.
“Ai, nekalbėk taip, mielas širduk,—
Pinigus duok tik ir geras pabūk...

Tu nestatysi manęs ant sarmatos:
Skurlis ans mano iš tolo jau matos...

Aš negi elgeta vyžų čionai,—
Rūbų man reikia, tu pats išmanai.”

Vėliava pridengtas karstas saržento Harold R. Cross, De
troite. Cross, geležinkeliečio sūnus, skaitomas paskutiniu a- 
merikonu, užmuštu Korėjos kare. Tie, kuriems žmonių gyvy
bė brangi, darbuojasi, kad jis tikrai būtu buvęs paskutiniu: 
Korėjoje mūšiai tiktai pertraukti, taika dar nepasirašyta. 
Šimtai tūkstančių jaunimo dar neparvežti iš Korėjos nei iš 
kitų kraštu užrubežiuose. Bet daugėja reikalavimai juos par
vežti gyvus.

Zaika pamąstė, niūriai pasikasė,
Krankštė pakrankštė ir tarė nedrąsiai:

“Taigi kad vasara... kandys sues...
Mano Zosyt, nesuprantu tavęs.”

“Kandys neės: kailiniai tie krautuvėj—
Mano vardu lai lig žiemai pabūva...

Zaika, jei nori tu visa suprast, 
Smegenis savo turėk tu stiprias.

Jeigu dar nori* kad Zosė būt’ tavo,
Tai nespurdėk: tave Zosė pagavo...

Jei vis spardėsi, tave ji paleis,—
Vėl skraidinės ji savaisiais keliais...”

Kas čia? grūmonė ar net iššaukimas?
Nieko nesakęs, jis mąstyt sau ima:

Mato — pagautas, nėra išeities,—
Mato—klaida, tai klaida jo paties...

Lyg kad apglumęs, lyg apimtas ūko,—
Jam ir galvele minkšta apsisuko...

Negandas — girdis visokių kalbų:
Vėl nusileis — susitaikys abu.

CHICAGOS ŽINIOS

Kur ten iškrapštes, jai pinigus davė:
Džiaugės vėl Zose — pastatė ant savo!...

Žinoma,'bučkį,-— išnėrė ji sau...
“Ka gi, Zosvte? klausau aš, klausau.”

Na, o Zosytė — gudri ji paukštytė:
Pinigą moka lengvai iškrapštyt,—

Vėl, kaip ir pirma, padėjo krūvon, 
Sąskaiton banko savon, tik savon!...

Nei kailinių, nei kokių ji ten baldų:
Pinigus ji tik! ji mulkį suvaldo!

Turi meilužių,, kaip pirma, šauniai:
Švaistos, zylioja Zosytė seniai...

Cliffside, N. J.
Jau tuoj bus pusė metų, 

kai netekome mūsų visu 
mylimo ir gerbiamo draugo 
Kazimiero Steponavičiaus. 
Ne tik mūsų miestelis, bet 
ir visa apylinkė jį pažino 
ir gerbė. Tai buvo neapsa
komai darbštus ir neišse- 
mamos energijas vyras, ku
ris buvo centrinė spyruoklė 
viso mūsų progresyvio ju
dėjimo Cliffsidėj. Jo nete
kę, mes jaučiame didelę 
spragą mūsų visuomeninia
me darbe.

Tokį draugą ir darbuoto
ją mes užmiršti negalime, 
nes jo ilgų metų darbai jį 
įamžino mūsų tarpe! Je 
darbų pėsakus mes randa
me kiekviename žingsnyje. 
Todėl mūsų pareiga yra sis- 
temačiai jį prisiminti. Pir- 
masai toks prisiminimas 
Įvyks šio mėnesio 15 d. bu
vusiame jo “Sixty” Klube, 
346 Palisade Ave., kur ve
lionis Kazys mus sutikdavo 
su linksma šypsena ant 
veido!

Viršuj minėtą dieną (lap
kričio 15) 3 vai., po pietų, 
Kazio Steponavičiaus ilgų 
metų draugas, brooklynie- 
tis dr. A. Petriką, kalbės 
apie velionį, jo gyvenimą ir 
jo visuomeninius darbus. 
Manau, kad kiekvienam bus 
įdomu išgirsti kalbant apie 
mūsų sena bičiuli ir veikė
ją. Tai bus sekmadienio 
popietis, patogi valanda, 
todėl visi Cliffside Par
ko ir apylinkės lietuviai 
esate kviečiami atlikti sa
vo pareigą, dalyvauti šia
me minėjime! Įžanga ne
mokama.

Neužmirškite atsilankyti 
ir pagerbti savo mirusį 
draugą ir darbuotoją!

Prieš dr. A. Petrikos kal
bą, bus prožektoriaus pa
galba ant drobės parodyta 
natūralių spalvuotų nuo
braukų iš K. Steponavičiaus 
gyvenimo, jo laidotuvių ir 
tt. Todėl nesivėluokite su
sirinkti 3 vai. po pietų.

Rengėjai
Štai jau ir metai našlystės sukako: 
Metas jau stot į vedybinį taką.

Mano sau Zaika: jie greit susives,— 
Ji susipras, bus pati prie tavęs...

Bet lengvaširdis žiauriai apsiriko: 
Zosei galvoj—dar daugiau jo skatikų...

Jei jų nebėr, taigi baldų, bet ko,— 
Ji daugianorė, gabi, nemenka...

