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KRISLAI
KRISLAI
Prieš 50' metų.
Rusų-Japonų karas.
SociaLdemokratai ir 
klerikalai

Rašo R. Mizara

melu

Tam karui rusų ir kitu tau
tu, gyvenusiųjų caristinėje Ru
sijoje, liaudis nepritarė.

Social- demokratai - bolše
vikai, vadovaujami Lenino, 
sakė:

—Jei carinė Rusija ši karą 
laimėtų, reakcija sutvirtėtų. 
Dėl to karas reikia boikotuo
ti ir ruoštis svyruojančią caris- 
tinę santvarką nuversti.

Carinės Rusijos ginkluotą- 
vadovavo vi

sa vanati
ni i nistra*.

sias .jėgas kare 
sokie prasiradėliai, 
džiai generolai ir 
Jiems rūpėjo iš to 
pralobti.

Jie kvailai skelbė žmonėms, 
jog, girdi, rusai .japonus, jei 
ne ginklais, tai kepurėmis iš
taškys !...

Lietuvoje plito social-demo- 
kratų išleisti atsišaukimai.

Vien a m e j u s kaitome:
“Kax*ę su Japonais pradėjo 

cajK ' valdžia, palaikydama | 
griūvantį jau sostą. Ji tikėjos 
aptemdyt akis žmonių; ji mis- 
lijo, kad žmonės, pamatę ‘tė
vynę pavojuj,’ nustos ėję 
prieš caro valdžia ir eis gel
bėt ‘tėvynę* ir caro valdžią 
nuo pražuvimo...

“Lai šita su japonais karė 
būna paskutiniu nusidėjimu 
caro valdžios prieš visą vieš
patystę, lai šita karė priveda 
caro valdžia prie sugriuvi
mo!...”

Atsišaukime, beje, pataria
ma Lietuvos vyrams, kad jie 
neklausytu caro valdžios pa
šaukimo .stoti į karą, kad pa
sitrauktų į užsieni, arba slaps
tytus] miškuose.

“Už
vienas iš mūsų neina i tą ka
rę!

tai’ gi, broliai, lai nė

patarė atsišaukimas.

Dzūkijos kampelio, kuria
me man tuomet teko gyven
ti, social-demokratu atsišauki
mai nepasiekė.

Bet daugelis vyrų ii- pas 
nnus atsisakė klausyti caro 
valdžios pašaukimo stoti ka- 
ran; tie, kurie turėjo ištek
liaus, bėgo užsienin, o 
slapstėsi.

tūli

O ką gi darė Lietuvos ka
talikų dvasininkija?

Kai kur ji ruošė manifesta
cijas propagandai už karą ir 
caro valdžią.

Bažnyčiose buvo renkamos 
aukos Rusijos Raudonajam 
Kryžiui,—karo reikalams.

Ji žiauriai puolė tuos, kurie 
priešinosi caro valdžiai ir ka
rui.

Na, o po 50 metų, šiandien, 
social-demokratu vadovai, to
kie, kaip S. Kairys-Kamins- 
kas, veikia iš vien su klerika
lais ir atvirai pasisako už pa
saulinį karą, už atominį karą!

Dar yra mūsų žmonių, ku- 
prieš 50 metų buvo paimti 

j KUsų-Japonų karą, kurie bu
vo Mandžiūrijoje, kurie karia
vo.

Kaip būtų įdomu, jei nors 
tūli jų parašytų savo atsimi-

Darbiečlai atsisakė 
paremi ginklavimą
Londonas. — Britanijos 

parlamentas nutarė remti 
Paryžiaus sutartį, tai yra 
sutarti, pagal kurią Vaka
rų Vokietija bus ginkluota. 
Už tą sutartį balsavo 264 
deputatai, prieš tik keturi. 
Tie keturi buvo darbiečiai- 
pacifistai. Bet likusioji dar
biečių frakcija atsisakė bal
suoti, susilaikė

Prieš balsuojant, užsienio 
reikalu ministras Edenas 
pasakė karštą kalbą, kurio
je jis ragino darbiečius bal
suoti už V. Vokietijos gin
klavimą. Jis sakė, kad toks 
vieningas balsavimas duotų 
pavyzdį Francūzijos ir pa
čios Vakaru Vokietijos par
lamentams.

Attlee su Edenu
Darbiečių partijos vadas 

Attlee savo kalboje sutiko 
su Edenu, kad reikėtų vie- 
n ingai balsuoti ir paremti 
Paryžiaus nutarimą. Jis ra
gino darbiečius deputatus 
balsuoti už.

Bet po to prakalbą dar 
pasakė kairiųjų darbiečių 
vadas Bevanas. Jis be jo
kių ceremonijų sakė, kad V. 
Vokietijos ginklavimas tai 
trečias pasaulinis karas. Jis 
sakė, kad nesąmonė galvoti, 
jog atsteigus Wehrmachta 
su jo naciniais karininkais 
Vokietijoje, Britanija bus 
kaip nors saugesnė.

Bevano kalba padarė di
delį įspūdi. Nepaisant At
tlee raginimo, visa darbie
čių frakcija, įskaitant At
tlee pasekėjus Ivgiai kaip 
bevanistus, susilaikė nuo 
balsavimo.

Laimėjo rinkimus
Tuo tarpu pranešama, 

kad vienuose pridedamuose 
rinkimuose konservatoriai 
sumušė darbiečius, laimė
dami smarkiau negu li951- 
mais metais. Tie rinkimai 
ivyko West Derby srityje. 
Buvo rinktas parlamento

deputatas. Konservatoriai 
iki šiol ten turėjo daugumą. 
Dabar konservatorius ad
vokatas John Wollan gavo 
21,158 balsus, darbietis Cy
ril Fenton tik 18,650. Kon
servatorių dauguma šiuo 
kartu padidėjo ant 801 bal
so.

Laimėjęs konservatorius 
turi tik 27 metus amžiaus 
ir bus jauniausias deputa
tas parlamente.

Paryžiaus spauda apie 
Mendes-France kelionę

Paryžius. — Visi vietiniai 
laikraščiai plačiai komen
tuoja apie 
des-France 
shingtone.
sako, kad Mendes - France 
bandys paveikti Amerikos 
valdovus prie švelnesnio at- 
sinešimo link Kinijos. Esą. 
Mendes bandys aiškinti Ei- 
senhoweriui ir D u 11 e s u i, 
koks bergždžias ir beviltin- 
gas dalykas yra remti Čiau- 
gą ir tikėtis, kad jis dar 
valdys Kiniją.

Bet komunistu laikraštis 
“l’Humanite” laikosi visai 
kitokios nuomonės apie 
Mendes - France kelionę. 
“l’Humanite” sako, kad 
premjeras France išvyko Į 
Washingtona visai taip, 
kaip visi prieš jį vykusieji 
Francūzijos premjerai arba 
užsienio reikalų ministrai: 
nusilenkęs, su kepure ran
koje, pataikaujantis.

Nurodoma, kad dar Otta- 
woje Mendes - France pa
darė kelius pareiškimus, 
kurie rodė, kad jis patai
kaus Wash in g tonui: jis 
griežtai atmetė TSRS kvie
timą dalyvauti Europos 
konferencijoje, jis aiškiau 
negu praeityje kalbėjo apie 
Ameriką kaip “laisvojo pa
saulio vadovę.”

premjero Men- 
lankymąsi Wa- 
Dalis laikraščių
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Paskutiniai Pranešimai
Paryžius. — Prancūzai 

sako, kad jie susitarė “prin
cipiniai” su Tunisijos naci
onalistais. Paryžiuje dabar 
lankosi Tunisijos ministrai. 
Jie sako, kad galės susitar
ti su nacionalistais partiza
nais ir jų veikimas bus su-

108
96
96
64
64

64
64

ze-

Senatas nutraukė 
debatus 10 dieny

Washington as. — Sena
tas 76-iais balsais prieš 2 
nutarė nutraukti debatus 
apie McCarthy’o pasmerki
mą bent dešimčiai dienų. 
Vieninteliai senatoriai, ku
rie balsavo prieš nutrauki
mą, buvo Lehmanas iš New

4. Z

)

kanso. Jie abu demokratai.
Senatas taip balsavo po

tytas nuo kongresinio gy-

Illinois teismas išmetė 
ragangaudiškąjį įstatymą

Springfield, Ill. — Aukš
čiausias Illinois teismas nu
sprendė, kad vienas valsti
jos seimelio pravestas ra- 
gangaudiškas įsta tymas 
yra ne konstitucinis. Tas 
įstatymas reikalavo, kad 
visi, kurie gyvena viešų 
projektų butuose, pasira
šytų anti-komunistinę prie
saiką .

Aukščiausias teismas nu
tarė, kad tai yra knisinėji- 
masis į privatinius žmonių 
įsitikinimus. Projektų gy
ventojai nuomininkai netu
rės pasirašyti po jokiomis 
priesaikomis, kurios turi 
politinį pobūdį.

rimus iš anų sunkiu laikų, iš
gyventų Tolimuose Rytuose’

1904 metai Rusijoje ir Lie
tuvoje buvo labai įdomūs me
tai.

Tai buvo 1905 metų revo
liucijos išvakarės.

Mendės nori daugiau fondų 
Pietinio Vietnamo išlaikymui

Washingtonas. — Pran
cūzijos premjeras Pierre 
Mendes-France prašė Ame
rikos daugiau pinigų, kad 
išlaikyti Pietinį Vietnamą. 
Mendes-France lankėsi vals
tybės departmente ir pla
čiai išdėstė padėtį Pietinia
me Vietname.

Jis aiškino, kad karui ei
nant francūzai kiekvienais 
metais išleisdavo bent $1,- 
000,000,000. • '•

Mendes - France lankėsi 
valstybės departmente po 
to, kaip jis pietavo su Ei- 
senhoweriu.'• Pasitarime 
valstybės departmente da
lyvavo sekretorius Dulles, 
JAV ambasadorius Pary
žiuje Dillonas ir kiti aukšti 
diplomatai .

kaitusi naujoką užkasti 
mėje, paliekant • skylę 
kvėpavimui. Kitam naujo
kui jis liepė užlipti į medį 
ir šaukti “Aš paukštis!”

Pulkininkas M. Montgo
mery teisme sakė, kad An
dersono treniravimo meto- 
dos geros, “padaro kietus 
kareivius.”

New Yorkas. — Libera
liškoji Amerikos Civilių 
Laisvių Sąjunga (ACLU) 
protestavo armijai ir laivy
nui, kad karinėse akademi
jose kadetams neleidžiama 
laisvai diskusuoti Kinijos 
klausima. C-

Detroitais. — Kovo 1 die
na auto darbininkų unija, 
UAW-CI0, pradės derybas 
su General Motors korpora
cija. Kaip jau buvo pra
nešta, unija reikalaus ga
rantuotos metinės algos.

Warren Township, Mich.

Ar Naguibas bus teistas 
kaip Egipto Mosadegas

Kairas. — Karinė Egip
to junta išleido pareiškimą, 
kad generolas Naguibas 
kuris buvo pašalintas if 
prezidento vietos, jau seno
kai suokalbiavo prieš val
džią. Karine junta sako, 
kad Nagtfibas palaikė san
tykius ne tik su nacionalis
tine “Musulmonų Brolija,” 
bet ir su kitomis teroristi
nėmis organizacijomis.

Egipto laikraščiai prade
da rašyti apie Naguib? 
kaip apie tikrą išdaviką. Iš 
viso atrodo, kad ruošiama 
dirva jį traukti Į teismą. Jis 
bus kaltinamas panašiai 
kaip Irane buvo kaltintas 

už konspiravi- 
valdžią i save

jei jis įvyktų,

Tokyo. — Lengvas žemės 
drebėjimas buvo jaustas 
Japonijoje. Aukų arba di
delių nuostolių nebuvo.

mą paimti rankas.
Manoma, 

teis m a s,
įvyktų po nekurio laiko, nes 
Naguibo populiarumas gy
ventojuose dar didelis.

dytojo. Gydytojas patvirti
no, kad McCarthy susižeidė 
alkūnę ir turės būti ligoni
nėje apie dešimt dienų. 
Per penkias dienas jo alkū
nė bus gipse.

Kai kurie senatoriai pri
vatiniai išreiškė nuomonę, 
kad, nors senatorius Mc
Carthy tikrai kiek susižei
dęs, norėdamas jis galėtii 
dalyvauti sesijoje su suban- 
dažuota - gipsuota alkūne. 
Bet niekas to klausimo ne
kėlė viešai.

Sen. Lehmanas įnešė pa
taisymą, kad debatai būtų 
nutraukti iki pirmadienio 
ir tada pažiūrėta, ar Mc
Carthy pakankamai pasitai
sė. Bet tik jis ir Fulbright 
už tą pataisymą balsavo..

