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KRISLAI
Reakcija ir krize. 
Ona Depsienė.

Rašo R. M1ZARA

riSejusĮ sava it g; 
dau Scrantone, d; 
mas 'bomicelos šk

niu. Daugelis 
kad negaluoja

Scrantone kadaise buvo 
gyva lietuviška kolonija. 
Čia gyveno Dr. Jonas šliu-

vamanių ir darbininkų ju
dėjimas buvo tvirtas.

Šiuo metu, tačiau, viskas 
apsnūdęs. Tarpe pažangie
čių nėra beveik jokio kul
tūrinio judėjimo. Neturi 
judėjimo nė tautininkai. 
Lietuviškos parapijos 
dvi: romiška ir tautinė 
kultūrinės veiklos nė 
nėra.

Žmonės skundžiasi, kad

apnuodijo nemažatizmas
žmonių^ Pažangiečius vi- 
saipl^augina.

Reikėtų, tačiau, šį tą da
ryti, veikti. Priemonių vei
klai palaikyti galima suras
ti, tik reikia noro, reikia 
paplanavimo ir susitarimo.
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Beianokrafiai laimi 
Maine rinkimuose

Portland, Me. — Demo
kratai laimėjo Maine rinki
mus, laimėjo jų pačių ne-

natorius ir padidino balsus 
senato ir atstovų buto var
žytinėse.

Pirmu kartu 20 metu bė
gyje demokratas tapo iš
rinktas Maine gubernato
rium. Jis yra Edmund S. 
Muskie, kuris 20,000 balsu 7 7 v
dauguma laimėjo prieš re-

Burton M.
yra tradiciniai skaitoma re- 
publikonų tvirtove, ir repu
blikonai pralaimėjo, nors 
nujautė, kad praras kiek

Republikonai įstengė 
laikyti savo senatines ir at
stovų buto vietas, bet la
bai apkarpytomis daugu
momis. Senatorius Marga
ret Chase Smith vėl išrink
ta, bet tik 41,000 balsų dau
guma. Kongresiniai kan
didatai kai kurie išrinkti 
vien 4,000 balsų dauguma.

Demokratų partijos naci- 
onalė vadovybė 
Maine rinkimai' 
žmonės galutinai 
republikonais ir

pa

sako, kad ! 
rodo, jog

jų paža-Maine republikonais ir jų paža
dais bei Eisenhowerio ad
ministracija.

Vice- - prezidentas Nixo-
l)Vį nas prieš pat rinkimus at- 
Įell sišaukė į Maine balsuoto

jus ragindamas juos “duo
ti republikonams dar di
desnę daugumą, negu bile 
kuomet praeityje.” Jis sa
kė, kad Maine rinkimai tu
ri nacionalę svarba ir tar
naus barometru lapkričio 
rinkimams. Jo pareiškimas, 
dabar sako demokratai, lie
ka galiojantis.

i Maine

Burmos premjeras aplankys 
Kiniją, ragino prie taikos

Rangoonas. — Burmos 
premjeras U Nu gruodžio 
mėnesį išvyks į Kiniją, kur 
viešės kelias dienas. Kvie
timą jam įteikė Kinijos 
premjeras Čou En-lajus, 
kuomet lankėsi Burmoje. 
Pakviestas taipgi Nehru,

riuos senuosius laisvama
nius, raginant juos prisidė-

ku-

Užgulus ant angliakasių 
krizei, Scrantono miestas 
gyventojų skaičiumi, sako
ma, gerokai sumažėjo.

Seni angliakasiai
riems unija moka pensijas, 
seniau gaudavo po $190 mė
nesiui, o dabar tegauna tik ■ 
po $50.

Jei krizė tęsis, tai pensi- i 
jos dar gali būti labiau su
mažintos.

Bloga, bloga!

Senas skrantonietis 
nierius P. Pėstininkas 
šalia miesto farmą. 
skmifežiasi:

—Tik prieš keletą dienų 
sudegė mano daržinė su šie
nu ir kitais daiktais. Di
deli nuostoliai.

Bet Scrantonas 
mingas, kad jo 
gamtos rykštė: 
jo uraganai nei 
Edna, tiek daug 
padarę Naujosiom 
žmonėms!

turi

tuo lai- 
nepalietė j 

nepasiekė i 
Carol nei i 
nuostoliu

V

Bingo!—kataliku parapijos 
staiga lieka visai be bingo

New Yorkas.—Nors bin- 
go lošimas yra nelegalus, 
katalikiškos New Yorko 
parapijos savo salėse ir 
bažnyčių rūsyse nuolat ren
gė to lošimo vakarus. Bet 
šį pirmadienį visi lošimai 
staiga sus'tojo. Arčiau baž
nyčios stovintieji šaltiniai 
aiškino, kad parapijos nu
tarė baigti su bingo, bet iš 
viso buvo aišku, kad spau
dos atidengimai ir policijos 
įsikišimas daug bendro su 
tuom turėjo.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad savaitės pradžio
je tylus ir neoficialus ar
kivyskupijos valdytojo įsa
kymas buvo perduotas vi
soms parapijoms: sulaikyti 
bingo.

Bingo iki šiol davė didelę 
\ dali bažnytiniu ieigų New 
l Yorke.

Ši antradieni iš Burmos 
į Kiniją išvyko delegacija, 
kuriai vadovauja darbo rei
kalu ministras U Rasch id, 
Delegacija Kinijoje praleis 
mėnesi.

Premjeras U Nu tuo tar
pu padarė pareiškimą, kad 
vietoje jėgų blokų pasaulis 
turėtų siekti taikos ir ko
egzistencijos. U Nu save 
skaito socialistu.

Čekoslovakija vėl Įstos Į 
UNESCO, iš kurios išstojo
į UNESCO, iš krioš išstojo 

Praga. — Čekoslovakija 
praneša, kad ji yra vėl pa
sirengusi stoti į Jungtinių 
Tautų Apšvietos, Mokslo ir 
Kultūros Organizaciją 
(UNESCO), iš kurios iš
stojo 1952-rais metais. Tais 
metais UNESCO taipgi ap
leido Vengrija ir Lenkija. 
Lenkija ir Vengrija sugrįžo 
į UNESCO birželio pirmą 
dieną. Tarybų Sąjunga, ku
ri anksčiau nepriklausė 
prie UNESCO, į ją įstojo 
šia vasarą. 

€ L

—Jūs atvykote į šermenis 
pas mus, bet ir pas jus yra 
šermenys...

—Ona Depsienė, — atsa
ko. — šeštadienio Laisvėje 
matėme.

Ona Depsienė — ilgame
tė darbininkų judėjime vei- 
kėjff. Gera laisvietė.

M^no nuoširdi užuojauta 
Klemensui Depsui, Laisvės 
bendradarbiui, ir velionės 
dukrai Albinai!

A tena i. — Graikija ir Ita
lija pasirašė sutartį, pagal 
kuria viena ir kita užti
krins, kad jos mokyklų va
dovėliuose nebus netikslu
mų apie kitą.

Reikalas vyriausiai liečia 
istorijos vadovėlius. Grai
kai dažnai linkę mažinti ro
mėnų rolę pasaulinėje civi
lizacijoje, o italai, kaip ro
mėnų ainiai, dažnai linkę 
mažinti graikų rolę.

Taip, mūsų veikėjai vie
nas po kito traukiasi iš gy

vųjų tarpo, ir tai sunkina 
mūsų organizacijų buitį ir 
spaudos padėtį.

Dėl to tenka dėti juo di
desnių pastangų, kad mir
ties padarytąsias spragas 
mes užtvertume n a u j a i s 
žmonėmis. O jų dar yra ir

Attlee apibūdina Šanchajų: 
švarus, doroviškas miestas

New Yorkas. — Vietinis 
“Times” tęsia Attlee įspū
džių iš Kinijos spausdini
mą. Antradienio laidoje 
tarp kitko jis rašo apie 
Šanchajų. Jis nurodo, kad 
po Čiangu Šanchajus' buvo 
pilnas korupcijos, prostitu
cijos ir nešvaros miestas. 
Moteris vakare jokiu būdu 
negalėjo vieųa pasirodyti 
gatvėse.

Dabar, sako Attlee, mies
tas apvalytas derybiniai ir 
fiziniai: jis švarus, tvar
kingas, o moterys bile ku
riuo laiku vaikšto vienos 
saugios miesto gatvėmis*

pranešimai
Washingtonas. — Colum

bia distrikto ape 1 i a c i j o s 
teismas, antras po aukš
čiausio teismo šalyje, nu
tarė, kai Amerikos Komu-

kartą gintis prieš taip va
dinamos “Subversyvio Vei
kimo Kontrolės Tarybos” 
nutarimą padėti K. ,P. ant 
subversyvio sąrašo.

White Sulphur Springs, 
W. Va. — Rasistai šiame 

į West Virginia miestelyje 
išprovokavo riaušes, kad 
neprileisti negrų į bendras 
su baltais mokyklas. Ra
sistų sukiršinti 430 viduri
nių mokyklų baltų mokinių 
atsisakė atsisėsti su ne
grais tose pačiose klasėse, 
o vėliau rasistiniai mušei
kos grasino, kad jėga išmes 
negrus, kurie drįs pasiro
dyti mokyklose.

Vietiniai pareigūnai, sim
patizuojanti su rasistais, 
tuoj paskelbė, kad segrega
cija turi būti grąžinta.

Washingtonas. — Po de
vynių dienų posėdžiavimo 
senato komisija baigė Mc
Carthy bylos tyrinėjimą. 
Komisija po Watkinso va
dovybe tuojau ėmėsi pri
rengti raportą.

Paskutiniame apklausinė
jime generolas Zwickeris 
iškėlė, kad jam buvo įsaky
ta atleisti iš tarnybos gar
bingai majorą Peressą dar 
prieš tai, kaip McCarthy 
įsimaišė į reikalą.

Londonas. — Edenas ir- 
Adenaueris esą susitarę dėl 
būdų, kaip vėl apginkluoti 
Vakarų Vokietiją.

Detroitas. — 9 UAW-CI0 
(auto darbininkų unijos) 
lokalai pažadėjo pagalbą 
Square D streiki e r i a m s. 
Streikuojantieji priklauso 
prie pažangios UE unijos.
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Uada ssitriuskmti
Komunistę PartijąV

Ar republikonai 
trauks teisman 
ir demokratus?

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio, gene
ralinio prokuroro Brow- 
nellio ir FBI viršininko J. 
Edgar Hooverio pasitari
mai Denveryje buvo pra
vesti, sako stebėtojai, 
lapkričio mėnesio rin
kimams artinantis ir prieš 
pat Maine rinkimus. Nu
tarimas “sutri u š k i n t i ” 
Amerikos komunistų parti-1 
ją, kaip tai išsireiškė Brow- i 
nellis ir Hooveris, buvo pa-1 
darytas tais politiniais su-! 
metimais, sako spauda.