Kratė aliai daikteliuką smulkiausi, 
Slėpinio, pinigo ieškojo, rausė:

Rado komodoj revolverį: na ! 
Ji atsimins, bet dar negana.

Rado ir dolerių radijo skrynioj:
Tai dar veikiausia nebus paskutiniai,— 

Dargi paieško — ji laiko gražaus 
Turi gana — dar kai ką pasigaus...

Zaika jau kalbina — mini vedybas: 
Laikosi vis tos minties įsikibęs,

Kad pamažu ji tada surimtės, 
Neis ji keliais palaidūnės kalės.

Bet... atbulais vis takais jinai suko,— 
Ji jau pames šį nelemtą žmogiuką... 
Iščiulpė jį — nebemato naudos.

Tuoktis su juo?... Nekvaila —nie
kados ;

t

Priekabių ieško, suieškos ir progą,— 
Planą pamest jį sudarė neblogą,—

Ir palaipsniui ėmė vykdyt jinai: 
Užmačią jos tą klastingą žinai?

“Zaika, mažai duodi man kas savaitę,— 
Aš tik su tiek negaliu apsieiti:

Viskas brangu, o man reikia daug 
ko,—■

Ne, ašjiebūsiu likimo auka...
Jei po daugiau pinigų man neduodi, 
Tai surasiu sau kitokią paguodą: 

Darbą aš gausiu, uždirbsiu pati, 
Tuokart keliai atsiras man kiti.”

Zaika ir sako: “Na kam čia to pokšto? 
Būk man žmona. Bet, jei darbo taip 

trokšti, 
Dirbk, kaip ir kitos, tai dėsim kartu, 
Tai mūs vaikam bus gyventi spartu.”

Mačiau Mildos namą

Šiomis dienomis teko maty
lis su gerais vilnieč. Besikal
bant su Joniku ir kitais, štai 
įžengia i Vilnies būstinę Bud
rys, kuris taip daug rūpinasi 
apie Mildos pastatą. Jonikas 
tuojau supažindino mane su 
Budriu, pridedamas: “Eik sy
kiu su juo ?r apžiūrėk lietu
viu meno centrą.”

Negaišuojant apleidome 
Vilnies ofisą ir i porą minutę 
jau buvome prie Mildos pasta
to. Na, ir pradėjo gerbiamas 
Budrys vedžioti mane per visą 
tą milžinišką pastatą, kiekvie
ną kampelį aprodinedamas ii 
trumpai aiškindamas kaip vi
sa tai planuojama sutvarkyti, 
kad būtu patogu ir malonu 
kaip menininkams veikti, taip 
ir susirinkusiai publikai visa 
tai stebėti ii- grožėtis.

pirmiausia įėjome į svar
biausiąją pastato vietą, kur. 
kaip dideliame centre, randa
si 900 sėdynių ir dar daug vie
tos aplinkui tuščios, liuosos. 
Steidzius didelis, kur galėtu, 
tilpti kokie 3(>n žmonių cho
ras. Nuėjome skiepai), kui 
apžvelgiau namo apšildymo 
sistemą, viskas buvo patogiai 
įtaisyta. Buvau nuvestas į sve
tainę, labai skoningai išdeko- 
motą su gražiais staleliais ii 
kėdėmis, yra baras ir sale vir
tuvė su gasiniu virimui-kepi- 
mui pečium, refrigeratorium. 
Kita vėl didelė svetainė, kurią 
dabar užima Požėla su savo 
ristynėmis įtaisimais. Užėjome 
ant pastato stogo, kur įtaisy
ta labai didelis kubilas van

denį talpinąs. Tąs kubilas su 
įtaisymu kaštavo rodos Ič 
tūkstančiu doleriu. Daug pi
nigų ir darbo jau įdėta į Mil
dos pastatą-teatrą, bet dar la
bai daug reikia, todėl gerbia
mas Berys labai teisi-ngai pa
stebėjo: “Mes nesigailime pi
nigų ir triūso, bet mes norime 
palikti atmintį jaunajai ger.t- 
kartei, kur jauni žmonės liue
sai galės susirinkti ir kultūriš
kai savo liuoslaikį sunaudoti, 
vietoje betiksliai po užkam
pius bastytis.”

Visa tai apžvalgius ir rimtai 
apgalvojus net ir jau nusenu
siam sukelia didelio entuziaz
mo, sukelia norą netik prisi 
dėti su šimtine kad tapti te 
namo, to (naudingo darbo tikru 
nariu ir rėmėju. Dar daugiau; 
norisi būti ten su visais kitais 
ir prisidėti su aktualiu darbu, 
kad juo greičiau tas pastatas 
būtų iš.modeliuętas, išdekoruo- 
tas, kad juo trumpiausiu ga
limu laikir .jame būtų galima 
teatras perstatyti, judomus 
paveikslus rodyti, koncertus 
rengti.

Todėl aš kviečiu visus ir 
visur remti finansiniai ir dar
bu. Reikia būtinai kuo-grei- 
čiausia sukelti pinigų. Už 
šimtą dolerių tapsi kultūros 
centro nariu, gi turinti batiko
se pinigų arba juos laikanti 
namuose galėtų paskolinti už 
didesnį procentą, negu' bankai 
moka. Plumberiai ir karpen- 
deriai labai reikalingai, kad 
paaukotų keletą savo darbo 
valandų.