Išsisukinėjimas?
Senato rateliuose viešpa

tauja nuomonė, kad McCar
thy savo draugų padeda
mas bandys išsisukinėti iš 
pasmerkimo. Dešimties die
nų pertrauka ir kitos per
traukos, kurios paskui ga
li būti sugalvotos, o vėliau 
pradėti “filibusteriai,” gali 
debatus nutęsti iki arti Ka
lėdų. Tokiu atsitikimu se
natas visą reikalą atidėtų, 
iki susirinks naujasis Kon
gresas, kuris bus demokra
tų kontroliuojamas.

Sakoma, kad republikonai 
to ii’ nori. Jei McCarthy 
bus pasmerktas sekančio 
Kongreso, tai bus lengva 
sakyti, kad tai padarė de
mokratai, “komunizmo už- 
gerintojai.” Dabartiniam se
natui pasmerkus McCar-Bonna. — Vakarų Vokie

tijos socialdemokratų vadas 
Ollenhaueris pareikalavo iš 
kanclerio Adenauerio, kad 
jis pasisakytų, ką mano 
apie Maskvos kvietimą da
lyvauti Europos konferen
cijoje. Kancleris atsakė, 
kad jis dabar negali savo 
nuomonės pareikšti, neigi 
jis prileis prie debatų apie 
tai Bundestage (oarlamen- 
te), iki bus ratifikuota Pa
ryžiaus sutartis.

Londonas. — Anglikonų 
bažnyčios vadai išreiškė ne
pasitenkinimą, kad prem
jeras Churchillas pataria
karalienei, ką paskirti vy- —Prie Midwest Rubber fa- 
skupais. Karalienė oficia- briko stovi policija su aša- 
liai yra Anglijos bažnyčios................
galva. Bet premjeras ne
turėtų turėti ko nors ben
dro su bažnyčios valdymu, 
sako bažnyčia. <

New Yorkas.----Prane
šama, kad vien New Yorko 
srityje cirkuliuoja 200,000 
peticijų už McCarthy’). 
Kiekvienoje peticijoje yra 
vietos dėl 50 parašų, kas 
reiškia, kad jeigu kiekviena 
peticija būtų užpildyta,vien 
New Yorko srityje jie gau
tų 10 milijonų parašų...

Augusta, Ga. — čia tei
siamas leitenantas Charles 
C. Andersonas. Jis kalti
namas naujokų žiauriame 
traktavime. Taip, * pavyz
džiui, jis liepė vieną nusi-

rinių dujų šautuvais. Jau 
205-ta diena, kaip ten strei
kuoja darbininkai. Šią sa
vaitę policija ten suėmė 
Wayne apskrities CIO va
dą Al Barbou’ą, kuris kalti
namas kompanijos savinin
ko sumušime.

Budapeštas. — Amerikos 
ambasadorius Vengrijoje 
Christianas Ravndalas ap
lankė sanatorijoje Noeli ir 
Hertą Fieldus, amerikie
čius, kuriuos vengrai kalino 
per 5 metus ir kurie dabar 
tapo išlaisvinti.

Tuo tarpu iš Varšuvos 
pranešama, kad Noelio bro
lis Hermanas planuoja ap
leisti Sanatoriją Lenkijoje 
ir vyksta į Šveicariją.

Tik dėl vieno punkto dar 
nesusitarta apie derybas

Jungtinės Tautos.—Ame
rika nesutinka, kad atei
nančioje tarptautinėje ato
minių reikalų konferencijo
je dalyvautų visos to pa
geidaujančios valstybės. 
Tas nesutikimas lieka vie
ninteliu punktu, apie kuri 
dar nesusitarta rengiantis 
taikingai atominei konfe
rencijai, kuri 
nančią vasarą. j baras, turintis 90 metų am-

Amerikos atstovas Henry Į žiaus, ligoninėje tik ilsėsis. 
Lodge sakė, kad leidimas j Lankymo valandos nuo 1 
visoms valstybėms dalyvau-i” * 
ti atidarytų duris “mažie
siems Sovietų sąjunginin
kams,” kaip tai Mongolijai, 
Šiaurės Korėjai ir š. Viet
namu! bei Rytų Vokietijai. 
Jis nesakė, kas tame būtų

tai padarė republikonai ir 
1956 metų rinkimuose ne
galėtų būti bendro fronto 
su McCarthy’u.

Elizabeth, N. J. ligoninėje
Elizabeth, N. J. — Jonas 

Vizbaras išvežtas į Alexian 
Brothers ligoninę. Išvežtas 
ne dėl to, kad būtų susi- 

atei-1 žeidęs arba apsirgęs. Viz-

! iki 3 dienos metu, vakarais 
nuo pusės po šeštos iki 8. 
Kambario numeris 331, tre
čiame aukšte.

A. Skainis

blogo.

Gore atnaujino kampanija 
už McCarthy’o atšaukimą

Madison, Wis. — Redak
torius Leroy Gore sako, kad 
jis atnaujins kampaniją su
rinkti pakankamai parašų 
tarp Wisconsino gyventojų, 
kad atšaukti McCarthy’! iš 
senato.

Gore, kuris redaguoja 
mažą laikraštuką Sauk Ci
ty miestelyje, yra republi- 
konas,, bet McCarthy’o prie
šas. Jis buvo pradėjęs kam-i sine surinkti.

Hong Kongas. — Čia at
vyko Amerikos Kongreso 
nariai John M. Vorays ir 
James Richard.

NEW YORKO ORAS 
Apsiniaukę, švelnu.

paniją surinkti 400,000 pa
rašų, kiek reikia, kad at
šaukti senatorių, bet nusta
tytu laiku tiek nesurinko, 
nes neturėjo pakankamai 
organizacijos savo vajui,

Dabar Gore mano, kad jis 
galėtų tiek parašų Wiscon-
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BROWNELL’IUI UŽDUOTAS SMŪGIS
J USTIC1J ()S DERA RTM E N TO sekretorius arba 

ministras Mr.- Biownell nelabai gerai jaučiasi. Ir štai 
kodėl: jis norėjo būti “labai mandras,” bet, apsigalvo
jęs, pamatė, kad ne visuomet ir jis gali būti tuo, “kuo 
nori.”

Dalykas tokis: federalinis teisėjas ’ Washingtone 
Luther W. Youngdahl kadaise, gavęs valdžios kaltinimus 
prieš profesorių Owen Lattimore, pasakė, kad tūluose, 
jam primetamuose kaltinimuose valdžia neturi jokio re
alaus pagimdo. Del to jis tūlus kaltinimo punktus iš
metė, o kai juos išmetė, tai išlikusiųjų kaltinimų prieš 
prof. Lattimore “nieko nebeliko.”

Tuomet justicijos departmentaš, kuriam vadovauja 
Mr. Brownell Jr., nutarė pastiprinti tuos kaltinimus, ku
riuos teisėjas Youngdahl atmetė, kurie buvo perdaug 
migloti, neaiškūs.

Federaliame teisme Cle
velands prasideda teismas 
vienuolikos darbininkų va
dovu, suimtu ir įkalintu ei- 
na n t Sm itho Aktu.

Iki šiol jau Amerikoje 
yra 113 asmenų, suareštuo
tų su lyg tuo įstatymu ir iš 
jų jau S3 nuteisti kalėji
mam

Šitų vienuolikos vadovų 
teismas žada būti ilgas ir 
įdomus, nes kaltinamieji 
pasiryžę įrodyti, kad jie ne
kaltai buvo suimti, kad jie 
nekaltai teisiami, kad įsta
tymas, sulyg kuriuo jie yra 
teisiami, yra nekonstituci- 
nis, anti-amerikinis.

Mūsų geras bendradar
bis prisiuntė mums tų vie
nuolikos vadovų trumpus 
gyvenimo ir veiklos bruo
žus, kuriuos mes išspaus
dinsime žemiau, bet pir
miau lai skaitytojas per
skaito sekama neilga iva- 
dėlę.— Red. *

Po to justicijos departmentaš, būdamas makartistų 
įtakoje, nutarė atmestuosius teisėjo Youngdahl punktus 
iš naujo suformuluoti, taip sakant, juos “pastiprinti,” 
“sutvirtinti,” kad pagal juos būtu galima tą profesorių 
iš tikrųjų “pakedenti” ir pasiųsti i kalėjimą.

Įsivaizduokite: prof. Lattimore buvo patarėjas vals
tybės deuartmento Tolimųjų Rytų reikaluose ir tie, To
limieji Rytai, ėmė ir nepakrypo ton pusėn, kurios pa
geidauja Amerikos valdantieji sluoksniai,—Kinija ėmė 
ir pakrypo visiškai skirtingon pusėn, nuėjo' komunistine 
kryptimi!

Kitais žodžiais, pradėta prieš prof. Lattimore nauja 
byla! Reikalaujamas naujas teismas, kuris Įvyks pra
džioje sekamų metų.

įdomiausias dalykas šitame reikale buvo tas: tasai 
teismas pakliuvo į to paties teisėjo Youngdahl’o ran
kas. Jis profesorių Lattimore teis!

Aa, kai tai pamatė justicijos departmento pareigū
nai, kai tai pamatė tas pats Mr. Brownell, Jr., jis “su
mišimo”: Jeigu teisėjas Youngdahl teis profesorių Lat
timore, tai jis bus “šališkas.” Jis bus nepalankus justi
cijos departmentui!

Tuo vadovaudamasis, Mr. Brownell, Jr., įpareigojo 
savo padėjėją, advokatą Leo A. Rovel’į, kad pastarasis 
.pareikalautų teisėją Youngdahl’ą neimti Lattimore by
los, kadangi teisėjas Youngdahl’as esąs nusistatęs už 
Lattimore.

Kai tai išgirdo teisėjas Youngdahl’as, jis smarkiai 
supyko ir pasakė daug maž taip: jeigu jau justicijos 
departmentaš gali padiktuoti tai, kokie teišeini turį 
spręsti jų bylas, tai yra skandališkas dalykas, nepa
kenčiamas dalykas!

Ir teisėjas Youngdahl tą pasiūlymą griežtai atmetė.
Buvo manyta, kad Brownell, Jr., tuojau šį teisėjo 

rprendimą apeliuos į aukštesnį teismą. Bet jis susi
mąstė. Susigalvojo. Jis. Mr. Brownell, Jr., pagaliau pa
sijuto. kad Amerikoje kol kas dar vis nepriklausomai 
veikia trys mūsų šalies įstaigos: Kongresas, kuris lei
džia įstatymus; vykdomoji valdžia, kuri juos vykdo, ir 
teismas, kuris iuos užgiriu arba atmeta. Vadinasi: te
beveikia “Check and balance” sistema.

Dėl to Mr. Brownell savo “ieškinį” ištraukė ir viską 
paliko taip, “kaip buvo iš pradžios.”

Vadinasi, teisėjas Youngdahl’as dabar teis profe
sorių Lattimore. 

, ir

NAGUIBAS PAŠALINTAS
EGIPTO PREZIDENTAS majoras generolas Mo- 

aammedas NaguiBas tapo pašalintas iš. tos vietos.
Jis buvo suareštuotas. Jį suareštavo premjeras 

Gamal Abdel Nasser’as, kurio klika šiandien valdo 
Egiptą.

Naguibas buvo suareštuotas ir padėtas po areštu. 
Jis nėra kalėjime, iis gyvena viename palcciuje, bet ap
link tą palovių yra pastatyta sargyba, kuri Naguib’o nie
kur neišleidžia.

• Tai įdomus dalykas!
Neperseniai Naguibas buvo vienas iš tų karininkų, 

kurie nuvertė karalių Farouk’ą, tą išdykėli, tą išsigimė- 
lį^mėgstantį girtauti, ulioti ir ne su garbingos praeities 
mergomis turėti reikalus.
’• •• Karalius Faroukas buvo nuverstas; jis šiandie^ 
trankosi kažin kur Europoje. 'Bet Egipto liaudies gyve
nimas dėl to nū kiek nepasikeitė: ji skurdo pirmiau, te- 
heškursta ir šiandien.

Skurstančioji liaudis nerimauja. Ji nori duonos, 
ii nori darbo, ji nori žmoniškesnių gyvenimo sąlygų. Dėl 
to prieš premjerą Nasser’ą ir jo valdžią žmonės kovoja. 
Yra tam tikru elementų, kurie net ryžtasi Nasser’ą 
užmušti, kad tuo būdu būtų atviresnis kelias darbo 
žmonėms į laisvę.

Žymūs advokatai, kurie 
vra gerbiami Clevelando ir 
Cuyahoga apskrityse, per
skaitę skundus prieš vie
nuolika kaltinamųjų, kurie 
laukia teismo, pareiškė: 
“kad tokie valdžios kaltini
mai yra fanatiški ir prieš- 
konstituciniai. Bet neatsi
žvelgiant į teisingus nekal
tumo įrodymus, valdžia yra 
prisirengusi nubausti vie
ną po kito.”