Hooveris po sugrįžimo į

“Pravda” kritikuoja “Times” 
už Prancūzijos apšmeižimą

Maskva. — Laikraštis 
“Pravda” aštriai kritikuoja 
New Yorko “Times” už 
Francūzijos įžeidimą. Po 
to, kaip Francūzijos 
parlamentas atmetė EDC, 
“Times” vedamajame 
straipsnyje sakė, kad 
lamentas neatstovauja 
tos valios.

“Pravda” sako, kad 
“Times”’ išsišokimas
didelis Francūzijos tautinės 
savigarbos įžeidimas, kiši
masis į kito krašto reika
lus. “Times” taip padarė, 
sako “Pravda,” nes prarado 
kantrybę ir buvo piktumo 
apimtas dėl Francūzijos 
parlamento pasielgimo.

pa r- 
tau-

toks

aps 
ka

Britų karinis laivynas
Singapore. — Britų 

riniai laivai saugo savo pre
kybinius laivus, kurie plau
kia iš britų uostų į Kiniją. 
Ypatingai sargyba aštri 
Formozos sąsiauryje. Ka
riniai britų laivai yra pasi
ryžę ginti prekybinius nuo 
čianginių užpuolikų.

21 šalis nori tapti Jungtinių 
Tautų narėmis, bet dar negali

Jungtinės Tautos, N. Y.—- 
Specialus Jungtinių Tautų 
komitetas, kurio uždavinys 
yra tyrinėti naujų aplikan- 
tų reikalus, padarė prane
šimą. Jame sakoma, kad 
padėtis lieka nepakeista, 
nes dar 21 šalis norėtų tap
ti Jungtinių Tautų narė
mis, bet Vakarų-Rytų kon
fliktas tam kliudo.

Vakarų remiamos į Jung
tines Tautas norinčios stoti 
kandidatės yra Jordanas, 
Portugalija, Airija, Italija, 
Austrija, Suomija, Ceilo- 
nas, Pietinė Korėja, Nepa
las, Libija, Japonija, Pieti
nis Vietnamas, Kambodija 
ir Laos.

Rytų remiamos kandida
tės yra Albanija, Vengrija, 
Rumunija, šiaurės Korėja 
Rumunija, Šiaurės Korėja, 
Šiaurės Vietnamas ir Mon-

Kai kurios nepriklausan
čios valstybės nėra narė
mis iki šiol, nes jos kovojo 
Vokietijos pusėje:

Italija, Suomija, Austrija, 
Vengrija, Rumunija, Japo
nija; kitos, nes jos buvo 
neutralūs, kaip tai Airija ir 
Portugalija, o trečios, nes 
jos neseniai susiformavo į 
nepriklausomus vien e t u s, 
kaip Libija,, abi Vietnamo 
dalys. Apie Vietnamą ir 
Korėją nuomonės labiausiai 
pasidalinusios, nes tarybi
nis blokas laikosi nuomo
nės, jog Pietinė Korėja ir 
Pietinis Vietnamas negali 
būti skaitomos savystovio- 
mis valstybėmis.

Kai kas reiškia nuomonę, 
kad Jungtinės Tautos turė
tų urmu priimti visus apli- 
kantus, kad su laiku prie 
Jungtinių Tautų priklausy
tų visos pasaulio valstybės 
be išimties.

kadWashingtona pareiškė, 
dabar bus imtasi priemonių 
“ištrinti komunistinį veiki
mą Amerikoje.” Brownel- 
lis sakydamas p r a k a 1 b ą 
Plymouthe, Mass., ragino 
komunistus “išsilaisvinti iš 
konspiracijos pančių” ir 
“sugrįžti į padorią visuo
menę.”

Jis sakė, kad yra daug 
I komunistų, kurie jaučiasi 
! kalti, bet iki šiol bijojo at- 
' siversti, nes tikėjosi baus
mių už savo ankstyvesnę 
veiklą. Tokiems jis žadėję 
“atleidimą.”

(Nei generalinis prokuro
ras nei FBI viršininkas 
kalbėdami apie konspiraci
ją nenurodė, kaip ta kon
spiracija pasireiškė, kokiuo
se veiksmuose. Vieninte
lė “konspiracija,” kaip nu
rodoma, kuria komunistai 
teismuose apkaltinti, tai 
“konspiracija mokinti ir 
advokatuoti” idėjas. Joks 
komunistas nebuvo teistas 
ir nėra kaltinamas daiktiš
koje konspiracijoje.)

Senatorius,—komunistas
Dayton, Ohio.—FBI agen

tas Arthur C. Strunk tei
gia, kad buvęs Ohio senate

Washingtonas. — “ CIO 
News” sako, kad dar labai 
galimas dalykas, kad netrū
kus prieš rinkimus republi- 
konų administracija ban
dys traukti į teismą eilę 
svarbių demokratų vadų. 
Tarp jų būsią Kongreso na
riai Čhet Holifield, Robert 
Condon ir Cecil R. King, vi- 

| si iš Kalifornijos ir visi da
bar kandidatuojanti.

CIO organo “CIO News” 
bendradarbis Sheltonas sa
ko, kad gavo tikrų žinių, 
republikonai planuoja su
daryti eilę naujų “Harry 
Dexter White rūšies” bylų.

Apie panašius dalykus 
neseniai rašė ir kolumnis-' 
tas Drew Pearsonas.

Kirkendahl buvo komunis- 
tų partijos narys.

ORAS. — Debesuota, 
tus protarpiais.

lie

Pietinio Vietnamo armijos 
vadovas nenori pasitraukti

Saigonas.— Kivirčas tarp 
Pietinio Vietnamo (kurį 
kontroliuoja f r a n c ū z a i) 
premjero ir armijos vado 
Van Hinho dar nebaigtas. 
Premjeras paskelbė, kad ge- 
generolas Hinhas atleistas 
iš pareigų ir jam liepė pa
likti šalį. Jo pareigos buvo 
perduotos karo reikalų mi
nistrui Le Ngoc Chanui.

Gen. Hinhas turėjo ap
leisti premjero įsakymu ša
lį antradienį, išskrendant 
orlaiviu į tremtį Francūzi- 
joje, bet Hinhas pirmadieni 

kad negalės iš- 
jo

EDC neturi mirti!---šaukia 
naciu veteranu suvažiavimas 
šaukia nacių veteranų šuva 

Heidelbergas. — Čia įvy
ko Afrika Korps veteranų 
suvažiavimas (Afrika 
Korps, arba Afrikos Kor
pusas, buvo Hitlerio ka
riuomenė, kuri buvo pa
siųsta kovoti Afrikoje prieš 
britus. To korpuso vadu 
iki jo mirties buvo genero
las Rommelis, ir korpusas 
skaitėsi nacinių karių jėgų 
elitu.)

Suvažiavime kalbėjo anks
čiau kaip karo kriminalis
tas nuteistas maršalas Kes- 
selringas ir generolas 
G rue well, buvęs po Romme- 
lio Afrika Korps komandie- 
rius.

Suvažiavimas praėjo gry
nai nacinėje dvasioje. Visi 
kalbėtojai šaukė, kad “EDC 
neturi mirti,” kad Vokieti
ja turi būti vėl ginkluota.

pareiškė, 
skristi, nes to neleidžia 
sveikata.

Telegramų kaina pakeliama 
New Yorke ant 21 nuošimčio

Albany, N. Y. — Western 
Union telegrafinė kompa
nija gavo leidimą pakelti 
telegramų kainas New 
Yorko- valstijoje ant '21 
procento. Tas kompanijai 
atneš arti milijono ($923,- 
000) daugiau pelno į metus. 
Kompanija sako, kad pra
eitais metais ji net turėjo 
nuostolių New Yorke apie 
milijoną su puse dolerių.

Italija ir Jugoslavija vėl 
nesusitarė Triesto reikalu

Roma. — Italija atsisakė 
pasirašyti galutiną susita
rimą su Jugoslavija dėl 
Triesto, nes, kaip sako ita
lai, jugoslavai paskutinėje 
minutėje padarė naują rei
kalavimą, prašydami sau 
teritorijos ruožą.

Italija nori, kad jeigu ko
kios nors pakaitos būtų da
romos, jos būtų daromos 
keičiant demarkacinę lini
ją, kuri skiria abi Triesto 
zonas. Viena zona valdo 
amerikiečių - anglų karinė 
valdžia, kitą jugoslavai. Bet 
Jugoslavija reikalauja, kad 
tam tikra pakaita būtų pa
daryta rūbežyje tarp ju
goslavų valdomos zonos 
ir pačios Jugoslavijos. 
Jie nori, kad Jugoslavijai 
pastoviai būtų perduotas 
Lazzaretto miestelis. Italai 
sako, kad tas pristumtų Ju
goslavijos rūbežių prie pat 
šviturio, kuris rodo kelią į 
Triesto uostą.

Istanbulas.—-Turkijos pre
zidentas Celal grįžo namo, 
po to, kaip viešėjo dvi sa- 
vaiti Jugoslavijoje.

Denver.—Sekretorius Dul
les, tik grįžęs iš Pacifiko, 
sako, kad kinai komunistai 
negalėtų paimti Formozos 
“prie jokių aplinkybių.”
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CIO UŽ ROOSEVELTA
NEVVYORKIŠKIS CIO SUVAŽIAVIMAS, kuri su-

Kas Ką Rašo ir Sako
RŪSTUS NUOSPRENDIS

Clevelando smetoninė 
Dirva ir vėl sugrįžta-prie 
vainos tarpe VLIKo ir “di
plomatijos šefo.” VLIKo 
įgaliotinį Dr. Karvelį išva
dina “džongleriu.” Dar pri
dėjusi gražiai “lietuviškai” 
skambančius žodžius “bla- 
mazą” ir “parkietą,” Dirva 
užkukuoja: “ Da b a r t i n e 
VLIKo dauguma, kaip iš vi
sa ko matyti, yra pasista
čiusi kitokį uždavinį: Kurs
tyti ir skaldyti lietuvių vi
suomenę ...”

darė virš 1,000 delegatų, griežtai ir vieningai pasisakė j 
už tai, kad šitos valstijos demokratų partijos vadovybė 
atkeistų savo nusistatymą kandidato į valstijos guber
natorius atžvilgiu.

Kaip žinia, New Yorko valstijos demokratų parti
jos organizacijos bosai pasisakė už tai, kad šitos parti
jos kandidatu gubernatoriaus vietai būtų milijonierius 
Harrimanas. Eiliniai nariai demokratai Harrimanui ne
pritaria, — jie sako, demokratoų partijos kandidatu gu
bernatoriaus vietai turėtų būti kongresmanas Franklin 
D. Roosevelt, Jr.

