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KRISLAI
Sako: “Pataisysime.” 
“Brolis Bill McKie.” 
Pramogos.
Ką reikėtų daryti?

Rašo R. Mizara

Eisen how erių adniinisti ari
ja pažadėjo CIO suvažiavimui 
Cleveland^, .jog Talto-1 larl ley 
įstatymas Ims Kongreso “pa-
taisytas.’’

Net ir naujasis darbo sekre- 
0‘oiius James P. Mitchell, kal- 
' bėcfamas suvažiavime. pripaži

no, kad tame Įstatyme yra 
darbininku judėjimui paxojin- 
gu skirsniu.

Tūli darbo uniją vadovai 
pavyzdžiui John L. Lewis, rei
kalauja, kad tas Įstatymas bū
tu visiškai atmestas.

Iš tu pataisymu, kuriuos Mr. 
Mitchel] siūlys Kongresui pri
imti. nedaug bus organizuo
tam darbininku judėjimu 
naudos.

lik jei visas organizuotas 
mūsą šalies judėjimas vimiin- 

'gai pasiūlys savo pataikymus 
ir’atkakliai kovos, kad jie bū
tą priimti, tik tuomet galima 
bus tikėtis šiokią tokiu page
rinimą.

A. šilenas išvoitė lietuviu 
„Jbon jauno lietuviu kilmės 

‘ amerikiečio. Phillip Bonosky. 
knygą “Brother Bill McKie.“ 

“Broli Bill McKie“' dabar 
spausdina Vilnis. Tai gražus, 
lengvu stilium parašytas kūri
nys apie Detroito automobiliu 
pramonės darbininku kovai 
už teisę organizuotis i unijas.

šiomis dienomis išėjo i> 
spaudos to paties autoriaus 
novelė “Burning Valley” (Ug
ningais klonis). Kovelė vaiz
duoja plieno pramonės darbi
ninką gyvenimą ir ją pastan
gas jam palengvinti. Knygoji 
liečiami ir lietuviai.

Phillip Lonosky, tenka pa
sakyti. dar jaunas, bet talen
tingas ir gausus rašytojas.

Visa eilė jo apsakymą tapo 
išversta Į Įvairias Europos tau
tą kalbas.

Girdėjau, kad lapkričio 29 
dieną Kultūriniame Centre. 
Richmond Hill. N. Y... yra 
rengiamas jam pasitikimas, 
kur jaunas autorius pažadėjo 
pasakyti kalbą.

-f —

' Na, o rytoj, lapkričio 22 d.. 
Kultūriniame Centre Jonu 
Juškos suorganizuota teatri
ninką trupė išstos su juoką 
vakaru : pastatys neilgą ko
mediją. o greta jos pridės ek
stra vų dalyku, kurią klausan
tis. kaip sakė man vienas ją. 
publika “nesiliaus juokusis.“ 
Taigi būkite Kultūriniame 
Centre.

Tą pačią dieną Worcester:!! 
Aido Choras ruošia koncertą 

♦Mikui Petrauskui pagerbti, at
žymint 80 metą jo gimimo 
sukaktį.

Džiugu, kad pažangioji vi
suomenė, pažangieji mūsą 
menininką; nepamiršta pa
gerbti tokius mūsą kultūros 
piliorius, kaip Mikas Petraus
kas.

. Aną dieną kalbėjausi su 
Rudolfu Baran- k u, veikian
čiu meno srityje.

Mudu kalbėjome apie tai. 
kad būtinai reikėtų pas mus 
dažniau ruošti sambūrius, ku
riuose būtą gvildenami svar
besnieji klausimai, susiję su 
kultūra ir kultūrininkais.

CIO UNIJOS ŠAUKIA 
VISAI PANAIKINTI 
TAFTO ĮSTATYMĄ
'Neigia valdžios pasižadėjimus 
i pataisyt streiklaiižiška įstatų

Cleveland. — CIO unijų 
i suvažiavimas vien b alsiai 
i pareikalavo visiškai panai
kinti streiklaužišką Tafto - 

i Hartley istatyma. k
700 delegatų atsišaukė Į 

šalies Kongresą ir valdžią— 
Į pagamint naują darbinį 
! įstatymą, kuris užtikrintų 
darbininkams unijines tei- 

| sės panašiai kaip senasis 
' Wagnerio įstatymas, išleis- 
; tas prezidento Roosevelto 
• laikais.

Suvažiavimas atmetė dar
bo departmento sekreto
riaus J .P. Mitchell’io įkal
binėjimus suvaž i a v i m u i. 
kad sutiktų tik pataisyti 
Ta ft o-Hartley į s t a t y m ą, 
idant jis “teisingai tarnau
tų ir darbininkams ir fa
brikantams?’

Kalbėtojai suvažiavime 
priminė, jog prezidentas 
pereitoje Kongreso sesijoje 
užmiršo net rinkiminį savo 
pasižadėjimą — ragint Kon
gresą pataisyti tą priešimi- 
jini įstatymą.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, kuri, šalia kitko, 
reikalauja:

Numušti darbini n k a m s 
taksus.

Padidinti bedarbiams 
pensijas pagal Social Se
curity įstatymą.

Užtikrinti darbininkams

Du vaikžudžiai bus 
numarinti dujomis

Kansas City. — Federalis 
apskrities teismas nusmer- 
kė vaikvagius - vaikžudžius 
Carlą A. Hallą ir jo sėbre 
Bonnie Browniene numa
rinti nuodingomis dujomis 
kalėjime.

Jiedu prisipažino, kad pa
grobė ir nužudė milijonie
riaus Roberto Greenlease 
vaiką Bobby, 6 metų am
žiaus, ir po nužudymo iš
reikalavo iš tėvo $600,000, 
žadėdami “sugrąžint vaiką 
sveiką.”

Vaikžudžiu advokatas 
bando niekšus išsukt nuo 
mirties bausmės, pasakoda
mas, kad jiedu “pamišę.”

Amerikos pardavimai už
sieniams perlai, nupuolė 10 
procentų.

— Reikėtų, — jis sutiko, — 
duoti referatą apie Simam} 
Daukantą. Apie* j Į mūsą žmo
nės daug girdėjo, bet mažai 
žino.

O 195 1 metais4 sutelktomis 
jėgomis, visi privalėtume at
žymėti 50 metą sukakti nuo 
to laiko, kai Lietuvoje buvo 
atgauta lietuviška spauda.

būtiną metinę algą .
Pasmarkinti organizacinę 

CIO veiklą, kad . įtrauktų
dar milijoną 
savo eiles.

darbininku i
♦ v

Raportai rodo, kad CIO 
dabar turi 4,650,000 narių, 
tai yra, 447 tūkstančiais 
daugiau negu pernai.

Rytų Vokietija užtiko 
dar du šnipų lizdus

Berlin" — Rytinės Vokie
tijos Demokratinė Respu
blika sako, suėmė ameriki
nius šnipus Leipsizo kasy
kloje ir sučiupo jų planus 
susprogdinti kasyklinę ma
šineriją.

Slaptoji Rytų Vokietijos 
policija tuo tarpu užklupo 
šnipų lizdą dviejuose Bal
tijos Jūros uostuose ir areš
tavo dar 11 Amerikos agen
tų, kaip teigė rytinio Ber
lyno radijas.

Amerika prasiskolins 
| dar 4 bilijonais dol. 
i -------------------

Washington. — Eisenbo- 
i werio v a 1 d i n i n kai teigė, 
i kad planuoja 6 bilijonais 
1 dolerių sumažinti valdžios 
išlaidas, per 12 mėnesių, 
pradedant nuo 1954 metų 
liepos 1 d. Bet jie sykiu 
įspėjo, kad vis tiek valdžia 
per ta laikotarpį turės įsi
skolinti dar keturiais bili
jonais doleriii daugiau.
. Nesuvesdama galo su ga
lu, todėl valdžia reikalaus, 
kad Kongresas leistų jai 
prasiskolinti jau tik 290 bi
lijonų dolerių.

O ligšiolinis įstatymas už
gina įsiskolinti daugiau 
kaip 275 bilijonus dolerių.

(Bilijonas yra tūkstantis 
milijonų.)

Nei CIO nei Federacija 
nenori Ryano unijos

New York. — Senoji lai- 
vakrovių unija IDA siūlėsi, 
kad ją vėl prisiimtų Darbo 
Federacija; o jei ne, tai 
piršosi į CIO.

Bet kaip Federacija, taip 
CIO atmeta Joe Ryano, 
Anastasijos ir kitų raketie- 
rių vadovaujamą ILA. Ją 
išbraukė pastarasis Darbo 
Federacijos suvažiavimas.

Teheran, Iran. — Teisia
mas Mossadegh, buvęs Tra
no premjeras, nužiūrėjo, 
kad karininkai galį iš pa
salų nužudyt jį kalėjime.

’McCarthy naudoja kriminalistąFBI SAMDYTA ŠNIPĄ KVOTIMUOSE
4-PRIEŠ CEN. ELECTRIC DARBININKUS

Kompanija atmeta pasakas.būk

darbininkai esą komunistai.

K

l.ynne, Fitchburgi

.slėptuve. įrengtą po Baltuoju Namu

Boston. Riigangaudi.4 
natorius McCarthy pa:

Imi Williama II. 
liudytoją prieš 
imijistus, dirbančius Gene- j Įrengimu

daptus karinius 
kuriuos ta kom

panija gamina Amerikos 
I valdžiai.
’ Bet General Fleet riekėm-

McCarthy grūmoja aptaksuoti

Bangor, Maino. — Ragam 1 komunistinius 
gaudis senatorius Joe Me-1 tt.

mina Kongresui sumanymą
—medžiaginiai prispausti

kimus
“Nepatikimais“ McCar-

I thy vadina tokius, kurie | 
n'eduoda atsakymų i ragan- 
gaudiškus klausimus: —- Ar j 
esi komunistas? Ar bent) 
kada priklausei Komunistų• 
Partijai? Kokius komunis-1 
tus pažįsti? Ar rėmei or-i 
ganizaęijas, ūžgi r i a n č i a s;

Šiaur. Korėja, sakoma? 
daro žingsnį link į
susitaikymo :

I’anmundžom, Korėja. — ■ 
Pranešama, jog Šiaurinės j 
Korėjos liaudininkai ir ki- i 
nar sutinka daryt Amerikai! 
tokią nuolaidą iš savo pu- Į

sprendžiamąjį balsą, svar
biuose klausimuose neutta- 
lėms šalims, kurios būtų

konferenciją, priedai) prie 
kitu šalin, kuriu karino- 
menė kovojo 1 
kare. Neutrales šalys 'tu
rėtų patariamąjį balsą 
sais klausimais.
du patarnautų kaip tarpi
ninkai .

Amerikos pasiuntinys Ar
thur Dean sakė, šis pąsiū-

i Smarkiai demonstravo 
Triesto bedarbiai

Triest. — Karinė anglų- 
I amerikonų valdyba Triesto 
mieste paleido dar 1,000 ci- 

’ viliniu savo darbininku. Dėl

; įtarimą ir pareiškė, jog ne 
į vienas tu darbininkų, ku-
• ritins dabai McCarthy kvo- 
i čia. nedirbo jokio “sekret-
• no" valdžios darho. Taigi 
| nieko negalėjo niekam iš
šluoti. ’račiau kompanija 
i suspendavo tuos darbinin
kus, iki McCarthy baigs

D i
ha užpuolė
raštinę, su-

McCai

Neduodami : atsakymų, 
gelis profesorių nurodo 
:ąją šalies Konstitucijos

tu s įrengimus.
1911 metais
I >< i vi i i • > 1. • i i i \

i Komunistų

komunistus' uz
ma versti žmogų, kad liu- riaušes.

liuosuoti nuo taksų, kaipo 
švietimo įstaigos. McCar-j 
thy todėl reikalaus, kad j 
Kongresas aptaksuofų fon-: 
dus tų įstaigų, kurios laiko; 
profesorius, naudojančius; 
Penktąją Konstitucijos pa-j 
taisą, neduodant atsakymų. 
j ragangaudžių klausimus. ;

Višinskis sako, jog ' 
Bermudos konferencija j 
didins karo pavojy

Sovietų delegatas Andrius.

si moji Amerikos, Anglijos 
ir Francijos valdovų konfe- j 
rencija Bermudoj dar la-

Nuodingi rūkai apgulė
rytines valstijas

l nūs

»s šnipą. Tai ils. iki 
ir šnipinėje . Toto gy- 
taip gabiai veidmainia- 
kad komunistai pakėlė 
vietinius savo sekreto- 
ir rinkdavo i Komunis- 
arti jos suvažiavimus.

New York .— J;ui t ris į 
nakt is i r rytus paeiliui nuo- j 
dingi “smog” rūkai vargi-' 
no New Yorką. New Jer- 
-ey, Pennsylvaniją ir Lutas' 
rytines valstijas. j

KRIMINALE teto 
PRAEITIS

Toto 1919 metais pabė
go iš amerikinės armijos ir 
slapstėsi. iki 1921 metais 
buvo suimtas ir kariniam 
teismui atiduotas.

Jis kelis kartus buvo su
imtas už klastingus čekius,

10 kurinis a proginė.jo žmones.

ru ir suodžių, duminmų i 
fabrikų bei gy v e n n a m ių , riejimą 
kaminu: susimai-o su ūką-i 3 mėni

areštuotas už apgaudi- 
ir nuleistas

.’jomis. Visi kvočiamieji darbinin
kui. naudodamiesi konstitu- 

Pernai Londone panašia Į ęiuėmis teisėmis, atmetė 
; dar tirštesni, smog rū-Į MeCarthy’o klausimus: — 

? ir tt.kai, numarino t.706 žmo-.' 
■iiu. dauginusiu m nesniuiu \

nius santykius ir didins ka-! ą.tl. 
ro pavojų iš vakarų pusės.1 had

W- -y • V • 1 • 1 1 1 • *1 • I •

jiems paklausinėti patį sni-

niame Jungtinių Tautų sei-Į -ųitroškimo. 
mo komitete ir tvirtino. I 

kad Amerika kariniais savo pręzj(ĮentaS abejoja, ar 
pasukiosimais, stengiasi is- e • ;

kortiniame į vengti gilsiančios nedarbo j ginklai llžtikrins taiką
? C’ •-) 1a t c? fil_ T* _ L K .J •

, vi
rti o bū-

link susitaikymo. Bet ka-

konferencijon tiktai karia
vusius kraštus, tai Dean 
turės atsiklausti Jungtinių

imti neutrales šalis bent su 
patariamaisiais balsais.

Šiaurinė Korėja ir Kini-

krizės. Jis teige, Kad 
tomobilių pramone jąu

Fornioza. — Amerika ža
da. dar du karinius laivus 
Čiang Kai-šekui, Formo- 
zos salos valdovui .

Malaja. — Anglai giriasi 
nužudę dar tris Malajus 
partizanų vadus.

ja siūlė konferencijon pen
kias neutrales valstybes: 
Sovietų Sąjungą, Pakista
ną, Indiją, Burma ir Indo
neziją.

: Todėl jie garsiai užprotes- 
nuojtavo. Už tai gi McCarthy

Į įsakė sargams išmest juos 
i Imikan.

■ Maskva smerkia vakartis u?
■ casdinimus Sovietais

Lis Fisenhoweris ketvirta
dieni kalbėio čionnitinjame 
Katalikų Universitete ir 
•ibeioio. ar Amerikos ai)si- 
ginklavimas, nors ir sti
priausias, galėtu apsaugoti

Universitetas suteikė pre

kia “visuotiniai - plataus 
žinojimo ir supratimo/’ kad

no.

smer-

j riniu kraštų skleidžiamus 
i gąsdinimus, kad “Sovietai 
; planuoją užpulti vakarus 
hydrogeninėmis bei atomi
nėmis bombomis.” Sako, tai

savo pasiruošimus užpulti

ORAS. — Apsiniaukę ir 
būsią lietaus, v
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Už KĄ JAM PENSIJA?
INTERNA! IONA I. LONGSHOREMEN'S Associa

tion (laiva-krovių unija) šiomis dienomis Philadelphi joje 
baigė savo nepaprastą suvažiavimą. Jame, kaip ir buvo 
tikėtasi, pasitraukė iš "amžino prezidento” vietos Jose])!' 
P. Ryan.

Pasitraukė tai pasitraukė, — jis iš tikrųjų ilgiau 
ten pasilaikyti negalėjo, bet kodėl suvažiavimo delegatai 
paskyrė jam $10.000 pensija per metus,—pensiją iki jis 
bus gyvas?