J.Kraucevičius

MONTELLO, MASS.
Montello ir apylinkei 

Linksmas šeštadienis

Iš Brooklyn, N. Y., atvyksta 
vislus desėtkas juokdarių, va
dovaujamų Jono Juškos. Jie 
vaidins labai juokingą kome
diją “Geriau Vėliau. Negu 
Niekad,” taipgi du juokingus 
dealogus: “Abiem,s Bloga” ir 
“Komų Gydytojas.” Taipgi 
du komikai padainuos keletą

Tad ne tik Montello, bet 
taip pat ir iš plačios apylin
kės, kaip, Bridgewater, Nor
wood, Stoughton, So. Boston ir 
Canton, turi visi suvažiuoti ir 
praleisti links m a i —j u o k ingai 
virš porą valandų laiko. |- 
vyks jau šį šeštadienį, lapkri
čio 14 d., Lietuvių Tautiško 
Namo svetainėje, Montello, 
Mass. Prasidės lygiai 7:3() 
vai. vakare. Tikietas tik 99 c.

J. JUDŽENTAS 
Jono Kikilio rolėje.

komiškų da,inelięi. J. Judz.en- 
tas yra vienas iš didžiųjų ko
mikų. Jis vaidins Jono Kikiliu 
rolėje1. Tad juoko bus iki ke
lių. Taipgi L visas veikalas 
vra labai juokingas.

Jus visus kviečia LLD (j-tos 
kuopos rengėjai.

Lowell, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 44-tos kuopos susirinki
mas yra šaukiamas lapkričio 
15 d. Vasaros sezone susirin
kimų neturėjome, todėl dabai 
reikia visiems nariams susi
rinkti 4-tą valandą po pietų 

-minėtą dieną, ir įvykdysime 
gerą rudeninį susirinkimą. Čia 
išklausysime svarbų praneši
mą iš kuopų valdybų suvažia
vimo, kuris atsibuvo spalio 1b 
d. So. Bostone. Ten svarstytu 
labai svarbūs klausimai šios 
draugijos reikaluose ir pada
ryta tarimai, kuriuos visi na
riai privalo žinoti. O sužinosi
me teisėtai tik dalyvaudami 
susirinkime ir išklausę prane
šimą.

Taipgi šiame susirinkime 
rinksime delegatus į apskrities 

metinę konferenciją, kuri į- 
vvks šio mėnesio 29 d. Tad ii 
dėlto reikia visiems'dalyvauti 
susirinkime.

Susirinkimas įvyks Klubu 
salėje, 1 1 Tyler St.

Lowellio Jonas

Jurgis: Man Povilas bai
siai nepatinka.

Petras: Kodėl jis jums 
nepatinka?

Jurgis: Todėl, kad jis tu
ri malonų balsą ir roman
tiškai dainuoja mano mer
ginai.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MaLĖ

AUTO MECHANICS
Excellent opp. for the right man. 

Good pay. working conditions, vaca
tion and many other benefits. Apply 
in person or phone Mr. Paul Toth. 
Woodlawn 4-4849. TEMPLE MO
TORS, 1388 Haddon Ave.. Camden, 
N. J.

_______________ (221-223)
AUTO BODY & FENDER REPAIR 
MAN. Permanent position for 1st 
class mechanic. Exp. in handling in
surance work. Can make up to $150 * 
per wk. Nice, clean modern warm 
shop. Apply 12 Noon to 3 P. M. See 
Mr. OstroH, Saturday or Sunday in
terview. AVON AUTO SHOPS, 
3780 Lancaster Ave.

 (220-223)
BAKER. 1st hand on sweet dough 

danish. rolls and pie. Night work; 
good wages, steady work: good 
working conditions. Apply in person 
or phone. BELZER’S BAKERY,. 
5731 N. 5th St.. LT. 8-2192.

(218-221)
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. or D.P. accept
ed. Single needle machine. Must be .7 
able to speak little English. St. wk; 
good working conditions. Apple in 
person. WHITEHOUSE SPORTS
WEAR CO.. 3100 N. 2nd St.. 2nd. fl. 
___________________ (221-223)

WOMEN WANTED. FACTORY 
WORK. Night shift. Steady-., Work; 
good working conditions. godcLpay. 
Apply in person. K, INDUSTRIES, 
255 N. 3rd St.

’ _ (221-223)

PRANEŠIMAS 
MONTELLO, MASS.

Koncertas ir šokiai, rengia Liuosy- 
bės Choras. įvyks lapkričio (Nov.) 
21 d., Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, kampas Vine St. ir North 
Main St., pradžia 7:30 vai. vakare, 
įėjimas tik $1.00. Koncertų pildys 
Aldona Wallen, sopranas ir John 
Binney, tenoras solistai. Carl and 
Cliff Wallant accordion duetas. Ro
žė Stripinis William Jodeikis ir Al. 
Potsus trio. Aldona Wallen ir John 
Binney duetas. Liuosybės Choras, 
vad. Al. Potsus. Gera orkestrą šo

kiams. Bus valgių ir gėrimų. Prašo
me visus atsilankyti.

Rengimo Komisija.