CIO suvažiavimas ši klausima svarstė labai rimtai ir 
nutarė: reikalauti, kad demokratų partijos vadovybė 
.savo nusistatymą atkeistų, kad kandidatu gubernato
riaus vietai turėtu būti Rooseveltas!

Tai reikšmingas pasisakymas,—reikšmingas jis net 
ir tuo atžvilgiu, kad darbo unijos pradeda gyvai domė
tis politiniais klausimais, rinkiminiais klausimais.

Demokratų partijos nominacinis suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 21 d. Ten be abejojimo bus smarkiu ginčų dėl 
kandidato gubernatoriaus vietai. Todėl ir šis CIO suva
žiavimo tartas žodis ten turės didžiulės reikšmės.

Vienas dalykas, tačiau, yra nutarti, entuziastiškai 
nuvažiavime pasisakyti, o kitas dalykas—pravesti šį nu
tarimą gyvenimam Tuo reikalu gerai suvažiavime pa
sakė CIO vice-prezidentas Jacob S. Potofskis, kuris, be
je, yra prezidentas ir Amalgameitų unijos. Jis patarė 
suvažiavimo dalyviams, kad jie kuogreičįausiai mestųsi 
darban, kad jie eitų į demokratų partijos klubus, kalbė
tųsi su veikėjais ir akstintų juos Pasisakyti už Frank
lin D. Roosevelto kandidatūra!

Laiko iki-demokratų partijos nominaciniam suva
žiavimui beliko visiškai nedaug, todėl tie, kurie stoja 
už kongresmano Roosevelto kandidatūrą, privalo smar
kiai dirbti, veikti.

I.JZYUJ IIv JUjIOJCjIN utį VV JULVIO 
Į RAUDONŲJŲ GLOBĖJAS

K. S. Karpius esąs įsiti
kinęs arba įtikintas, kad 
mūsų prezidentas Baltuo
siuose Rūmuose sėdi apsi- 
statęs gryniausio kraujo 

• raudonaisiais. Jam jau be
veik visi republikonai yra 
tapę raudonųjų globotojais.

Karpius rašo:
“Respublikonai, vietoje 

kovoję su komunistais, bu
vo surengę begėdišką per- 

rio, komunistų veiklą tyri
nėjančio senatoriaus Mc
Carthy. Administracijai ir 
jos užkulisiniams patarė
jams, kurių pasirodo Bal
tuosiuose Rūmuose pilna, 
kaip rašo respublikonus re- 
miąs politinis žurnalo leidė
jas - redaktorius David 
Lawrence, McCarthy pa
sidarė nepakenčiamas. Law
rence sako, Baltųjų Rūmų 
•liberalų’ gauja tiesiog lai
ko prezidentą savo įtakoje. 
Liberalai dabar Amerikoje 
žinomi kaip Sovietų drau
gai, pusraudoniai ir net 
raudoni. Tarp jų preziden
tą įtaigoja ir jau minėtas 
prezidento brolis.” >

ŠIEMET DEMOKRATAMS yra auksine proga lai
mėti New Yorko valstijoje gubernatoriaus rinkimus, tik 
reikia pastatyti gerus kandidatus,—tokius, kuriems pri
tartų organizuoti darbininkai. Dewev šiemet nekandi- 
datuoja; republikonai turi parinkę savo kandidatu sena
torių įves, neva liberalų. Jei demokratai pastatys savo 
kandidatu kongresmaną Roosevelta, tai, be abejojimo, 
jis ir bus išrinktas.

Dėl .to tenka dėti visos pastangos, kad demokratų 
suvažiavimas nominuotų savo kandidatu gubernatoriaus 
vietai kongresmaną Roosevelta, o ne Harrimaną!

Bal-

TAIKOS ŠALININKAI BUDI
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Vienoje posėdžiauja Pa- 

saulinės Taikos Tarybos nariai. Šios Tarybos pirminin
ku yra žymus mokslininkas Frederick Joliot-Curie.

Taryba svarsto, kokių priemonių taikos šalininkai 
dabar turi imtis taikai užtikrinti Europoje ir Azijoje. 
Po to, kai Francūzija atmetė EDC, taikos šalininkams 
susilarė naujos problemos, reikalingos naujų priemonių 
ir didesnių pastangų, kad karo šalininkai negalėtų kito 
kokio “trikso” sugalvoti ir jį pravesti.

Pasaulinė Taikos Taryba, atsiminkime, atstovauja 
šimtus milijonų pasaulio žmonių, trokštančių taikos. Dėl 
to jos balsas yra svarus.

Žiūrėsime, ką šis trijų dienų posėdžiavimas nutars.

AR LEIS ĮVYKTI RINKIMAMS?
PO TO, KAI NUSIŽUDĖ Brazilijos prezidentas 

Vargas, toje šalyje judėjimas virte verda.
Vargaso įpėdinis, prezidentas Cafe, imasi žiaurių 

priemonių savo oponentams varžyti. Dėl to pravedami 
areštai, — areštuojamieji apskelbiami, žinoma, komu
nistais. Bet visa tai liaudies valios nepalaužia.

Tarp kitko, Sao Paulo mieste rugsėjo 2 dieną bu
vo pravestas generalinis darbininkų streikas, kuriame 
dalyvavo apie 800,000 darbininkų! Ir streikas įvyko ne
žiūrint visokiu valdžios grąsinimų ir teroro!

Spalio 3 d. Brazilijoje turėtų įvykti rinkimai, tu
rėtų būti išrinkti visi žemesniojo šalies Kongreso buto 
nariai, trečdalis senatorių ir vienuolikos provincijų gu
bernatoriai.

Kai kurie mano, kad prezidento Cafe valdžia ban
dys neprileisti šitų rinkimų, kad ji juos “nukels ant 
toliau.” Prieš tai dabar Brazilijos liaudis griežtai pasi
sako įvairiuose sambūriuose, mitinguose. Šituos mi
tingus valdžia puola, kalbėtojus areštuoja.

Jeigu prezidentas Cafe nepaklausys liaudies balso, 
jei rinkimams įvykti neleis, tai jis dar labiau nustatys 
žmones prieš save. •

MELAS BE GALO 
IR RIBŲ

Kanadiškis Liaudies 
sas (rugsėjo 10 d.) vedama
jame kreipia dėmesį į di
džiulį melą, šinkavojamą 
pasaulyje lietuvių tautos 
priešų. Išvedžiojimus pare
mia ištraukomis iš smeto
ninės “Eltos” ir Brooklyno 
pranciškonų Darbininko.

Ne tik Darbininke, bet 
visuose lietuvių reakciniuo
se laikraščiuose tilpo sme
toninės “Eltos” aprokavi- 
mas, kiek iš Lietuvos buvę 
išvežta ir Sibiran išsiųsta 
žmonių iš Lietuvos. “Elta” 
tiesiog tvirtina:
“Praktiškai gi tenka skai

tyti, kad per tą laiką iš
tremta ir suimta 250,000 - 
270,000 lietuviu.”

Pranciškonų Darbininkui 
šita skaitlinė per maža, ji 
taipgi prieštaraujanti pir
ui e s n i e m s “įrodymams.” 
Darbininkas rašo:

“Eltos informacijos yra 
oficialus VLIKo leidinys. 
Pats VLIKas taip pat ofi
cialiame me m o r a n d ii m e 
Jungtinių Tautų gen. se
kretoriui Trygve Lie Ii949 
spalių 10 nurodė, kad iki 
1949 lietuvių aukos sovietų 
okupacijoje siekia 520,000; 
kitų metų lapkričio 15 raš
te Jungtinių Tautų penkto
sios sesijos pir m i n i n k u i 
Nasrolla Entezam vėl nuro
do ‘pusę milijono.’ O dabar 
tos pačios įstaigos organas 
jau kalba apie per pus ma
žesnį skaičių.”

“Elta” ir VLIKas, aišku, 
pamiršo, kokį išmislą pir
miau svietui buvo paskelbę.

Matote, skirtumas pusėti
nai didelis, — labai didelis', 
tarpe 1949 metų ir 1954 m. 
skaitlinių. 1954 metais be
liko tiktai pusė tiek, kiek 
buvo 1949 metais. Per pen-

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugsėjo (Sept.) 15, 1954 ketą metų susitraukė ant | mirti.

MOTERŲ KAMPELIS
Nau j ovinė moters išvaizda
Kuomi, kaip ta naujovinė 

išvaizda atsiekiama? Gal 
naujais kailiniais? O gal 
nauja šukuosena, moderniš
ka skrybėle ar karieliais?

Į mano rankas patekusi 
unijisčių moterų išleista 
brošiūrai te The New Look 
sako, jog nei vienas iš tų 
dalykų. Tai kas ‘gi?

Brošiūraitė (daugumoje, 
paveiksluose) pavaizduoja, 
kaip moterys nuo ilgų 
“padorių” maudymosi kos
tiumų, rankomis drabužių 
plovimo, grindų šiūravimo 
ir nuo “moters vieta prie 
pečiaus” filosofijos perėjo į 
tą naująjį “look.”

Naujajai išvaizdai įgyti 
prisidėjo moterų įgijimas 
teisės balsuoti. Turinčioms 
balsą moterims politikieriai 
distriktuose, įstatymų lei
dėjai ir visi padarė nuolai
dų. Joms pavyko gauti tei
sę dirbti daugelyje, amatų 
ir profesijų, geriau uždirb
ti. Gi didesnis išteklius šei
moje teikia galimybę gy
venti geresniuose moder
niškuose namuose, įsigyti 
darbui palengvinti įrankių, 
o kai kuriuos sunkius dar
bus iš namų atiduoti tuomi 
užsiimančioms įstai g o m s . 
Moteriai-motinai likosi dau
giau laiko praleisti su vai
kais, dalyvauti pasilinksmi
nimuose, užsiimti savišvie
ta, veikimu.

Tolimesnis gyvenimo ge
rėjimas ar blogėjimas pri
klausys nuo to, ką liaudis, 
ypačiai darbo žmonės, pa
statys Kongrese, valstijų ir 
miestų valdžiose. Ypatin
gai nuo ‘to? priklauso gero
vė mūsų jaunimo ir priau
gančios gentkartės. Gi tuo
mi už visus daugiau turė
tų susirūpinti moteris iri 
motina.

The New Look neagituo
ja nei už vieną kurią par
tiją. Neigi pasiūlo atskirų 
kandidatų. Ragina susido
mėti rinkimų nuostatais sa
vo valstijai ir miestui. Sti
priai pataria pažinti kandi
datus pagal jų darbus vi
suomenės gerovei ar blogo- 
vei ir rinkti juos pagal nau
dingumą sau ir savo šeimai.