Kaltinamieji tvirtai pa
reiškė: “Mes nesame kalti 
agitavime nei mokinime jė
gos ir prievartos. Faktas 
vra, kad mūsų ilgas buvi
mas politiniame gyvenime 
mūsų valstijoje įrodė, kad 
mes esame besąlyginiai 
priešingi vartojimui jėgos 
ir prievartos. Gal jūs klau
site: “Jeigu taip, tai kokia 
galimybė yra valdžiai jus į 
nubausti.”

Į šį klausimą atsakymas 
glūdi prieš-komūnistinėj is
terijoje, sudarytoje dūks
tančiu makartistų, kurie 
zrąsina kiekvienam žmogui 
netekti darbo, reputacijos 
ir laisvės. Tokiose sąlygose 
nėra galima gauti kaltina
miesiems bešališko teismo.

Kol tas viskas sudaro už
tvarą teisėtumo, pamatinis 
klausimas yra: ka ta visa 
reiškia tau, vidutini Ameri
kos pilieti ? N opa da ryk 
klaidos, kad tu no esi tas, 
ant kurio jie ištikrųjų kė
sinasi.

Ohio kalinamieji žmonės 
kviečia jus atsargiai ir 
nuodugniai perskaityti jų 
biografijas, telpančias že
miau. Ar jie agituoja už 
ką nors tokio, už ką milijo
nai kitų žmonių nėra agi
tavę? Išegza minuok savo 
patios pageidavimus ir jau
smus, apie kasdienines są
lygas, su kuriomis jūs su
sidūrė. Ar jūs galite neį
žiūrėti to fakto, kad ir jūs 
esate pavojuje?

Jūs bijote vandenilio 
bombos. Jūs susidūrėte su 
augančiu pavojum masinio 
nedarbo. Tie gal bus vieni 
išdidžiausių- visų žmonių 
rūpesčių. Kaltinamieji ne-

kas jie tokie?
išvystė pekliškos bombos. 
Industrijų bosai jas išdir
ba. Kaltinamieji, kurie bus 
neužilgo teisiami, neįvykdė 
nedarbo. Juo yra jūsų bo- 
sasi kuris atleido jus iš dar
bo todėl, kad jūs pridirbo
te perdaug produktų, kurių 
jis negali parduoti su geru 
pelnu savo turimoje rinko
je.

Kaltinamieji veda kovą 
prieš karą ir nedarbą. Val
džia slėpė tuos raktus už 
raudonos isterijos dūmų 
kurtinos, Smith Akto teis
mų, deportacijų ir išdavys
čių riksmų ant visų progre
syvių.

Svarbiausi pageidavimai 
stovinti priešakyje Ameri
kos liaudies yra: taika, dar
bas ir saugumas. Pekliška 
bomba turi būti uždrausta. 
Valdžia privalo planuoti 
viešus darbus ant didelės 
skalės ir budavojimo namų, | 
kur paleisti iš industrijų 
galėtų gauti darbus. Bedar
biams yra reikalingas mai
stas, drabužiai ir pastogė. 
Įkaltinimas vienuolikos O- 
hio vyųų ir moterų nesu
teiks to viso.

Jūs galite nekuriuos da
lykus daryti dabar, kad ap
saugoti pats save ir savo 
šeimą.

1. Reikalaukite uždrau- 
d\mo Vandenilio bombos.

3. Reikalaukite valdžios 
g ai -aut i jos p r i eš ii edai' ba.

3. Reikalaukite galo Tafi 
■11 artley [statymui.

4. Protestuokite prieš 
Smith Akto sufrėmavimus.

5. Reikalaukite amnesti- \ 
jos visoms Smith Akto au
koms, dabar esančioms ka
lėjimuose.

Robert Campbell
Robert Campbell gimė 

New Yorko mieste 42 metai 
atgal, 1912 m. rugpiūčio 20 
d, Jis yra negrų kilmės. 
Kada jis pasiekė 18 metų 
amžiaus, darbu buvo stoka 
ir nedarbas augo. Pirmiau, 
negu jis sulaukė 21 metus, 
įvyko ekonominė krizė 1929 
metais.

Neėmė ilgai Robertui su
prasti, kad jeigu bedarbis 
nori gauti darbo ar pašal
pos, jis turi kovoti. Roberts 
patapo sekretorium Darbi
ninkų Susivienijimo (Wor
kers Alliance), Bedford- 
Stuyvesant apylinkėj, New 
Yorke, 1936 metais. Ro
bert Campbell metėsi ko
von Brooklyne ir to pasek
mėje šimtai negrų gavo 
darbus. Jis buvo nuolatos 
įsijungęs už padarymą ga
lo policijos brutališkumui.

1937 metais statė kandi
datūrą ant Borough prezi
dento Brooklyne ir gavo 
virš 34,000 balsu. 1939 me- 
tais statė kandidatūrą į as- 
semblymanus 17 distrikte. 
1941 metais kandidatavo Į 
Kongresą iš to paties dis- 
trikto.

Antras pasaulinis karas 
nutraukė jo politinę karje
rą; jis įstojo armijon ir 
rugpjūtyje 1942 metais jau 
tarnavo užsienyje: Europos 

ir Pacifiko sektoriuose per 
29 mėnesius. Jis buvo gar
bingai paleistas iš armijos 
su viena kovos žvaigžde.

Po karui jis apsigyveno 
Harleme, su tuo laiku bu
vusiu kongrešmanu Ben 
Davis, dabar nuteistu tuo 
patim apkaltinimu, kurio 
dabar laukia pats Rober
tas.

Robert Campbell 1948 
metais atvyko į Clevelandą 
ir tuojaus pasinėrė kovose 
už savo žmones. Jis gelbėjo 
suorganizuoti Ohio valsti
joje judėjimą už išgelbėji
mą Martinsvillės 7 jaunų 
ir nekaltų žmonių nuo mir
ties ir keliavo į Washingto- 
ną, D. C., užprotestuoti 
prieš jų nuteisimą. Jis 
taipgi organizavo judėjimą 
už išgelbėjimą Willie Mc
Gee.

Kada Bob Campbell bu
vo užklaustas apie valdžios 
kaltinimą jo “už suokalgį 
agituoti nuversti valdžią 
jėga ir prievarta,” jis nu
sišypsojo ir sakė: “Toks 
klausimas yra perdaug juo
kingas, kad užsipelnytų at
sakymo.” Aš esu suareš
tuotas todėl, kad aš kalbė
jau prieš karą ir brutališ- 
ką diskriminaciją mano 
žmonių, kurie jaučia žiau
rumus.

Robertas yra tėvas dvie
jų sūnų, Leslie Robert, 14 
metu amžiaus ir Parnell 
Michael, 3 metu. 7 U

Freda Katz
Dar buvo ankstyvas ry

tas, spalio 6, 1953 metų, 
kai pasigirdo kietas beldi
mas į duris, nuo. kurio išbu
do Freda Katz ir jos jau
nutė dukra Lenore. Kuomet 
Katz užklausė: “Kas ten?” 
Rupus balsas atsakė: “Ati
daryk duris! Mes esame 
Fecleralio Biuro investiga- 
toriai.”

Pažvelgusi per priešaki
nį langą Freda pamate 
spiečių agentų. Ji atidarė 
duris ir agentai jai pasakė, 
kad ji yra po areštu, ir kad 
ji tuojaus turi apsirengti ir 
eiti su jais. Tarpe 22 FBI 
agentų buvo ir viena mote
ris, kuri pasekė Fredą į ap
rengimo kambarį ir dabojo 
ją iki ji apsirengė.

Fredos neprileido panau
doti savo telefono, bet duk
tė Lenore pasinaudodama 
savo teise mėgino susisiek
ti su pažįstamais žmonė
mis. Bet tuo kartu jos dar 
nežinojo, kad ir tėvas buvo 
išvilktas iš kepyklos sunk
vežimio kitos FBI grupės 
agentų.

Kokie baisūnai yra Dave 
ir Freda Katz’ai, kad 20 
valdžios agentų pulkas bu
vo pasiųstas areštavimui 
vienos moteries ir 8 agen
tai atvežimui kepyklos pro
duktų išvežiotojo.

Nuotraukoje matosi dešimt iš tų vienuolikos Ohio darbininkų judėjimo vei
kėjų. Sėdi iš kairės į dešinę: Lucille Bethencourt, Robert Camphell, An
thony Krchmarek ir Frieda Katz; stovi: Martin Chancey, George Watts, E.

C. Greenfield, Dave Katz, Jos eph Douglas ir Joseph Brandt.

čia Daily Workerio redak
torius ar atstovus,

Kada Dave tapo areštuo
tas, jo giminės užstatė 
nuosavybes sukėlimui 
000 jo kaucijai, kad paliuo- 
suoti jį iš kalėjimo. Bet jį 
pasilaikė ant laisvės tik pa
kol surado advokatą ir jo 
giminės įsitikino, kad jie 
geriau padarys perkeldami 
jo kauciją ant jo žmonos 
Fredos, kad ji galėtų būti 
su savo jaunamete dukrele, 
ir būdama Ohio Teisių Bi-\ 
liaus sekretore, galės gelbė
ti visiems esantiems kalėji
me. Pasekmė to, tapo iško
vota kaucijų numažinimas 
visiems ir to pasekmė, visi 
10 tapo paliuosuoti iš kalė
jimo po kaucijomis.

Kada Freda ir Dave tapo 
išimti iš kalėjimo po kau
cijomis, juodu išnaujo ėmė
si savo pareigų savo apy
linkėje.

Būtų galima manyti, Dąd 
kada Katz’ai laukia teismo, 
valdžios autoritetai tąirėtų 
paliauti šeimą varginę, iki 
areštuotiems šeimos na
riams bus teismo išneštas 
nuosprendis. Bet to nėra. 
Federalio Biuro Investiga- 
torių agentai su Imigraci
jos Departmentu vėl žiau
riai smogė, šį kartą auka 
buvo Dr. Louis Zuker, 68 
metų amžiaus, Fredos tė
vas. Dr. Zuker yra prak
tikuojantis Optometriją 
Clevelando per apie 40 me
tų. Jis serga širdies nega
lavimu, bet tuojau buvo į- 
mestas į kalėjimą ir pradė
tas p r i rengimas prieš jį de
portacijai.

Anthony Krchmarek
Gimęs Pittston, Pa., 1898 

metais, sūnus anglies mai- 
nierio. Jis irgi pradėjo 
dirbti Rytinio Ohio antelių 

i kasykloje su tėvu, būd*k»as 
12 metu amžiaus.

Išdirbęs nekurį laiką mai- 
nose “Krch” persikėlė gy
venti į Detroitą ir ten dir- 
oo nekurį laiką automobilių 
išdirbystėje. 1918 metais 
persikėlė gyventi į Cleve- 
landą, kuris buvo jo na
mais kone didesnę jo am
žiaus dalį. Jis čia tuojau 
pasidarė veiklus cechų gim
nastikos klube “Sokol” ir 
buvo vienas iš populiariš- 
kiausiu nariu. Jis dirbo 
Darbininkų Kooperatyvėje 
krautuvėje už manadžerį 
oer 12 metu.

Nuo 1931 metų jis buvo 
veiklus Komunistų Partijo
je ir daugelyje kovų ir rin
kimu veikimuose, kuriuose 
partija dalyvavo. Pavyz
džiui, kada tūkstančiams 
clevelandiečių gręsė neteki
mas savo namelių, nedarbo 
laiku.

Jis buvo kandidatu į Cle
velando Miesto Tarybą 1933 
m. ir išnaujo 1939 metais. 
1947 metais buvo kandidatu 
i Clevelando Mokyklų Ta
rybą ir gavo 65,000 balsų. 
Nuo 1936 iki 1942 metų bu-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Žmonės, kurie pažįsta 
Katz’us, žino juos kaipo pa
prastus teisingus žmones, 
kurie nėra padarę jokios 
kriminalystės.

Freda, būdama dar jau
na, pradėjo susiinteresuoti 
politiniu gyvenimu savo 
apylinkėje. Ji gavo patrau
kimą kovai už civiles teises. 
Ji, būdama tarpe savo žmo
nių, pamatė augantį nedo
rą anti-semitizmą ir taipgi 
pamatė daugiau atvirą ir 
didėjančią diskriminaciją 
prieš negrus.

1946 metais ji patapo se
kretore Anti-Diskriminaci- 
nio Įstatymdavystės Komi
teto, kuris susitvėrė rezul
tate brutališko užpuolimo 
ant negrų, kurie išdrįso pa
sinaudoti maudynėmis ir 
šokių salės patogumais 
Euclid Beach Parke. To 
komiteto pastangomis, Cle
velando miesto taryba pra
leido įstatymą, draudžiantį 
diskriminaciją bet kuriame 
Clevelando parke. Tas įsta
tymas ir dabar dar tebesi- 
randa miesto įstatų knygo
se.