ŠYPSENOS
Atitaisymai

Laisvės No. 219, antrame 
puslapyje tūpusiose šypse
nose vienas klaidingai at
spausdintas žodis sugadina 
visą to šmotelio prasmę; to
dėl čia tą punktą pakarto
ju taip, kaip jis buvo pa
išytas: “Viršininkui nu
ėjus tolyn, kareivis išsiėmė 
iš kitos kišenės dar tebe
rusenančią pypkę ir skaniai 
užsirūkė.” Atspausdinta te
berūkstančią, bet jeigu būtų 
rūktisi, būt buvę dūmų ir 
kvapo — ir viršininkas ga
lėjo tai patėmyti. Ruseni- 
mas gi galimas be dūmū ir 
kvapo.

Tame pat numeryje, ket
virtame puslapyje, Įvairiuo
se išsireiškimuose, antrasis 
išsireiškimas prasi deda : 
“Minių ignorantams tai mū
siškės civilizacijos nelai
mė.” Turėjo gi būti taip: 
“Minių ignorant urnas tai 
mūsiškės civilizacijos nelai
mė.” TaĮp skaitant, paaiš
kėja ryšys su ignorantumo 
skleidimu, kas pabrėžiama 
antrame sakinyje.

Vieno žodžio arba net rai
dės pakeitimas, ypač trum
pose citatose, dažnai visą 
prasmę paneigia...

Atsiprašau, Kas Kitas.

K RIŠLA I
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Mareantonio turėjo partijoje 
pasilikti ir būti josios pirmi
niu ku.

Tai kas, jei ALI’ įvyko “ne
susipratimų,” ginčų? Kur jų 
nėra ? Ar neturi tokių “nesu
sipratimų” demokratų par
tija? Juos aiškiausiai iškėlė 
viešumon pastarieji miestavi 
rinkimai New Yorke.

Mareantonio yra gabus o- 
ratorius ir pažangus politikas. 
Jo pasitraukimas, be abejoji
mo, yra ADP nuostolis. Gal 
jis, apsidairęs, pakeis savo nu
sistatymą ir grįš ten. kur bu
vo per apie 15-ką metų.

Taip turėtų padaryti.

Mūsų vajus naujiems skai
tytojams gauti dar vis persilp- 
nai žengia pirmyn.

Tenka visa daryti jam pa
gyvinti.

remti šį svarbų darbą — gyni
mą sveturgiinių komiteto.

Nuoširdžiai užkviečia visus,
Lietuvių Apsigyn. Komitetas.

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Trečiadienis, Lapkr.-Nov. 11. 1953(Bus daugiau) i

Detroit, Mich.
Skani vakariene su programa

• Sekmadienį lapkričio 15 d., 
Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., yra rengiama skani 
vakariene su- programa, pra
kalba sveturgimių gynimo 
naudai. Pradžia 5 vai. vak.

Tos pačios gaspadinės ga
mins vakarienę, kurios gami
no spalio ,18 d. dėl svetaines 
naudos. Vakarienės maistas 
bus labai įvairus ir skoningas 
ir už labai žemą kainą — tik
tai $1.25 asmeniui.

Mieli draugai ir draugės, 
ruoškitės patys ir kvieskite sa
vo r artimus atsilankyti ir pa-



Du juokingi dialogai
v

Jonas Juška

Jau buvo ra<yta. kad prie 
komedijos “Geriau \ eliau Ne
gu Niekad’ bus vaidinama ii 
du dialogai — “Komų t lydy
tojas” ir “Abiem Bloga.“ Bet 
dar nebuvo rašyta, kur mes 
tuos du dialogus gavimus tai
gi, reikia pasakyti, kad Šiuos 
dialogus parašė mūsų režisie
rius Jonas Juška. “Kornu (ly
dytojas” jau pirmiau jo para
šytas, o “Abiem Bloga“ dar 
tik dabar, dar visai naujas.

Taigi, puoliką, kuri ateis ; 
šiuos vaidinimus, matys nau
jus kūrinius.

Komedijos ir dialogu vaidi
nimas įvyks:

Lapkričio I l-tą dieną. 7:30 
vakaro. Lietuviu 'Tautiško Na
mo Svetainėje, Vine ir Main 
Sts., Montello, Mass.

Lapkričio 22-rą dieną, -1:30 
popiet. Liberty A u d i t ori j o j. 
1 10-06 Atlant ic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Gruodžio 6-tą dieną, 2 :30 
popiet, Lietinių Piliečiu Sve
tainėje, log, Green St., Wa
terbury, Conn.

Taigi. visi esate kviečiam! 
ateiti į šiuos pareiigim-us n 
saldžiai pasijuokti.

Rengimo Komisija.

Amerikos su Tarybomis 
draugingumo mitingas

Lapkričio 12-tą New Yorke 
rengiamas masinis mitingas 
paminėti 20 metu sukakti 
Jungtiniu Valstijų draugingu
mo su 'Tarybų Sąjunga. Sy
kui paminės ir 36 .metu su
kakti nuo 'Tarybų Sąjungos 
įsikūrimo. Bengia tu dvieju 
valstybių draugingumui aks- 
tinti organizacijos Nacionalė 
Taryba,

Kajbės buvęs Chicagos Uni
versiteto profesorius Roberts 
Morss Lovett, dvasiškis Wil
liam Howard Melish, Dr. VV. 
E. B. DuBois, Miss Jessica 
Smith. Paul Robeson, Dr, 
John A. Kingsbury. Martha 
Schlamme, nuostabiai talen
tinga dainininkė, irgi daly
vaus programoje. Mitingas 
jvyks Hotel Capitol Carnival 
Room.