Svarbiausia,' sako brošiū
raitė, kad kiekviena mote
ris užsiregistruotų balsuo
ti, kur tokia registracija 
reikalinga, ir kad dalyvau
tų balsavimuose. Pažymi, 
kad Amerikoje yra milijo
nas ir pusė daugiau mote
rų balsuotojų, negu vyrų. 
Dėl to moterys neša didės- ( 
nę atsakomybę už tai, jei
gu valdžia netarnauja vi
suomenės gerovei. Gi praė
jusiuose prezidentin i u o s e 
rinkimuose nebalsavo ketu
ri iš kiekvienų dešimties 
turėjusių teisę balsuoti pi
liečiu.

Brošiūraitė (anglų kalbo
je) gaunama CIO politinės 
veiklos komitete (CIO- 
PAC), 718 Jackson Place, 
N. W., Washington 6, D. C. 
Kaina nepažymėta. Daleis- 
tina, kad nusiuntus sau 
adresuotą voką su tricenti- 

atsiustu ir be mokesties.4- K. * * *
CIO moterys nesnaudžia.

jos jau senokai pradėjo 

pusės. Dar už penkerių me
tų, tuo pačiu tempu einant, 
“išvežtų ir suimtų” pasi
liks tik koks šimtelis tūks
tančių. O dar vėliau išnyks 
visai. Turės išnykti, nes 
melas anksčiau ar vėliau

ryžtingai darbuotis, kad į 
Kongresą patektų darbinin
kams prielankesni žmonės, 
negu dabar yra. Jų pirmo
ji konferencija šiemetinių 
rinkimų reikalais įvyko 
Washingtone sausio mėne
sį, o atskirose valstijose 
įvykdė jau virš 20. Gi iš 
konferencijų jų darbas ša
kojasi į atskirus miestus, 
miestų sritis ir net į pri
vatinius namus.

Pagirtiname darbe s u 
unijistėmis kooperuoja ir 
nepriklausančios unijose/

“Subversyvūs” buvę 
praėjusiu šimtmečiu 
amerikonai

ir

Daug suklystų ir perdaug 
garbingo sau plojimo per 
petį suteiktų tas, kas ma
nytų, kad tiktai šio šimtme
čio amerikonai tapome 
“subversyvumo” išradėjais. 
Mažiau dirbti, daugiau už
dirbti ir laisvai gyventi no
rėjo ir praėjusių šimtmečių 
amerikonai. Jie kovojo už 
tuos pagerinimus. Tai ro
do ir sekamos išpašos iš 
praėjusių šimtmečių raštų, 
pakartotų darbininkų spau
doje Labor Day proga.

Vienoje vietoje randame, 
kad Naujosios Anglijos ver
pėjos ir audėjos jau prieš 
90 metų turėjo savo laik
raštuką The Factory Girl. 
Leidinyje 1843 metų sausio 
15-tą štai kaip jos aiškina 
tūlų žodžių reikšmę, ją pri
taikant savo darbo sąlygo
se:

“Overseer”-prižiūrovas— 
vergiškas įrankis agento 
rankose; toks, kuris pasi
naudotų žemiausiais, pik
čiausiais, daugiausia šliau
žiojančiais būdais patenki
nimui savo pono ir pripil
dymui beširdės ko r po raci
jos karmonų.

“Operative” - operatorė— 
fabrike dirbantis asmuo, 
kuri uždirba tris kartus 
daugiau, negu ji gauna už- 
mokesties.

“Contemptible” — šlykš
tuolis prižiūrovas, kuris 
klausia merginos apie jos 
religinius sentimentus, kai 
jinai kreipiasi į jį prašyti 
darbo.

M: *

Streikas už $6 algą
Pirmasis tikrai žinomas 

amerikonų | streikas įvykęs 
1786 metais, Philadelphijo
je. Jį paskelbė spaustuvi
ninkai, reikalaudami $6 sa
vaitinės algos. Jie laimėjo.

Aišku, “subversyvu- 
Pateisindamas k niau

ju

Užrašai rodo, kad 1820 
m. apie pusė darbininkų ša- 
pose buvo 9-10 metų ber
niukai ir mergaitės. Jie dir
bo . 12-13 valandų, uždirbo 
33 iki 76 centų per savaitę.

+ ❖ * *
Kas iššaukė New Yorko 

kriaučių streiką 1847 me
tais?
mas.” 
čius dėl to “suokalbio 
vadas sakė:

“Varganas reikalas ir ne- 
datekliai p r i v e r t ė m u s 
streikuoti. Mes dirbome nuo 
6 ryto iki 9 vakaro, o vis
kas, ką mes galėjome už
dirbti, tik $4 iki $5 per sa
vaitę.”

Tų laikų kriaučių laimė 
tiktai tame, kad bosai ir jų 
tarnai valdžioje negalėjo
darbininkų kaltinti gavime. blogesniu, negu 
Įsakų iš Maskvos. į turime.

rug-

Apie grąžintojas, 
groži ir gražiuoliu 
rinkimo kontestus

Paskutinę savaitę 
piūčio mėnesio puošniame 
Statler Hotel, New Yorke, 
įvyko grožio ekspertų, sa- 
lionų savininkų ir kosmeti
kų bei gražinimui įrankių 
gamintojų konvencija.

Per keletą dienų viešbu
čio erdviose salėse buvo 
vykdomos prelekcijos apie 
naujoves tose srityse: kas 
naujo atrasta, pagerinta, o 
kas atmesta. Žmogaus gra
žinimo srityje, kaip ir vi
same kitame, padėtis nesto
vi vietoje, progresuoja.

Tarpe visiems bendrųjų 
teoretinių ir informacinių 
lekcijų, grąžintojos - gra

in vyrų) 
lekcijos į 

parodos

dalyvavo

žintojai (randasi 
skubina iš vienos 
kitą, nuo vienos 
prie kitos.

Konvencijoje
lietuvaitės grąžintojos sese
rys Bronė ir Viktorija Zmi- 
traitės iš Johnson City, N. 
Y. Ar buvo daugiau lietu
vių, neteko patirti. Tarpe 
tūkstančių dalyvių susitikti 
pažįstamą nesusitarus vie
tos ir laiko iš anksto, tai 
kaip ieškoti adatos šieno 
vežime.

Seserys Zmitraitės turi 
nuosavą grožio salioną sa
vo namuose, 56 Brown St. 
Jos daugiausia u ž s i i m a 
plaukų garbiniavimu, sti
liaus pritaikymu ir kitais į 
plaukų grožio sritį įeinan
čiais darbais. Stengdamo- 
sios parvežti savo klien
tėms visą, ką toji konvenci
ja galėjo suteikti, viešnios 
sakėsi mažai didmiestyje 
gyvenančių draugų susitik
ti galėjo, nes per dienas ir 
dalį vakaro atidirbus lek
cijose išvykoms nelieka lai
ko. ' 
sus kada nors kita proga, 
atvykus vien pasilinksmini
mui.

Prižadėjo atlankyti vi- j liąms.

* * *•.

Kaip moderniški grąžin
tojai žiūri į savo užsiėmi
mą? Natūraliai, tikroviš
kai. Jie neskaito padoru
mu ar nepadorumu storiau 
ar ploniau uždėjimą 
veido dažų, vienaip 
taip sušukavimą ar 
žymą plaukų. Neigi 
specifiška‘kokia lyg 
ra pritaikymą dažų 
prigimties bruožus, 
yra tam, kad su jais galė
tum ir prigimtą vaizdą pa
gerinti ar pakeisti pagal 
reikalą.

Svarba tame, kad asmuo 
būtų patenkintas 
vaizda, linksmas, 
ir visiems aplink 
giau.

ant 
ar ki- 
nuda- 
skaito 
ir do-

Dažai

savo iš- 
o tuomet 
jį sma-

* * *
Rinkimai gražuolių dau

gelyje mūsų šalies vietų 
pradeda išvirsti į cirką. 
Štai renkant Connecticut 
gražuolę atsirado dvi. 
Kaip? Mergaičių grožiu 
pasinaudojant, dvi skirtin
gos įstaigos sumanė eiti į 
rinkėjų biznį. O kai atsi
rado dvi išrinktosios, abiem 
mergaitėm buvo nemalonu
mas. Viena ir kita nori 
į galutinus Miss America 
rinkimus Atlantic City, bet 
išstatoma tiktai ta, kuri tu- i 
ri galingesnių užtarė j ų, 
nors tokiu atveju reikėjo 
statyti abi.

Vieningumu ir kovingu
mu anų laikų darbo žmo
nės iškovojo sau ir mums 
trumpesnes darbo valandas, 
ž m o n i š k esnį atlyginimą. 
Skriaudą darytume sau ir 
istorija pastatytų mus gė
dingoje vietoje, jeigu gy
venimą paliktume ateičiai 

šiandiena v

Atmestoji mergaitė išsto
jo pikietuoti mergaičių pa
rodos rengėjus, kaip" ne
draugingus jai.

Aišku, jog ir tos Jta pri
leistų atstovauti valstijas, 
Kanadą ir Amerikos valdo
mas salas nėra visuotino
mis tų valstijų atstovėmis 
konteste. Liaudies dukterų 
daugumai niekas nei nepa
siūlė į kontestą stoti. ] 
kontestą stojo tik tos, ku
rias pasiūlė pažįstantieji 
įtakingi asmenys. Tiesa, 
kad jos visos gražios. Gal 
gražesnių nebūtų atradę, 
jei ir visa liaudis dalyvau
tų rinkimuose. Tačiau fak
tas liekasi, kad dauguma jų 
atstovauja tik mažytį 
žiupsnelį tų masių, kurios 
randasi jų atstovaujamoje 
valstijoje.

Gal būt artimiausiais ti
kriesiems rinkimams yra 
kolegijų karalienių ^rinki- 

j mai, guriuose dalyvauja 
patys studentai. D-ė

Šaltainės lašeliai
Anglų karalius Charles I- 

masis, išgirdęs apie nuo
stabų šaltą skanumyną, nu
sprendęs, kad ir jo karališ
kas skonis yra to vertas. 
Jis pasisamdęs francūzą vi
rėją, kuris tik jam vienam 
šaltainę darė. Kai virėjas 
paseno, norėjo pasitraukti 
iš darbo, Charles jam davęs 
gerą pensiją, su sąlyga, kad 
jis niekam kitam neišduotų 
“valstybinio sekreto”—šal
tainės recepto. Tačiau bis- 
kis po biskio sekretas tapo 
nebe sekretu.