Freda Katz ir kitose vei
kimo šakose, savo apylinkė
je parodė tokį pat rūpes
tingumą žmonėms.

Kuomet Julius ir Ethel 
Rosenbergams grėsė mirtis 
elektros kedėse, Freda buvo 
organizatore žmonių važia
vimui į Washingtona, nors 
ir paskutinioms dienoms 
išgelbėti jų gyvastis. Ji da
lyvavo lapelių dalinime ant 
gatvių kampų, ji ėjo susi- 
susirinkimas nuo susirin- 

i kimo, mėgindama išgelbėti 
gyvybę tų nekaltų žmonių.

Freda ir Dave Katz’ai 
paaukavo savo dienas ir sa
vaites dėl žmonių proble
mų jų apylinkėje. Neatlai- 
džiai juodu kovojo prieš po
licijos brutališkumą.

Freda Katz kaipo Ohio 
Teisių Biliaus sekretorė 

j konferencijos, kuri laiko tą 
i vietą nuo sausio, 1951 me
tų, vaidino tos organizaci
jos energingą rolę kartu su 
Ohio AFL, CIO, Žydų Ben
druomenių Federacija, ne
grų organizacijomis, kad 
sumušti Ohio “mažiuką” 
Smith Aktą H B 308. Or
ganizuotų protestų rezulta
te, gub. Lausche vetavo tą 
bilių, bet makartistai vals
tijos senate, tik vienu bal
su pajėgė nugalėti guber
natoriaus vetavimą.

Dave Katz
Dave Katz buvo visuomet 

unijistu. Jis dirbo poliše- 
rium Alco fabrike ir buvo 
veiklus unijoje, jis buvo 
veiklus tymsterių unijos 
narys, lokalo 52 ir buvo se
kretorius Žydų Tymsterių 
Klubo. Jis daug pasidar
bavo už 5 dienų darbo sa
vaitę tymsteriams. Davė 
yra Daily Workerio biznio 
atstovas Ohio valstijoje. Jo 
areštas buvo smūgis spau
dos laisvei. Didžiumoje 
Smith Akto areštai palie

. : Ką gi Nasser’as darė? Jis suėmė Naguibą. Jis ma
no, kad tuo būdu jis patenkins liaudies reikalavimus. 
Jis, mat, bandė numesti visą kalto ant Naguibo, tary-

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Šeštad., Lapkričio (Nov.) 20, 1954

turn sakydamas egiptiečiams: Naguibas atsakingas dėl 
jūsų skurdo!

Bet tai ne viskas.
Kaip dabar paaiški: Naguibąs nuvertė karalių Fa

ro ūką su amerikinių šnipų—Central Intelligence Agen
cy—pagalba. Klausimas kyla tokis: kas dabar “sudo
rojo” Naguiba: ar ir čia “turėjo įtakos” ta pati ameri
kinė ČIA?

Beje, spaudoje buvo tokių žinių: Naguibas veikė iš
vien su mahometonais ir komuhistais...

Visa tai pasako, kad Washingtono doleris nesnau
džia.

Bet ar tai pataisys milijonų egiptiečių darbo žmo
nių sunkų gyvenimą? !...



Litcratūras 
^^IR fflenRS

Laiškas Susitinku Jurgiui
Gerbiamas Drauge:

Asmeniškai ir per laiškelį jūs mane 
prašėte, kad ką nors parašyčiau laikraš
tyje apie jūsų “Lietuvos sūnų-išeivį”, 
kuris buvo atspausdintas Laisvėje.

I

Savo laiškelyje sakote: “parašykite 
išvadą arba mirties nekrologutį mano 
Išeiviui...” Kodėl nekrologutį? Todėl, 
atsakote, kad nemanote, jog jis bus at
spaustas knygoje.

Nekrologus žmonės rašo mirusiems, gi 
j»ūsų “Išeivis” nemirė. Jis neseniai pa
gimdytas ir gyvena — gyvena laikraščio 
puslapiuose.

įsirašytas žodis,—bus jis atspausdin
tas laikraštyje ar knygoje,—gyvena il
gai. Po keleto desėtkų metų atspausdin
tas laikraštyje žodis dar tebėra gyvas. 
Jei tas žodis brandus ir svarus, jis ne
retai esti išnaujo spausdinamas laikraš
tyje arba knygoje. Yra literatūros vei
kalų, parašytų prieš tūkstančius metų, 
bet jie gyvi ir šiandien. Visa tai parei
na nuo to, koks tas raštas, apie ką ir 
kaip jis parašytas.

Dėl to labai svarbu, rašant į spaudą, 
kad rašomasis žodis nebūty pigus, kad 
jis būtų gerai apgalvotas, nes jo auto
rius nežino, kada, kur ir kas jį skaitys.

Rašydamas “Išeivį,” jūs, be abejoji
mo, dėjote daug pastangų ir darbo, kad 
jis būtų skaitytinas, kad jis būtų įdo
mus, kad jis būtų geras. Priešingai, 
jūs nebūtumėte nė pradėjęs jo rašyti.

Deja, ne visuomet išeina taip, kaip 
žmogus nori. Net ir didieji rašytojai 
neretai, pasimoje sukurti literatūros še
devrą, sukuria apymenkį dalyką. Tai 
ką jau bekalbėt apie mus, mažuosius 
žnįonelius?

jūsų pasirinkta tema “Išeiviui” tik- • 
rai puiki. Parašyti išsamų, platų lietu
vio vargdienio imigranto gyvenimą A- 
merikoje—svarbus ir įdomus užmojis.

Bet jūsų priemonės, jūsų rašymo for
ma nebuvo pasirinkta gera. “Išeivis” iš 
tikrųjų nėra nei jūsų atsiminimai, nei 
autobiografija, neigi apysaka. Kai ku
rie skirsniai atrodė į apysaką, kiti į at- < 
siminimus, dar kiti — į autobiografiją. 
Yra tikrų atsitikimų, yra fiktyvių, bet 
nieko nėra pilno, išbaigto. Jūs patys, be 
abejojimo, manote, jog tai apysaka.

Būtų buvę geriau, jei būtumėte para
šęs tik atsiminimus, o vėliau iš savo ir 
iš daugelio kitų atsiminimų, būtumėte 
bandęs sukurti novelę, kurioje būtų pa
vaizduotas bendras, tūkstančiams lietu
vių imigrantų darbo žmonių būdingas 
gyvenimas.

Atsiminimai ir autobiografija, žinoki
me, nėra apysaka. Atsiminimai yra tik 
suregistruoti vieno asmens išgyventi 
prietykiai. Gi apysaka-novelė, jei ji yra 
gera, vaizduoja tūkstančius žmonių vie
name charakteryje, kurį autorius sugal
voja ir padaro gyvu žmogumi.
XImkime pavyzdžiui Upton Sinclairio 
garsią apysaką “Raistą.” Ar jūs mano
te, kad vyriausias “Raisto” personažas 
Jurgis Rutkus tikrai gyveno ir jam at
sitiko visa tai, ką U. Sinclairis parašė?

Žinoma, ne!
Upton Sinclairiui rūpėjo parašyti vei

kalą apie sunkias darbo žmonių gyveni
mo sąlygas Chicago j e, ypatingai apie 
Stokjardų darbininkus ir tuose fabri
kuose padėtį. Jis nuvyko į Chicagą ir 
pradėjo stiidijzioti žmonių gyvenimą pie
tinėje to miesto dalyje. Jam puolė į 
akis nedidelė tautinė grupė, kuri anuo 
metu mažai amerikiečiams buvo žinoma, 
— lietuviai, — kurių daugelis dirbo 
Stok j arduose ir gyveno neišbrendamame 
skurde.

Rašytojas susipažino su kai kuriais 
žymesniaisiais lietuviais, — pavyzdžiui, 
su velioniu Dr. A. L. Graičiūnu, — ir 
pradėjo studijuoti jų gyvenimą, jų įpro
čius, jų tradicijas.* Jis ėjo į lietuviškas 
pramogas, jis jas stebėjo (paskaitykite 
Burgio su Ona vestuvių “puotą”,— koks 
vaizdas!). Jis susipažino su lietuviško
mis pavardėmis ir iš jų pasirinko typiš- 
kiausias savo apysakos charakteriams.

Tuomet jis pradėjo rašyti veikalą. Ir 

Jurgio Rutkaus charakteryje rašytojas 
atvaizdavo tūkstančių Stokjardų ir ben
drai darbininkų gyvenimą, jų nedalią. 
Daugiau: jis kartu atvaizdavo nepaken
čiamą padėtį, nešvarą pačiuose fabri
kuose, gaminančiuose mėsą. Kai jo vei
kalas išėjo iš spaudos, mūsų šalies Kon
grese iškilo reikalavimas, kad S tok jar
dai turi būti ištirti!

Jei rašytojas būtų paėmęs vieną kurį 
Stokjardų darbininką ir rašęs tik jo iš
gyvenimus, iš to nieko nebūtų išėję.

Apysakai charakterius rašytojai pasi
renka visaip: tūli juos “išmislina”,. išgaL 
voja, bet taip “išmislina” ir taip juos su
kuria, kad jie atrodo kaip gyvi, kaip ti
kri žmonės. Klasikinėje literatūroje ži
nomi Don Kichotas, Faustas, Baronas 
Miunhauzenas,— vis tai autorių “išmis- 
lyti” charakteriai, tačiau, kai skaityto
jas juos skaito, jie jam atrodo, kaip tik
ri, gyvenusieji žmonės.

Petro Cvirkos Frankas Kritikas taip
gi “išmislytas.”

Kiti rašytojai savo charakterius, ti
pus renka iš gyvų žmonių ir būdinges
nius jų gyvenimo bruožus bei prietykius 
įpina į savo kūrinį. . Tačiau pasirinktą
jį charakterį rašytojas naudoja tam tik
ros klasės, tam tikros grupės bei profe
sijos ir kovos už būvį pavaizdavimui.

Daug rašytojų į savo kūrinius įterpia 
savo paties išgyvenimus, geresnes ir 
silpnesnes jų puses, bet visuomet žiūri, 
kad tai sutaptų su einamuoju jo veikale 
pasakojimu, kad tai atvaizduotų ne tik 
jį, o ir daug.kitų žmonių, jam panašių 
išgyvenimą.

Sakoma, V. Putinas-Mykolaitis, rašy
damas romaną “Altorių šešėlyje”, ne
mažai jin įdėjo savo paties pergyventų 
prietykių, bet jie būdingi visai (arba 
jos daugumai) Lietuvos katalikų dva- 
siškijai.

Rašant apysaką, kuriant charakte
rius, vaizduojant jų gyvenimą, rašyto
jui tenka daboti, kad viskas būtų gyve
nimiškai tikra, kad nebūtų perdėjimų, 
neįtikėtinų prietykių. Nes, jei skaity
tojas suras, kad čia ar ten rašytojas pa
rašė tokius dalykus, kurie nėra realūs, 
tikrai gyvenimiški, tai jis, skaitytojas, 
netikės ir viskam kitkam, kas veikale 
parašyta.

Be to, tenka daboti, kad aprašomasis 
laikas būtų tikras, kad nebūtų painia
vų. Apysaka gali būti išgalvota, bet 
jaktai privalo būti tikri. Gi jūsų “Išei
vy”, kaip jau buvo Laisvėje pastebėta, 
net ir faktai ne visur atitinka tikrovę.

Jūs ėmėtės rašyt pernelyg ilgą daly
ką, kokis net ir įgudusiam rašytojui im
tų parašyti keletą metų.

Didysis rašytojas Maksimas Gorkis 
rūsčiai barė tuos, kurie imasi rašyti il
gus romanus, neišbandę savo r ašy to j iš- 
ko talento trumpuose apsakymuose. Gor
kis rašė:

“Pradėti darbą dideliu romanu— 
be galo bloga maniera... Mokytis ra
šyti reikia nuo mažų apsakymėlių, 
kaip tatai darė beveik visi žymiausi 
Vak. Europos ir mūsų rašytojai. 
Apysakėlė įpratina taupyti žodį, lo
giškai sutvarkyti medžiagą, išryš
kinti siužetą ir būti apdairiu temos 
atžvilgiu...”

Tas pats Gorkis, beje, priminė mums 
ir tai:

“Literatūros pirmasis elementas yra 
kalba, pagrindinis jos ginklas... Žodis— 
visų įvykių, minčių rūbas...”