Pikietuoja lėktuvų 
kompanijos raštinę

Gale praėjusios savaitės bu
vo pikietuojama Northwest 
Airlines raštinė New Yorke, 
Park Ave. ir 42nd St. Sustrei
kavo 8(H) tikietu pa) davinėto- 
jų ir kitu raštinės darbininku.

Nusižudė narkotikais
Frank Mandanici, bedarbis 

muzikantas, nusižudė restau- 
rabe netoli teismabučio, New 
Yorke. J teismą jis buvo pa- 
lauktas kaip pardavinėtojas 
narkotiku, bet byla atidėta 
kitai dienai. Išėjęs iš teismo, 
jis užėjo restaurano prausyk- 
lon ir nusimarino įleidimu sau 
į kūną stipraus narkotiko.

Raštinėje prie 82 Throop 
Ave. ginkluotas plėšikas pri
vertė savininką atidaryti šė
pą. Išnešęs $537.

East New Yorke gaudant 
du plėšikus šūviai užkliuvo ii 
du policistus.

-....... irti !■ į i i mwrTTHh. naaiw.-i 1T1MKTTI' j j amfflM

NewYorto^/s^Zlnlos
Laisves koncertas iv

tL-
yko

gražus ir sėkmingas
Padekite gražiai įvykdyti 

mūsų darbų parodą!
Dienraštis Laisvo savo kon- 

certi suteikė vieną gražiau
siu programų. 'Taip kalbėjo j 
kiekvienas po programos susi- j 
tiktas koncerto dalyvis. Tę.ip i 
atrodė jūsų reporteriui.

Programa, daugumoje, susi
dėjo iš dainų. Chorai, gru
pės, solistai atėjo gerai pasi
ruošę. Jie Įspūdingai įvykdė 
parinki ines liaudies dainas, 
kaip kad ir lietuviu, o taip pat 
ir kitu tautu muziku klasiki
nius kūrinius.

Programą paskelbė redak
torius Įlojus Mizara nedaug 
nutolus nuo skirto laiko, nes 
publikos nereikėjo laukti. Sa
lė buvo pilna, o vėliau ir sė
dynių pritrūko.

Aido ir Sietyno Chorai ben
drai išstojo pirmiiji. Jiems 
vadovauja Mildred Stcnsler, 
akompanuoja pianu muzikas 
Krank Balwood-Balovioit:s. Su
giedojo Amerikos himną ir 
Lietuviu tautinę giesmę. Su
dainavo “Gegutė”, anglišką 
“'The Four Rivers,” “Aras.” 1 
Prašomi daugiau, choristai 
pridėjo po punktą (be per
trauku) “Ar tu žinai,“ “šalia 
kelio,” “Bijūnėlis.”

Gerai pagirtinai susiharmo
nizavę nežiūrint sunkumu. 
Chorai per vasarą atostogavo. 
Be to, aidinčiai praktikuojasi 
Richmond Hill, o siet.vniečiai 
Ncwarke.

Išstoja solistė Suzana Kazo- 
kytė. Jai akompanuoja jos mo
kytoja Bronė Šalinaitė-Sukac
kienė. Ji dainuoja “Aš per 
naktį,” Ariją iš operos “Mig
non,” “Laukiu, kuomet paliep
si.” Publika prašo daugiau. Su
zana dar sudainavo dzūkišką 
“Dovanojo man.” Atrodo, kad 
ji kas kartas vis gražiau dai-

I nuoja. Ypačiai įspūdingai ir 
I maloniai išėjo jos “Laukiu” ii’ 
“Dovanojo.” ,

Leonas Ybnikas dainavo vie
ną iš “Figaro.” Kitos dvi jo 
dainos buvo muziko Balevičiaus 
kūriniai, tai “Ruduo” ir “Do
mininkas.” Priedams dainavo 
itališkai vieną, kurią sakėsi iš
mokęs Dėdės Šamo jam apmo- Į 
ketoje “ekskursijoje” Italijon 
karo laiku. Publika šiltai įver
tino dainas ir jų kūrėją.

Grupė Melodija, vadovauja
ma šalinaitės, dainavo “Visos 
abejonės išnyko,” “Kam čia 
kęst” ir “Kareivėliai.” Grupėje | 
si kartą dainavo tik trys. Lin-1 
ketina, kad ii1 ketvirtoji lai- I 
m ingai sugydytii balso stygas Į 
ir vėl sugrįžtų į grupę.

Išeina jaunučiai portorikie- 
čiai šokėjai. Spalvingai pasi-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Special tatai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

• *

•MATTHEW A J
: BUYUS :!
J (BUYAUSKAS) j|

J LAIDOTUVIŲ «
J DIREKTORIUS J

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

MArket 2-5172

puošę, miklūs, kaip vijurkai, 
jie taip patiko publikai, jog ne
norėjo juos paleisti.

įvyko maža pertraukėlė iki 
šokėjai persirengė ir biskelį at
sikvėpė. Mizara trumpai, stip
riai paskelbė prašymą paramos 
Laisvės fondui. Atsiliepimas 
buvo gausus. Apie tai matysi
te sekamose laidose.

Kol rinkėjai darbavosi publi
koje', jisai paskelbė jam pa
duotus pranešimus būsimu pra- 
m ogų. *

Antrą ir labai Įspūdingą da
li programos suteikė svečiai 
menininkai iš Worcester, Mass. 
Aido Chorui vadovauja muzi
kas Jonas Dirveli's. Jiem akom
panuoja jų pačių miesto auklė
tinė Šalinaitė.