# lt: J»:

Galų gale, atvykę Ameri
kon kolonistai pradėjo ga
minti šaltainę ir ne kara-

5

Senovės užrašuose randa- 
■ me, kad amerikonai šaltai- 
! ne vaišino svečius jau pra- 
i džioje 18-jo šimtmečio. Ma- 
; rylando g u b e rnatoriaus 
Bladen svečiui šaltainė taip 

! pasiskonėjo, jog jis rašė sa
vo draugui: “tarpe kitų re
tenybių,” iš kurių tuomet 
buvę padaryti pietūs, buvę 
ir “labai geros šaltainės, 
kuri, su žemuogėmis ir pie
nu, labai skaniai valgosi.”

^Today’s Pattern

14’/’—24/29399 ir*

Pattern O.'/'* (rcr shorter, fuller! 
Jflrurcs): Hc’i c.t 14%, 16%.{ 
:15£, SO’/ž, 22%, 24%. Size If % 
takes yards 39-inch/ ' , "

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos <nume- 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
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Lietuvos Sūnus —Išeivis
!==»----- Rašo SUSNINKŲ JURGIS-----

w (Tąsa)
Bet už penkiolikos minučių grįžo tas 

molderis, ir dargi ne vienas, o su kitu 
vyru, tiesiog milžinu, beveik 7 pėdų 
aukščio. Jurgis jam buvo perstatytas:

—Šitas vyras lietuvis. Jis yra vyriau
sias mūsų unijos komiteto....

Milžinas paspaudė šiltai Jurgio ran
ką ir paklausė:

—Ar tu manai, kad mes ką nors at
siektume, j-eigu visas šitas šonas ir išei
tų į streiką?

Jurgis su įsitikinimu atsakė, kad taip, 
žinoma.

—O ką alperiai kalba apie streiką?
—Alperiai pasirengę. Ir jei tik molde- 

riai, liejikai ir kiti išeis, jie eis kartu, ir 
mes laimėsime,—laimėjimas bus užti
krintas.

Ilgokai dar visi trys kalbėjosi. Jurgis . 
aiškino, kaip jis supranta kompanijos 
taktiką: tai ji šitam fabriko šonui žada 
pakmi algas, kad neprisileisti viso fa
briko darbininkų vieningumo. Streikai 
jau ^iina ir kituose fabrikuose, aiškino 
jis, ir todėl kompanija tokia sukalbama. 
Bet ji taptų dar sukalbamesnė, jeigu už- 
streikuotų dar nestreikuojantieji šio fa
briko darbininkai.

Kai Jurgis baigė savo argumentus, 
milžinas jam stipriai paspaudė dešinę 
sakydamas;

—Pasimatysime rytoj.
Kitą dieną Jurgis, kad ir dar visai 

naujas fabrike, jau maišėsi tarp darbi
ninkų, mezgė naujų pažinčių ir visur 
skleidė mintį, kad būtinai reikia išeiti į 
solidarumo streiką. Taip praėjo dar trys 
dienos. Bet kaip atėjo pirmadienį, tai 
vos'neapalpo iš džiaugsmo: liejikai vie
toje prie mašinų radosi departmento vi
duryje, kur laikė susirinkimą. Jie tarė
si: eiti ar neiti į streiką?

Jurgis prisiartino prie milžino, komi
teto nario:

—Ar jau visi išeina į streiką?
—Beveik visi plieno liejikai išskiriant 

kelius, atsakė milžinas, bet jie turės eiti...
Už ^pusvalandžio visas mitingas buvo 

baigtas. Milžinas priėjęs prie Jurgio sa
kė:

—Žinai ką Jurgi, pasakyk keletą žo
džių...

Jurgiui tik to ir reikėjo. Užsikopė ant 
varstoto jis ir čia, pirmu kartu savo gy
venime, tas Lietuvos laukų sūnus būriui 
darbo žmonių sakė agitatorišką prakal- 
bėlę. Jis lyg pats nejautė, kaip žodžiai 
sklydo iš jo burnos, pynėsi, aidėjo dirb
tuvės tyloje—

...Mieli broliai, draugai liejikai ir al
periai, mes dabar turime auksinę progą 
laimėti aukštesnes algas, trumpesnes 
darbo valandas, jei tik išeisime į solida
rumo streiką su draugais kitoje fabriko 
dalyje... Mes jau ne vieni! Jau vienas po 
kito į streiką išeina kiti fabrikai. Gal 
kai kas jūsų nežino, kad iš kitur atvykę 
organizatoriai yra pasirengę išvesti dar
bininkus į visuotiną streiką. Būkime vie
ningi, draugai! Visi iki vieno į solidaru
mai streiką!

Pasigirdo plojimai, valio, bet per patį 
įkarštį pasirodė ir vyriausias superin
tendentas. Jis paprašė balso ir pranešė:

—Liejyklai nereikia streikuoti. Ir pa
tieks sąlygas. Bet jos buvo vieningai bal- 
saw/nu atmestos.

Bandydamas skaldyti jėgas superin
tendentas kreipėsi į alperius:

“Tegul molderiai streikuoja, o jūs li
kite dirbti. Mes jus išmokinsime dirbti 
ir jų darbą, ir jūs liksite ant visados jų 
vietose.”

Jurgis įnirto dėl tokios gudrios boso 
taktikos. Sekundžių bėgyje jis jau vėl 
buvo užsikopęs ant ko tai ir garsiai kal
bėjo:

—Jokios kalbos negali būti! Mes, al
periai, neliksime skebauti, kai plieno lie
jikai išeina į streiką. O šitas pasiūlymas, 
kad iš mūsų padarys liejikus yra tik ap
gaulė, nesąmonė. Tai gudrios laputės 
saldūs žodeliai, tai jos išsisukinėjimas, 
kai ją užklumpa vilkas!

Jis baigė kalbėti ir dirbtuvėj pasigir
do šauksmai: gana ginčų,—į gatvę! Ir 
sti entuziazmu visi juokaudami ir lyg 
jausdami, kad jų vienybėje glūdi raktas 
į j^rgalę, per atviras duris liejosi lau
kan. , i,

Visi streikieriai tada susirinko į sve
tainę, kuri radosi netoli fabriko,—toje 
svetainėje, kur unijistai paprastai kas

mėnesį atlaikydavo savo susirinkimus.
Kai streiko komiteto pirmininkas pa

prašė ramybės ir visi pagaliau nusira
mino, Jurgio draugas Walteris atsikrei
pė į susirinkusius. Jis ragino visus, ku
rie dar nepriklauso unijai, prie jos pri
sidėti. Jis sakė:

“Draugai, jei dar nepriklausote prie 
unijos, prisirašykite, o kurie nenorite 
prisirašyti, aš turėsiu gražiai paprašyti 
apleisti svetainę ir sykiu darbą...”

. Bet tokių neatsirado,— prisirašė visi, 
kurie dar nebuvo nariais.

Po to komiteto pirmininkas pakvietė 
Jurgį dar kartą pakalbėti. Ir čia jau 
Jurgis kalbėjo nuo tikros tribūnos. Jur
gis pradėjo vaizduoti susirinkusiems, 
kas dedasi tame industriniame mieste
lyje: '

“Dabar jau pribrendo momentas strei
ką laimėti ir mes laimėsime. Organiza
toriai dabar veikia visur, sako prakalbas 
ne tik svetainėse ir fabrikuose, bet ir 
prie vartų! Jie važinėja po miestą, kal
ba tiesiog nuo automobilių! Vieningas 
streikas laimės dabar, nes savininkai tu
ri daug užsakymų, nes jie nenori pra
rasti pelnų. Laikykimės gerai, drau
gai, neeikime nė vienas streiklaužiauti! 
Laimėsime trumpesnes valandas! Lai
mėsime geresnes darbo sąlygas! Kom
panijos bus priverstos pasiduoti. Mūsų 
vienybėje .galybė!”

Kai susirinkimas pasibaigė, Jurgis 
priėjo prie Walterio. Jam buvo nepa
prastai malonu susitikti šioje vietoje su 
šiuo draugu, su kuriuo jis tik kelios die
nos atgal kalbėjosi teoretiniai apie kovas 
ir streikus ir su kuriuo jis dabar kovojo 
petis petin praktikoje... Jie spaudė viens 
kito ranką šiltai, ir Jurgis jį pakvietei 
restauraną kartu pavalgyti vakarienę ir 
pasikalbėti.

Ir ten Jurgio paklaustas, kuo jis užsi
ima, kaip verčiasi, Walteris davė atsa
kymą:

— Kaip šiandien matai, drauguti, taip 
visada, — dirbu savo numylėtą darbą, o 
jis yra organizuoti neorganizuotus dar
bininkus į tvirtas unijas. Tai mano spe
cialybė, tai mano darbas, tai mano ama- 
tas. ..imMINI1

Jis tęsė:
— Ir man taipgi labai malonu maty

ti, drauguti, kad pats darbuojiesi ta pa
čia linkme... Gerai, gerai, drauguti, ge
rai, kad dalyvaujate šiame garbingame 
darbe. Tik kuomet visi darbo žmonės 
bus suorganizuoti į darbo unijas, tada 
jiems bus lengvesnis gyvenimas. Tada 
visi turės daugiau laiko mokytis, lavin
tis, tobulinti protą. O kai bus labiau 
apsišvietę, taipgi žinos geriau kaip savo 
sveikatą palaikyti, kaip ilgiau gyventi... 
Taip, mes kovojame už geresnį gyveni
mą ir nenustosime kovoję iki tikslas bus 
pasiektas.

— O kaip jūs, drauguti, manote, ar 
išsilaikys unijos šiame mieste? Jos taip 
neseniai susiorganizavo, ar jos jau turi 
tvirtą pamatą?

Jurgio klausimas privertė Walter) ge
rai pagalvoti. Buvo aišku, kad jis nenori 
atsakyti gerai neapgalvojęs, neatsako
mi nga i, skubotai. Po gerokos pauzos jis 
sakė:

—Į šitą klausimą ne taip jau lengva 
atsakyti. Tai priklauso nuo pačių darbi
ninkų. Jei nariai bus aktyvūs, lankys su
sirinkimus, mokės gerai savo duokles, 
nepasiduos ardytojams, sabotuotojams, 
parsidavėliams, tai unijos gyvuos. Bet 
jeigu bus parodyta silpnumo žymių, jei 
nebus pakankamai ūpo ir veikimo, jei 
nariai liks pasyvūs, tai fabrikantai jau 
mokės padaryti savotiškas išvadas, pra
dės bandyti unijas visai išardyti. Jie 
tam negailės pinigų nei pastangų. Kur 
galės, jie vadus papirkinės, ir tokių vi
suomet atsiranda. O kur negalės papir
kinėti, tai bandys sunaikinti, suf rėmuos 
ištikimus darbininkų vadus, apšauks ša
lies išdavikais, bandys įkišti į kalėjimus. 
Tai jau senas ir išbandytas jų būdas....