O štai dar kitas įsidėmėtinas to did
žiojo žodžio artisto ir mokytojo patari
mas:

“Žodinės kūrybos menas, tipų ir 
charakterių kūrimo menas reika
lauja vaizduotės, atspindėjimo, “iš- 
mislo.” Aprašęs kokį nors pažįsta
mą krautuvininką, darbininką, ra
šytojas “atliks” mažiau ar daugiau 
vykusią to žmogaus fotografiją, ta
čiau jai truks visuomeniškai auklė
jamosios reikšmės, ir ji beveik nie

ko neduos mūsų sąmonės plėtotei. 
Bet jeigu rašytojas sugebės atrink
ti, sakysim, iš 20-50, arba iš šimto 
krautuvininkų, valdininkų, darbi
ni nkiį pačius būdingiausius klasi
nius bruožus, skonius, polinkius, ju
desius, kalbos tėkmę ir t.t. — at
rinks visa tai ir sujungs viename 
krautuvininke, valdininke, darbi
ninke, tokiomis priemonėmis rašyto
jas sukurs “tipą”. Ir tai bus me
nas...”

Gerai įsitėmykite, drauge, šį didžiojo 
rašytojo ir mokytojo pasakymą ir pagal
vokite: ar jūsų vyriausias personažas, 
Jurgis, apie kurį visas “Išeivis” sukasi, 
tokis charakteris? Ar jis suima savyje 
išgyvenimą daugelio “Jurgių”, ar jis 
tik rodo tai, ką pats išgyveno?

Man atrodo, kad jūsų Jurgis perdaug 
“kytras”, pergreit viską išmoksta; jam 
pripuola prietykiai tokie, kokie nėra bū
dingi milijonams “Jurgių”.

Gyvenime pasitaiko, kai skurdžius, 
vargdienis “įeina į biznį”, patampa tur
tingas ir tuo baigiasi. Bet tai išimtys. 
Tai nėra būdinga tūkstančiams darbi
ninku, c

Beje, žmogaus patapimas “turtingu”, 
rašytojo akimis, dar nieko neišspren
džia.

M, Gorkis mokė:
“Koks rašytojo darbo tikslas?
“Jis svajoja, iš savo pastebėjimų, 

įspūdžių, minčių, savo gyvenimo pa
tyrimų sudaro vaizdus, paveikslus, 
charakterius. Rašytojo veikalas tik 
tada daugiau ar mažiau stipriai vei
kia skaitytoją, kada skaitytojas ma
to visa tai, ką parodo jam rašytojas, 
kada rašytojas duoda jam progos ir
gi “įsivaizduoti^ — pildyti, pridėti 
—vaizdus, paveikslus, figūras, cha
rakterius, rašytojo atvaizduotus — 
iš savo, skaitytojo, patyrimų, įgudi
mo, iš savo žinių, įspūdžių atsargos. 
Iš rašytojo ir skaitytojo patyrimų 
susiliejimo, sutapimo ir gaunama 
meniškoji tiesa — tas ypatingas žo
džio meno įtikimumas, kurio ir su
prantama literatūros jėga į žmo
nes...

“Mes vadiname talentingais tuos 
rašytojus, kurie gerai valdo stebėji
mą, palyginimo priemones, atrenka 
charakteringiausias klasines ypaty
bes, ir vaizduotės bei tų ypatybių 
pagalba sudaromas literatūrinis vai
zdas, socialinis tipas. Vaizduotė — 
viena esminių literatūrinės techni
kos savybių, sudarančių vaizdą...”

•

Na, drauge Susninkų Jurgi! Jūsų 
“Išeivis”, parašytas ir atspausdintas, 
gyvena laikraščio puslapiuose. Spėju, 
jūs turite visas jo atkarpas ir galite iš 
naujo perstudijuoti ir apgalvoti, ką da
ryti. Jį galima taisyti, gerinti, paša
linant silpnąsias puses,— daug rašytojų 
tai daro. O gal geriau būtų palikti jį, 
kaip yra. Visa tai nuo jūsų paties pri
klauso.

Turite laisvo laiko, tad plunksnai rū
dyti neleiskite. Bandykite rašyti trum
pesnius dalykus.

Norint rašyti, daug skaitykite. Stu
dijuokite kalbą, rašybą. Studijuokite gi
liau ir akyliau gyvenimą, plėtokite savo 
vaizduotę, skaitykite veikalus tokių žo
dinio meno meistrų, kaip Petro Cvirkos, 
kaip žemaitės, kaip A. Čechovo, ir kitų 
didžiųjų rašytojų. Tas, kuris nori būti 
rašytoju, juos privalo studijuoti.

Ląvinimuisi/mokymuisi niekad nėra 
pervėlu.

Tiek šiuo kartu galiu jums pasakyti.
ROJUS MIZARA

REVOLIUCINIO RAŠYTOJO A.
JASUČIO RAŠTŲ RINKTINĖ

VILNIUS.— Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla šiomis dienomis išlei
džia revoliucinio lietuvių rašytojo, žuvu
sio' Ispanijos pilietiniame kare, Aleksan
dro Jasučio (Julmio) raštų “Rinktinę”. 
Knygoje įdėti reikšmingesnieji rašytojo 
kūriniai: poema “Tėviškei, motinai ir 
mylimai”, apysaka ispaniška tematika 
“Lidija Mursija”, apybraiža “Tarnaga- 
los miško tragedija”, aprašanti kovoto
jus dėl Tarybų valdžios Lietuvoje 1918 
—1919 metais, eilė publicistinių straips
nių visuomeniniais bei literatūriniais 
klausimais ir kt. “Rinktinę” redagavo 
ir straipsnį apie A. Jasučio gyvenimą 
bei jo literatūrinį „palikimą parašė K. 
Korsakas.

KO?...
Ko ūžia giružė, 
Ko ošia pušynas;
Kam, skaisčiai žydėjęs, 
Jau vysta žolynas?
Ko liūdnai čiurlena 
Pakalnėj upelis, 
Ir ko taip nus’minęs 
Svyruoklis berželis?
Ko guodžias šermukšnis, 
Saulutės bučiuotas;
Kam šakas nuleidęs, 
Pievoje geist’ gluosnis?
Kam lapas nušvitęs 
Taip spalva liepsninga, 
Rod’s auksu sužibęs, 
Plazdendams jau krinta?
Ir šlaitas kam vėliais
Taip nykus paliko: 
Kur dainos paukštelis, 
Ką čionais taip plito?
Ko ežer’s taip tykus, 
Sapnuose ką skendo: 
Rod’s skausmų užgautas, 
štai blaškos prie kranto?
Kur saulės skaistumas— 
Ta šypsą skaidrioji — 
Kam ūkais vėl dangstos 
Padangė melsvoji?
Kur grožis vaizdingas, 
Tas ryto malonus, 
Ką puošė žavingai 
Kalnelius ir klonius,
Kai rasa deimantais 
Dirvonuos spindėjo 
Ir chorai žiogelių, 
Sukilę čaižė jo?
Ir vakar’s tas tykus 
Vasaros kur dingo, 
Kaip saulė paraudus 
Už miško nulindo?
Kur nakties slaptybė, 
Tie burtai ką gaubė, 
Kai siela nurimus, 
Svajų tinklą audė?
Oi, kur gi tas viskas...?!

K. Rugys

Liet. rašytojų sąjungos 
valdybos plenumas

VILNIUS.— Š. m. rugsėjo 9 d. įvyko 
Lietuvos Rašytojų sąjungos valdybos 
pirmasis plenumas.

Į valdybos sudėtį įeina Rašytojų są
jungos antrame suvažiavime išrinkti šie 
rašytojai: J. Baltušis, J. Dovydaitis, A. 
Gricius, A. Gudaitis-Guzevičius, A. Jo
nynas, K. Korsakas, E. Mieželaitis, V. 
Mykolaitis-Putinas, V. Mozūriūnas, V. 
Reimeris, I. Simonaitytė, M. Sluckis, J. 
Šimkus, T. Tilvytis, V. Venclova ir A. 
Vienuolis-Žukauskas. Kandidatai į val
dybos narius — rašytojai J. Avyžius, A. 
Baltrūnas ir E. Matuzevičius.

Plenumas apsvarstė organizacinius 
klausimus. Išrinktas Lietuvos TSR 
Tarybinių rašytojų sąjungos valdybos 
prezidiumas, pirmininkas ir sekretoriai. 
Į prezidiumą išrinkti J. Baltušis, A. Gu
daitis-Guzevičius, K. Korsakas, E. Mie
želaitis, V. Reimeris, M. Sluckis, J. Šim
kus, T. Tilvytis ir A. Venclova. Lietuvos 
Rašytojų sąjungos valdybos pirmininku 
išrinktas A. Venclova, valdybos sekreto
riais — E. Mieželaitis ir M. Sluckis.

Plenume taip pat buvo sudarytos ra
šyto jinės spaudos redakcinės kolegijos 
ir patvirtinti redaktoriai. “Pergalės” 
žurnalo redaktoriumi patvirtintas J. 
Šimkus, laikraščio “Literatūra ir me
nas” redaktoriumi — V. Reimeris.

Rašytojų sąjungos konsultantais pa
skirti J. Baltušis, A. Gricius ir E. Matu
zevičius. Komisijos darbui su jaunaisiais 
rašytojais pirmininku paskirtas A. Jo
nynas, pirmininko pavaduotoju — A. 
Baltrūnas.

“EKSCELENCIJOS” LIETUVOS 
DRAMOS TEATRO SCENOJE

VILNIUS.— rugsėjo 25 d., Lietuvos* 
Valstybinis dramos teatras parodė nau
ją pastatymą — respublikos nusipelniu
sio meno veikėjo P. Vaičiūno komediją 
“Ekscelencijos”. Veikalą režisavo Lie
tuvos nusipelnęs artistas B. Lukošius. 
Dailininkas — J. Surkevičius.

Spektaklyje vaidino Lietuvos nusipel
niusi artistė laureatė G. Jackevičiūtė, 
aktoriai J. Stanulis, G. Jakavičiūtė, G. 
Jašiūnaitė, P. Saudargas, K. Simaška, 
A. Zalankas ir A. Sabalys.

Clevelando Žinios
Dr. Silver peikia mūsų 
užsieninę politiką nes 
ji esanti pavojingai 
naiviška ir akla

Clevelando žymusis rabi
nas Dr. Silver, kalbėdamas 
savo dievnamyje, temple, 
rišo klausima, “kur link 
mūsų užsieninė politika 
mus veda?”

—Mano nesutikimas yra 
paremtas nusistatymu prieš 
mūsų valdžios užsieninės 
politikos metodą ir takti
ką, kuri ardo pati dalyką, 
kurio ji siekiasi — pasau
linės taikos ir laisvės.

• . k ♦

Toliau Dr. Silver sako: 
Pastaruoju laiku diplo

matinė iniciatyva jau atei
na iš Londono ir Paryžiaus, 
o ne iš Washingtono.

—Mūsų uolumas subuda- 
voti tvirtą apsigynimą Eu
ropoje prieš Sovietų val
džią, pražiūri iš Vokietijos 
paeinančias problemas, ku
rios du kartu mūsų gyveni
me sudraskė taiką Europo
je. Vakarinės šalys apgin
klavo Hitlerį su vilčia pa
naudoti prieš Sovietų Rusi
ją. O betgi jos nepajėgia 
ar nenori pasimokyti -iš 
praeities.klaidų. .

Todėl Dr. Silver esąs lin
kęs manyti, kad tokia po
litika esanti pavojingai nai
viška ir akla.

Ar naujai išrinktas Kon
gresas su demokratų dau
guma pakeis tą Dr. Silve- 
rio peikiamą mūsų užsieni
nę politiką? Nėra vilties, 
nes demokratai nei prieš
rinkiminėje veikloje nepa
žadėjo nieko panašaus. Jie 
net pasižadėjo remti dabar
tinę Eisenhowerio politiką. 
Todėl pakeitimas tokios po
litikos priklausys nuo Ame
rikos žmonių susirūpinimo 

Į veikti daugiau už taiką. Ki
ta viltis pakeitimui mūsų 
užsieninės politikos, tai Va
karinės Europos žmonių 
taikos pajėga, kuri jau pa
jėgė sutrukdyti savo val
džias nuo didesnio apsigin
klavimo, o vietoje to, rei
kalauja pakėlimo ekonomi
jos tose šalyse, kad minioms 
darbininkų nereikėtų pus
badžiai gyventi. Todėl ir 
Dr. Silver’is mato, kad di
plomatinė iniciatyva jau 
paeina iš Londono ir Pary
žiaus, o ne iš Washingtono.

Vakarinėje Vokietijoje ir
gi taikos pajėgos tvirtėja, 
nes kancleris Adenauer 
verčia teismą išleisti įsta
tymą, kuris uždraustų Ko
munistų Partijos egzistavi
mą. Tas rodo Adenauerio 
valdžios silpnybę. Ameri
kos žmonės irgi negalės il
gai pakęsti aukštais taksais 

(‘sumokėtų dolerių svaidymo 
bilijonais fašistinėms val
džioms, ir dar tokioms, kaip 
Chiang Kai-sheko, Syng- 
man Rhee, Generalisimo 
Franco ir panašioms.