Kokius nuopelnus jis atliko?
Atsakyti i tai galima tik taip: Ryano mašina tebevei

kia ILA unijoje, kaip ir veikė, nežiūrint visų jai taikytų 
i kritikų. Todėl ir į suvažiavimą delegatai (bent daugu

ma jų) buvo parinkti tokie, kurie balsuotų taip, kaip 
Ryan nori.

Atsiminkime, kad net valdiniai organai užvedė pries 
Ryaną bylą teisme, kaltinant ji pavogime $45.000 unijos 
pinigų. Bet suvažiavusio ji delegatai stengėsi Ryaną nu
baltinti ir jam dar pensiją paskyrė. Koks tai pasityčioji
mas iš ILA eilinių narių!

Tiesa, Ryanas buvo geras prezidentas tam tikrai 
patamsio galybių klikutei. Jis ją palaikė. Visokie geng- 

; steriai, su jo protekcija, gavo milžiniškas “algas” už 
nieką. Toji klika unijoje dar vis tebesiautėja ir ji nori 
“atsinagradyti” savo geradariui. Na, tai ir atsimokėjo

Ryano vieton tapo išrinktas laivukų kapitonas Willi
am B. Bradley. Dabar ILA ir vėl nusitarė belstis i Ame
rikos Darbo Federacijos duris, kad būtų ten atgal pri
tinta. O jei ne i ADE. tai prašyti John 1 . Lewis, kad jis 
priimtų i savo mainierių uniją.

Kaip ten toliau bus, matysime. Bet, mūsų nuomone 
laivakroviai turėtų stropiau darbuotis kad juo greičiau 
apvalyti savo uniją nuo Ryano šalininkų. Reikia daryt, 
viską, kad jis tos “amžinos algos” negautų.

BIERUTAS APIE 
PADeTĮ LENKIJOJE

Lapkričio mėnesio pra
džioje Varšavoje Įvyko 
Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos Centro Ko
miteto praplėstas posėdis. 
Buvo nutarta šaukti tos j 
partijos eilinį suvažiavimą, | 
buvo kalbėta . diskusuota ' 
kitokiais svarbiais šalies ! 
klausimais.

I
Išsamų pranešinm pienu- ' 

mui padarė Boleslavas Bie-I 
rūtas, tos partijos pirminin
kas ir Lenkijos preziden- : 
tas. Elta smulkiai apibū
dina Bieruto pranešimo tu
rini, tad mes čia paduosi
me kai kurias iš to apibūdi- 
umo ištraukas, kad skai
tytojai matytų, kas darosi 
Lenkijoje, kokia ten dabai' 
padėtis. Skaitome: 1 I

“Mes įžengėme, pasakė 
Boleslavas Bierutas, i pa
dai tini šešiamečio p 1 a n c 
ketvirtųjų metų ketvirtį. 
Mes vadiname mūsų šešia- 1 

I meti planą Lenkijos indus-1 
trializacijos planu, socializ- ! 
:no pagrindų statybos pla- į 
nu.

“Šalies industrializavimą į 
mes laikėme būtina sąlyga 
socializmo pamatams pa- ; 
statyti. Dabar, po nedauge- ' 
lio itempto ir pasiaukojamo , 
darbo žmonių masių darbo ' 

j metu, mes jau turime ne- 
I sugriaunamus naujos socia- 
l Cistinės ekonomikos pama- 
I tus visose liaudies ūkio ša- 
i koše, išskyrus žemės ūki. 
' Tai yra milžiniškas išturi- 
I lis ir tvirtas Lenkijos dar-; 

DĖL PAKISTANO
INDIJOS VYRIAUSYBĖ išgirdo, kad Pakistanas

• ryžtasi daryti su Jungtinėmis Valstijomis militarinj pak
tą, kad, einant tuo paktu, mūsų šaliai bus leista Pakista
ne įsteigti militarines bazes ir tt.

Dėl to neseniai Indijos ministru pirmininkas Nehru 
pasakė: jei taip bus. tai gali įvykti tokių dalyku, kurių 
niekas šiuo metu nenumato. Kitais žodžiais, Nehru to
kiai sutarčiai labai priešinasi, nes Pakistano su Indija 
santykiai yra labai įtempti.

Atsiminkime tai, kad tuomet, kol Anglijos imperia
listai dar viešpatavo Indijoje, Pakistanas buvo josios 
dalis. Tik atgavus nepriklausomybę, Indija tapo suskal
dyta, sudarytos dvi valstybės vietoje buvusios vienos. 
Pakistanas sudarytas iš tų sričių, kuriose gyveno ir te
begyvena daugiausiai mahometonai. Šis padalinimas— 
didžiulis smūgis visam tam kraštui. Ginčai dėl kai ku
rių sričių bei provincijų (nav., dėl Kašmiro) dar ir šian-

• dien tarp Pakistano ir Indijos tebeina. Gali įvykti gin
kluoti susirėmimai, kuriuos šiandien veikiausiai laimėtų 
Indija, nes ji didesnė, ji galingesnė, ji pažangesnė už 
Pakistaną.

Z’. Bet, jei Pakistanas sudaryti! militarinę sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis, tuomet jis pasijaustų daug ga
lingesniu ir akiplėšiškesniu . Dėl to Nehru prieš tokį 
mojimąsi ir protestuoja.

X“ Nehru protestuoja ir dėl to, kad jis priešinasi pada
riniu pietinės Azijos svetimų valstybių militarinėmis 
bazėmis. Jis nori, kad Azijos tautos spręstų savo rei
kalus pačios, be svetimų šalių militarinių jėgų. Nehru 
yįa t. v. neutralistas, jis nepritaria trečiajam pasauli
nėm karui, kurio siekiasi imperialistai.

' Aną dieną spaudos korespondentai klausė preziden
tą Eisenhoweri, ar tiesa, ką Nehru kalbėjo? Preziden
tas atsakė tik tiek: Jungtinės Valstijos bus labai atsar
gios su Pakistanu, nes jos nenori, kad tai sukeltų Indi
joje neramumus ir isterija.

Tai ir viskas!

j bininkų klasės, Lenkijon 
j miesto ir kaimo darbo žmo
nių iskpvoji.mas. , -

“Socialistinė statyba tu- j
• Z I

1 ri remtis tuo, kad būtu su-1 
1 darytos sąlygos, užtikri-. 
i mančios nuolatini miesto ir j 
I kaimo darbo žmonių masių j 
i gerovės kilimą. Tame — : 
■ nrincipmė visu liaudies de- • 
! mokratijos šalių uždavinių į 
1 reikšmė.

“Toliau Boleslavas Bieru-1 
i tas kalbėjo apie laimėjimus ' 
i Lenkijos pramoninės ga-, 
! mybos srityje ir sulygino ši į 
i išsivystymą su pramoninės į 
gamybos išsivystymu to-; 
šiose šalyse, kaip Italija ir 
Prancūzija, šiandien liau
dies Lenkija, pareiškė jis. 
pralenkė Italiją ne tik pra-I 
moninės produkcijos kiekio 
vienam gyventojui požiūriu, I 
bet ir absoliutinių produk-1

SAKO, BUVO "KLAIDA”
MŪSŲ ŠALIES vice-prezidentas Richard M. Nixon, 

kaip žinia, lanko Tolimuosius Rytus. Jis buvo ir pas 
Čiang Kai-šeką: jis buvo pas visus tuos, kurie siekiasi 
Azijos tautus išlaikyti vergi joje.
, // Būdamas Tokio mieste, Japonijoje, Mr. Nixon pa
sakė vieną įdomų dalyką: 1916 metais Amerika padare 
klaidą, kai ji reikalavo, idant Japonija nusiginkluotų.

... Dabar, tenka pasakyti, toji “klaida” taisoma, nes jau 
l’ttošiamasi Japoniją iš naujo apginkluoti.
... Žiūrint makartistų akimis, šiandien atrodo klaida 

visa tai, ką mūsų žmonės darė antrojo pasaulinio karo 
metu, kai jie gynėsi nuo fašistinių užpuolikų. Jie įsitiki
nę, kad Amerika turėjo tuomet nusilenkti fašistinei 
dšiai, ją remti. Tuomet, jų akimis žiūrint, dabar neatro
dytų klaida.

Bet ne taip galvoja Amerikos liaudis. Ne taip gal
voja žmonės, kuriems rūpi mūsų šalies žmonių laisvė ir 
gerbūvis..

Elizabeth demokratas Harrison A. Willjams Jr.. 33 itjcJų, 
susijaukė jokio sveikinimo už laimėjimą rinkiniu. Jo rėmėjai 
džiąugiasj, kai jis išsodino jš konjjresmano vietos repubLkoną 
Gporgc A. Hetfield. Wjljjamsa išrinko 6-tamc distrigte, su 
.ląrbiniąkv parama. Jis yra buvęs CJO United Steelworkers 
unijos narvs.

cijos dydžių požiūriu. Kai 
dėl Prancūzi jos, tai Lenkija, 
priartėja prie jos pramoni
nės produkcijos vienam gy
ventojui lygio (šiuo metu 
šis lygis sudaro apie 92G 
Prancūzijos lygio) ir, be 
abejonės, mes pralenksime 
Prancūziją šioje srityje.

“Sudarymas reik a 1 i n g u I 
ekonominių pagrindų, pa-1 
brėžė Boleslavas Bierutas. į 
kurie yra nepaliaunami' 
spartaus gyvenimo lygio ki
limo sąlyga, pareikalavo 
nemažų pastangų ir aukų. 
Kova už liaudies gerovės | 
kilimo paspartinimą glau
džiausiu būdu yra susijusi 
su kova už tai, kad būtų 
įvykdyti šešiamečio plano 
uždaviniai, — plano, skirto 
toliau sparčiai vystyti ga
mybines jėgas, sėkmingai 
įgyvendinant lemia m u o s c 
liaudies ūkio baruose šalies 
industrializavimo pro g r a - 
mą.

“Stabdis šiame kelyje yra 
žemės ūkio išsivystymo at
silikimas. Kliūtis taip pat 
yra disproporcijos vystant 
kai kurias liaudies ūkio ša- I 
kas bei barus. Kaip tik bū
tinumas, kad būtų laikoma
si atitinkamų proporcijų 
vystant liaudies ūkį pagal 
šešiametį planą, reikalauja 
šiuo metu sukoncentruoti 
jėgas tuose ūkiniuose ba
ruose, kurių pakėlimas yra 
būtina sąlyga darbininkų ir 
valstiečių gyvenimo lygio 
kėlimui paspartinti.

i
“Mes toliau didinsime mū-1 

su pastangas industrial!- 1 
zuojant šalį, toliau užtikri-
mint mūsų valstybės gyny
binį pajėgumą, toliau ke-1 
iiant musu technine baze, 
mūsų gamybines jėgas iri 
gamybos galimybes visose | 
mūsų liaudies ūkio šakose. | 
Tačiau mes privalome kar-1 
tu visų pirma sukoncen- i 
truoti savo jėgas tokiuose į 
ūkio baruose, kurie dėl įvai- ! 
rių priežasčių iki šiol atsi- I 
likdavo, nespėdavo pasivy- j 
ti sparčių priešakinių pra- | 
monės šakų vystymosi tem- | 
pu.” • I

Bierutas nurodo, kad Len-1 
kijos valstybiniai žemės, 
ūkiai užima 12 procentų vi- i 
sos dirbamos žemės, jie už-' 
ima 2.5 milijono hektarų.

Bet vis daugiau kuriama į 
naujų kooperatyvinių že- ! 
mės ūkių. Šiemet jų susi- 
organizavo dar 3,000. To- 1 
dėl: i

“Visuomeninio ūkio išsi
vystymas kaime — tai didi 
■revoliucinė ne tik priešaki
niu darbo valstiečiu masių. «■ 4. 4 Z
bet ir darbininkų klasės 
pergalė, darbininkų ir vals
tiečių sąjungos pergalė. Da
bar mes jau galime pasaky
ti, kad tai — istorinis per
silaužimas, kuris prasidėjo 
Lenkijos kaime, persilauži
mas, kuris apima giliausius 
Šimtų tūkstančių kaimo gy
ventojų gyvenimo ir buities 
pagrindus, persilauž i m a s , 
kurio niekas jau negali su
laikyti . . .

“Pagrindinis šaltinis, pa
sakė Boleslavas Bierutas, iš 
kurio mes semiame lėšas 
statybai ir mūsų liaudies 
ūkio stiprinimui, yra mūsų 
nacionalinės pajamos. Trys 
ketvirtadaliai mūsų nacio
nalinių pajamų skiriama 
dirbančiųjų gyventojų po
reikiams patenkinti darbo 
užmokesčio ir išlaidu visuo
menės reikmėms forma.

“Per ketverius šešiamečio 
plano metus nacionalinės 
pajamos padidėjo daugiau 
kaip 60 procentų palyginti 
su 1919 metų lygiu. Ta
čiau nacionalinių pajamų 
augimo tempai buvo mažes
ni, negu šešiametis planas 
buvo numatęs šiam laiko
tarpiui. Mažesnio naciona
linių pajamų augimo tempo 
priežastis buvo žyn’iiai silp
nesnis žemės ūkio gamybos 
augimas, negu numatyta 
plane.

“Toliau kalbėdamas Bie
rutas nurodė, kad kapitali
niai įdėjimai i žemės ūkį ir 
i miškų ūkį 1955 metais pa
didės 45 nrocentais palygin
ti su 1953 metais, ir pro
centinė šių įdėjimų dalis 
bendruose kapitali n i u o s e 
įdėjimuose padidės nuo 9 
iki 12.2 procento .

“Kapitaliniai įdėjimai į 
plataus vartojimo prekes 
gaminančią pramonę padi
dės 1955 metais palyginti su 
1953 metais 38 procentais, 
ir šių lėšu dalis bendruose 
kapitaliniuose įdeji m u o s e 
padidės nuo 6.7 iki 8.5 pro
cento.

“Kapitaliniai įdėjimai į 
gyvenamųjų namų ir komu
nalinę statybą padidės 26 
procentais, ir šių įdėjimų 
dalis bendruose kapitali
niuose įdėjimuose padidės 
nuo 13.4 iki 15.6 procento.

“Kapitaliniai įdėjimai į 
socialiniu ir kultūriniu 
įstaigų statybą padidės 1955 
metais palyginti su I;953 m. 
34 procentais, ir šių įdėji
mų dalis bendruose kapita
liniuose įdėjimuose padidės 
nuo 4.3 iki 5.3 procento.

“Šie. pakeitimai kapitali
nių įdėjimų struktūroje že
mės ūkio' ir miškų ūkio, 
plataus vaitojimo reikme
nis gaminančios pramor’ės, 
gyvenamųjų namų ir komu
nalinio ūkio, o taip na t so
cialiniu bei kultūriniu ištai
gų statybos naudai pasida
rys galimi dėl tam tikro, 
palyginti nežymaus, suma
žinimo įdėjimų, skirtų ga
mybos priemones gaminan
čios pramonės išvystymui 
ir kitoms šakoms.”

Tokio, Japonija. — Jung
tinių Valstijų vice-preziden
tas Richard Nixon gyre 
naująją Japonijos armiją 
kaip augančią, jėgą prieš 
komunizmą.

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos valdžia pranešė per 
radiją, kad suėmė daugiau 
kaip 100 amerikinių šnipų- 
sabotažu inkų, c

Prezidentas Eiscnhovveris panaikino mirties bausmę, kuria 
teismas buvo Įsakęs Amerikos japonui Tomova Kawakit.a. 
Teismas, Įvykęs Los Angeles mieste, ii buvo nuteisės kaip iš
daviką. Jis buvo pripažintas kaip vykdytojas žiaurumu prieš 
amerikonus kariškius belaisvių kempėse Japonijoje laike pra
ėjusio karo. Prezidentas Eiscnhoweris sakė tai darąs “vardan 
Jungtiniu Valstijų gerovės.”

Padėkos Dienos minėj imas 
Revoliucinio karo metu

l

Padėkos Diena, kuria 4 Z 4
pradėjo 1621 metais švęsti 
Plymouth Kolonijoje pilgri- 
mai, o dabar visos Ameri
kos šventė, daugelį metų te
buvo švenčiama tik Naujo
joje Anglijoje. Net tokiais 
1779 metais New Yorke 
apylinkėse tokios šventės 
dar nežinojo. Tai liudija iš 
tu laiku Julianos Smith iš 
Sharon Conn., išlikęs die- 
noraštis. Šis dienoraštis, 
aprašęs tų dienų gyvenimą 
šeimos tėviškėje, buvo at
rastas Helen Evertsoi; 
Smith ir 1900 metais buvę 
išleistas atskira knyga: 
“Colonial Davs and Wavs.”