Aidas dainuoja “Ant tėvelio 
dvaro;” “Serenadą,” kurioje 
solo dali dainuoja Jonas Saba
liauskas; “Ąžuolas,” “Tykus 
buvo vakarėlis.” Audringai 
prašomas daugiau prideda “Pa
laukėj.” Publikai vis šturmuo
jant prašymą dainų, išstoja du
eto Ona Dirvelis ir Juozas Sa
baliauskas. Jiems pianu akom
panuoja choristė Helen Janu
lis Smith, o smuiku pritaria 
patsai Jonas Dirvelis. Jie sudai
nuoja “šventė,” “"Tuomet,” “Ne
sek sau rožės.” Nuostabiai ma
loniai ir harmoningai jie dai
navo. Nepaleidžiami, dar davė 
vieną: “Plaukia debesėlis.”

Po dueto, vėl išstoja visas 
Aidas. Dainuoja “Vakaro ilgė
sis;” “Karvelėli,” kurioje solo 
dali jautriai sudainavo Ona 
Dirvelienė. Kitos jų dainos bu
vo “Naujoji Gadynė,” ‘Gam
tos grožė.” Publikai neatlai- 
dziai prašant, dar pridėjo 
“Anksti rytą.”

Dainoms “"Tuomet” ir “Gam
tos grožė” muziką paraše pats 
Jonas Dirvelis. Taipgi “Naujo
ji Gadynė,” buvusi Miko Pet
rausko sukurta vienam balsui, 
Dirvelių pertaisyta keturiems 
balsams.

Greta asmeniškai dalyvau
jančių muzikų Balevičiaus ir 
Dirvėlio kompozicijų, šion pro- 
gramon Įėjo Banaičio, Sasnau
sko, Šimkaus, Strumskio, ži- 
džiūno, Paulausko, Vanagaičio 
ir kitų kūriniai. Tai melodijos, 
kurios tikrųjų meno mėgėjų 
talentingai pateiktos 
mus troškimu dar ir jas

žė j imą paliko mumyse šio ko li

Virginia 9-6125

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

BAR & GRILL
j 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
j Telephone EVergreen 4-8174 j

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

•Except Thurs. & Holidays
87-20 85111 Street 

WOODHAVEN, L. L, N. Y. .

Užlaiko Puikiai Įrengtą

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 41 h Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Keliolikos tautu moterų ren
giamoje parodoje šį šeštadie
nį ir sekmadienį dalyvaus ir 
Lietuvių Klubas. Turės savo 
stotelę, kaip turėjo pernai. 
Pernai labai gražiai mūsų sto
telė atrodė, buvo gausiai ap
dovanota. Iš to klubas gavo 
ir galėjo suteikti kitur para
mos, kur ji buvo reikalinga.

Mes prašome jūsų mums 
pagelbėti ir šiemet:

Suteikite stotelei dovanų.

Svarbu Literatūros Draugijos 
2-ros apskrities kuopoms

Literatūros Draugijos 2-ros 
Apskrities metinė konferenci
ja Įvyks ateinanti sekmadienį, 
lapkričio 15 d., Liberty Audi
torium, 116-06 Atlantic Avė.. 
Richmond Hill. Pradžia H1 
vai, ryto.

Tie, kurie esate išrinkti de
legatais iš savo kuopų šion

Darbininkų vadui 
masinės šermenys

Norman Tallentire, vado
vaujantis darbininkas, mirė 
lapkričio 8-tą. Jis buvo pa
žįstamas ne vien tiktai New 
Yorke, bet ir kituose miestuo
se Amerikoje. Seniau yra sa
kes nemaža.) prakalbų ii' ra
šęs darbininkų spaudoje, 
taipgi veikęs organizacijose.

Paskiausiais pora metų jį I 
persekiojo deportavimu. Tai- ; 
lent irę buvo atvykęs iš Ang- 
lijos. Jis mirė nuo širdies 
smūgio. Pranešimas sako, jog 
persekiojimas ir su tuo susiję 
rūpesčiai, nemalonumai, pa
greitino mirti.

Masinės šermenų apeigos 
jvyks lapkričio I I d., nuo I 
iki 2 popiet, Jugoslavų Salėje. 
105 W. list St., New Yorke.

Mrs. Kate Hodges Williams 
mirdama palikusi Packer Col
legiate Institutui $115,0(H) 

jaunystėje. Yra žmonių mo> 
kančių mylėti savo Įstaigas.

ccrto dalyviai muzikai, chorai,'
grupės ir solistai. i

Ilgiausių metų jiems visiems'
gyvuoti ir kurti! į

Ateikite abi ar bent vieną 
dieną i parodą.

Galėsite ar negalėsite, pa
remkite lietuvių stotelę. įsigi
jimu' Įžangos bilietų iš ankst/r 
Bilietas tinka bile katrai die- i 
nai, 1 1 ar 15-t.ai. Kaina 75c. 
Vaikų programai šeštadienio 
popieti 2 valandą Įžanga 25c.

Šeštadienio vakaro progą a- 
moje dainuos lietuvių Aido ii 
Sietyno chorai.

Moterų Klubas.