__  •__  
• •

Smagus buvo LLD 15-tos 
Apskrities pažmonys

Svečių nebuvo daug, bet 
tam buvo ‘ir priežastis, tai 
perdidelis susikimšimas 
įvairių parengimų kas šeš
tadienis — visiems nusibo
do,-pavargo. Bet tie, kuries 
atėjo į pažmonį, buvo ma
lonaus ir draugiško nusi
statymo ir gražiai šoko, 
linksminosi iki vėlaus vaka
ro. Manoma, kad liks dar 
ir pelno dėl Apskrities.

J. N. &

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

3 pusl.-Laisvė (Liberty) • Šeštad., Lapkričio/ (Nov.) 20, 1954
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Vienuolika darbininkų vadovų teisme-

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
vo prezidentu International 
Workers Order.

1950 metais, norėdamas 
atlankyti savo tėvų žemę ir 
pamatyti dabartini dalykų 
vykdymą vienoje iš Rytinės 
Europos demokratinių res
publikų, Kroli marek išva
žiavo į Čechoslovakiją, ku
rioje jis išbuvo 21 mėnesį, j 
apžvelgdamas tos šalies | 
žmonių padėtį, kalbėjosi su 
tūkstančiais pavienių žmo
nių ir tyrinėjo tos šalies po
litinį gyvenimą. Jis rašė 
daug straipsnių apie tai, ką 
jis matė laike jo buvimo to
je šalyje, kurie buvo iš
spausdinti šioje šalyje. Su
grįžęs į Jungtines Valstijas 
padarė prakalbų maršrutą j 
per Ohio ir kaimynines' 
valstijas, nupiepdamas pu-' 
blikai dalykus, kuriuos jis I 
matė savo akimis.

Anthony Krchmarek gy-1 
vena Clevelande su savo 
žmona Jean ir posūniu Dan
ny ir tęsia darbą už taiką 
ir ekonomini saugumą, bū
damas pirmininku Komu
nistų Partijos, Cuyahoga 
apskrityje.

Frank Hashmall
Frank Hashmall yra vie- v 

. nas iš vienuolikos Smitho 
Aktu kaltinamųjų.

Trečiadieni, 1952 metu
V r V

lapkričio 12 dieną, Frank 
Hash malkui grįžtant iš 
Ąkron Machine šapos dar
bo, detektyvai be waranto 
įsiskverbė į jo kambarius, 
pasigrobė jo nuosavybę, 
knygas ir jį patį areštavo 
neva už neatitinkamai už
registravimą jo automobi- 
liaus kaltinimu. Policija, 
laikraščiai ir Ne-Amerikinė 
Ohio Komisija pradėjo va
ryti prieš-komunistinę pro
pagandą po didžiausiais 
antgalv iais, visoje Ohio 
valstijoje.

Kalėjime Hashmall kalė
jimo įnamių buvo žiauriai 
sumuštas.

Po 6 mėnesių po suareš
tavimo. Hashmall buvo tei
siamas neva už auto užre
gistravimą, bet sulyg įsta
tymu, kuris yra išleistas 
baudimui automobiliu va
gių. Hashmall įrodinėjo, 
kad jis tą automobilį pirko i 
už 75 dolerius ir turi lega- 
lę perlaidą, bet teismas ne
kreipė atydos į jo parody
mus. Jo byloje daugiau bu
vo kalbama apie jo knygas, 
rastas jo kambaryje ir au- 
tomobillyje, kurias detekty
vai . nelegaliai pasiėmė.

Gegužės 13, 1953 metais, 
Summit apskr., Common 
Pleas teisėjas Wanamaker 
nusmerkė Hashmall kalėti 
nuo 6 mėnesiu iki 10 metu. 
“Cleveland Press” užvardi- 

, jo'tą teismą “unique”—ne
turinčio sau lygaus, ir vals
tijos kalėjimo viršininkas 
pareiškė, kad “tai yra pir
mas ž m o g u s, atsiųstas į 
valstijos kalėjimą už netei
singą automobiliaus užre
gistravimą. (Hashmall’ui 
būnant Columbus, O., už jo 

' ^eiklumą darbininkų judė
jime, darbdavių buvo uždė
tas ant juodojo listo, kad 
jis 'negalėtų gauti darbo. 
Todėl jis buvo priverstas 
pakeisti savo pavardę, kad 
gauti darbą, ir po ta pa
varde buvo užregistruotas. 
jo auto.)

1953 metais Frank Hash
mall buvo apkaltintas pa
gal Smith Aktą kartu su 
kitais 10 Ohio žmonių. Šis c

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Lapkričio (Nov.) 20, 1954

kas jie tokie?
naujas kaltinimas, tęsimas 
jo varginimo ir kančių už 
jo politinius įsitikinimus, 
yra skandališkas.

Kas per žmogus yra 
Frank Hashmall? Jo žmo
na Sylvia suteikia kiek 
smulkmena. Ji rašo: “Frank 
ir aš susituokėme 12 metų 
atagl, aš buvau 33 metų 
amžiaus, jis buvo 34. Mes 
turime 6 metu amžiaus' du
krele ir 4 metu sūnų. Frank 
yra baigęs New Yorko Ci
ty kolegiją, gaudamas Ba
chelor of Science laipsnį. 
Tai buvo 1940 metais. Kuo
met Frank baigė kolegiją, 
darbų buvo trūkumas, už 
tai jis dirbo prie įvairių 
darbu, visuomet dirbdamas 
su jaunais žmonėmis, kaip 
ir jis pats, gelbėdamas riš
ti jų problemas. Vėliau jis 
patapo mašinistu. Frank 
buvo American Youth for 
Democracy, Ohio skyriaus, 
veikiančiu sekretoriumi.”

George Watts
George Watts gimė 1913 

metų lapkričio 5 d. Kaip 
moksleivis, jis patapo vei
kliu jaunuoliu. Tų dienų 
studentų judėjimas kovojo 
už akademinę laisvę. Jis 
tapo Amerikos Studentų 
Sąjungos New Yorko vals
tijos skyriaus sekretoriu
mi ir nariu Nacionalio Ko
miteto tos organizacijos.

George dar buvo jaunas, 
kai Hitleris paėmė galią 
Vokietijoje. Tuomet, kaip 
ii' dabar, pasaulis buvo pa
sidalinęs į dvi kempes — 
taikos kempę ir karp kem
pę.

* Kuomet General i s s i m o 
Franko, su pagalba Hitlerio 
ir Mussolinio, užpuolė Ispa
niją, George Watts supra
to, kad jeigu Franco pa
jėgs nuversti Ispanijos 
Liaudies Respublikos val
džią, antras pasaulinis ka
ras bus neišvengiamas.

Jis tarnavo Ispanijoje už 
pasaulinę taiką su drąsa ir 
itsižymėjimu ir patapo ba
talijom) komandieriumi ir 
oolitiniu vadu Lincolno - 
Wash in g tono batalijonų. 
Kuomet jauna Ispanijos 
Respublika kentėjo smū
gius prie Ebro upės, Lincol
no Brigada buvo Franco 
armijos apsupta, Watts su 
Brigados likučiais ištrūko, 
perplaukdami Ebro upę. 1

Demokratiniu saliu nusi
statymas duoti vieną kon
cesiją po kitos, įtraukė mū
sų šalį į antrąjį pasaulinį 
karą. Tuomet George Watts 
įstojo į Jungtinių Valstijų 
armijos oro jėgas ir sava
noriai pasidavė kautynių 
pareigoms. Jis buvo nušau
tas žemėn 7-toje jo misijo
je virš Vokietijos prie Gel
senkirchen, lapkričio 5,1943 
metais. Jis parašiutu nu
sileido į suartą lauką.

Jis buvo paimtas Ftancū- 
zijos rezistentų - partizanų, 
kurie prigelbėjo jam pa
siekti Paryžių. Iš Pary
žiaus jis pabėgo į Pietinę 
Francūziją, kur jis buvo 
pasislėpęs Pyrenejų- kalnuo
se per 6 dienas.

Tai buvo pavojingiausia 
jo kelionės dalis, bet vis- 
vien jis keliavo pirmyn; 
jam reikėjo pereiti per 
Franko Ispaniją, galų gale 
jis pasiekė Gibraltarą ir iš 
ten buvo pasiųstas į Angli
ją

George Watts buvo apdo
vanotas už narsumą, gavo 
orlaivyno medalį, ąžuolo la
po kekę už jo narsumą pa

bėgime. Jis buvo pasiųstas 
į Jungtines Valstijas, kur 
jis lakiojo kaip instrukto
rius bombonešyje B-17 ir 
B-29 iki 1945 metų, kada 
jis buvo garbingai atleistas 
iš tarnybos.

Po atleidimo iš armijos 
George dirbo vežiku ir ta
po nariu International Bro
therhood of Teamsters lo- 
kalo 138.

Vos 10-čiai metų prabė
gus nuo jo istorinio skridi
mo ant Vokietijos, jis turi 
stoti prieš teismą. Jis bu
vo areštuotas fantas
tišku kaltinimu “už suokal- 
biavimą agituoti nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią 
jėga ir prievarta.” George 
Watts yra Amerikos patri- 
jotas, pasirengęs gelbėti 
kiekvieną asmenį, kuris 
trokšta taikos pasaulyje.

Pirmiau jo arešto, jis gy
veno su savo žmona ir 
dviem sūnumis, David 13 ir 
Steven 9 metų. Jo žmona 
Margie dirbo elektros fa
brike ir prigulėjo prie Unit
ed Electric, ir yra jos šapos 
komitete.

Joseph Dougher
Joe Dougher gimė Penn- 

sylvanijos mažame mainų 
miestelyje. Ainis airio imi
granto, kuris kovojo už Ai- , 
rijos nepriklausomybę, ir 
kuris atvyko į šią šalį, kad 
pabėgti nuo Britanijos 
dvarponių teroro.

Su tokia protėvių tradi
cija, natūralu, ir Joe Doug
her tapo kovingu žmogumi. 
Jaunasis Joe dar būdamas 
10 metų amžiaus pradėjo 
pelnyti sau duoną, dirbda
mas visur, kur pasitaikė 
jam darbas aplink mainas, 
nuo lupimo mulų iki kasi
mo anglies.

Kuomet mūsų šalis įstojo 
į pirmąjį pasaulinį karą, 
jis įstojo į laivyno jėgas ir 
tarnavo su drąsa ir pasi
žymėjimu. Po karo jis grį
žo į anglies kasyklas kaip 
mainierys ir išnaujo pra
dėjo veikti unijoje...

Joe visuomet buvo įtek
mingas industrinėse unijo
se ir gelbėjo suorganizuoti 
šilko ir audimo darbinin
kus, dar pirm CIO.

Kuomet nedarbas nusiau
bė šalį praeitoje depresijo
je, jis patapo organizato
rium Bedarbių Tarybos ir 
Darbininkų Susivienijimo 
(Workers Alliance) anglies 
srityje.

Joe Dougher yra karin
gas kovotojas prieš fašiz
mą. Kuomet Franco užpuo
lė Ispanijos respubliką, Joe 
stojo į lojalistus ir patapo 
kampanijos komandierium.

Kuomet Joe grįžo į savo 
gimtąją Šalį, jis apsistojo 
su savo žmona Florence, 
Lorain,.Ohio, ir nuėjo dirb
ti į Lorąin plieno fabriką. 
Jis tapo lokalo 1104 Vei
kiančiosios Tarybos nariu.

Kuomet .šis rašytojas tei
ravosi pas Joe apie jo vei
kimą darbininkų judėjime, 
jis atsakė: “Aš visuomet 
drąsiai į visuomenę kalbė
jau už pasaulinę taiką. Aš 
tikinau žmones, kur tik ga
lėjau,' kad Korėjos karas 
yra blogas karas ir kad 
žmonės turėtų reikalauti jį 
baigti. Tie ir kiti mano 
veiksmai darbininkų judėji
me yra tikra priežastimi 
mano arešto sulyg Smitho 
Aktu.”

• __

Lucille Bethencourt
Lucille Bethencourt gimė 

New Yorko mieste 1927 m. 

vasario 14 d. Ji yra jau
niausia iš Smtho Aktu kal
tinamųjų, kaip Ohio, taip 
ir Jungtinėse Valstijose. 
Būdama 27 metų amžiaus, 
jau buvo žinoma kaip išti
kima ir be baimės kovoto
ja už mažumų pilnas pilie
tines teises. Nepadarykime 
klaidos: valdžia nekaltina 
nei vieno sulyg Smitho Ak
tu, jei tas asmuo nėra įro
dęs sugabumo ir nuoširdu
mo kovoje prieš skurdą ir 
priespaudą.