Juliana Smith, skaičiuo
dama pas juos Padėkos Die
nai atvykusius svečius 1779 | 
metais, pastebi, jog Liviiig-j 
stonų šeima, iš New Yorko. 
niekad “prieš tai nematė 
Padėkos puotos”...

Smith dienoraštis mumr Į 
pateikia daugiau Padėkoji 
Duotos smulkmenų iš laiku, 
kada Revoliucinio Karo lai
mėjimas dar nebuvo aiškus. 
Tikrumoje, visa Padėkom 
Diena nebuvo linksmose 
apystovose . Juliana Smith ■ 
aiškina, kodėl: “Mieloji mo-1 
čiutė Smith... bandė įti-j 
kinti mus, jog vietoj puota- ! 
vę mes verčiau pasninkai!-1 
tume ir melstumės, atsižvel- 1 
giant į priešo baisumą. Iš 
tikrųjų jos žodžiuose buvę 
tiesos, nes mūsų pasiprieši
nimas neteisėtai valdžiai 
kainavo gražiesiems pajū
rio miestams brangiai pra
ėjusiais metais ir mes vis; 
turėjome daug ko perken
tėti. Tačiau mano mielam į 
tėtei pasisekė ią perkalbėti 
tail) kad galų gale ii sutiki 
prie mūsų prisidėti.”

Puota prasidėjo anksti 
Nors pati puota turėj< 
įvykti dėdės Simeono na
muose. Juliana su šeimą 
atskubėjo talkon. “Mes 
kaitinome didžiulius pečius 
ir kepėme tris dienas, no du 
kartus dienoje, iki viskas 
buvo iškepta ir susitvarky
ta.”

Pačia Padėkos Diena dė
dės Simeono namuose bu
vo užtiesti du salai. Kam
barys buvo 30 pėdų ilgio ir 
22 pločio, šildomas didžiu
lio židinio, kuriam buvo pa
ruoštos didžiulės rogės su 
8 pėdų ilgumo malkomis.”

Nežiūrint svetainės didu
mo, žmonių buvo sausakim
šai. 37 vyrai, moterys ir 
vaikai, įskaitant mūsų “se
neles, kurios jau nebeturė
jo savo namų,” susėdusios 

2 pusi.--Laisve (Liberty)-Šeštadienis, Lapkr.-ISov.

prie stalų.
Pati puota, tęsia toliau 

Juliana, buvo gal kiek “bied- 
nesnė” nei visada. Nebuvo 
keptos jautienos, “kai vis
kas turėjo būti atiduota ka
riuomenei ir nei su meile ' 
nei su pinigais niekur ne
buvo galima gauti razin- 
ku.” Smithu vaišės del .to 
turėjo pasitenkinti “briedie
na ant kiekvieno stalo... 
papildant didžiuliais dube
nimis su kepta paršiena. 
Taipgi matėsi didžiulis kep
tas kalakutas, žąsis ir kar
velių paštetas. Netrūko vi
sokiausių daržovių..,. Mė- 
pniai pyragai buvo laly/ 
skanūs. . . Neb'loge.sni hyU 
ibdoliniai’, ir pumpkimiii, ą 

‘■.a'ip nat'indėnų pudingai. 
Virtas ' pudingas, su' - džio
vintomis slyvomis ir vyš
niomis buvo ypatingai ska
nūs.”

Po puotos buvo giedami 
himnai ir baladės ir “ma7“^' 
no mielas tėvelis vadovavo 
maldai už nesančius drau
gus.” Po to svečiai susi
rinko aplink židinį pokal
biams. Juliana Smith ra
šo: “Mano tėvas sako, jog 
reikia iš kartos i kartą per
duoti gražiąsias tradicijas 
ir papročius, kuriuos sūnūs 
turi persiimti i.š tėvų... nes 
žodis ištartas pasilieka at
mintyje ilgiau nei rašytas.”

Taip Juliana Smith su sa
vo šeima ir draugais pralei
do 1779 metų Padėkos Die
na revoliucinio karo ikarš-

(‘•'ininun Council

!nghi ardo naftinius savo 
renginius Malajoje

Singapore, Malaja.— Au
di ja išleido 8 milijonus, 100 
Pūkštančių dolerių slaptam 
savo projektui Malajoje — 
pravesti požeminius vamz
džius naftai-aliejuj traukti 
ir Įtaisyti požeminius naf
tos sandėlius, kaip atsargas 
kariniam Anglijos laivynui;

Dabar anglai pasamdė' 
šimtus kinų darbininkų, 
kad ardytų tuos vamzdžius 
ir sandėlius, kuriuos state 
jau iuo 1939 metų. Pasa
koja, kad pirmešnioji sta
tyba buvo “per prasta.”

Bet taipgi žinoma, kad 
Malajus komunistai . par- '' 
tizanai sprogdino tuos an
glų Įrenginius.

Buenos Aires. — Ore su
sikūlus dviem kariniam Ar
gentinos 'lėktuvam, užmuš
ta 19 žmonių.
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IR fllcflAS
Kerta iš peties

Mano kolega Neklasikas straipsnyje 
“Už džiazą ar muziką?” (Laisvė, lapkr., 
7 d.) kerta iš peties, kerta pasišokėjęs. 
Ta' vargšė Miss Helen Traubel atsiima 
su magaryčiomis. Ji net kalta, kad ji 
sveria 250 svarų. Dar blogiau, kai ji pa
kelia suknelę ir straksi.

Tenka ir vargšui Jimmy Duranty: jo 
nuodėmė—jo “nežmoniškai didelė nosis.”

Visa tai, visus tų dviejų artistų “grie- 
kus”, Neklasikas suradęs bulvariniame 
žurnale “Life”, ir priėmė už gryną pini
gą, padarė savo “argumentus”.

Bet daleiskime, kad tai visa tiesa, bū
tent, kad Miss Traubel per stora, kad 

L jai nepritinka straksėti ir suknelę kilno- 
. ti, kad ji, nusekdama paskui “nežmoniš

kai ilga nosimi” komedijantą, sukane- 
veikė visą mūsų mylimąją meną,— bet 
argi tame klausimas? Ne, visiškai ne 
tame.

Man patiko ir patinka jos kontrover
sijoje su Metropolitan Opera House Lin
giniais snobais patiektosios sąvokos. Tas 
sąvokas ir reikia diskusuoti. Jos asme
nį palikime jai pačiai. Jeigu ji jau taip 
nieko neverta, tai kodėl taip Mr. Bing 
nori ją turėti savo “globoje”, kuomet 
tiek daug labai puikių dainininkių, jų 
tarpe nemažai lietuvaičių, gabių, gražių, 
grakščių, nė pusės tiek nesveriančių,, 
stačiai “velniui” savo “dūšią” parduotų, 
kad tiktai laimėjus nors menkutę vietelę 
Bingo “kompanijoje”? Ir apie tai Ne
klasikas rimtai nepagalvojo.

Miss Traubel sukilo prieš Metropoli- 
Vano kontraktinius varžtus. Ar gerai 
padarė? Gerai.

Miss Traubel teigia, kad ir už Metro
politan Opera House sienų galima rasti 
muzikos ir meno? Ar tas gerai? Gerai.

Miss Traubel sako, kad įžymiųjų ame
rikinių kompozitorių kūryba reikia pri
pažinti, tinkamai Įvertinti. Ji ir čia tei
si.

‘ Miss Traubel sako, kad populiari, 
liaudiška muzika yra menas? Jos tei
sybė.

Pagaliau džiazas, džiaziškoji muzika. 
Neklasikas n-egali jos pakęsti. Jis jos 
nepripažįsta jokiu menu. Visa ji jam 
tik “kakofonija.”

Šiuo klausimu galima turėti skirtingų 
nuomonių. Jų randasi. Aš nurodžiau, 
kad ir tarpe mūsų nėra vienos nuomo
nės. Aš sutinku su pažangiųjų meni
ninkų nuomone, jog džiaziškoji muzika 
turi savo vertę. Ji yra dalimi Amerikos 
muzikos, meno, meninės kūrybos. Kad 
joje yra ir šlamšto, niekas neužginčija. 
Bet kur to šlamšto nesiranda? Reikia 
mokėti šlamštą atskirti. Klaida visą da
lyką numesti į vandenį.

Neklasikas pasišaukia talkon žurnalą 
“Musical America”. Cituoja editorialą, 
kuris pilnai užgiria ir pateisina visą Mr. 
Bingo “kakofoniją”. Kitaip ir negali 
būti. “Musical America” negi pasisa
kys prieš Metropolitano snobus. Būtų 
stebuklai. Jais bent aš netikiu. Jais, 
tačiau, turi teisę tikėti Neklasikas.

Paskutinis dalykėlis. Su kažin kokia 
tai “panaberija”, Neklasikas sušunka:

“Jeigu laukiniškasai džiazas yra ‘liau
dies kūryba’ Afrikos atšilikusiems žmo
nėms, tai tas dar nereiškia, kad ir mes 
turime jį pasisavinti ir juo pasiremdami dar
kyti gražias melodijas. Kiekvienas kultūros 
požymis juk atstovauja savo civilizacijos 
lygiui. Afrikos atsilikusios tautos turi 
nemaža ir kitų apeiginių papročių, savo 
‘kūrybos’, kurių mes čia persodinti ne
norėtum...”

Pasakyta, taip sakant, pilna burna. 
Supraskite, džiazas atėjo iš Afrikos. 
Mes esame “civilizuoti amerikiečiai”, ką 
gi gali mums duoti tos “atsilikusios tali

ją tos”
Perdėm klaidingas požiūris, atsineši- 

mas. Jis pagrįstas, viena — nesuprati
mu meno istorijos, antra—rasistiniu at
minėsimu linkui tų tautų ir žmonių, ku
riuos baltieji imperialistai per amžius 
vergia, plėšia, išnaudoja.

Faktas gi yra, kad ne tik tos “atsili-

Ginčai be reikalo
Pastaruoju laiku nei iš šio nei iš to 

Laisvės “Literatūra ir menas” skyriuje 
kilo “karštos” diskusijos apie operą, 
džiazą ir kitus galus. Šiuos “debatus” 
sukėlė panelė Traubel, viena iš atsižymė
jusių operos solisčių. A. Bimba krisluose 
pagyrė šios solistės pareiškimą, kurį ji 
padarė nueidama dainuoti Į naktinius 
klubus. O Neklasikas išstojo su kritika.

Panelė Traubel reikalas liečia komer
cinį meną, jo biznį. Todėl komercinėje 
spaudoje p-lės Traubel reikalas sukėlė 
daug diskusijų. Mes, kaipo pažangaus 
meno šalininkai, tame klausime neturi
me ką smerkti arba girti. Jei panelės 
Traubel pasitraukimas iš operos yra. jos 
bizniškas išrokavimas, tai taip lygiai ir 
ponas Bing ją smerkia operos biznio iš- 
rokavimais. Kuomet Traubel pasisakė 
už liaudies dainas, nepaisant kokiais iš- 
rokavimais ji tai sakė, buvo neblogas pa
reiškimas.

Laisvės n r. 220 tuo pačiu klausimu 
Neklasikas išstoja prieš A. B. su ilgu 
straipsniu po antrašte “Už džiazą ar 
muziką”. Jis smerkia panelę Traubel, 
kad ji dalyvauja džiaziškose programo
se.

Iš antraštės, “už džiazą ar muziką?”, 
išrodo, kad mes galėtum* nuspręsti, ku
rią muziką Amerikos liaudis turėtų pri
imti. Bet faktas yra, kad Amerika pri
ima viena ir kita —džiazą ir muziką. 
Operoje, koncertų salėse yra muzika, 
klasikai, o šokių salėse, naktiniuose klu
buose — yra džiazas. Yra ir taip, kad 
tie patys žmonės, išklausę operos, eina į 
naktinius klubus klausyti džiazo.

r"
Komercinės spaudos rimtesni kritikai, 

įimant “Life”, “Musical America” ir 
“N. Y. Times”, nesmerkia taip vadina
mą lengvąją muziką ir džiazą kaipo to
kią muzikos siūtį. Jie kritikuoja pane
lę Traubel, kad ji, kaipo aukšto išsila
vinimo ir talento operos solistė, nuėjo 
prie daug lengvesnio dainavimo. Jie tei
gia, kad džiazui ir populerėm dainom 
dainuoti yra pakankamai artistų, kurie 
negali operose dainuoti.

Skandalėlis tarpe panelės Traubel ir 
pono Bing, operos vedėjo, yra išdavas 
mūsų gyvenimo, dabartinės sistemos, ku
rioje komercinis menas veikia. Žinoma, 
kad Metropolitan Opera yra aukšto laip
snio draminės muzikos įstaiga. Artistai, 
kurie siekia šio laipsnio dainoje, turi au
koti visą savo gyvenimą muzikai, lavini
mui balso.

Bet kas toliau? Filmų, teatro,' nakti
nių klubų profesiniai artistai dirba už 
algą, už dolerius. O Metropolitan Ope
ros artistai, iš kurių reikalaujama dau
giausia pasišventimo, geriausio talento, 
apmokami mažiau, negu kitų sričių pro- < 
fesiniai artistai. Jų alga, .darbas nėra 
amžinas. Kaip kad darbininkai, taip ir 
artistai metami į bedarbių eilę.

Šios sąlygos, esamoji sistema, o ne 
džiazo pamėgimas, nuvedė ir panelę 
Traubel prie lengvesnio darbo ir dides
nio pelno. Tai gėda ne p-lei Traubel, 
bet mūsų turtingai šaliai. Vienatinė 
aukštojo muzikos meno įstaiga ir negali 
išsilaikyti be sukėlimo fondų. Todėl ji 
negali palaikyti net aukšto išsilavinimo 
talentus. Jei mūsų valstybė prisidėtų 
prie tokios aukštojo meno įstaigos palai
kymo, tai iš jos nebėgtų Traubel ir kiti 
artistai.

Saviškis.

kusios” Afrikos tautos, bet' taip pat Azi
jos ir kitų kontinentų tautų, yra davu
sios daug mums visiems,— mūsų kultū
rai, mūsų menui, mūsų gyvenimui. Ypa
tingai mes, amerikiečiai, esame daug 
įsisavinę meninių ir kitokių gyvenimo 
vertybių iš mūsų afrikietiškos kilmės 
žmonių. Tai užginčyti arba paneigti 
reiškia viešai demonstruoti savo atsili
kimą nuo Amerikos pažangiosios visuo
menės požiūros į 'amerikinę kultūrą, 
amerikinę civilizaciją, amerikinio gyve
nimo polėkius ir poreikius.

A, B.

“DŽIAUGSMAI IR SIELVARTAI,” 
A. Dagilio elėraščių pirmas spausdintas 
rinkinys. Astuoni skyriai su šimtu eilė
raščių. Išleido “Laisvė”. Dailininko R. 
Feiferio viršelis. 136 puslapiai.

Liaudiškoji Amerikos lietuvių poezija, 
kaip kiekviena liaudies poezija, yra žy
mia dalimi paremta ant gamtos apdaina
vimo. /Kaip išeivijos grupės poezija, ji 
taipgi yra žymiai persisunkusi nostalgi
ja. Kartais ir gamtos apdainavimas fak- 
tinai yra senosios gimtinės, nostalgija, 
nes apdainuojamoji gamta yra atsimini
mų ir tolimo užjūrio gamta, nors ir ne
apibūdinama arba įvardinama kaipo to
kia.

Gamtinė lyrika ir romantiška nostal
gija yra du motyvai, glaudžiai su viens 
kitu supinti, kurie persunkia Amerikos 
lietuvių poeziją. Jei neskaitysime tų poe
tų, kurie savo kūrybą išvystė dar Lietu
voje, ir paskui -emigravo, tai tie du mo
tyvai yra beveik dominuojantis.

Tipiškas tokios poezijos atstovas buvo 
Jasilionis. A. Dagilis toje pačioje tradi
cijoje, kaip lietuviai skaitytojai Ameri
koje žino iš jo dažnai spaudoje pasiro
dančios kūrybos. Dabar, kuomet jo pir
mas eilėraščių rinkinys išleistas knygos 
formoje, jo rolė dar labiau išryški: šalia 
Jasilionio jis atsistojo mūsų poezijoje 
kaip vienas vyriausių tos tradicijos ne
šėjų.