Walteris nutilo valandėlei, lyg galvo
damas apie pavyzdžius, ir tęsė:

—Ar žinai, kas atsitiko su Tom Moo
ney? Taip, tai buvo senokai Californijo
je. Su tokia taktika bosai bandys unijas 
išdraskyti, -likviduoti. Ir jei darbinin
kai nesilaikys, jie jas likviduos ant dau
gelio metų.

Jurgis dar norėjo žinoti, ar ilgai tęsis 
fabrike streikas.

(Bus daugiau)

a

SCRANTON, PA

MIRUS

Domicėlei Šlekaitienei

Liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą josios vyrui, Petrui Šlekaičiui, dukterei 
Elenai Cooper, sūnams Antanui ir Jonui ir vi
siems giminėms.

K. Genys V. Medelis
1. Klevinskas P. Pėstininkas
V. Draugas A. Vai inčiu.s
R. Janušaitis O. Krutulienč
Helen Sakevich M. Truikienė
Mary ir Ona A. Ruseckas

čerkauskaitės L. Raudu vieno
P. Reklaitienė M. Draugė
Marė Vanagaitienė F. M. Indruliai
J ieva Geležauskienė A. Kundreckas
Vincas Žilinskas II Liepa
S. Rauduvė Ant. Kahizevičius
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Žinios iš
Atostogos kolūkyje

VILNIUS.—Įdomiai pralei
džia vasaros atostogas Vil
niaus universiteto studentai. 
Dešimtys uniersiteto auklėti
nių jau aplankė Maskvą, Le
ningradą, Kijevą, dalyvavo 
turistinėse kelionėse po Ta
rybų Lietuvą, šiomis dieno
mis iš kaimo j Vilnių sugrįžo 
universiteto studentu liaudies 
dainų ir šokių ansamblis. Pa
sibaigus pavasario egzaminų 
sesijai, ansambliečiai, Mažei
kių rajono “Šviesaus kelio” ir 
Čapajevo vardo kolūkių na
rių pakviesti, nusprendė tris 
atostogų savaites praleisti 
kaime, kartu su kolūkiečiais.

Puikiose Ventos, Varduvos 
ir Vadaksties upių santakos 
apylinkėse, kuriose yra Čapa
jevo vardo ir “Šviesaus kelio” 
žemės ūkio artelių laukai, stu- 
dentai-saviveiklininkai tris sa
vaites repetavo, kėlė savo 
meistriškumą, o taip pat tal
kininkavo kolūkiečiams. Jie 
dalyvavo šienapiūtėje, padėjo 
gaminti silosą ir tręšti laukus 
durpėmis. Laisvu nuo darbo ir 
repeticijų metu studentai pa
sidalino su kolūkių jaunimu 
’spūdžiais iš dekados, papasa
kojo apie aukštojo mokslo įs
taigos gyvenimą. Vakarais il
gai skambėdavo kolūkiečių 
ir studentų dainos.

Tradicinės kolūkiečių mu
gės metu pušyne prie Vadaks
ties upės kranto universiteto 
ansamblis surengė koncertą, 
kurio programoje buvo deka- 
dinis repertuaras.

A. Čižauskas

Išleido pirmąją produkciją
VILNIUS.—Jauniausia res

publikos sostinės įmonė—Vil
niaus silikatinių plytų fabri
kas —pilnai pasirengė plytų 
gamybai. Smulkinimo-malimo, 
gesinimo, formavimo ir kituo
se įmonės cechuose sumontuo-

Lietuvos
j ti naujausi įrengimai, kuriuos 
atsiuntė broliškųjų respublikų 
gamyklų darbininkai. Šią sa
vaitę įrengimai sėkmingai iš
bandyti: pagaminta pirmieji 
šimtai aukštos kokybės Silika
tinių plytų.

Iki mėnesio pabaigos įmo
nės kolektyvas įsipareigojo 
pagaminti 500,000 plytų res
publikos naujosioms staty
boms.

Paroda, skirta Šiaulių miesto 
išvadavimo 10-osioms 

metinėms

ŠIAULIAI. —r- Dešimtosioms 
miesto išvadavimo iš vokiškų
jų grobikui metinėms pažymė
ti Šiaulių dramos teatre atida
ryta paroda. Ją paruošė “Auš
ros” etnografijos muziejus ir 
miesto įmonės. Iš viso sudary
ta 19 stendų. Vienuose iš jų 
eksponuojama “Elnio” odos- 
♦avalynės kombinato, “Verps
to” trikotažo, “Rūtos” saldai
nių fabrikų, mėsos kombinato 
ir kitų įmonių produkcija, ku
ri buvo įsisavinta per pasta
ruosius dešimt metų. Diagra
mos, nuotraukos pasakoja 
apie naujosios Šiaulių dvira
čių įmonės gyvenimą, apie tai, 
kad šiame fabrike, o taip pat 
“Stumbro”, “Elnio” kombina
tuose neseniai pastatyti nauji 
cechai, žymiai daugiau išlei
džiama produkcijos.

Vokiškieji grobikai sugrio
vė didelę miesto dalį. “Auš
ros” muziejaus stendai vaizr 
duoja, kaip per dešimt metų 
Šiauliai ne tik visiškai atsi
statė, bet dar labiau išaugo 
ir pagražėjo. Per tą laiko
tarpį buvo atstatytas dramos 
teatras, šešios vidurinės mo
kyklos, kultūros namai, kino 
teatras, šiuo metu, baigia
mas statyti naujas kino tea
tras, atstatyta ir pastatyta 
daug naujų gyvenamųjų na
mų. P. Gasiūnas

Naujos auobusų linijos 
iš kaimų į miestus

Šiomis dienomis respubliko
je pradėjo kursuoti pirmieji 
kroviniai - keleiviniai takso- 
motorai. Jais netolimų rajonų 
kolūkių nariai veža i. dides
nių miestų turgavietes par
duoti žemės ūkio produktus: 
daržoves, pieno gaminius, šie 
taksomotorai dirba pagal pa
pigintą tarifą.

Šiuo metu reguliarius susi
siekimas krovininiais - keleivi
niais taksomotorais organi
zuotas šiuose ruožtuose: Tur
geliai - Vilnius, Paberžė-Vil- 
pius, Maišiogala - Vilnius, Iš
laužai- Kaunas, Kražiai-šiau- 
liai. Artimiausiu laiku1 kro
vininių - keleivinių taksomo- 
torų skaičius respublikoje žy
miai padidės. Bus atidaryta 
eilė naujų ruožų: Kuršėnai- 
šiauliai, Vandžiogala-Kaunas, 
Trakai-Vilnius ir kiti.

G. Kržemianskis

į mato, su kuriais aš einu.” Tai
gi, rugsėjo 21 diena yra ma
no gimtadienis, kada man su
eina 74 metai. Taigi, skiriu 
nuo kiekvienų metų po dolerį 
j Laisvės fondą. Tai ir bus ma
no kačerga, kuri pakratys 
spaustuvės mašinas ir žmonės 
matys, su kuo aš einu.

Harrisono senutė labai nusi
skundžia, kad šviesa jai visai 
netarnauja, tai ne tik kad ne
gali nueiti pas drauges, bet 
negali nė pažinti. Draugės 
taipgi neateina pasikalbėti. 
Sena patarlė sako: jus nema
tot manęs, tai kam aš jus ma
tysiu.

Senukė duoda visą šimtinę 
ir sako: “74 Laisvei, o 26 do
leriai namui.”

Senas Jonas

Viršytas kelio remonto 
p landas

TRAKAI, VII. 30 d. Lent
vario kelio distancijos gele
žinkelininkai su žymiais ga
mybiniais laimėjimais sutinka 
savo tradicinę šventę—Visasą
junginę geležinkelininko die
ną. Distancijos geležinkelinin
kų tarpe plačiai išsivystė so
cialistinis lenktyniavimas už 
metinės užduoties įvykdymą 
pirma laiko. 7 mėnesių kelio 
vidutinio remonto programą 
kolektyvas įvykdė 103 procen
tais ir pakylos remonto — 105 
procentais. Visoje distancijoje 
kelias yra gerame techninia- 

Įme stovyje.
Geriau išnaudodamas vidi- 

■ nius rezervus ir įdiegęs prieš
akinius darbo metodus, kolek
tyvas šiemet sutaupė daugiau 
kaip 200 tūkstančių rublių 
valstybinių lėšų.

Gerus gamybinius rodiklius 
pasiekė Rūdiškių stoties ko
lektyvas, kuris jau įvykdė me
tinę kelio vidutinio remonto 

i ir pakylos remonto užduotį.
Eismininkai įsipareigojo pir

ma laiko įvykdyti metine pro- 
j gramą ir gerai pasiruošti dar- 
Jbui rudens-žiemos sąlygomis.

Harrison-Newark, N. J.
Man parėjus iš ligoninės, 

jllarrisono senutė sako:
—Jonai, greičiau taisykis! .
Aš užklausiau — kas per 

striokas ?
—Ar nežinai, kad mano 

i “birthday” šį mėnesį?
—Na, tai kas čia tokio ?
—Kas tokio ? Aš noriu pa

sirodyti taip, kaip ta moteriš
kė revoliucijos laikais.

—Na, ką-gi ji parodė?
—Na-gi, ve ką: Revoliuci

jos armijai einant, kapitonas 
pamatė moterį su kačerga ant 
pečių einant greta. Jis užklau
sė: “Moteriške, ką tu gali da
ryti su kačerga ? Moteriškė 
atsakė: “Nieko. Bet žmonės

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

Montello. Mass.
✓

Lietuvių Tautiško Namo knygy
no piknikas įvyks rugsėjo 19 d., 1 
vai. dieną.

Išleistuvių parė, į Liet. Meno Są
jungos Suvažiavimą, delegatės Al
donos Wallan, įvyks rugsėjo 18 d., 
Liet. Taut. Namo Parke, 5 v. v.
Trijų miestų paskutinis dienos pik

nikas įvyks Octobei’ 10 d., minėta
me parke.

Pranešėjas Geo. Shimaitis.

LAISVES 
KONCERTAS

Mūsų dienraščio rudeninis 
sąskridis jau artinasi. Įvyks 
lapkričio (November) J 4 d., 
Liberty Auditorijoje, LĮ0-06 
Atlantic Avenue, Richmond 
Hill, N. Y.

Koncerto komisija darbuo
jasi programos sudarymu. 
Numatoma žymių talentų 
programai, stengiamasi su
daryti gerą programą.