I konferencijon, Įsidėmėkite vie- 
; tą ir laiką ir dalyvaukilę 
! k o 11 f c i ('n c i joj.ii , . , . ,Jeigu kuri kuopa nesuspėjo 
i išrinkti delegatų, tai tos kuo- 
1 pos valdyba gali paskirti rei- 
i kalingą kieki..

LLD 2-ros Aps. Komitetas.

Subvėms žada nauju 
vagonų - kada nors

Važiuotos linijoms autorite
tas skelbia „padavęs užsakymą 
200 naujų vagonų. t'ž juos 
sumokės $24,896,225. Darbas 
pavestas American Car w 
Foundry Korporacijai. 'Ta
čiau tų vagonų dar nematysi
me. Pirmieji 10 vagonų ga 
ateis kada nors bėgiu viene- 
riti metų.

Taipgi žada Įvesti geresnes 
lempas, bet ne visur. Pirmą
sias 170 gaus Independent va
gonai. BMT jas gaus apie 
85-kiems vagonams, IRT apie 
60. ‘

Jaunuolė suimta kaip 
padeginėtoja

Brooklyno Greenpointėjc 
suimta 17 metų jaunuolė. Kal
tina padegime dviejų namų. 
Ugnis buvo greit pastebėta ir 
užgesinta. Prie 106-B Nassau 
Ave. buvo padegtos durų už
laidos, O prie. 126-A Nassai 
Avė. padegtas koridoriuje sto
vėjęs kūdi'kio vežimėlis.

"Tardoma mergše verkė ir 
sakė nežinanti, dėl ko ji tai).' 
darė. Ji buvo pabėgusi iš na
mų po apsibarimo sir molina.

Prospect Parko gėlyne da
bar išstatė parodai apie 3,()0(' 
puodų krizantemų.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas atsi
bus Lapkričio (Nov.) 12 d., (ketvir
tadieni). pradžia 7:30 vai, vakare. 
Malonėkite atsilankyti visi, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui.

Komitetas.
(220-223)

NEW YORK
REAL ESTATE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

KARMA
GRAZES 7 RcMt, NAMAS

2 barnūs, vist minkąs. 7 brooder■ 
pastatai. Pastatyti ant 50 .-ikru ge-Į 
ros žemės prisidedant 2 akram tik
ro miško, gražus obelių sodas, vyn
uogių daržas ir kiti vaisiniai mede
liai. Puikiausias pirkinys lik už 
$7,000. ($1.500 tereikalaujama įneši
mo). Šaukite savininką pamatymui 
ir jvert inimui:

Tel. TK. 8-6087
< 221-227I

JAMAICA HILL

6 rūmij detached. English Tudor 
namas. 1 ’š maudynių, žemės plotas 
abolnai 50x100, Attached garadžius. 
pilnai apdirbtas kiemas, pėsčiam nu
einama j subway ir j mokyklas. 
Scft’cenod porčiai su alumininėm už
laidom. Knotty pine lentom ištaisy
tas skiepas ir baras. Hot point viri li
ves indi) plovimui įrengimas ir re
frigerator. Nauja skalbiamoji maši
na. nauji divonai. Cedar closet, 
screens. Carrier air-eondit ioner vie
name miegamajame. Ištisai puikiau
siose sąlygose, $25,000.

Savininkas: RE. 9-7038.
(221-227)

ST. ALBANS
7 rūmu, namas detached stucco. 

Nauja Hollywood maudynė, plumb
ing. virtuvė, oil burner, garadžius, 
naujai išdekoruotas.

KAINA S 10,300 
Tel. LAurelton 5-55-10

< 221-2231 
WHITE PLAINS Vic. Greonburgh 

i Knollwood Manor). Naujas kostu- 
merskai budavotas namas, stone1 Irt 
Ranch. 6 rūmų, vid. hall, 2 maudy
nės, knotty pine elec, kitchen din
ette, | plosteriuotos sienos, ugniavie
tė, dideli langai, erdvus attic, skal
bykla, 21' porčiai, 2 karam gara
džius. pilnas skiepas, storm windows, 
screens. Abolnai L akro komp. ž<‘- 

mės, arti busų, prašo $31,000.
El.nislord 15-7527.

t 221-2241

business’
OPPORTUNITIES

PARSIDUODA GROSERNĖ
Pilnai įrengta. Gera biznio sekci

ja, neša $2,000 jeigu, galima dar pa
didinti jeigas. įsteigtas virš 30 me
tu. 3 rūmų apartmenlas tuščias. Sa
vininkas tikrai su nuostoliu parduo
da iš priežasties ligos.

Šaukite savininktj:
OL. 5-9357

, (221-223)
PARSIDUODA

‘VAISIU IR DARŽINIU 
KRAUTUVĖ

Pilnai įrengta. Gera biznio sekci
ja. neša $1,200 j savaite. Gali būt 
padidintos jeigos. Savininkas su nuo
stoliu parduoda šių puikiausių biznio 
proga • už labai prieinamą kainą.

Šaukite savininką:
CY. 9-7077

■ (221-227)

DARYKITE PINIGUS NAMIE 
AUGINKITE CHINCHILLAS

Atliekamame kambaryje, skiepe, 
garadžiuje; mažai kainuoja mai
tinimas, nėra trukšmo ar dvoki
mo.

CHINCHILLA BREEDER 
EXCHANGE

4 7(5 Amsterdam Ave., (83)
' SU. 7-3752

Parodymui kas dieną K) A. M. 
iki 8 P. M.