JO KILMĖ—MŪSŲ KILMĖ
“Džiaugsmai ir Sielvartai” yra šimto 

rinkinių A. Dagilio eilėraščių knyga. Jau 
seniai laikas prinokęs šiam rinkiniui, ir 
gerai, kad po dešimtmečių, per kuriuos 
matėme Dagilio eilėraščius periodinėje 
spaudoje, jie dabar į mus ateina po nuo
sava pastoge.

Rinkinio pradžioje pats autorius trum
pais ir nuoširdžiais bruožais mums atpa
sakoja savo kilmę ir gyvenimo kelią. Jis 
pradeda:

“Gimiau 1898-tais m. kovo 13-tą d. 
Skriaudžių bažnytkiemyje netoli Veive
rių, Suvalkijoje. Tėvai turėjo tris mar
gus žemės ir baigiančią pūti grįčią.”

Nereikia tęsti toliau, kad žinoti, jog 
poeto Dagilio kilmė yra daugumos mūsų 
kilmė, ir taipgi nesunku įsivaizduoti, 
koks buvo jo tolimesnis gyvenimo kelias.

Klasiškoje mūsų ankstyvųjų tautinio 
atgimimo metų tradicijoje jis išmoko 
skaityti prie motinos verpimo ratelio. Į 
mokyklą patekti buvo- sunku* Bet nors 
vargas siautė aplink, kartu pūtė ir lietu
viškos kultūros atgimimo ir revoliucinės 
aušros vėjai. Knygnešiai užsukdavo į 
baigiančią pūti grįčią. Kaimynas Vincas 
Žukauskas, prasilavinęs žmogus, mokino 
būrelį vaikų. Brolis, dirbęs spaustuvėje 
Kaune, grįždavo su Steponaičio eilėraš
čiais. Jaunas piemenukas, kuris paskui 
išaugo į poetą Dagilį, susipažino su pir
momis eilėmis. Jis net bando pats ri
muoti.

Vėliau Dagilis atsiduria net Varšuvo
je, kur pas dėdę mokinosi siuvėjo amato. 
Ten jis atliekamu nuo darbo laiku rašo 
apysakas, “peckioja,” kaip sakė dėdė 
meistras.

Vėliau — Amerika, gilesni bandymai 
rašyti, pirmi eilėraščiai, kurie patenkina 
patį autorių, ir pirmi eilėraščiai, kurie 
išvysta spaudą.

Nuo jų,—iki šios dienos,—apie keturi 
dešimtmečiai, kaip Dagilis kuria. Per tą 
laiką jo talentas išsivystė, jo akyračiai 
paįvairėjo, jo kūryba pasidarė meisteriš- 
kesnė. Nes liaudies poetas Dagilis yra ir 
uolus lavinimosi šalininkas, bendro poe
zijos vystymosi sekėjas.

GAMTA, JAUSMAI, MEILĖ
Gamtos apdainavimas yra daugumos 

Dagilio eilių tema. Tik užtenka pąsižiū- 
rėti į užvardinimus: “Saulėleidis” ir 
“Saulėtekis,” “Pavasaris” ir “Ruduo,” 
“Vasara” ir “Žiema,” “Rytas” ir “Vaka
ras,” “Pavasario Saulė” ir “Žiemos Nak
tis,” “Betekanti Saulė” ir “Vaizdas Va
karinis.”

Dagilis gamtą apdainuoja natūralis
tiniai, romhntiškai. Jo geriausi gamtos 
eilėraščiai yra tie, kuriuose gyviausi 
liaudies motyvai ir kalba, kuriuose ma
žiau ultra-romantizmo. Tokios eilės, kaip 
(iš “Žarijėlės,” 29 psl.)

Dirvoj buinūs dobiliukai
Tik sau besišaipo, 
Išsipūtę katiliukai 
Galvutėmis kraipo.

Arba

Visi ima dovanėlę 
Gamtos motinėlės, 
]»’ rugeliai pasikėlę 
Ir liepsnotos gėlės...

Išplaukia iš mūsų žmonių kalbos gel
mių ir savimi 'atneša gaivinantį liaudiš
kos šnektos dvelkimą. Kiek silpnesnės 
yra Dagilio eilės, kuriose jis naudoja kli
šėmis virtusius romantiškus simbolius. 
Pavyzdžiui (“Saulėleidis,” 21 psl.):

Saulėtas žaras išpuošė padangę 
Vaizduote žavėtinos grožės,
Vienam bekeliaujant pro vietą brangią: 
Vaidenas žydėjusios rožės.

Dagilis, ir čia vėl prašosi palyginamas 
su Jasilioniu, naudoja metų laikus, ir 
dienos nakties santykius, simbolistiniai, 
tradiciniai, žiema, “nuožmi,” šalta, sim
bolizuoja priespaudą, liūdesį, blogą, o pa
vasaris, Vasara ir rytas, aišku, kad gerą, 
malonų, viltingą. Labai daug mes ran
dame Dagilio eilėraščiuose tokios gamtiš- 
kai-simbolistinės medžiagos, per kurią 
autorius išlieja savo jausmus. Tai labai 
subjektyvė poezija, kurioje kas “ant šir
dies” ir “sieloje” užima pirmą vietą. 
Jausmai. Ir vienas dažnai kartojamų 
Dagilio poezijoje jausmų yra,— meilė. 
Ant meilės motyvo paremtų eilėraščių 
Dagilio rinkinyje visa eilė. Jo meilė no
stalgiška, išsilgusi, gal geriau apibūdina
ma kaip paprasta meilė. Negalima saky
ti, kad tas žiupsnys įneša ką nors naujo 
į mūsų poeziją. Simbolistika ne origina
liška, ornamentuota, gėlėta, romantiškų 
atvirukų dvasioje. Kai kurduose tų eilė
raščių ir pro tą formą prasimuša stiprus 
nuoširdus jausmas, ir tai dėka autoriaus 
jausmo intensyviškumo. Bet tokių mei
lės cikliuje mažuma. Dauguma yra pa
našus deklamavimas, kaip

Nors nuo Tavęs nutolęs esu 
Kad Tave prarasiu man baisu: 
Taip mano meilė įryškėjus.

PAŽIŪRA J PASAULĮ
Nors natūralistiniai ir romantiški ei

lėraščiai dominuoja Dagilio rinkinyje, 
mes ten randame ir kelius, kurie nušvie
čia jo pažiūras į aplinkui žmonių apgy
ventą pasaulį, į visuomeninius santykius 
ir, jeigu taip galima išsireikšti, filosofi
nes problemas.

81-mame puslapyje, pavyzdžiui, mes 
randame eilėraštį “Teisybė ir Melas,” 
kuriame poetas išreiškia savo pasitikėji
mą, kad teisybė visuomet galų gale turi 
laimėti. Jis sako:

Tiesa yr’ didinga, nuo pradžios lig galo...

Žinoma, neužtektų abstraktiškai už 
tiesą pasisakyti. Tiesa yra relatyviška 
sąvoka. Bet Dagilio tiesa, Dagilio, kuris 
gimė ir augo šiaudinstogėje grįčioje, yra 
tiesa, kuri turi tam tikrą išvaizdą: darbo 
žmogaus geresnio gyvenimo tiesa. Ki
taip, žinoma, ir būti negali. Vadovauja
moje poemoje “atsisveikinimas” (12 
psl.) Dagilis suderina savo asmeniškus 
jausmus su platesne pažiūra, ir mes jį 
girdime:

Jei kada sugrįšiu, kad saulė liuosybės 
Puikumu nušviestų grįčias samanotas, 
Kad ūkanų klodai, patamsio baisybės, 
Taptų sunaikintos, ir kad kitas notas 
Mūs liaudžiai įteiktų kiti dainininkai...

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rajono prekybos darbuotojų 

pasitarimas

PASVALYS. — Įvykusiame 
} rajono prekybos darbuotojų 
pasitarimo buvo apsvarstytas 
TSRS Ministrų Tarybos ir TS
KP Centro Komiteto nutari
mas “Dėl priemonių tarybinei 
prekybai toliau išvystyti.”

Preky b i n i ų organ i zaci jų
darbuotojai pasiekė kai ku
riuos laimėjimus vykdydami 
prekybines užduotis. Šių metų 
trečiojo ketvirčio prekių apy
vartos planas buvo žymiai vir- t 
sytas, šiuo metu rajono prčky- 
biininkai vysto socialistinį 
lenktyniavimą, siekdami kuj- ’ 
turingai aptarnauti pirkėjus. 
Tarpe kitų šiame darbe pasi
žymi Naradavos tarybinio ų- 
kio Paiešmcnės skyriaus par
duotuvės kolektyvas. Dar-■ 
buotojai, atsižvelgdami į "pir
kėjų pageidavimus, stengiasi 
pristatyti į vietas reikiamą

I kiekį turinčių paklausą pre
kių. Plečiamas rajono preky
bos įstaigų tinklas.

“Naujojo gyvenimo” kolū- i 
kyje atidaryta pramoninių ■ 
prekių parduotuvė o Pasvalio 
MTS — valgykla. Pradėjo 
veikti baldų skyrius prie rajo- I 
no universalinės parduotuvės. * 
'tvarkoma turgaus aikštė.

Pasitarime rajono prekybos 
darbuotojai įsipareigojo la
biau studijuoti prikėjų pa- 7 
klausą, nuolat gerinti darbo | 
žmonių aptarnavifną.

i __

Medvilnės verpalų gamintojų 
įsipareigojimai

KLAIPĖDA. — Su didele 
energija dirba “Trinyčių” fab
riko kolektyvas, šiais metais 
fabrikas atsisakė nuo dotaci
jos ir tapo rentabilus. Pirma- ‘ 
me pusmetyje išleista viršpla
ninės produkcijos už kelis 
šimtus tūkstančių rublių. Val
stybei jau duota milijoninės 
pajamos.

šiomis dienomis “Trinyčių” 
kolektyvas kreipėsi i visų 
Klaipėdos miesto įmonių ko
lektyvus, kviesdamas stoti Į 
stachanovinę sargyba Spalio 
garbei. Prisiimtame įsiparei
gojime “Trinyčių” kolektyvas 
pasižadėjo iki metų pabaigos 
viršum plano pagaminti 50 
tonu verpalų, sumažinti 'pro
dukcijos savikainą 7 procen
tais, esant planui 3.6 procento, 
šutu pyti 51 toną žaliavos ir 
duoti 1.2 milijono rublių pel
no. Be to. “Trinyčių” dąrbU~ 
ninkai pasižadėjo įvykdyti pa
pildomą užduotį — duoti .tri
kotažo ir tekstilės fabrikams 
dar 45. tonas verpalų.

L. Kirkelis

TECHNIŠKOS SMULKMENOS
Knyga techniškai išleista apygeriai, 

kiekvienas eilėraštis pradėtas naujame - 
puslapyje, o ne sukimštai, kaip tai daž
nai atsitinka. Dailininko Roberto Feife
rio viršelis nekomplikuotas (nebent nors 
su palinkimu į simbolistikos dešifravimą

(Tąsa 4—tame puslap.)
'Harry Dexter White, kuris 

bene dveji’ metai kai miręs, 
buvo vėliausiu republikonų 
cieliumi Įtardinėjime. J j įtarė, 
būk White šnipiHėjęs Rusijai. 
Tuomi einant He užpuolė kal
tinti Trumaną. Sako, būk jis 
žinojęs Whitą esant šnipu, bet 
tiksliai ji palaikęs valdžioje* 
Kada 1948 metais buvo pa-

TRUMPAI
Betty Parsons meno galerijoje, New 

Yorke, atsidarė lietuvių kilmės ameri
kiečio Ad Reinhardt'o kūrinių parodą. Ji 
tęsis dar vieną savaitę.

Lapkričio 8 dieną įvykusiame metinia
me Laisvės koncerte Leo Yonik pirmą 
kartą dainavo Frank Balwoodo-Balevi- 
čiaus muzika apvilktą dainą ‘Ei tu, Do
minykai!” žodžiai parašyti A. Strazdo- 
Strazdelio.

Smagu, kad mūsų kompozitorius 
Frank Bal wood nuolat sukuria naujų 
dainų, kurių mums taip reikia.

darytas prieš White pirmas 
toks užmetimas per neameri- 
kinių komitetą, White pareiš
kė, jog jam kerštaujama už 
tai, kad jis siūlė neleisti Vo
kietijai iš naujo tapti indus
trine. Oficialis kongresinio 
komiteto rap ortas vėliau skel
bė, kad Wnitui užmetimai 
šnipavimo visai nepamatuoti..,

3 puti.—Laisvė (Liberty) —Šeštadienis, Lapkr.-Nov. 21, 1953



J. ŠIMKUS.

Lietuviško hitlerininko 
užrašai

Laisvės redakcijos pasta
ba. 1943 metu pradžioje 
žymusis Lietuvos žurnalis 
tas-rašytojas -lenas Šimkus 
mums buvo prisiuntęs že
miau telpanti rasią, — hitle
rininko l’. l’levokcT'užrašus, 
Dėl eilės priežasčių mes jo 
tuomet nespausdinome Lai 
svėje ; spausdino n Vilnis. 
Spausdinam P. Pleko\o die
norašti dabar, -lis labai Į 
domus ir, sakytume, nei 
kiek nepasenęs. Esamu tik 
ri, kad skaitytojams šis -I 
Šimkaus pateiktas doku 
meldas bus labai įdomus.

1942 metu ankstyvą pava- 
į sarį, viename Tarybų Sij.iun- 

gos-Vokietijos fronto bare 
(Semionovo kaime, Dorogo- 
bužo rajone, Smolensko srity). 
tarybiniu kariu buvo surastas 
vokiečiu kareivio drabužiais 
apsirengusio žmogaus lavo
nas. Jo kišenėse nebuvo rasta 
jokio daikto, jokio dokumento.

* tik nedidele knygutė, prirašy
’ ta lietuviu kalba. lai būta 
, dienoraščio. Iš ženklu ant ra:i- 

kovės ir iš antpečiu buvo nu 
statyta, kad jis via buvęs vo

kiečių policinių būrių viršila, 
kurie paprastai vykdo belais- 

. vių sargybas arba dalyvauja 
baudžiamuosiuose būriuose.

• Kaip paskiau i* dienoraščio 
paaiškėjo, tai ir būta vieno i-' 
belaisvių stovyklų sargybinio, 
viršilos, kurio pavardė P. 
Plevokas. Tiek tebuvo užrašy
ta dienoraščio knygutės nuga
rėlėje. Dienoraštis neturėjo 
pradžios, o vienas puslapis, 
pačioje pradžioj'*, buvo tiek 
sumirkęs, kad nieko nebuvo 
galima Įskaityti Visas dieno
raštis rašytas cheminiu pieštu
ku. Aš. duodamas ji perrašyti 
mašinėle, daviau jam savo uz- 
vardijimą, prie pirmos Įskai
tomos datos pridėjau skaičių 
‘1941’ ir dienoraščio gah p; i- 
rašiau “tuo baigiasi Įrašai.“ 
Viskas kita yra paraidžiui nu
rašyta be išleidimų ai net ra
šybos pataisymų.

Šie užrašai yra mums lietu
viams skaudus ir mūsų naiki
namą tautą giliai Įžeidžiantis 
dokumentas. Iš užrašų turinio 
paaiškėjo, kad jų autorius bu
vo mūsų tautos išgama, kuris, 
matyt, susiviliojęs būsimu pa- 
siplėšikavimu front“ ir užgro
btose tarybinėse srityse, Lie
tuvoje paliko savo šeimą ir iš
vyko tarnauti vokiečiams, 
vykdyti toki pat plėsimo >r 
žudymo darbą, kokį daro 

• vokiški žvėrys. Bet galų gale 
šį marodierį ištiko toks liki
mas, koks ištiko kiekvieną 
plėšiką ir žudiką, įlindusi Į 
tarybinę žemę pasiplėšti ir ne
kaltus žmones žudyti. Sunku 
apibudinti iš užrašų, kokia 
buvo jų autoriaus praeitis. Bet 
iš visos psichologijos, iš to ne
gailestingumo, kuris trykšta iš 
šalto faktų konstatavimo, ga
lima spręsti, jog lai būta ko
kio nors fašistinio policininko,

• kurį savo laiku Musteikio, 
Rusteikos ir Skučo policijos 
mokykla padare beširdžiu pa
daru.