Lucille yra nat ū raliai 
linksma ir griežta. Dukra 
Venezueloj gimusių tėvų, 
ji yra įsigimusi lotynų cha
rakterį, šilto draugiškumo 
asmenybę ir mylinti links
mus gyvenimo dalykus — 
muziką, gėles, žaislus. Ji 
susijaudinusi todėl, kadmio 
ankstyvos kūdikystės girdi 
pasakojimus apie skurdą, 
kuris privertė jos tėvus at
važiuoti į Jungtines Vals
tijas. Čia buvo proga pa
sidaryti pragyvenimą, lais
vę nuo rūpesčių ir nuolati
nę algą. Bet Lucillės tėvas 
ir motina dažnai pradėjo 
ragaut kartybės: skurdo, 
segregacijos, lūšnų ir nuo
latinio stumdymo. Lucillė 
negalėjo to nepastebėti.

Tas ją nukreipė į politinį 
veikimą už laisvę puertori
kiečių ir abelnai už teises 
visų persekiojamų mažumų. 
Ji dalyvavo rinkiminėje 
veikloje už išrinkimą puer- 
torikiečio i New Yorko 
valstijos legislat ū r ą, iš 
Bronx, kuriame jis gyveno. 
Daugelį kartų ji daug dirbo 
už išrinkimą Vito Marcan- 
tonio į Kongresą. Kuomet 
Henry Wallace kandidata
vo į šalies prezidentus ant 
Progresyvių Partijos tikie- 
to, Lucillė dirbo už jo iš
rinkimą. Ji įstojo į Puerto 
Rican Draugų Komitetą, 
įsteigtą kovai prieš diskri
minaciją, gavimui gyvena
mųjų namų ir darbų, už 
nepriklausomybę Puerto Ri
co.

Kuomet Lucillė ir jos vy
ras apsigyveno Lorain, O., 
penki metai atgal, ji nebuvo 
nustebinta, radusi puerto- 
rikiečius darbininkus sun
kiausioje padėtyje. Ji ėmė
si tuojau už darbo sutverti 
puertorikiečių Labdarybės 
Klubą ir ji buvo to klubo 
sekretorė.

“Mūsų pirmutiniai žings
niai buvo gauti pašalpą virš 
70 puertorikiečių bedarbių. 
Mes susisiekėme su darbo 
unijomis, su bažnytinėmis 
organizacijomis, prašydami 
jų prisidėti gavimui pašal
pos bedarbiams puertori- 
kiečiams. Ji vadovavo de
legacijai iš suvirs 40 be
darbių į apskrities komisio- 
nieria’us raštinę ir pasakė, 
kad tie žmonės turi gauti 
darbus arba pašalpą. Pa
šalpa buvo suteikta.”

Joseph Brandt
t

Joe gimė Lenkijoje, li909 
metų gruodžio 24 d. ir at
vyko į Jungtines Valstijas 
su savo šeima 1924 metais.

Jis lankė viešąją moky
klą New Yorko mieste. 
1927 metais pradėjo dirbti; 
vėliau patapo darbininku 
spausdinimo industrijoje.

Kuomet New Yorko ry
tinėje dalyje palietė depre
sija, 1930 m., Joe rimtai 
nusistatė link darbo žmonių 
problemų, nors jis dar bu
vo jaunas metais, dalyvavo 
kovose už darbus ir pašal
pą bedarbiams, jo kaimy
nams, ir jis buvo veiklus 
organizavime Fur Workers 
unijos, New Yorke. 
(Pabaiga sekančiam numery)

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

LAISVES VAJUS «

Gavimui Naujų Skaitytojų 
(Tąsa ntto 1-mo psl.)

Newarkas įšoko į laimėtojų skyrių. Gražiai pasi
darbavo Tadas Kaškiaūčiūs, jis prisiuntė naują prenu
meratą, atnaujinimų ir aukų.

Į vajų įstojo 77 kp., Cliffside Park, N. J. Geo. Sta- 
siukaitis darbuojasi kuopos vardu, jis pridavė naują 
prenumeratą, atnaujinimą ir aukų.

Punktais pakilo su atnaujinimais sekami: Brook- 
lynas su pagelba A. Mureikos, J. Kalvaičio, ir A. Bal
čiūno. K. čiurlis pasidarbavo Elizabethe ir apylinkėje; 
Camdenietis Philadelphijai; Senas Jonas, Harrison- 
Kearny, N. J.; F. Klaston ir P. Beeis, Great Neck, N. 
Y.; J. Žekonis ir G. A. Bražinskas, South Boston, Mass.; 
Perlukė iš Nanticoke dėl Shenandoah’rio; J. Žebrys, 
Cleveland, Ohio; Bridgeportietis; S. Rauduvė, Pittston, 
Pa.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Po $20: K. Depsasy Mastic Beach, L. L; Wm. Deks- 

nys, Stamford, Conn.
Tadas, Kaškiaučius, Newark, N. J., $8.
D. T., Brooklyn, N. Y., $7.
Felix Mazolis, Gardner, Mass., $5.
Po $2: S. Kazilionis, Cleveland, Ohio; J. Pečiulis, 

Cliffside Park, N. J.; Ch. Lauzades, Great Neck, N. Y.; 
J. Matui, Dorchester, Mass.; Marcella Dudas, Cicero, 
Ill.; J. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa.; M. Valacka, 
Bridgeport, Conn.; D. Burba, Stamford, Conn.; S. Klei- 
zo, Huntington, L. L, N. Y.

Po $1: M. Liepus, Woodhaven, N. Y.; J. C., Mont
real, Canada.

Brooklyn, N. Y.: Biržų Liola, $5. Po $2: Ona 
brooklynietė; P. Dumbliauskas, K. Nečiunskas, A. Plio- 
raitienė, John Balaika.

Newark, N. J.: P. Skeberdis, $4. Po $2: T. Telu- 
nas (W. Orange); Anna Ostapuk, J. Žilinskas, Eve 
Ališauskas.

Philadelphia, Pa.: A. Žalis, $5. Po $2: A. Sinke
vičius, Ch. Pieta.

Great Neck, N. Y., po $2/ M. Adomonis, J. Kup
činskas, A. Vinickas.

So. Boston, Mass., po $2: J. Žekonis, V. Narbut, V. 
Baltušis, Ch. Žukauskas, K. Rascius, $1.

Elizabeth, N. J., po $2: M. Būrkauskas, W. Swet- 
likas, A. Lukas, V. Paulauskas.

Anksčiau buvo pranešta, kad iš Kearny, N. J., gauta 
$2 nuo A. Kairys, turėjo būti J. Kairys—atsiprašome.

Gavome daugiau laiškų ir kaip tik bus punktai su
tvarkyti, paskelbsime .

Ačiū už puikią finansinę paramą dienraščiui, ir 
ačiū vajininkams už pasidarbavimą.

Laisves Administracija

CHICAGOS ŽINIOS
“Vilnies” Koncertas

t

šį Vilnies koncertą mėgin
siu aprašyti tiems draugams, 
kurie dėl tolumo bei kitų prie
žasčių negalėjo dalyvauti Mil
dos name-koncerte. Programą 
aprašysiu’ ne kaip man atrodė, 
bet kaip dauguma publikos į 
tai atsiliepė.

Praeitame sekmadienį Mil
dos name jau iš anksto žmo
nių prisirinko stebėtinai dide
lis skaičius. Tokiu būdui anks
ti pradėjo darbuotis tiek ba
ro draugiški . patarnautojai, 
kaip ir virtuvėje draugės vi
rėjos. Jų darbas tęsėsi nuo 
pat ryto iki vėlyvam vakarui. 
Gerai, kad Vilnis turi tokių 
simpatiškų talkininkų!

Programoje pirmininkavo J. 
Pauliukas, kuris gerai, aiškiai 
atliko savo pareigą.

Prieš programos pradžią, 
kada nubirbė trečias sk am b ui
ti s, nors dar estradą kavoj o 
uždanga, o jau publikos kle- 
gėsis nurimo ir visi kantriai 
laukė skleidžiantis uždangai.

1) Atvaizduojant “šešėlį,” 
vieno veiksmo vaizdelį, Do
rothy Yuden aiškiai ištarda
ma kiekvieną žodį per garsia
kalbį ir Jonas Peteckas ženg
damas- nuvargusiais žingsniais 
per estradą, vaizduodamas be
darbį, sugebėjo pasigauti pub
liką, kuri atydžiai tėmijo 
kiekvieną žodį bei veiksmą. 
O bedarbis, kada, naktyje ga
tvėje sėdėdamas užmiega ir 
pradeda sapne matyti savo 
motinėlę, “motinai” pasiro
džius publika taip gerai su
prato ir jautė tą veiksmą, 
kad nekurie žilgalvėliai ir žil- 
galvėlės išsiėmę skepetaites 
turėjo perbraukti per akis. Už 
tą bravo, aidiečiai!

2) Ciceros, Moterų Choras, 
vadovybėje Dorothy Yuden, 
visuomet publikai patinka. O 

šiuo kartti jos dėl “Vilnies” 
koncerto išmojo naują dainą 
“Miškų G.ėlė,” kuri labai gra
žiai skambėjo, dėl to publika 
joms ir nesigailėjo katučių.

3) Raymond Stough, solis
tas, pats pritardamas savo 
skambiam balsui gitarų pasi
rinkdamas Amerikos liaudies 
dainas, sugebėjo su savo dai
nomis tiek pirmoje programos 
dalyje, kaip ir antroje įkristi 
į klausytojų širdis. Raymondo 
dainos, tai Amerikos Darbo 
Liaudies Sūnaus dainos.

4) Jerry Dzindzeleta, jau
nas 16 metų lietuvių tautybės 
vaikinas, magijos mene pui
kiai atlikp įvairius fokusus. 
Publikai patiko. Publika jį 
apdovanojo gausiais delnų 
plojimais. Bravo, Jerry! Ateik 
tankiau pas mus!

5) Metro Club Dancers iš- 
t ikrų jų miklios trys poros šo
kėjų. Tiek vaikinai, kaip mer
ginos su tautiniais pavolgio 
drabužiais absoliutiškai pa
tenkina publiką. Tai puikūs- 
įdomūsi šokėjai!

6) Dolores Pažar, lietuvai
tė solistė, jau visiems .lietu
viams chicagiečiams gerai pa
žįstama ir gerbiama daminin
kę, kas kartas jos balsas 
skamba gražiau. Šiame “Vil
nies” koncerte ji dalyvavo ir 
gražiai padainavo net kelias 
daineles.

7) Aido Choras, vadovybė
je darbščios, net du choru 
mokinančios mokytojos Doro
thy Yuden, sudainavo tris dai
nas. Paskutinė aidiečių daina 
“Manoji Lietuva” pasiekė 
publikos jausmus. Mūsų žmo
nės, kurie daugumą sudaro se
niai gyvenanti Amerikoje lie
tuviai, O nekurie net ir čia gi
mę, bet visgi dėlto nori išgirs
ti ar kalboje ar literatūroje, 
ar dainoje ką tai nors apie 
tą Lietuvą, kuri dabar randasi 

taip toli nuo mūsų. “Manoji 
Lietuva” graži, limpanti į lie
tuvio širdį ir harmoniškai su
dainuota daina.

8) L. Pruseika, kaip i^Vi- 
suomet, pataiko visuomenei i 
tašką, pasakė trumpą, daug 
reiškiančia kalba.* *■

9) Ex-Mainierių Choras, va
dovybėje nepavargstančios 
mokytojos Anna Tilvikas, jų 
lietuviškos liaudies dainos 
skambėjo labai gražiai. Kada 
pabaigė dainuoti dvi dainas, 
uždanga užsidarė, tačiau pub
lika nedovanojo, tol katutėmis 
plojo, kol vėl atsiskleidė už
danga, o ex-mainieriai, iš sa
vo jau pasenusių, bet stiprių 
krūtinių vėl užtraukė gražią, 
skambančią dainą.

10) The Mandolodian Or
chestra, vadovybėje A. Binkis, 
su speciališkai mūsų publikai 
parinkta muzika taip patenki
no klausytojus, kad, spren
džiant iš publikos aplaudų,tai 
mandolodianistai buvo labiau
sia aploduoti. O jų orket^3 
griežė ir dėl šokių. Iš to gali
ma suprasti, kad šokti ^buvo 
smagu ir lengva.

11) Dan Spina, jaunas, sim
patiškas armonistas, meistriš
kai manevravo akordijoną, iŠ 
kurio aidėjo malonus, melo
dingas balsas į klausytojų au
sis, į jų jausmus.

12) P. Dauderis, visiems ge
rai žinomas solistas, šiuo kar
tu dar geriau padainavo kaip 
visuomet. Jis turėjo dainuoti 
tik dvi dainas, tačiau žmonės 
reikalavo daugiau, o jis kai
po geras kupiškėnas, žmonių 
reikalavimą patenkino: padai
navo daugiau.