Sekmadieniais 12 dieną iki 5 P.M.

(221-224)

Tarp demokraly eina 
persiėmimas už 
partijos vadovybę

B ro o k I y n i e t i s 11 e m o k ra t ų
partijos lyderis Siith eilam* 
pirm partijos kandidatų no- 
minavimo rėmė Impellitterį. 
Majorui Impellitteri pralai- 
partijos lyderis Sutherland 
dėjęs atsistatydinti iš vado
vybės. Tačiau šiomis dieno
mis paskelbta," kart jis dar pa
siliks.

Sutherland!) pakeitimas gai
rių skaitomas ženklu, kad de
mokratuose vykdomas pėrgru 
pavimas vadovybės. Kad tas 
pergrupavimas bus daromas 
atsargiau keliais atvejais. Vy
riausia demokratų rūpestimi 
yra’pastatyti tokią vadovybę, 
kuri užtikrintų demokratams 
laimėjimą ateinančiuose kon- 
gresmanų rinkimuose. Taip 
pat daug svarbos liedama gu
bernatoriaus ir kitų valstijos 
valdininkų r i n k i m a m s.

Kongreso ir valstijos valdi
ninkų rinkimai bus ateinančių 
metų lapkričio mėnesį.

Ruošia pobūvį dviem 
gynėjams pagerbti

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti (Komitetas prašo visus 
savo prietelius pasižymėti 
gruodžio 8-tą. Tą dieną ko
mitetas rengia masinį pobūv] 
dviems žymiems sveturgimių

4 pual.-Laisvfi (Liberty)—Trečiadienis, Lapkr.-Nov. 11, 1953

I INGERWAV ER & MANICUKlsT
Pilnai mokanti, gera ir greita Tiv 

savaitgaliais. Anksti užsid;n<». g<ra 
mokosi is. Kreipkitės:

HILLTOP BEAUTY SALON
89 Featherbed Lane, Bronx 

Tel. TR. 2-9755
(221-223)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi pilnai mokanti. Nuola

tinis (laibas pilnam laikui. Gera 
mokestis, puikūs klientai.

Kreipkitės:
SIDONTE BEAUTY SALON

120 E. 138th St.. Bronx
Tel. MO. 9-4772

(221-223)

I INGER WAVER—MANICURIST
Patyrusi pilnai mokanti, savait

galiams. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ROSEMARIE BEAUTY SALON 
215 Roebling St., Brooklyn 

Tel. EV. 7-4984
(222-224)

ARTII KTAL GRAPES
Vien tik patyrusios, prie bunching 

artilicialių grapes ir fruits. Nuolati
nis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
ROMAN »

I 10 W. 46th SI.. N. Y. C.
(222-223)

KAMBARIU TVARKYTOJOS .
Su patyrimu. 40 valanilų. l’rii.iiiu^ 

privilegijos ir pašalpos.
Kreipkitės:

Mrs. Gallagher
HOTEL CROYDEN

II E. 86th St., N. Y. ( .
(222-224)

NAMU DARBININKfc

Pjrmad., Trečiad. ir Šeštadienais. 
Alba Penkias Dienas.

4 rūmų apartmenlas. turi mylėti 
vaikus, Queens.

Tel. AX. 7-531 )

HELP WANTED MALE
DELICATESSEN — CLERK

Nuo 8 A M. iki 3 P. M., šeštadie
niais nedirbam;). Turi prirengti 
sandwiches, salads. Pageidaujama 

kalbančio vokiškai.
73—03 88th St., Glendale, Brooklyn 

Tel. TW. 7-5808

SUSTATYMUI

VYRAS \
I

Prie Hand Screw Mašinoj,
• f

Nuolatinis darbas. Gera alga.
LU. 8-7148

Kreipkitės 9 A. M. iki 1 P. M.
(220-222)

SANDELIUI DARBININKAI
Maisto Gaminiu Disirikto.

Stiprūs ir Patikimi Vyrai.
40 vai. Savaite. $50 - $55.

Tel. CA. 6-7121 ar rašykite: 
HERZ IMPORT CO.,

32 N. Moore Street, N. Y. C.^V.
j___ (220-222F

MEZGft.IAS
Patyręs ant rankinių ir links joginių 

(power) mašinų.
Kreipkitės:

850 East 221 st Street
Bronx

KI. 7-5350
(219-223)

ARMATURE WINDER

Al. Patyręs ant automotive. Nuo. 
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios darlx) sąlygos. Kreipkitės:

61-6.3 Richardson St., Brooklyn
Tel. EV. 8-2893

(219-225)
KALVIS

Prie Ornamental ir Paprasto' 
geležies darbo.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
FERD’S ART STUDIO

151 Northern Blvd., Great Neck, L.J.
Tel. G R. 4-2324 

___________________________ (217-223) 
SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

MECHANIKAS
Tūri būti patyręs sustatymui viso

kiu rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL inilustrijiniu siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam \wrul 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)

MAŠINISTAI

Su pilnu Patyrimu

Gera alga. Nuolatinis Darbas.

Turi Kalbėti Angliškai

Matykite Mr. Harris

CONDENSER SERVICE Ą 

ENGINEERING
601 Newark St.. Hoboken. N. .1.

♦
_____________________ (221-22", |

gynėjams pagerbti. Jais yra 
profesorė Louise Pettibone 
Smith ir George G. Murphy. 
Jr. Rengia Jugoslavų Salėje.