Visuose užrašuose nėra, jo
kios idėjos, jokio tikslo, išsky
rus apiplėšti belaisvius, “susi
organizuoti” siu nt in j. Jo gro
bimo ir vogimo instinktas loks 
išbujojęs, kad jis apvagia net 
savo draugus, čia už tabaką 
paimdamas nežmoniškus pini 
gus, čia pasisavindamas jų pi
nigus. Ir tik paskiau aimanuo
ja, kad negali atsiskaityti, uz 
ką gręsia bausmė. Susidaro 
pilnas vaizdas lo grobiku ir 
plėšikų lagerio, kuris grobia iš 
belaisvių, grobia iš vietos gy
ventojų ir galų gale grobia 
vieni iš kitų. Sunku pilniau 
kam nors pavaizduoti tą 
žmogžudžių, vagiu ir marodie- 
rų gaują, I<aip tai nenoromis 
padarė užrašų autorius. Be 
jokio skrupulo jis rašo, kaip 
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vokiški išsigimėliai terorizuo
ja gy ventojus, reikalaudami 
degtinės, kaip žudomi belais
viai. Tik jam dažnai nemalo
nu, kad vokiečiai pirmieji be
laisvius ir gyventojus apiplė
šia. kad jam ir jo marodieriš- 
kiems draugams mažai bepa
lieka.

Beširdis vokiškų įsakymų 
vykdymas, belaisvių kankini 
mas ir žudymas, nuolatinis* 
gir* uokiiavimas, vogimas ir 
plėsimas aiškiai rodo, kad 
užrašų autorius yra buvęs 
bjauriausia mūsų tautos šiukš
le. Ir Įdomu lai, kad toji šiuk
šle, kai jai ima darytis blo
giau, kai artėja pavojai, jog 
tarybinės bombos gali jį nu
dobti, tada jis prisimena reli
giją ir bando kabintis už Au
šros Vartų ignosėlio, kuri, ma
tyt, laiko savotišku talismanu.

Kaip visų didžiausių nusi
kaltėlių sąmonėje akimirko
mis blyksteli žmoniškumo ki
birkštėlė, taip ji Kartais pasi
rodo ir pas užrašų autorių. Iš 

j po jo pirštuko išsprūsta toks 
'sakinys: “virtomr bradiago 
i mis, žudome nekaltus žmones.
i . .Į Argi visa tai dievas gali dova- 
; md; Bet ta filosofinė min- 
j tis ne ilgai dienoraščio aulo- 
; riu kamuoja. Jis vėl pasineria
ii kasdieninių žiaurumų srutas.

Aj charakteringas šis išga
rma mūsų tautai? Ar jis atsto- 
i vauja mūsų tautos mases? 
i Aišku, kad ne. Mūsų pavergta, 
\ Kenčianti ir su pavergėjais— 
į vokiškais fašistais kovojanti 
tauta yra aukštos moralės ir 

: i“s tarpe tik kur-ne-kur pasi- 
į rodo tokių išsigimėlių. Ir, ma- 
Jyt. kad tokie išsigimėliai kaip 
tik tapo vokiškų grobikų tar- 

1 neliais. Tai jie Lietuvoje sten
giasi tarnauti fašistams, tai 
lie stojo Į vokiečių baudžia- 

• muosius būrius ir smaugia sa
vo brolius. Lietuviškoj patar
lėj sakoma, kad nėra namų 
l>e dūmų. Ir toji dūmų saujele 

! dabar dvokia, iki mūsų tauta 
■ juos išgarins, dranga- su voki.š- 
į kais grobikais.

Netenka abejoti, kad fašis
tinių gaujų gyvi pavyzdžiai, o 
taip pat ir jų Įsakymai prisi
dėjo prie to, kad užrašų auto
rius ir kiti jo bendrai taip že
mai nusmuko. Fašistų keršto 
baimė, jų teroras pastūmėjo 
daudadūsius lietuvius nusi
lenkti barbariškumui. Kad ge
stapui pavyksta teroro pagal
ba Įbauginti kai kuriuos lie
tuvius ir padaryti juos aklais 
savo žudikiškų planų bendri
ninkais, puikiai rodo istorija 
ir su kai kuriais buv. Liaudies 
Seimo atstovais, kurie ap
spjaudo ne tik savo praeitį ii 
darbus, bet baudė apspiaudyti 
ir mūsų tautą.

Bet užrašai pa\odo ne tik 
lietuvio išsigimėlio veidą. Jie 
dar labiau parodo veidą vo- 
kiškų grobikų ir jų sadistišką 
žiaurumą. Užrašų autorius ne- 
smerkia vokiškų banditų už 
jų žvėriškumus, bet jis gana 
objektyviai parodo tuos baisu
mus, kuriuos fašistai vykdo. 
Ar begalima Įsivaizduoti di
desnį sadistą uz leitenantą 
Žoling, kuris belaisvius, ver- 

jčia šokti aplink išmatų duobę 
ir paskiau juos Įstumia i ją. 
Jei kas iki šiol netikėjo laik
raščių aprašymams apie vokiš
kus žiaurumus, tas dabar įsi
tikins is šių užrašų, kurių au
torius mėsininko šaltumu visa 
tai aprašo. 

»
Galų gale iš užrašu aiškiai 

matosi, kad nežiūrint jų au
toriaus “dvasios“ lygio pana
šumo Į vokiečių “dvasios” ly
gį, vis dėlto iš daugelio pasta
bų ištrykšta aiški neapykanta 
vokiečiams, o taip pat aiškiai 
matosi, kaip vokiečiai ir pa
klusniausių savo tarnų nelai
ko sau lygiais; visur juos 
skriaudžia ir laiko žemesnes 
rasės žmonėmis.

(Bus daugiau)

iaivakrovis laukia pirmosiosEksplozijos priblokštas 
bos nrie ambulanso. Eksplozijoje ant Norvegijos laivo 
Falcon Bostono uoste buvo užmušta 7 vyrai. Jie gyvi suspir
gėjo liepsnose. Unija sako, kad ncprisilaikymas saugumo tai
syklių buvo priežastimi eksplozijos ir tu žmonių mirties.

Black

SKAITYTOJU BALSAI
Ir Trumano eilė spaviedotis. gino darbo žmones organi- 

Šioje gadynėje, kuomet Į ™0\is į sakydamas: 
siaučia raongaudžiu be-1 I)abat J,us? ’“kas organ.-

užtikrinta ra-

Reakcionieriai, baimės 

kratinius principus, bet ir 
kitus žmones griebia už 
gerkles ir smaugia, jei su- 
lyg jų nuožiūra ne šimtu 
nuošimčių su jais sutinka.

Nenuostabu, kuomet per
sekiojami ir areštuojami 
darbo žmones už tai, kad 
jie kovoja už demokratines 

lyginimo už darbą ir geres
nio gyvenimo.

Persekiojami ir areštuo
jami žmonės už tai, kad jie 

partijas apgynimui žmonių 
politinių teisių ir apgyni
mui savo šalies nuo žiau
raus fašizmo, kuris užkūrė 

riame žuvo daugybė milijo
nų gyvasčių ir siekėsi su
naikinti visą civilizaciją.

Žmonės, kovojanti už tai
ką, ginanti demokratinius 
principus, yra areštuojami, 
teisiami už m e 1 a g i n g a i 

ir kemšami kalejimuosna, 
tai jau. yra žinomas isda- 

tinio pasaulio.
Bet nabagas Trumanas!

damas įrodyti, jog jis ge
riausia kovoja prieš komu
nizmą ir abelnai prieš pa
žangą, vistiek neįtinka re
akcininkams ir gana.

Mirus Amerikos didžia
jam prezidentui E. D. Roo- 
seveltui, jo vietą užėmęs 
Trumanas tuoj pareiškė: 
“Dieve, man padėk. Aš vė

kimu, nenukrypdamas nei Į 
vieną pusę...”

Bet ar tail) buvo? Visai 
ne! Tai buvo veidmainingi 
žodžiai. Daug prižadėta, o

Trumano žodžiai dar ne
spėjo toli nuaidėti, kai jis, 
paėmęs šalies vairą i savo 
rankas,
akcijos vėžes. Pradėjo 
trypti po kojomis visus 
žmonijai naudingus ' atsie
kimus, ka velionis Roose- 
veltas buvo pravedęs gyve
ni man.

Kuomet Rooseveltas, bū

tį, už darbą, tai po jo Tru
manas laužė streikus ir nai
kino pirmesnius per kovas 
padarytus atsiekimus. Tru
manas ne vieną streiką su
laužė. ' Užtenka suminėti 
tik mainierių ir geležiu ke-

Prumanas leido kurtis

trypti žmonių konstitucines 
teises.

Trumanas laužė Ameri
kos konstitucijos įstatymus. 
Net ir šąli savivališkai 
įtraukė į Korėjos naminį 
karą, kur žuvo virš 30,000 
tik Amerikos jaunų vyrų.

Bet vistiek, nežiūrint, 
kaip Trumanas tūpčiojo ir 
lenkėsi reakcijai, vistiek 
tuomi fašistinis elementas, 
susilieies i pačiu reakcin- 

tuo dar nepasitenkinęs. 1 
ve, Trumanas turi spavic 
dotis.

mis apie skandalą, jog bu
vęs prezidentas Harry S, 
Truman bus kvočiamas už 
globojimą “šnipo” Harry 
Dexter White savo kabine-

Senatorius Joseph R. McC
arthy sako, jog Trumanas

di “rusų šnipas.” Tai kaipgi 
dabar čia? Trumanas vir- 

slaptybes 11’

pirmiau mažai kam težino
mos mažytės Korėjos. Hm, 
tik vienas dievas težino.

komercinėje spaudoje nusi
skundimus, jog Trumanas 
neprisirengusią A m e r i k ą 

ragangaudžių sumas, kada 

las baisus uraganas, po sa
vim paliks dideles žaizdas 
Amerikos kūne.

Trumanas ne pirmutinis 
ir nebus paskutinis. Apsi
dirbus su rrrumunu, bus 
kimbama prie kitų, kol 
Amerikos piliečiai, — svei
kesnės minties žmonės — 
nesiims pažaboti tos įdubu
sios reakcijos, tų žmonių 
persekiotojų.

Gerai, kad jau dabar at-

LIAUDIES POETO A. DAGILIO 
“DŽIAUGSMAI IR SIELVARTAI’

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
suprastų šviesų rutulį džiaugsmų simbo
liu, tamsųjį, — sielvartų), patenkinan
tis, švarus.

Bet pačiame rinkinyje vienas dalykas 
prašosi išaiškinimo.* Tarp originalių ei
lėraščių randame visą eilę su pažymėji
mais “Iš lenkiško,” “iš angliško,” “iš gu
diško.” Ar tai vertimai anų kalbu liau
dies poezijos, ar žinomų autorių? Jei in
dividualių autorių, kodėl jų vardai ne-

Beje, kodėl leidėjai niekur nepažymi 
knygos kainos. Ar tai pesimistiškas pri-

SO. BOSTON, MASS
Bostono apylinkės lietuvių 

domei

mūsų girdėjome dainuojant 
Worcesterio Aido Chorą pik
nikuose, Įsismaginusiai ir sven- 
tadienskai nusiteikusiai publi-. 
kiai. Dainuoti atvirame ore — 
ar tai solistams ar chorams 
yra laibai sunku ir klausovai 
negauna pilnumo tų sieki ku
tenančių harmoningi] dainos 
aidu, plaukiančiu iš daininin.
krūtinių. Visai skirtingai dai
nos skamba, dainuojamos ge
rose svetainėse, kur klausovai 
gali girdėti ir atskirti mažiau
sią detalę harmonijos ir gėrė
tis žavingumu melodijų.

Worcesterio Aido Choras, 
vadovystėje genijališkojo mo- 

pu laiku išaugo į gana tobulą 
dainos vienetą. Sn specialiu 
dainų repertuaru jie dalyvavo 
dienraščio Laisvės koncertu 
New Yorke, kur, kaip girdėt, 
jie ture,jo žymų pasisekimą.

tuja savam, Miko Petrausko 
atminčiai rengiamam koncer
te, Worc.ester.yje, lapkričio 22 
dieną. Gi trečią iš eilės kon
certą jie duos Bostono apy-

si randa šviesesnio proto 
žmonių ir vis daugiau ir 

gangaudžius.
J. M. Karsonas 

ftISVES KONCERTAS■i

Įvyks 
Sekmadienį Gruodžio 6 December

13 ST. GEORFGE AVE
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

NORWOOD, MASS.

i

i

Wcrcesterio Aido Choras, vad. Jono Dirvclic, dalyvaus Laisves Koncerto progra
moj. Jie duos gražių dainų repertuarą, kuris susidės iš solų. duetu ir viso choro

Taipgi programoje dalyvaus ir žymus akordionistas Richard Banis.
Šis žavėjantis koncertas bus vienotinis tai]) žymus parengimas visoje apy- 
ije. Taigi kiekvienas dailę ir meną mylintis žmogus privalo atsilankyti. 
Pradžia 2 vai. popiet Kviečia Bendras Komitetas

ni, gruodžio 6 dieną, 
Norwood!*, Lietuvių

po pietų.

tą (iien;;
Todūl Bostono 

lietuviai įsitėmykit 
ir būtinai atvykite i Norwood;; 
Į ši tikrai gražų koncertą.

Aido Choras, kaip žinote.

kaip Ona Dirvelienč
tiniu

koncerte
misijų

Kadangi ir šis 
rengiamas Miko 
minčiai, tad ir 
mos susidės iš Miko Petram 
kompozicijos darnų.

Petrausko at-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Padėti vainikai prie 
paminklo tarybiniams 
kariams Berlyne

BERLYNAS, spalio 7 d.- 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos 4-tųjų metinių 
proga šiandien Berlyne bu- 

klo tarybiniams kariams

Buvo padėti vainikai nuo 
Vokietijos Demokr a t i n ė s 
Respublikos prezidento, 
nuo Vokietijos Demokrati
nes Respublikos Liaudies 
rūmų ir Žemių rūmų, nuo

NORWOOD, MASS.

e-1

I

r

/
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pažinimas, kad apart prenumeratorių 
niekas poezijos neperka? \

\

veterano A. Dagilio pirmo rinkinio pasi-

Nors mes galime pasigesti (ir pažangus 
poetas tą turėtų pripažinti) daugiau ap
linkinės dabarties ir kovų antspūdžio, 
mes vis vien sveikiname A. Dagilį su jo 
“Džiaugsmais ir Sielvartais” kaip liau^ 
diškos, humanistinės ir tuomi už taiką 
ir gyvenimą kalbančios poezijos kūrėją.

LAISVĖS REDAKCIJOS PASTABA: 
Eilėraščių rinkinyje knygos kaina nepa
žymėta per klaidą. Jos kaina $1. Gauna-

Nacionalinio fronto Nacio
nalinės tarybos, nuo Vokie-

nes, nuo 
nuo VKP

padėti nuo TSRS ambasa
dos Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje, nuo Ki

vyriausy- 

1 ’adedant
vovo VDR Liaudies rū
mu pirmininkas Johanesas 
Dikm.anas, Vokietijos De- 
mokrat inės Re s p u b 1 i k o s 
Vyriausybės nariai su mi
nistru pirmininku Oto Gro- 
tevoliu priešakyje, demo
kratinių partijų ir masinių 
organizacijų atstovai .

Šypsenos

munistas, nes pereito kgro 
metu buvai Rusijoje.

—Bet tu dar neseniai bu
vai Nekaltybės Salose (Vir

antrasis 
atrėžė

j

A

c « f
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Waterbury-Hartford, Conn.
Kodėl dalyvavom K. Kras
nitsko amžiaus minėjime ir 
kodėl dalyvausime O. ir P.
Giraičių vedybines sukak

ties minėjime .
Krasnitsko amžiaus minė

jimas man visai nesvarbu. 
Svarbu, kad Krasnitskas 
gerų darbų žmonijai yra 
nudirbęs. Man neteko išsi
reikšti parengime apie jubi- 
lijatą, nes kaip mažiuko 
nieks nei nepastebėjo, kad 
ten randuosi. Daug buvo 
kalbančių, bet mažai pasa
kyta. Noriu tik viena pa
vyzdį pasakyti Krasnitsko 
nuopelnų.