Jau laikas žinoti visuome
nei kada koncertas įvyks, ir 
pasiruošti jį pamatyti ir iš
girsti.
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MATTHEW A. ;
BUYIJS ;
(BUYAUSKAS) <

LAIDOTUVIŲ <
DIREKTORIUS J

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

MArket 2-5172 <

■- Bi—r (fll—— — M —M—- Ml—— IM——Ml — — m —O — IW — — H*

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

< R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:
Day Week

One Room - two double beds ----- $7.00 $30.00
One Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27.50
One Room - double bed.................................... $4.00 $22.00

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.
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Aplnkius Petrą 
Grabauską

Iš anksto susitarę su Ka
ziu Balčiūnu praėjusi sek
madieni aplankėme Petrą 
Grabauską, tebesanti Tri- 
boro ligoninėj.

Petras atrodo gražiai, 
linksmas. Gėrisi rūpestin
gu aptarnavimu, maistu ir 
švara. Sakosi jau pasun
kėjęs 11 svaru.

Kaip ilgai jam teks ten 
būti, nei jis pats nei dak
tarai nežino.

Kadangi Petro buvo “vi
sur pilna,” tai dabar visi jo 
pasigenda, dažnai ji aplan
ko — ir asmeniškai, ir at
virukais bei laiškais.

Vieną labai gerą dalyką 
Petras nusisprendė ir Įvyk
dė — numetė tą smarvę, 
daugelio blogybių priežastį, 
tabaka. Išklausęs daktaro 
lekcijos naujokams, sako, 
pasakiau, kad nerūkysiu, ir 
nerūkau! Ir nė kiek dėl to 
nenukenčiu. O rūkydavau 
nuo pat mažens.

Vyriškai!
Lankymo valandos: Sek

madieniais ir kitais šven
tadieniais, taipgi antradie
niais ir ketvirtadieniais — 
nuo 2:30 iki 4:30 popiet: 
penktadieniais — nuo 7 iki 
8:30 vakare. Užsikelt ele- 
veiteriu penktan aukštam 
Sekcija B, eit beveik iki 
galui.

Iš miesto reikia važiuot 
Jamaica linija iki 160 gat
vės; paimt busą kalnan 
(rodos, Q-25, ant Parsons 
Boulevard). Dar geriau ko 
nors paklaust. Tik perva
žiavus tiltuku per Interbo- 
rough Parkway, tuoj po de
šinei ir ligoninė (devynių 
aukštų pastatas).

Laiškus adresuot:
Peter Grabauskas
Tribo.ro Hospital, 5-B 
Parsons Blvd.
Jamaica, L. I., N. Y.

S. V.
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I

Apsisuko treji metai nuo 
tos nemaloniosios rugs. 15-tos 
kai netikėtai mirė Petras Vaz-

Netekome veiklios drauges
Rugsėjo 10-tą, savo namuo- srityje drabužiams sunešti 

se. mirė Ona Depsienė. I’ašar- ,centrelis įsikūrė Depsu name- 
vota buvo šalinsko-,Shalins lyje. greta jų pačiu krautuvū- 
i'Uitcral Home, 84-02 Janiai- (lės. kurią jie laikė prie Union
ca Ave., Woodhaven. Palaido- ' Ave., Brooklyn'?-, per kelioli-
ta 11 d., 10 vai. ryto. Cypress 

j Hills kapinėse. >

Ona Depsienė (Libonytė)

Brooklyno Moterims
Motery Apšvietos Klubo 

pirmas rudeninis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 16-tos vakaro 8 
vai., Liberty Auditorijoje. Vi
sos narės prašomos atvykti, 
kad galėtume pradėti sezo
no veikla nuodarbiaj.

Valdyba

Svečiavosi New Yorke 
dvi pennsylvanietės.

Pas J. ir K. Ručinskus, 
Jackson Heights, N.Y., savai
tę laiko svečiavosi Jono Ru
činsko pusseserės Mr. Wiz- 
garde iš Port Carbon, Pa., ir 
Mr. U Masienė iŠ Mahanoy 
City.

Viešnios susipažino su Įdo
mesnėmis New York o vieto
mis.

Sugrįžo iš ligoninės
Gale praėjusios savaites su

grįžo iš ligoninės Kaziūnė Su- 
k;a<ckienė, gyvenanti 294 
Union Avė., Brooklyne. Jos 
vizitas ligoninėje nebuvęs vien 
tik dėl eilinio patikrinimo po 
operacijos, kurią jinai pergy
veno 1953 metų rudenį. Dabar 
suėmė viduriuose skausmai ir 
vyriausia dėl to buvo pasida
vusi daugeriopiems tyrinėji
mams.

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

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. Sept., 7:30 v. v., 1150 N. 4th St. 
Visi nariai esate kviečiami pribūti 
susirinkime. Kaip matėte spaudoje, 
yra ruošiamas parengimas spaliu 2 
d., 414 Green St., 7 v. v., tad svar
bu, kad nariai ateitu j šį susirinki
mą ir apsiimtų ką nors padirbėt, pa
rengime. Taipgi kurie dar nesate 
užsimokėję duokles už 1954 m., atei
kite ir užsimokėkite, gausite knygą 
kai bus išėjusi iš spaudos.

Valdyba.
(179-181)

Liko vyras Klemensas, duk
tė Albina ir anūkė Virginia, 
taipgi pusesserė Mrs. Martha 
Dura su šeima, gyvenanti Phi- 
ladelphi joje; brolienė Anna 
Lucy su dukra New Yorke; 
giminaitis advokatas Stanley 
Mančiauskas, Chicago jo, ir ki
tu giminiu.

Ona gimė Paežerių kaimo, 
Šeduvos rajone. Amerikon at
vyko 1913 metais, i Philadol- 
phiją. Nuvykus 1915 motais, i 
Binghamtoną atlankyti ten 
gyvenančius savo artimuosius, 
jai patiko to miesto veiklus 
jaunimas ir gamtinė aplinka, 
ji tenai apsigyveno. Ten susi
draugavo su Depsu, 1916 mo
tu kovo 14-tą jie susituokė, 
išgyveno lig jos mirties poro
je ir išauklėjo gabią dailiiiin-C 
Į l.ę dukterį.. Duktė Mrs. Mason 
: pati jau augina dukrytę. Dop- 
sienė turėjo didį džiaugsmą 
susilaukime anūkės, tik gaila, 
kad ne ilgai, mirtis išskyrė ią 
nuo mylimųjų ir iš gyvenimo.

Kaip dauguma mūsų ateivi
jos, taip ir Ona nebuvo turė
jusi progos siektis mokslo. Ta
čiau savo pastangomis ji pra
sisiekė tiek, kad galėjo bile 
kurį skaitomąjį, skaitliniu ar 
rašomąjį eilinį šeimos ar orga
nizacijos reikalui darbą atlik
ti bile katroje kalboje, lietu
viu ar anglu. Buvo įsipilieti- 
nusi ir tą pilietybę naudojo 
garbingai, neapleisdama pilie
čio pareigu. Ragino kitus įsipi- 
lietinti ir ne vienani pagelbė
jo pilietybės siekti.

Atvykusi su „šeima į Brook- 
lyną 1920 metais,apsigyvenusi 
Maspethe pas Linionius, Ona 
nelaukė, kad kas prašytų, ra
gintų į organizacijas stoti. Ji 
pati stojo su vietinėmis drau
gėmis ir draugais j darbą ir 
ne už ilgo ten įsikūrė kuope
lę. Visą laiką ji buvo nare mo
terų darbininkių organizaci- 
jos, Lietuvių Literatūros Drau
gijos, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo. Daugeliu atvejų 
yra ėjusi pareigas finansų 
raštininkės ar iždininkės tų 
organizacijų kuopose ir ap
skrities komitetuose. Moterų 
organizacijoje ir LLD .ji ilgus 
metus ė.jo pareigas ir centrų 
komitetuose, neatsisakydama 
tokio darbo, kokį jinai jautė
si galinti atsakingai dirbti.

Kaip gabi šeimininkė ji 
yra dirbusi nesuskaitomą dau
gybę banketų i)’ kitų pramogų 
rengti jau minėtoms ir kitoms 
organizacijoms.

Ona buvo kilusi ne iš pačių 
biedniausiųjų. Tačiau gyveni
me įgytas klasinis susiprati
mas ją pastatė darbo ir vargo 
žmogaus reikalų rėmėjų eilė
se. Tose eilėse ji išsilaikė išti
kimai ir veikliai iki galo.

Ypačiai daug ji prijautė 
Lietuvos liaudžiai, nukentėju
siai baisias skriaudas ir kan
čias hitlerininkų užkurtame 
kare. Moterų Apšvietos Klu
bui pradėjus Lietuvos žmo
nėms pagalbos teikimo darbą, 
pirmasis Didžiojo New Yorko

ką metų. Vietą teikė nemoka
mai. Ir visu laiku* vykdant Lie
tuvai pagalbos teikimo darbą 
ji daug gelbėjo darbuose dra
bužius perrinkti, taisyti i)’ pa- 

. ti siuvo, aukavo.

Kita graži ypatybė buvo
■ jos svetingumas. Didmiesčiuo- 
■se. visomeniškuose centruose 
; visuomet būna daug užeivių, 
; Daugelis mūsų; žmonių ku- 
jklūs. Jie nesijaučia laisvai
■ viešbučiuosna nuėję, nori nak
vynių pas draugus. Gi I’asau- 
i lines Parodos dvejais motais
ir visu Antrojo Pasaulinio Ka- 

į ro laiku būdavo taip, kad iš 
' anksto neužsisakęs viešbučio 
New Yorke nakvynės nei už 

| auksą negalėjai gauti. Svočiai 
'kreipiasi į savo įstaigas, o į.s- 
i taigos pas Depsienę. Daug 
; kartų jinai su šeima praleido 
i naktį ant “army cot’’ arba ir 
Ip.nt grindų, kada ir tą “cot” 
i atiduodavo svečiams, šių pas
tangų svarbą gali įvertinti tik
ėtai tas. kas pats panašių pa- 
i dėčių dažnai turi. Esantiems i 
i arti centriniu įstaigų ta jos 
j talka buvo neužmirštamai 
; brangi.

Nežiūrint tų daugelio darbų
• ir prietikių, atrodydavo, kad 
[ Depsienė tarp žmonių ir tų
darbų .jautėsi kaip žuvis van
deny. je—visuomet linksma ir 
energinga. Jeigu jinai turėjo 
kokių nesmagumų, tai jų ne
parodė.

Pardavę’ krautuvėlę, pas
kiausiais kcleriais metais jie 
gyveno Mastic Beach, L. I., 
N. Y. (P.O.Box 116 1). Pasil
siu! vieta ten patogi. Vienok 
Depsienė ilgėjosi veiksmų ir 
draugų. Ji sake:

“Gyvendamas taip toli nuo 
organizuoto judėjimo žmogus 
turi gyvas pasilaidoti, visuo- 

i menei naudingo darbo nebe-
• galima nudirbti.”