1930 ar 1931 metais dar
bininkai pradėjo organi
zuotis unijom Kompanijom 
tai buvo baisu. Jos nuo se
niau turėjo įvedę su poli
cijos pagalba uždraudimą 
gatvėse ar bile kur lauke 
visokius darbininkų mitin
gus. Nevalia buvo paduo
ti žmogui jokį lapeli į ran- 

J<as gatvėje. K. Krasnits- 
i<aS' buvo drąsiausias iš
bandyti minimą uždraudi
mą. Vieną diena pietų lai
ku ant E. Main St., prie 
Scqvill dirbtuves vartų, K. 
Krasnitskas pasilipęs a "t 
“soap box” prakalbėjo Į 
darbininkus unijos organi
zavimo reikalu. I minutę 
laiko šimtai žmonių apspito 
klausytis. Tuo i jį policija 
nutraukė ir i kalėjimą. Uni
jos šalininkai nenusileido, į 
teismą nueita ir laimėta, 
tas uždraudimas sulaužy
tas. Nuo to laiko buvo mi
tingai laikomi ir desėtkai 
jų buvo atlaikyta, lapeliai 
dalinami. Krasnitskas ne
teko darbo dirbtuvėje, be- 
'iszto neišsigando ir badu

numirė, — veikė ir vei- 
Aa ir metų neskaitliuoja.
Būtų galima daug pavyz

džių pasakyti, bet užteks to 
vieno. Jeigu būtų kas pa
pasakojęs Waterburio uni- 
jistams darbininkams apie 
tai, jo minėjime nebūtų su
tūpę svetainei tik svetim
taučiai jo gerbėjai.

Dabar svarbu dalyvauti 
O .ir P. Giraičių vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukakty
je. Nors man neteko kar
tu veikti su Giraičiais, kaip 
kad su Krasnitsko, bet, 
kiek man teko patirti, nuo 
pat draugijų įsikūrimo, jie 
priklauso ir veikia tose 
draugijose.

O. Giraitienė per daugelį 
metų yra apskrities valdy
boje, vietos of-ganizacijų 
valdybose; o iei kur ji ir ne 
valdyboje, tai susirinkimus 
netingi lankyti. Veikiau
siai iš visos apskrities visi 
pastebėjote: apskričių pik
nikuose visuomet ar vieno
ki ar kitokį darbą ii dirba. 
Niekad neteko girdėti: “aš 
per sena.” Jei paprašysi ką 
nors atlikti, niekad neten
ka išgirsti, “negaliu, neap
siimsiu.” Chore priklauso 
nuo pat jo įsikūrimo ir, ro
dos*, be pertraukos jame 
dainuoja. Ir i ą girdėsite 
dainuojant ir savo auksinės 
vedybinės sukakties minėji
me. Tai gražu ir verta pa
matyti.

Laisves (’boras gyvuoja 
virš 25 metus. Per ta lai
kotarpį buvo įvaitiausių 
nuotikių — blogų ir gerų; 
buvo įvairių choro moky
tojų, bet Giraičiam jie bu- 
yo visi geri. Kodėl? To
dėl, kad jie norėjo, kad 
choras gyvuotų; jie supra
to, kad choras yra nepava
duojama organizacija kul
tūriniam auklėjimui. Kiek 
buvo veikalų suvaidinta, — 
o jų buvo daug, — O. Gi
raitienė, jei ne vaidino, tai 
suflioriaus ar režisieriaus

pareigas ėjo.
Todėl dalyvausime Gi- 

raičiams pagerbti bankiete 
lapkričio 29, 2:30 popiet, 
choro svetainėje, 155 Hun
gerford St., Hartforde. Ge
rai padarė Moterų Klubas, 
surengdamas tą paminėji
mą. Visi jame būkime.

Juozukas

Minersville, Pa.
prigėrė du niainieriai

Lapkų. 5 d. patiko nelaimi 
lu mainierius, dirbant priva- 

‘jškoje skylėje, 500 pėdu gi
lumoje. Prasimušė- vanduo if 
senu mainu ir prigirdė abu
du.. vieną graiką pavarde LT 
bon, kitą lietuvį Antaną Bliu- 
ju. dar jauną žmogų. liko jau
na moteris ir du sūnūs — vie
nas 17 metų, kitas 15 m.

Velionis A. Bliujus atvažia
vo i Ameriką po Pirmojo visa- 
avietinio karo, nes jis turi čia 
dėdę Bliujų, kuris užlaiko už
eigą. Tai jo d«ėdė J. Bliujuv 
nuvažiavo i Lietuvą po karo 
su savo žmona aplankyti savo 
tėvus ir gimines ,ir grįždami 
atgal pasiėmė savo brolio sū
nų Antaną ir parsivežė su sa
vim i Minersville, kuris čia ir 
apsigyveno. Tai bi vo. tikrai 
negaliu pasakyti, 1920 ar 19- 
21 metais. Ir čionai velioni.1) 
išgyveno visą laiką iki šiai ne
laimei. i

Man teko daug kartų su ve- 
iionu sueiti ir pasikalbėti. Jis 
man sakė, kokis buvo sunku.1) 
gyvenimas Lietuvoje bied- 
aiems žmonėms. Velionis pa
pasakojo ve koki atsitikimą. 
Jis buvo dar jaunas berniuką.1' 
ir j j motina nusiuntė j girią. 
<ad parneštų kelias pušies sa
kutes išsl uostymu i pelenų iš 
pečiaus, kur duoną kepa. J L 
pidsilaužė tų šakučių ir ant ne
laimės, užtinka ji aigulis, la
vra Strielčius, kaip mes kapsai 
vadindavome. Sako: Kas tau 
liepė tas šakas laužyti? Atsa
kiau: Mama mane siuntė par
nešti pečiui iššluostyti. Ta ! 
tas sako: Tu jaunas, aš lai 
nieko negaliu daryti, bet tėvai 
už tave turės atsakyti!

Ir tėvą pašaukė i valsčiais 
sūdą. Tas neva gūdžia išklau
sinėjo viską ir-sako: Matai, 
Ką tavo vaikas padarė? Apšvį- 
mavojo meduką, kuris uzaii- 
ges būtų atnešęs tuo 10 iki 
50 rublių, o tavo vaikas ji su
gadino. Bet aš iš tavęs neim
siu 10 rublių, bet turėsi už 
mokėti 30 rub.

Tai tėvas sako: Tai kur a f 
gausiu pinigų užmokėti, kad 
aš jų neturiu ?

Slidžia sako: Man ne gai
voje, kur tu gausi. Ar turi gy
vulių? Tėvas sako: Turiu te- 
lyčiukę, Sūdžia: Tai mes ją 
pagilinsime.

Ir paėmė telyčiųky!
Tai taip vargo žmonės prie 

Smetonos Lietuvoje.
Velionis A. Bliujus būvi' 

užsirašęs Laisvę ir skaitė per 
lu metus. Bet ta jo mote,'i: 

yra. labai karšta katalikė, ta. 
vis jj bardavo, kad mestų 
Laisvę skaitęs. Tai jis ir atsi
sakė imti Laisvę, nenorėdama? 
su ja bartis visada.

Lapkričio 9 d. tapo palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis parapijos kapuose.

Ilsėkis, mielas drauge, mil
žinai, pabaigęs sa\ o šio pasau
lio kelionę.

Senas Laisvamanis

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

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Ant buliuko odos, užrėžtieji rubežiai ir skaičiai kortelėse 
parodo, kiek kam tenka iš jo naudos. Parodo visa buliuko 
kelionę iš vakarinės ganyklos i rytinę bučernę. Pasirodo, kad 
bučerio Šeras yra netoli augintojo Šero, mažas- O už vis di
džiausia norcija eina tam, kas iš augintojo nupirkęs buliuką 
papeni (feeder), kad riebesnė, minkštesnė mėsa būtų, ir dau
giau svertų. Taip pasidalina už mėsą gautas doleris, iš kurio 
farmerys gauna tik 24 centus.

MONTREAL, CANADA
Rūbsiuviai atlaike I Rosenbergų advokatas
konferenciją čia lankėsi

Lapkričio 7 ir 8 dd., St. 
Johns mieste, rūbsiuvių 
unija — A m a 1 g a m a t e d 
Clothing Workers of Ame
rica — atlaikė provincijos 
lokalų šeštą metinę konfe
renciją. Tarp kitko, konfe
rencijoje dalyvavo svečias 
iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų, Amalgamatų unijos 
generalinis prezidentas Ja
cob S. Potofsky. Jis savo 
kalboje, apart paliestų uni
jinių klausimų, liete ir poli
tinius klausimus, ypatingai 
pasaulinės taikos išlaikymo 
klausimą. Jis tvirtai pa
brėžė, kad darbininkai, 
“dau giausiai susipratusi 
minia, kuri gali padėti pa
saulio taikai,” deja, “neturi 
užtektinai progų padėti nu
statyti politiką Jungtinių 
Tautų ar savo valdžių.” To
dėl jis reikalavo unijistus. 
susirūpinti tuo klausimu, 
kad gavus teisę išreikšti 
didesnį darbininkų, balsą už 
išlaikymą pasaulyje taikos.

Konferencijoje buvo pri
imta visa eilė rezoliucijų— 
tarp jų paminėtinos: reika
lavimas, kad būtų garan
tuota metinė alga visiems 
darbininkams, įvesti vals
tybinį sveikatos planą ir at
skaitymą nuo “income” tak
sų visų pinigų, kuriuos tė
vai praleidžia vaikų moky
mui iki 21 metų amžiaus.

Konferencijoje dalyvavo 
nuo savo lokalo ir keturi 
lietuviai: Juozas Petraus
kas, Vacius Sapkauskas, Jo
nas Boselis ir Pr. Paukštai- 
tis.

Pereitą savaitę čia buvo 
atvykęs nužudytųjų Jungti
nėse Valstijose Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergų advo
katas, Emmanuel Bloch. Ji 
pakvietė McGill universite
to studentų Debatų Unija, 
kuri kviesdama pareiškė, 
kad kviečia ne dėl to, kad 
užgirti jo nuomonę, bet už 
tai, kad Uni ja mano, jog ad
vokatas turi teisę būti, gir
dėtas, ką jis nori pasakyti.

Mr. Bloch, kalbėdamas Į 
studentus teisių klausimu,, 
ypatingai apsistojo ant to,, 
kaip Jungtinėse Valstijose 
siaučia makartizmo reakci
jos audra ir kaip'nuo vadi
namo kongresinio tyrinėji
mo daug nekaltų žmonių 
nukenčia. Jis šaukė lodė1 
atbusti ir pradėti veikti., 
kad išlaikyti teises, kuriai 
žmonės dar turi šiaurinia
me Amerikos kontinente.

Jo pasikalbėjimas su stu
dentais buvo visais atžvil
giais sėkmingas. Jis taipgi 
tą pačią dieną kalbėjo ir 
kitame susirinkime, vardu 
sukėlimo fondo Rosenbergų 
dviem našlaičiam sūneliam. 
Ten pat ant vietos buvo ir 
piniginė rinkliava padary
ta.

SUSIŽIEDAVO. Henry 
Jarmalinškas susiži e d a v o 
su Lilija Smitaite. Neteko 
patirti, kada juodviejų ves
tuvės įvyks.

Pagerbti Adakauskai
Lapkričio 7 d. gražiai bu

vo pagerbti Juozas ir Ona

Bethlehem, Pa.
Mirė Jokūbas Matonis

Lapkričio 8 d. 5 vai. po 
pietų numirė mano tetos .sū
nus Jokūbas Matonis. Gimęs 
1885 Anglinikų sodžiuje.

Velionis atvyko j šią šaiį 
1905 m. Jo žmona Domicėlė 
Subačiukė-Matoniene palaido
ta gruodžio 11 d. 1940 metais, 
gimus 1891 m.

. Jokūbas Matonis buvo tvir
tas darbininkas, iš amato Šan
čius, bet dirbo duonkepy klojo. 
Apie 3 ar 4 metus prieš mo
ters mirtį turėjo savo duonkc- 
pyklą. Prasidėjus Antram pa
sauliniam karui su Japonijos 
Hirohitu, sūnus Vincentas ta
po pašauktas j Pači f i ką karau 
prieš užpuolikus japonus. Mo
tina mirus, sūnus išvežtas, dar
bininkų trūkumas privertė 
kepyklą uždaryti. Pas kitus 
dirbt jau kitas klausimas. Nug 
tada ir pašlijo brolio sveikata.

Jo dukrelė Katriutė man ši
taip sakė: Jo šeimininkė gir
dėjus j apie 4 vai. po pietų ir 
pamačius, kad jo būdas per
sikeitęs, jam .sakė: “Aš pa
šauksiu tau gydytoją ir tav;: 
dukrelę.” Jisai atsakęs; “Ne
šaukit nieko, aš nemiriau ir 
nemirsiu,” Bid kai jo duktė 
pribuvo apie 5 v;il. po pietų, 
sako, “radau viena koja ap
auta,‘kita ne, užmerktos akys, 
sučiauptos lūpos ir dar šiitas. 
Apčiupinėjau, apklausiau, bet 
jokių gyvybės ženklų nebera
dau. Paklausiau pas gydytoją, 
kas lai galėtų būti, kad taip 
greit tėvas numirė?” Gydyto
jas atsake: “Pažiūrėk, jeigu 
mėlyni nagai, tai .mirė širdie? 
liga. Man nėra reikalo atva
žiuoti.”

Tapo pašarvotas 529 \Vay- 
dotte St., Pearson koplyčioje. 
Labai daug atlankė giminių, 
draugų ir draugių. Aš kai gy
vas nemačiau taip daug gėlių, 
ir 11 d. prieš išlydint, dar su 
nešė keliolika.

Dėkui dukteriai Katrinai ii’ 
sūnui Vincentui, kad žvakių 
ir kryžių nestatė prieš laisvą 
tėvą, nors jį atlankė tikintieji 
ii- meldėsi. Man matėsi, ]<ad 
visi lygūs.

Iš eilių: “.Kalnelis smilty
nas, nėr. šneku palocius ra
mybės, taip liūdna, tyku. Ten 
žmonės nutilę, be jausmo šalti, 
turtingi, gudruoliai, geri ir 
kalti. . .”

Atvyko darbininkai, farme- 
riai ir kareiviai iš kitų mies
tų ir steitų, net iš Virginijoj, 
pribiro drauge Murzicne su 
savo dukrele ir anūku.

12 valandą išsirikiavo iigas 
kaspinas masinu į llellertoii 
kapinyną pas jojo mylimą 
žmoną Domicėlę. Bu-vo laba: 
graži diena ir iškilmingai ve
lionį pakulojome.

Mes mirusių su ašaromis 
neprikelsimc. Lai būna leng
va šalta žemelė!

Worcester, Mass.
Lapkričio 15 d., LIJ) 11 

kuopos susirinkime, D. G. 
Jusius sakė, kad jau pra
deda skaitytojai Laisvę at
sinaujinti. Bet naujų dar 
negauta. Drg. Jusius, kaip 
žinote, yra Laisvės vajinin- 
kas ir šiais metais . Todėl 
būtų garbinga gauti naujų; 
skatytojų, kad padėjus jam i 
šiame gražiame darbe.

Liaudies Balso paramai 
darbuojasi J. Jaškevieius. 
Parama ir čia reikalinga.

0 lapkričio 29 d. įvyks 
LLD 7-tos ApskrPies kon
ferencija, 11 kuopa daly
vaus su skaitlinga delegaci
ja. 

f

•

Lapkričio 22 d. įvyks me
dinis Aido Choro koncertas,. 
29 Endicott St. Prasidės 
2:-30 dieną.
. Aido Choras, po vadovys
te Jono Dirvelio, yra pasi
ruošęs duoti daug gražų 
dainų. Taipgi girdėsime mū
sų šaunųjį duetą — Oną 
Dirvelienę ir Joną Saba
liauską. Ir dainuos Naujo
sios Anglijos solistė Aklom’. 
Wallen, iš Montello, Mass. 
Todėl Worcesterio ir pla
čios mūsų apylinkės lietu
vius meno mylėtojus kvie
čiame, prašome visus daly
vauti. J. M X.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTO MECHANICS. 1st class for 
DeSoto Plymouth Agency. Steady 

1 work. Phone Hatboro 1677 after 9 
' A. M.
McKOWN MOTORS. Johnsville. Pa..

(229-231)

ACCOUNTANT. JR.
Good starting salary. Excellent 

opportunity to learn complete office 
proeeedurcs. College graduate.

Apply 2820 Walnut Street 
(230-233)

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK & COOK for Doc
tor and family. Small house. Conv. 
to trans. Pleasant permanent home. 
No laundry. Sleep in fond of child
ren. $135 week. TE. 9-G672.

(230-236)

Susisiekime darbi u in kai 
stalo naujus reikalavimus.