Ji sakė, jog iš pradžių ne- 
į išvengiamai paėmė daug lai- 
I ko apsitvarkymas naujos vie
ptos. Tai pabaigus, .jinai ruošė
jai jau šiais metais ir toliau po 
į kelis mėnesius dirbti ir pagy- 
I vemti mieste, pasidarbuoti or
ganizacijoms ir dar šian ten 

j nuvykti. 'Taipgi norėjo būti 
arčiau dukters ir anūkės. Jos 
dukra dailininkė (commercial

■ artist) neišvengiamai turi gy- 
I vemt mieste, jei nori užsiimti
savo profesija.

Praėjusią žiemą Depsienė 
pradėjo nesveikauti, silpnėti. 
Matėsi, jog tai ne normalus 
senstančio silpnėjimas. Kai 
prieš keletą savaičių ją pama
čiau, ji buvo jau smulkutė kū
nu, bet mintis tebebuvo giedri. 
Pasikalbėjome1 apie daug ką. 
Ji apie viską tebežinojo. Sakė, 
kad Depsas jai visą Laisve 
perskaito. Pati nebegalinti 
skaityti, akys greit pavargs- 
tančios. Vienok atsiskyrė su 
viltimi dar pasimatyti. Bent 
man atrodė, kad brangus 
žmogus negali taip greit mus 
apleisti. Prieš keletą mėnesių 
ji atrodė ir jautėsi taip, kad ji 
galėtų sulaukti ir 82 motų. 
Tačiau užėjusi liga-žalotoja 
išvogė ją nu,o mylinčios šeimos 
vos suėjusią apie 62 metus ir 
visam pažangiajam judėjimui 
padarė skriaudą.

Reiškiame užuojautą liūdin
čiai šeimai ir kitiems arti
miems.

D-ė

Graži .maspethietė apsi- 
skunelė policijai, kad apie de
šimčia metų už ją jaunesnis 
in ari n in k as ją karčiamose 
duosniai vaišino, o'paskui 
bandė išprievartauti.

Consolidated Edison firmai 
dar reikėsią apie trejų metų 
Įvesti pilną dūmų kontrolę 
Hudson Ave. stotyje, Brook-

I

I
I

BROOKLYN, N. Y.

ONA DEPSIENE .
Atsiskyrė nuo mūsų rugsėjo 10 d. Palaidota 

rugsėjo 14 d., Cypress Hills kapinėse. Tačiau 
jos darbai visuomenes gerovei pasilieka mūsų 
atmintyje.

Reiškiame užuojautą jos vyrui Klemensui, 
dukrai Albinai su dukryte* Virginia ir visiems 
velionės artimiesiems:

J. ir J. Augutis F. ir M. Krunglis
Ch. Alex J.. Kovas
John Ambrose R. Laukaitienė
Walter & Mrs. Ambrose K. ir I. Levanas

nys. Visi jo draugai pasijuto
me to smūgio priblokšti. Lais
vės Įstaigoje netekome drau
go sandarbininko. Organizaci
joms likosi nuostolis, kuris ir 
šiandien stipriai jaučiamas. 
Retėjančiose lietuviu eilėse ne 
lengvai pavaduotojai randami.

Tačiau, jei Petras šiandien 
galėtų į mus pažiūrėti, jis bū
tų mums dėkingas už tai, kad 
jo pamylėta spauda ir organi
zacijos tebegyvuoja, nežiūrint 
sunkumų. Tai žinome iš to, 
kad jo visas gyvenimas buvo 
praleistas veiksmuose su tomis 
organizacijomis ir įstaigomis.

Susidomėjimas 
partijų kandidatais

N e w y o r k i e c i a i susidomėju
siai laukia, kokias išvadas 
padarė partiniai balsuotojai 
n om i nac in i u ose balsavimuose 
rugsėjo 14-tą. šiuose balsavi
muose (primaries) pastatomi 
visi kiti kandidatai, išskyrus į 
guberna'orių ir jam padėjėją- 
p a va d u ot o j ą. G u b er n atorin į 
kandidatą pastato partijų 
konvencijos. New Yorko de
mokratų konvencija. Įvyks 
rugsėjo 21-22, republikonų 
rugsėjo 22-23, darbiečiu 
rugsėjo 23 d.

Jau paskelbta
N. Y. registracija

Piliečių registracija balsa
vimams Didžiajame New Yor
ke Įvyks rugsėjo 30, spalio 1, 
4,5, ir 8 nuo 3:30 po pietų 
iki 10:30 vakaro. Paskutinę 
dieną, šeštadienį, spalio 9-tą, 
niuo 7 ryto iki 10 vakaro.

Piliečiai raginami regis
truotis pirmą dieną, anksčiau
sia, kaip galima. Tai svarbu 
agitaciniu atžvilgiu ir užtikri
na, kad pats balsuos. Juk vi
sokių kliūčių gali atsitikti pas
kutinę dieną, jeigu tai vienai 
dienai atsidedama.

| NEW YORK
HELP WANTED-MALE

MASINI STAS f 
Patyręs kaišimui ir suiciding nia-
fcinom daliu. Nuolatinis darbas. Vi
sos pašalpos.

GRIES REPRODUCER ( GRP.
125 Beechwood Av<*.,
New Rochelle, N. V.

(176-179)

MOTERUK F:
Pasitikima, 4 vaikai, pagelbėjimui 
abelnam namų darbui. Yra kiti dar 
bininkai. Privatinis kambarys, ger; 
mokestis.

Mrs. M. SCHNEIDER
213-03 35th A ve., 
Bayside, Queens 
Tel. BA. 9-1413

(179-185)

HELP WANTED—FEMALE

AUKLĖTOJA 
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA 

Viduramžė. - Guolis nuosavam kam
baryje. Pora biznieriai. Pasitikima. 
Yra du vaikai. Pageidaujama, kad 
kalbėtų biskutj angliškai ar vokiš
kai. $175 j mėnesi. Tel nuo 9:30 vai. 
ryto iki 6 v. v.— EN. 9-3G80. Vaka
rais 7:30 vai. LO. 6-8392.

(278-180)

NAMŲ DARBININKE
Švari, Sumani. Pagelbėti p^e val

gių gaminimo, pasitikima prie vai
kų. Vieta guoliui.

Telefonas: OLympIc 7-5931
(178-179)

A. Balčiūnas
K. Balčiūnas
P. ir A. Bėčis
P. Bieliauskas
A. ir 1. Bimba
J. ir S. Bimba
F. ir V. Budronis
V. ir O. Čepulis
A. ir O. Gilmanas
J. Grybas
J. Gužas
M. ir O. Dobi n is
Draugė
K. Jankaitis
J. ir M. Kalvaitis
A. Kalakauskienė

ir A. Kanopa
J. ir EI. Kasmočius
K. Karpavičienė
V. ir O. Kazlauskas
M. Klimas
Emily Krupski

Lilija
M. ir E. Liepa ir šeima 
I). ir F. Maži lis 
Albina Mikniaus
R. ir E. Mizara
Sophie Petkus
K. Petlitzkienė
Sophie Putrimas
F. ir O. Reinhardt
S. Sasna
Vera Šibeika
J. Siurba
Em. Simonavičienė ir 

šeima
P. šolomskas
D. ir K. .šolomskas
S. ir O. Titanis
J. ir S. Vinikaitis
S. Večkys
M. Yakštienė
Fr. ir Anne Yakstis
Amelia Yuskevich

Po audros pagražėjęs oras 
sekmadieni daug žmonių išvi
liojo į užmiestį. Bet kada rei
kėjo sugrįžti, užkliuvę ant 
perpildytų kelinį daugelis už
baigė dieną ašarodami nuo 
gazolinos dujų.

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

PLAUKŲ DABINTO J A
Turi būti patyrusi.

Pilnai Išsilavinusi Operatorė.
5 dienos, Gera Alga.

Tel. FO. 5-8450
(178-180)

Bėgusi su nemylimu 
iš baimės mirties

Elmhurst gyventoja Patricia 
Belfi tūlą laiką draugavusi 
Angelo Tomeo. Vėliau suži
nojusi, kad jis turi netoli gy
venančia žmona su 3 vaikais. 
Belfi tėvai uždraudė jam atei
ti pas dukterį. Tomeo pasiti
kęs ją ant gatvės, parodęs re
volverį ir sutikęs wevartoti 
tiktai su ta išlyga, kad j pa
rašys savo tėvams pranešimą, 
jog su juo pabėga ir pabėgs. 
Laišką parašius ir Įmetus paš
to dėžutėn, parvežęs ją namo 
pasiimti drabužių. Tačiau ji 
su drabužiais negrįžo pas jį, 
bet pašaukė policiją.

Mokinių skaičius 
žymiai daugėja

Rugsėjo 13-tą 911,000 vaikų 
sugrįžo į liaudies mokyklas Di
džiojo New Yorko ribose. Ta
čiau ir pati Miestui Planuoti 
Komisija pripažįsta, kad sta
tyba mokyklų neprilygo prie
augliui mokinių.. Įspėja, kad 
pagal dabartinį mokinių prie
auglį 1960 metais bus mokinių 
19 procentų daugiau, negii! da
bar yra ir kad jiems priruošti 
mokyklose vietą dar tebelaukia 
“milžiniškas darbas.”

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai įrengtu

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

Telephone: EVergreen 4-8174

A TONY’S
ŲP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.z

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288
...... —■■■  ........................... H

Pakeitė mitingo di^ną
Teisių gynimo organizacija 

skelbia, kad jos rengiamasis 
masinis mitingas iš šio ketvir
tadienio nukeliamas dviemis 
savaitėmis vėliau. Įvyks rugsė
jo 30-tą, Chateau Gardens,105 
E., New Yorke.

SKELBKITeS LAISVeJE

DĖMESIO !
Jeigu Tamsta ieškai pirkti ar 

nuomoti kokio nors biznio ir ne
turite pinigų, arba negalite gauti 
iš bankos paskolos dėl kokių nors 
trūkumų, kreipkitės pas mus. Mes 
pagelbstame visokiais būdais įsi
gyti biznius be pinigų, lengvom 
sąlygom ir išmokėjimais.

Dabar mes turime Bar ir Res
taurant ant pardavimo, arba iš
nuomavimui be jokių pinigų įne
šimo; pats biznis mokasi. Turi
me daugiau panašių progų iryki- 
tokių biznių. Kreipkitės:
G.W.C. Joseph Luganas

423 South 5th St.
Brooklyn, N. Y.

(177-179)

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., Rugsėjo (Sept.) 15, 1954

Tribo.ro