Susisiekimo darbininkai, 
— autobusų ir gatvekąrių 
vairuotojai ir konduktoriai, 
—kaip žinia, reikalavo pa
kėlimo algų. Dalykas buvo 
pavestas isspręsti arbitra- 
cinei komisijai. Ši pasirem
dama Transportacijos Ko
misijos motyvavimu, kad 
jei? darbininkams bus pa
keltos algos, tai reikės pa
kelti ir žmonėms važinėji
mo bilietų kainas, darbinin
kų reikalavimus atmetė. 
Tas iššaukė didelį vairuoto
jų ir konduktorių pasipik
tinimą.

Darbininkus atstovauja 
Canadian. Brotherhood of 
Railways and Other Transe 
port Employes unija. Noys 
unija pripažįsta, kad jie tu
ri prisilaikyti arbitracijos 
sprendimo, tačiau įtęikė ki
tus reikalavimus Transpor- 
tacijos Komisijai (nepa
skelbta kokius), kurie, uni
ja sako, neliečia arbitraci
jos skelbimo.

Adakauskai, juodviejų '20- 
ties metu verdybinės sukak
ties proga. Ada k aus k as 
šiuo tarpu eina Montrcalo 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės Draugijos vice
pirmininko pareigas .

Tą pat dieną taipgi buvo 
pagerbti Bonaventūras ir 
Petronėlė Gurinskai, juo
dviejų 25-rių metų vedybi
nės sukakties proga .

SERGA. Agota Vermaus- 
kie.nė vėl sunkiai susirgusi. 
Turėjo o p e r a c i j ą Royal 
Victoria ligoninėje. J.

įvykdo įsipareigojimus

ŠIAULIAI. — Stoję stacha- 
novinen' sargybon Spalio gar
bei, Šiaulių mėsos kombinato 
dešrų gamybos cecho darbi
ninkai pasižadėjo iki švenčiu, i 
vykdyti metinę užduotį. Duo
tas žodis ištesėtas. .Molynė deš
rų gamybos užduotis įvykdyta 
ir viršyta. Cecho kolektyvas 
viršum plano šiomis dienomis 
patiekė darbo žmonėms de
šimtis tonų dešrų.

Mėsos kombinatas jau įvyk
dė dešimties menesių gamybi
nę užduotį.

Grįžtant nuo kapų pakvietė 
visus į savo stubą pavalgyti ir 
i.šsjgerti, kiek nori ir ko nori. 
Kurie, neatėjote, jūsų valia, 
rūgot nėra kam, nei už ką, 
visko dar apsčiai liko.

Būkit, visi sveiki, ir labai dė
koja visiems jo duktė Katri- 
)ia, sūnus Vincas Maloniai.

Per eilę metų velionis 
buvo LDS 64 kp. sekretorius. 
Jojo • duktė Katrina, baigus 
kolegiją, dirbo už tėvą, pjisi- 
rašys i)- vėl dirbs.

(Jonai mirusieji
Nežinau, ar pajėgsiu sura

šyti visus Bethleheme mirusius 
lietuvius. Vienus užrašyda\o 
eastonietiš' V. J. Stankus, da
bar Floridoje. Kitus užrašinė 
jo b'. Zavis, o kiti gal tapo 
praleisti. N e r a š y s i u - n ė m i n ė s i i 
nei menesių, nei metų; pažy- 

,mūšiu tik tuos, kuriuos atme
nu. B. Dovidaitis, h’ranas Bė
ru kštis, Jonas Berūkštis, B. 
Betidoravičius, Domicėlė Ma- 
tonienė, Justinas Kumpas, jo 
žmona, Marciunkcvicii s, Rin- 
kūnienė, Mataitienė*, V. Ma
taitis, Petraitis ir jo sūnus, 
Juozas Gudynas, Jokūbas Ma
tonis.

Gal kas žinote daugiau, pa-

Chicago, Ill.
LLD 19-tos kuopos reikalais

l aikas bėga nesulaikomai. 
Jau tuoj ant visokių dokumen
tų priversti būsime rašyti me
tų numerį 1954. šiandien per
žiūrėjau rekordus 19-tos kuo
pos apie narių mokestis.

Labai džiugu, kai pamatai 
rūpestingų narių pasimokėju; 
duokles jau už 1954 melus, i- 
tokių jau yra.

• Bet. nelabai smagu, kai su
randi, jog dar arti 60 nariu 
delsia, nesimoką. O t.e naria 
bei narės visi pasimokčję už 
1952 metus.

Mes turime vilties, kad Iii. 
draugai atsileis su draugija 
Negi duosis suspenduojami.

Ligi šiol turime pasimokejil
siu už šiuos 1953 metus 143 
narius. Labai pageidaujama, 
kad sulygintume pernykšte 
skaitlinę 210.

Senis
VMM *

Iš Bridgeport©
I

ši kolonija yra garsi tuoin. 
kad čia apsigyvenę skaitlinga; 
lietuvių. O tie lietuviai ne visi 
sunkaus .darbo žmones, čia 
mes turime aibes visokių biz
nierių, maisto pardavinėtojų, 
karčiamninkų, drabužių krau- 
uvių, ko tik mums reikalinga

Turime savo kolonijoje ii 
profesionalų, kaip tai gydyto
jų, graborių, advokatų ir ką 
čia juos visus suminėsi.

Naje, o kur jūs rasite tokią 
didelę ir gražią bažnyčią kaip 
Šv. Jurgio bažnyčia? Supran 
lama, labai didelė parapiją, 
daug parapijonų ir apie 7 ku- 
nigčlžai, kurie aptarnauji 
skaitlingą parapijonų kiekį.

Čia ir apšyietos reikalai ne
blogai stovi. 38 metai atgal 
Bridgeporte susitvėrė Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1.9-fa kuo
pa. Ji pralenkė visas kuopas 
šioje ihaiugijoje esančias na
rių kiekiu. Kas metas pasinio- 
ka virš poros šimtų narių ir 
gauna po labai gerą knygą.

Kuopos Nary?

rašykite į dien. Laisvę, f bū
siu dėkingas.

• 41 '*

l‘as mus Bethleheme lapkr.
3 d. rinkimus laimėjo demo
kratai, Turime gerą miesto 
gaspadorių Earl E. Schaffer.

Frank P. Zavis

5 pusl.-Laisve (Liberty) - šešta dienis,

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA. 

Vagiu Balius
Rengia L.D.S. 5 kuopa, jvyks šeš

tadieni. gruodžio-Dec. 5 d., pradžia 
7 ta vai. vakare, Ruha Hali, 414 
Green St.

Gerbiamieji! Kviečiame visus da
lyvauti šiame, taip vadinamame va
giu baliuje. Bus vertingu dovanėliu, 
kurias galėsite nemokamai jsigyti, 
jei niekas jus nepagaus imant. Su- 

, gautam kainuos daikto vertė.
I Bus užkandžiu ir gėrimų, šauni 
• muzika šokiams. Visus kviečiame 
atsilankyti.

Rengimo Komisija. 
229-231)

SUSIRINKIMAI
CLEVELAND, OHIO

LDS 22-ros kuopos metinis susi
rinkimas įvyks trečiadibnj. lapkričio 
(Nov.) 25 d., pradžia 7:30 vakarę, 
LDS Kihibo Svetainėje.

šiame susirinkime išduos ra port a s 
komisija nuo pereito parengimo. 
Taipgi bus aptarimui ir daugiau : 
svarbiu klausimų.

Po susirinkimo bus ir užkandžių. 
Kviečiame visus narius dalyvauti su
brinkime. Ant rytojaus šventė, tai 
nereikės anksti keltis, galėsime čia 
ilgiau pasismaginti.

Kvieslys.
(230-231)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvielos Klubo Narėms. 

Malonėkite ateiti j sekantį Klubo 
susirinkimą, kuris įvyks paskutini 
penktadienį. lapkričio-Nov. 27 dieną. 
Draugės, susirinkite visos, nes turė
sime aptarti Klubo naudai rengiamo 
vakaro reikalą.

K. Čereškicnė. 
(230-232)

Los Angeles, Cal.
Supiltas naujas kapas
Ketvirtadienį, lapkričio 

5, Inglewood kapinėse, tapo 
)alaidotas Juozas A, Babi- 

čius . Jis mirė lapkričio 2’ 
d. Jo kūnas skendėjo gė
lėse, jo artimųjų ir kitų 
atsiųstose, šermenys įvy
ko Cowley ir Casper laido
tuvių įstaigoje, 935 N. Wa
shington Blvd., Los Ange
les.

Pirm išlydėjimo į kapines, 
Juozas Zdanas padainavo 
Torą jausmingų dainų. M. • 
Pūkis ir Vitial Bogdal pa
sakė po atitinkamą kalbą. 
M. Pūkis kapinėse irgi pasa
kė atsisveikinimo kalbą. Į 
amžinasties vietą jį palydė
jo skaitlingas būrys jo arti
mųjų ir draugų.

Sveikas būdamas, jis il
gus metus laikė likerių biz- 

. n į. Mirė vidurių vėžio li- 
i gos nukankintas, išsirgęs 
gerą pusmetį. Šeima darėf 
ką galėjo, kad prailginti 
amžių. Deja, tas jų rūpės-. 
tis nedavė vaisių.

Kaipo asmuo, J. A. Babi
lius buvo pažangus žjno- 
gus. Jis mylėjo dainą. Pats; 
prie choro ir solo dainuoda
vo. Mėgo vaidinti, kada 
laikas leido. Priklausė prie 
pažangių organizacijų.

Paliko moterį Elzbietą, 
du sūnus, marčias ir kituG 
artimus gimines liūdesyje. 
Taipgi paliko nemažai 
draugų... J. E. G.

Viršija pamainos užduotį
PANEVĖŽYS. — Malūno 

Nu. 6 kolektyvas įsipareigojo 
Spalio .šventes garbei išleisti ♦ 
žymų kiekį viršplanines pro
dukcijos, sutaupyti 15 proc. 
tepalų,-5 proc. elektros ener
gijos ir ištisą mėnesį dirbti be 
tec h n jn i ų sustoj i m ų.

K. Kličiųs
Ką jūsų kolonija surengs 

užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

- M
Lapkr.-Nov. 21, 1953
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Juoku vakaras 
jau rytoj

Didžioji Lietuviu Kultūrinio 
Centro iškilme netoli

Primenamo, kad juoku va
karas įvyks jau rytoj, lapkri
čio 22 dieną. Vaidinimas pra
sidės I .30. Vaidins komediją 
“Geriau Vėliau. Negu Nie
kad“, taipgi dialogus “Korni: 
Gydytojas“ ir “Abiem Blo
ga.“

Juoku vakaras bu* Liberti 
Auditorijoje. 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kviečiame visus ateiti ii 
gardžiai pasijuokti.

LDS 46-tos Kuopos 
Komisija.

Mažins patarnavimą 
važiuotėje

Gubernatoriaus Dewey' su 
majoru Impellitteri uždėtas): 
miestui Transit Autoritetas 
pasimojo sumažinti patarna
vimą. Unija prieš tai užpro
testavo. Sako, kad tas suma
žins saugumą ir bus priežas
timi šalinimo iš darbo.

Miesto valdžia nusprendė 
pakviesti talkon teisėją Hart 
Teisėjas pateikė unijai ir au
toritetai pasiūlymus. Bet te 
pasiūlymu neskelbia pirm ga
lutino nutarimo tas pakaitas 
vykdyti. Unija taipgi neturė
sianti tik reikšti savo nepasi
tenkinimą.

Sprendžiant pagal tas draus
mes, stebėtojai sako, kad tie 
pasiūlymai turės būti unijai ii 
linijas vartojančiai publikai 
nemalonūs. Kitaip nestatytu 
unijos ir publikos prieš mėnu
lį lojančio šunies rolėje.

T-as.
i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-6868 

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

£««*****ww>****v*ww 
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. Uh Sl.wl .
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kalnas.

MAX PEIST, Plr. G.
Beceptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL av. i-ttu

Tos gražios ir kilnios lietu
viu Įstaigos metinė šventė jau 
tik už savaitės.

Lietuviu Namo Bendrovės 
šėrininku suvažiavimas Įvyks 
lapkričio 28-tą.

Tuojau po suvažiavimo. Li
berty Auditorijoje Įvyks dali
ninku. svečiu ir visu namo 
priedeliu ban kietas. 1 ji kvie
čiami visi geru pramogų mė
gėjai. Vakarienė bus skani 
ir gausi. Taipgi bus Įdomu 
susitikti garbingos Įstaigos sė- 
rininkus ir svečius iš visos pla
čios apylinkes ir iš toli. Ban- 
k?eto pradžia 6 valandą. Va
karienės kaina $3.

Mes susitiksime su žinomu
lietuvių kilmės rašytoju

Amerikos literatūros padan
gėje paskutiniu laiku vis žy
miau ryškinsi naujas kūrėjas 
rašytojas Phillip Bonosky. ži
nomas dėl savo apysakų ii 
reportažu, kurie tilpo per ei
le metu žurnaluose, jis dabai 
vienų metų bėgyje pasirodė 
su dviem kūriniais: Kordo dar
bininkų organizavimo vado 
B. McKie biografija ir dideliu 
romanui “Ugnies Klonis“.

“Ugnies Klonis“ (Kire Val
ley”) yra knyga apie Pen tį
sy Ivan i jos plieno darbininkų 
ir angliakasių gyvenimą, ir 
dargi lietuvių darbininkų gy
venimą. Tai yra knyga iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo, 
ir po Sinclairio “Raisto“ gal 
tik antra tokia Amerikos li
teratūroje anglu kalboje'.

Rašytojas Bonosky pasirin
ko lietuvius savo tema ne at
sitiktinai, bet natūraliai: jie 
jam geriausiai pažįstami, nes 
jis pats lietuvis, Betuvio imi
granto vaikas, gimęs ir augęs 
lietuvių kolonijoje prie Pitts- 
burgho. Jo tėvas, Baranaus
kas, kuris visą gyvenimą dir
bo plieno liejyklose, .jau miręs. 
Jo motina, kuri savo sūnui per 
liaudies dainas ir pasakas 
Įkvėpė nemažai lietuviškumo, 
tebegyvena Pittsburgho prie
miestyje.

Aišku., kad pažangiai lietu
vių visuomenei būtų įdomu su 
šiuo rašytoju susitikti. Tam 
tikslui L. M. S. Trečioji Ap
skritis ir L. L. D. 185 kuopa 
bendrai rengia Bonoskio suti
kimą —- paskaitą šio mėne
sio 29, sekmadieni. Pats Bo- 
noskis kalbės anie savo kūry
ba ir gyvenimo kelią, bus ne

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS MASINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

2-3; 6 8P.M. ~ ,
By Appoi'ntment 87-20 85th Street
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i PASKAITA IR VAIŠĖS 
»
J Lietuvių kilmės rašytojo, romano apie Amerikos
> lietuviu gyvenimą “Ugnies Klonis“ autoriaus
1 P. BONOSKIO
1 paskaita ir ’susitikimas su pažangia
* Didžiojo N. Y. lietuvių visuomene.»
> • TRUMPA MENINĖ PROGRAMA
J • KITI KALBĖTOJAI
» • VAIŠĖS

• Sekmad,. Lapkričio-Nov. 29
> 3:30 vai. p. p.'
; KULTŪRINIAME CENTRE
> 110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill. N. Y.

I VISI KVIEČIAMI. ĮĖJIMAS LAISVAS
» ......... . __ ____ : - .............................- -....... •........
» Rengia LMS 3 Apskr. K<>n>. Ir LLD 185 Kuo|>a

Banketą rengia Namo Ben
drovės direktoriai ir kviečia 
visus.

Direktoriai patys per ištisus 
metus vakaru vakarus pralei
džia svarstydami Įstaigos rei
kalus susirinkimuose. Jie pa
švenčia dar daugiau laiko vi
sokiausioms namo išlaikymo 
ir priežiūros darbams. Mes, 
kurie nėpris’idedame tos Įstai
gos išlaikymui darbu, būkime 
berd tiek draugiški, sueikime 
nors pasilinksminti sykiu sv. 
direktoriais ?r kitais namo ge
rovių daug dirbančiais žmo- 

j nėmis.
Dalininkas.

formalūs diskusijos. užkan
džiai ir trlimpa meniška pro
grama.

Vifii kultūros mylėtojai tu
rėtų dalyvauti šioje retoje 
pramogoje, pagerbti lietuvių 
kilmės rašytoją, kuris dabar 
stoja greta tokių Amerikos li
teratūros figūrų kaip Kastas, 
ir praleisti popieti malonioje 
atmosferoje.'.

Vieta: Kultūros Centras, 
Rudoji sale. Pradžia trečią 
valandą po pietų.

R.

Turėjo duoti kyšiu 
už kožna laivą

New Yorke vykdomuose tar
dymuose asmenų del raketię- 
rizmo pajūryje, buvo paša ūk
tas Michael Clementi*. Cle
mente yra 'Jenas ‘‘karaliaus“ 
Ryano leitenantų, II. A lokalu 
85(j biznio agentas. . Ji kalti
na, kad jis pirmame liūdyme 
tyrinėtojams melavo.

Prieš Clemente liudijo Da
vie Transportation Co. virši
ninkas Vincent Carpenter. Jis 
tikrino, kad Klemente už 
kožno popieriaus siuntinio iš
krovimą pasiimdavo sau iš jo 
Kyšio $40.. Taipgi prokuroro 
asistentas Slonim tikrina, kad 
jis užrekorduotais Clementes 
pasikalbėjimais telefonu po- 
rodys, jog Clemente kyšiams 
gauti sutarti turėjo.

Du jauni vyrukai East New 
Yorke apipiešė aludę ir pabė
go su $24 0. Juos vijęsis po- 
licistas tikisi vieną iš jų pašo- 

Į vęs.

Susirinkimas taikai jau 
šį sekmadieni

Lietuvių komiteto taikai ir 
kelių kitų tautų bendrai ren
giamasis masinis mitingas tai
kai jau čia pat (rytoj). Lie
tuviai, kurie nesate tą dieną 
užimti kitais būtinais organi
zaciniais reikalais, esate pra
šomi kooperuoti su komitetu.

Prašome dalyvauti. Taipgi 
prašome visus išsigalinčius- tai 
padaryti — nusipirkti įžangoj 
bilietą pas lietuvių komisiją. 
Tuomi pagelbūkite vykdyt: 
darbą už taiką. Iš anksto par
duotais bilietais parodome 
kiek mes, lietuviai, tam žy- 
gini prisidėjome.

Salė randasi prie pat Broad
way. IRT 7th Avė. linijos lo
kaliniu traukiniu iki 66th St. 
stoties. Iš BMT linijų persė
dimas Times Square stotyje 
be ekstra fėro.

Mitingas taikai įvyks jau 
šį sekmadieni, lapkričio 22 
dieną. Vieta: Golden Balroom, 
53 West 66th St., New Yorke, 
įžanga 75c. Programoje Uk- 
rainų Choras, geri kalbėtojai.

Wicks pasitraukė*V ] IV* is valdžios
Senatorius Arthur IL Wicks 

pasitraukė iš Valstijos Sena
to ir daugumos lyderio ii’ gu
bernatoriaus pareigų. Oficia- 
lis rezignacijos dokumentas 
lapo paskelbtas lapkričio 18. 
jau po uždarymo specialės se
si jos.

Sesiją buvo gubernatoriaus 
Dewey šaukta prašalinti 
Wicks’a. Tačiau Senatas to 
klausimo oficialiai nebalsavo. 
Kaip daugumus lyderis, jis vi
są laiką pirinifiinkavo, sesijai 
ir tebebuvo pirmininko kėdė
je sesijai užsibaigus. Tas ro
do, kad senatoriai prikalbėjo 
ji pasitraukti, nekelti prieš 

i Dewey lermo. Tačiau nesu
teikė nei Deweyui progos pa
demonstruoti savo galią.

- Dewey buvo reikalavęs, 
kad Wicks būtų oficialiai at
statydintas sesijos eigoje. Re- 
publikom.! partijos lyderis 
Dean P. Taylor buvęs senato
rius prikalbinęs taip padaryti. 
Bet paskui jie vėl pakeitė 
minti. Iš to spėjama, kad ir 
Wicks turėjo prieš Dewey ir 
tūlus kitus politinio dinamito. 
Dėl to jam nusileido.

Paskyrimas senatoriaus Wal
ter J. Mahoney iš Buffalo 
nauju pavaduotoju, sakoma, 

'taipgi nepatenkina Dewey. 
Dew'ey buvo pasipriešinęs iš
rinkimui Mahoney laikinuoju 
prezidentu 1949 metais ir 
nenorėjo jo dabai*. Mahoney 
kadaise balsavęs prieš Dewz- 
eyaus taksų planą. Dewey 
norėjęs gauti pavaduotoju 

t Hughes, autorių reakcingo 
Hughes-B'rees Įstatymo.

Linksmas Laisvės 
koncertas
• Pirmas dalykas: turime pri
pažinti, kad pati gamta parė
dė ta dieną žibančiais saulės 
spinduliais. Ji papuošė kelią 
visiems, kurie turi didžius 
jausmus ir trokšta išgirsti my
limas lietuviškas skambančia: 
daineles. Tos dainelės savo 
ritmiškai virpančiais balse
liais atgaivina klausovo jaus
mus, sielą. Pajunti puik’i, ma
lonų jausmą. Paliuosuoja min
tį nuo visų sunkenybių.

Padėkime sau, jeigu mes ne
turėtume pažangių lietuvių 
organizuoto kūno, kas būtų? 
Tikrai žmogus ne tik reika
lingos sau apšvietus netektum. 
Sykiu netektum ir pačios 
gamtos malonumo, negalė
tum jos taip Įvertinti, jaja 
džiaugtis.

Nesu praleidęs nei vieno 
Laisvės koncerto. Girdėjau 
skirtingomis melodijomis dai
nų ir dainelių. Betgi praėjiu 
sis Laisvės koncertas man ge
riausia patiko. Kodėl? To- 
dėl, kad daugiausia lietuviš
komis dainelėmis susirinkusi 
publika buvo apdovanota.

Aido Choras, sudėtinai su 
Sietyno Choru, atidarydami 
koncertą sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Vėliau 
tęsėsi lietuviškos dainelės, ku
rios buvo atliktos Įspūdingai 
ir gražiai.

Dar turiu pasakyti, aš čia 
neminėsiu visus programos 
dalyvius. Taip pat nedarysiu 
jokios išvados ar kritikos cho
rams nei* atskiriems daininin
kams. Aš noriu tik pasakyti, 
kokiu laiku buvo atiduoti di
deli ir garsūs aplodismentai. 
Publika atidavė pagarbą kiek
vienam, kurie pasirodė sceno
je. Bet gilių jausmų palieti
mas pasireiškė ne visuomet.

Prim i n tin a, kad jaunuolių 
portorikiečių grupė gražiai 
pašoko ir publikai suteikė Įdo
mią permainą. Bet geriausią 
paaiškinimą menininkų Įverti
nimo suteikia pati publika. 
Kai J. Sabaliauskas ir Ona 
Dirvel.ienė sudainavo duetą, 
pasipylė karštas delnais plo
jimas ir nenustoja, iki vėl iš
stoja dainuoti.

Kodėl dueto dainuotojai ga
vo toki gausingą delnais plo
jimą? Todėl, kad jiedu turė
jo gerai išlavintus gausingus 
balsus. Pr:»e to, tai artistiškas 
ant estrados stovėjimas ir ma
loni gilios meilės išraiška.

Visas koncertas buvo malo
nus, jausmingas. Bot nuo 
'.vorcęsteriečių gavome geriau
sia užbaigą koncerte. Dabar 
lauksime kitų metų ii* iškil
mingo Laisvės 'metinio kon
certo.

Klovainietis.

Su 11 k v e ž i m i o va i r u oto j as 
William Lavick sulaikytas 
teismui po $1,50(1. Jis per 
dvejus metus prisirinkęs 30 
trafiko tikietų ir neatėjo at
siteisti.
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NEW YORK
HECP WANTED FEMALE

NAMŲ RUOfcfcJA
Pagelbėti prie virimo. 1 šeimoj 

Du mokyklos vaikai. Gera alga ir 
nuosavas kambarys ii* vonia. Darba;) 
7 kambarių namuose Long Island.

Ereeport 9-8628.
(230-2321

MOTINAI PAGELBININKR
Motinai tikrai reikia pagelbos. Pui
kūs namai. Nuosavas kambarys. 
Maža alga ir septynių berniukų mei
le.

BA. 4-9604.
(230-232I

NAMŲ DARBININKL
Lengvas Valgių Gaminimas 

Guolis Vietoje
Nors kiek kalbanti angliškai

’ Tel. BO. 3-2448

SLAUGĖ) — R. N.
Dieninėm pareigom. 8 valandų šil
tas. Kreipkitės:

HILLTOP NURSING HOME
179-15 Grand Central P’kway, 

Jamaica
Tel. JAniaica. 6-3575

i230-2361

MALE and FEMALE
REIKALINGI VYRAI ir MOTERYS 

Patyrimas Nereikalingas.
Del lengvaus sustatymų ir drati; 

formavimo darbo. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

AIDS FOR GOOD 
HOUSEK E EPI N G

21 Plandome Rd., Manhasset, L. I. 
Tel. MAnhasset 7-3035

(230-232)

ALP delegacija jiems 
parodė gana gyvybės 

\
American Labor Party de

legacija buvo nuvykusi i Al
bany laike Valstijos Seimelio 
spccialės sesijos. Ji Įvyko lap
kričio 17-18 dienomis. Delega
cijai vadovavo Morris Goldir. 
ir Paul Trilling, New Yurko 
ir Kings apskričių vadai.

Vyriausieji jų pateikti Sei
meliui reikalavimai yra:

Atšaukti 15 centų fėro au
toritetą.

Atšaukti ,15 procentų ron
dos pakėlimo Įstatymą.

Atmesti Brooklyno r^pubii- 
konų viršilos Crews pasiūlymą 
perdalinti Brooklyno politinius 
distriktus. Crews planas at
imtų nuo negrų liaudies atsto
vą valdžioje. Protestams pa
vyko laikinai tą atidėti, Sei
melis išsiskirstė to klausimo 
nebalsavęs.

Delegacija taipgi reikalavo 
tyrinėti pieno trustą, kuris 
nuolat kelia vartotojams, kai
nas, o mažina mokesti farme- 
riams.

Delegacijos veiklus pasiro
dymas iššaukė Seimelio narių 
pastabas, kad ALP

“dar yra gyva ir smarkia; 
spardosi.“

Mat, buvo spėliojimų, būk 
po rinkimų darbiečių partija 
pranyksianti. Mirsianti dėl 
to, kad ji šiuo tarpu negali iš
rinkti valdžion savo kandida
tų.

Carniui neleido kalbėti 
apie Brownellj

Darbininkų vadas George 
Blake Charney buvo gavęs su
tartį kalbėti televizijoje. Te
mą jis pasirinko apie Brow- 
nellio puolimą ant buvusio 
prezidento Trumano.

Lapkričio 18-tą čarniui pra
nešė, kad sutartį atšaukia. 
Pranešė keliomis valandomis 
pirm ėjimo kalbėti.

Liberty Auditorijoje
• Lapkričio 22 dieną, ši sek

madienį Liberty Auditorijos 
restauranas bus atdaras visą 
dieną. Turės gerų lietuviškų 
valgių: namie darytų dešrų, 
kopūstų ir kitko. Kviečiame 
užeiti.

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

6 pu»I.--L«hv8 (Liberty)-Šeštadienis, Lapkr.-Nov. 21, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKĖ:
Patyrusi. Mylinti vaikus. M0 i sa

vaite. prisideda atskiras kambarys 
ir valgis. Visi įrengimai elektriniai. 
Linksma namų atmosfera. Su paliu
dijimais.

Telefoniiokite: Roslyn 8-6769
(228-230)

BEAUTICIAN
Patyrusi — pilnai mokanti. 5 die

nų savaitė. 37 valandos. $50. Nuo
lat. Kreipkitės:

PATSY’S BEAUTY SALON
Glen Head Plaza 

Glen Cove
Tel. Glen Cove 4-2429

((227-231)

MOTINAI PAGELBININKĖ) 
Mokanti Angliškai

Puikūs namai, privatinis rūmas, 
radio - - priimsime dipukę. Turi 
būti labai mylinti vaikus. $100 j mė
nesį. Pakeičiama ketvirtadieniais. 
Sekmadieniais nedirbama. Saukite:

CL. 8-1705
(225-131)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
ir

APVALYMUI MOTERIŠKĖJ
Su patyrimu. 40 valandų, 5 dienų 

savaitė Unijinės privilegijos ir pa
šalpos. Kreipkitės:

Housekeeping Dept, of 
Hotel Croydon

11 E. 85th St., N. Y. C. 
 (230-232).

HELP WANTED MAL£ \ ________________________ •
MECHANIKAS

(Šiek-tiek kalbantis angliškai)
Visokiam mašinšapės darbui. Su 

mažiausia .5 metų patyrimu prie 
floor ir bench assembly darbo. Nuo
lat.

Telefonuokite: SP. 7-3861
(229-232)

DAUGMENISKAI KEPYKLAI 
APVALYTOJAS

Tuojau reikalingas jaunas vedos 
vyras. 5 dienų savaitė (3 P. M. iki 
12:30), už $1.24 j valandų. 45 valan
dų savaitė..

Tel. FLushing 8-7894 
__________________________ C228-230) 

BUSINESS
OPPORTUNITIES

GARAGE & GAS STATION
2 pumpos. Pilnai įrengtas. 8 metų 

lysas. geras biznis apskritus metus. 
Daromas geras pragyvenimas. Sa
vininkas parduoda tik už $1,800 -, ■ 
atsitraukia poilsiui. Tuojau rnaiyk’ 
to savininkų.

Ill Rockaway Bench BlvdA 
Rockaway Park. Tel. BE. 5-8M3

(228-234 >

VALYMUI—KRIAUCTAVIMl’I
Kampinė krautuvė. Bruzganti apy

linkė. Pilnai ir moderniškai įtaisyta. 
Savininkas parduoda su nuostoliu: 
Kaina prieinama. Išvažiuoja iš ša
lies. Ideališka vieta kriaučiui. Gali
ma pasidaryt tinkamų pragyvenimų.

PR. 8-9181
(227-231)

fofFrent
IŠSINUOMOJA KRAUTUVĖMS

Abelnai 1.000 pėdų. Tinkančios del 
visokių rūšių lengvų pramonių. Iš- 
randavojamo visas ar dalimis. Pri
einama randa. Pamatykite.

1679 Southern Blvd., Bronx 
(174th St. Stotis) Tel. C Y. 4-0251 

(229-231)

91 HANSON PL.
L. I. RR ant pirmų lubų forni- 

šiuotas apartmentas, privatinė mau
dynė. visi įrengimai, anglinis pečius, 
suaugusiom, su paliūdijimais. Prie 
visu subways.

Telefonuokite: NI. 5-1658
ST. 3-8184

(229-230)

REAL ESTATE

ATDARI APŽIURftJIMUI
Seštad. ir Sekmad. iki 5 P. M. 
26 Orange Ave., Port Ri< hni<m<l.

TUOJAU UŽIMAMI
Nauji 1 šeimai namai, kartu šu 

gar? ižiais. cemento pamatais, pilnas 
ski/ as. Pirmos lubos koridorius su 
dra užiam šėpomis. Didelis gyvena
ma is kambarys, combination din
ette ir virtuvė, daug moderniškų šė- 
pukių. Antros lubos 3 miegrūmiai, 4 
drabužiam ir 1 baltiniam šėpos: cen- 
tralinė lobe, tiled maudynė ir lašai. 
Žalvariniai vamzdžiai (plumbing). 
Šiltu vandeniu šildymas, aliejinis 
pečius. Perma-stone frontas. Cemen
tuota gatvė, šalygatviai. sewer,mie
sto vanduo, gesas. 5 minučių važia
vimas nuo Port Richmond krautuvių 
centro. Kaina $17.500.

ELOI LeBLANC 
Budavotojas 
GI. 2-8122

(229-231)

FLUSHING
Pilnai atskirtas. 1 šeimos medinis 

namas. 6 rūmų. 2 ištaisyti attic rū
mai. pilnas skiepas. 2 karam gara- 
džius, 1 l/z maudynių. Gražiai apda
rytas kiemas 100x1000 plotas. Leng
vai pertaisoma dviem šeimom. Arti 
mokyklų, krautuvių ir transportaci- 
jos. Kreipkitės tik pirkėjai.

Šaukite:
FL. 8-8584

(229-232)

1380 MERRY A\T- BRONX
Tikras mūrinis, pilnai atskirtas, 2 

šeimom namas. Tik 3 motų senumo. 
Pastatytas ant 1’^ pilnų lotų. Gera 
sekcija, arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Tikras pirkinys už 
labai prieinamų kainų, šaukite sa
vininkų:

UN. 3-8890
(229-235)