13) Vince Bogden, jaunas, 
simpatškas, gabus pianistas, 
kas kartas muzikoj žengia į 
priekį. Jis paskambino labai 
gražiai. Vince pamylo mūsų 
publika. Mūsų publika pamylo 
jį irgi. Bravo, Bogden! Visuo
met būk su mumis!

14) L. K. M. Choras, vado
vybėje Clem Deffner, u# jajgė 
programą.

Kankliečiai dainavo su en- 
tuiziazmu', su dideliu noru pa
tenkinti “Vilnies” kohčerte 
esančią skaitlingą publiką. Aš 
manau, kad jų noras išsipildė: 
Kada choras pabaigė dainuo- 
t, užsiskleidė uždanga, o visgi 
dėlto žmonės dar ilgai užtru
ko, kol nustojo ploję patenki
nimo katutėmis.

L. K. M. Choro mokytojas 
Clem Deffner, gabus muzikas, 
nors jis yra svetimtautis, bet 
jau seniai kaip dalyvauja tai* 
pe lietuvių.

“Vilnies” koncerto progra
mą pildė tiek chorai, kaip so
listai, muzikantai ir kiti, jie 
beveik visi susideda iš mėgė
jų. žinoma, tiek chorai, kaip 
ir pavieniai nekuriose vietose 
yra suklupę—padarę klaidų. 
Nežinau; ar publika pastebėjo 
ar ne, tačiau chorvedžiai, cho
ristai, o ir nekurie pavieniai 
savo klaidas aiškiai suprato.

čia nenoriu juos kritikuoti, 
bet norėčiau draugiškai patar
ti, kad kiekvienas menininkas, 
meno dalyvis, chorvedžiai vi
suomet stengtųsi tobulinti mū
sų meną, mūsų meno jėgas. 
Tai yra sunkus darbas, bet 
reikalingas. O su- pasiryžimu, 
noru nugalimas.

Edvard Jokubka

Klaidos pataisymas
Straipsnyje “Iš Istorijos” 

(lapkričio 19 d. laidoje) 
įvyko dvi skaičių klaidos. 
Ten pasakyta, kad šarvuo
čiai “Washington” klasės 
turi po 25,000 tonų, o tu
rėjo būti po 35,000 tonų.

Pasakyta, kad torpeda tu
ri savyje 50 svarų sprogs
tančios medžiagos, o turijo 
būti 500 svarų. ■ < _______ ♦k

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

1 } -si™
I
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jau
ar

tu r-
mulų yra 

o arklių— 
S. Jurgio 
gali pri-

(Pabaiga)
Nieko panašaus į tiesą. 

Tiesa, kad mulas patvarus 
gyvulys, bet ne toks 
stiprus, kad keturius 
arklius atstotu, 
būt nežino, kad 
tik viena veislė, 
keliolika. Argi 
Tiesiamas mulas
lygti savo stiprumu belgiš
kos veislės arkliui? Taip 
jau S. Jurgio yra didelis 
perdėjimas sakant, kad trys 
mulai traukia 10-15 pilnu
tėlių anglies vežimukų. Esu 
matęs, kad du mulai trau
kia tris pilnus vagonėlius, 
ir tai tik ant lygaus nekai
nuoto kelio; net esu ir dir
bęs tam tikrus darbus, kur 
pačiam r e i k ė j o ir m u 1 ą 
draivinti ir pačiam pakin
kai, ir gerai žinau, kad 
mulas nėra toks lėtas gy
vulys: jis moka ir spirt ir

i Aldin 
Didžiule

kast?
Toliau S. J. pasakoja apie 

mainų katastrofą, kur sa
ko:

“Tai buvo G 
Coal kompanija, 
kompanija. Ji ti
klas po visą Ameriką. Kur 
tik radosi anglies, ten bu
vo ir tos kompanijos ka
syklos.”

S. Jurgis turbūt tik v ra 
girdėjęs apie Glen Alden 
Coal Co., o ne jai dirbęs. 
Tokiu vardu nebuvo ir nėra 
kasyklų kompanijos. Ir štai 
kokia istorija su Glen Al
den Coal Co.: Delaware, 
Lackawanna & Western R. 
R. Co. operavo anglių ka- i 
syklas Scrantono ir Wilkes- 
Barre, Pa., apylinkėse. Tai 
buvo viena gelžkelio kom- 

mainieriams iš- 
algas ta pati D.. 
R. R. Co., o ne( 
kompanija. Bet 
įsivėlė i Pirmai’ V K C 4

operavo

‘ pan i ja ir 
mokėdavo 

Wr.
kokia kita 
kada JAV
pasaulinį karą ir šalies val
džia perėmė visus gelžke- 
lius į valdžios kontrolę, tai 
anglių kasyklos, kurias mi
nėta gelžkelio kompanija 
operavo, pasiliko be kom
panijos, be vardo. Ir tair 
mainų savininkai
tas visas kasyklas net iki 
po karo. Bet kada po karo 
valdžia grąžino atgal gelž- 
kelius kompanijoms, tai ta
da patys kasyklų salinin
kai atskyrė kasyklas nuo 
geležinkelių. Ir taip 192.1 
metais nupirko čarteiį ki
tos mažytės kompanijos, 
kuri jau neegzistavo ir ne
operavo jokios kasyklos. 
Tai taip atsirado Glen Al
den Coal Co. Tai kaip Jur
gis galėjo dirbti tokiai kom
panijai, kuri visai neegzis
tavo? Taip jau sakyti, kad: 
“JĮ turėjo kasyklas ųo vi-

Ameriką,” kada kiekvie
nas šios apylinkės mainie
rys gerai žino, kad minėta j 
kompanija operavo kasy
klas tik Scrantono ir Wil
kes - Barre apylinkėse, o 
šiandien jau tik Wilkes- 
Barre apylinkėje ope
ruoja, nes aplink Scrantom) 
Visas kasyklas kitai kompa
nijai pardavė.

Toliau S. J. prirašo net 
kelias špaltas apie dujų- 
gazų ekspliozijas, a))ie ką 
neverta nė daug kalbėti, 
apart to, kur jis sako:

“Bet jam išėjus iš dar
bovietės ir pasukus skers
kelių, lyg šimtas perkūnų 
atūžė didelis trenksmas.” 
Esu buvęs tik apie’ 100 pė- 
Si atstume nuo gazo eks- 

iozijos, tačiau negirdėjau 
Ap? kaip vieno p e r k ū n o 
trenksmo, nekalbant apie 
šimto. Atsimenu, oras su
judėjo, susiūbavo kažkaip

Rase Eks-mainierys
keistai, užgeso lempa, pa
kilo dulkės, o pats suklupau 
palei vagonėlį, bekrauda-

tokį S. J. pasakojimą, at
siklausiau ne vieną buvusį 
seną mainierį, ne vieną se
ną buvusį bosą; atsiklau
siau net valstijos mainų in
spektorių, kurį gerai pa
žįstu, ir nė vienas nesakė, 
kad užsidegus gazams būtų 
kada nors girdėjęs trenks
mą. Jei labai daug kur 
darbovietėje prisirenka ga- 
zų ir per neatsargumą ar 
neapsižiūrėjimą kuris mai
nierys padega gazus, aišku, 
toksai mainierys žūva. Už
degtas gazas, jei daug i jo 
yra, orą baisiai sujudina, 
sukrato, išgriauna duris ir 
daug kitokių nuostolių pa
daro, ir jei kas pasitaiko 
ant kelio, oro spūstis užmu
ša, arba liepsnos sudegina. 
Tai tokios būna dujų ėks-

apie lubų griuvimą, kur sa-

“Vienę. rytą mainierys 
liepė Jurgiui palaikyti lėm- 
pą, kad jis galėtu geriau 
matyti, ką daro. Buvo pri- 
sprogdinta daug anglies, 
tai Jurgis užlipo ant krūvos 
ir iškėlė lempą. Ir staiga jik 
išgirdo ka tai įtartino: lu- 

kJ v . |

“Jo pirma mintis buvo,— 
bėgti, bet beveik tuo pačiu 
laiku kas tai su trenksmu

Jeigu Jurgis turėjo paši
le rūvos, tai 
turėjo būt 
jei jau lu- 
trenksmu 
ranka ne- . 
prislėgta, i

reiškia anglis 
gana aukšta, ii' 
bos lūžo ii' su 
krito, tai Jurgio 
būtų buvusi tik 
bet sutrėkšta. S.
kį “stebuklą” pasakoti to
kiems, kurie nėra matę ka-

se-Dar toliau S. J. teigia 
kančiai:

“Staiga braškėjimas ap
link pasidarė garsesnis, vis
kas pradėjo lyg griūti ir 
dysti ir Jurgis pasijuto 
dengiamas kuom tai.” Jei
gu jau lubos prastos ii' ima 
'ūžti, tai jos neslysta, bet 
griūva, krenta ir kas po jo
mis paklius, tam jau sudie 
gyvybė. Gi Jurgis “Nejau
gė nei skaudulio nei nieko.” 
Užgriuvo lubos, užklojo vi-

iis nejautė nieko. Rodosi 
iyg tai būtu buvęs minkštas

Jurgis, atsipeikėjęs, išgirdo 
kūjo poškėjimą...” Kaip 
Jurgis galėjo palikti be są
monės, jeigu jis nejautė 
skaudulio nei nieko? Ir jei
gu Jurgis tik atsipeikėjęs 
išgirdo kūjo poškėjimą, tai 
uola turėjo būti gana dide- 
iė, kad net visą Jurgi buvo 
užklojusi ir turėjo kūjais 
skaldyti, idant išimti Jur
gį iš po jos. O tokia uola- 
rakas, krisdamas iš lubų, 
būtu Jurgi sutriuškinusi į 
npulius. Prie to gi, jei jau. 
atsitinka, kad užgriūva ra
žas, tai niekad su kūjais 
negurina esančio rako ant 
žmogaus, net jei tas žmo
gus būtų ir negyvas: ieš
ko būdų, kaip pakelti uolą 
ir išimti žmogų, arba jo 
kūną, čia S. J. nė nepa
sijuto, kaip pripasakojo 
pats sau prieštaraujančių 
dalykų.

Tenka manyti, kad S. J., 
rašydamas, bandė įbrėžti 
daug sentimento visai ne
apgalvotai.

ti tokiai pasakai, bet ne il
gus metus kasyklose išdir-

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-ŠeŠtad., Lapkričio (Nov.) 20, 1954

tenkabęs mainierys. 1 
manyti, kad S. J.
mas savo apysaką, visai pa
miršo, kad dar ir šiandien 
yra daug mūsų broliu lietu
vių, dirbančių anglies kasy
klose, ir tokiam pasakoji
mui, aišku, jie netikės.

daugiau padaryti S. J. pa
stabų, einant į smulkmenas, 
bet tiek to. Užteks ir šių 
kelių pastabų. Gal kas pa
dalys daugiau pastabų iš 
visos S. J. apysakos.

Baigiant, dar 
tenka pasakyti:
Jurgis būtų daug 
pasirodęs, jei jis, 
rašyti tokį ilgą 
apysaką, būtų parašęs kele
tą trumpų vaizdeliu, kad ir

štai kas
Susninkų

geriat1
vietoje

nimo, bet prisilaikant ti-

votų perdėjimų. Tikiu, kad 
pačiam S. J. būtų išėję ant 
kur kas geresnės naudos; 
pats būtų geriau permatęs 
ir supratęs, kaip reikia apy
sakas rašyti. Bet duodasi 
manyti, kad S. J. užsimanė 
padaryti didelį šuoli ir ant 
syk patapti rašytoju, visai 
užmirštant, kad net patys 
didieji pasaulio rašytojai nė 
vienas neparašė iš pradžių 
savo karjeros didelio vei
kalo. Visi pradėjo su trum
pais vaizdeliais, su mažais 
apsakymėliais, iki išsidirbo, 
išvystė savo rašytojišką ta
lentą. Gi S. J. nuo papras
tų korespondencijų pasimo- 
jo parašyti tokį ilgą, di
delį vaizdą ir taip menkai 
prisirengęs ir neapsisvars- 
tęs.

Dvi drauges tapo operuotos. 
A. Mickevičienė turėjo sunkią 
operaciją, ji gražiai sveiksta. 
Tačiau, kai pilnai sutvirtė- 
sianti pasiduosianti kitai ope
racijai. Po tam pilna vilties 
jos sveikata pilnai bus atsteig- 
ta.

A. Aukščiūnienė ilgi buvo 
operuota, jos ligos požymiai 
menkesni. Ji irgi sveiksta. Lin
kėtina abiem greito su,svei
kimo.

Susiedas

Philadelphia, Pa
L.L.D. 10 kuopos /susirinkimas

įvyks šeštadienį, lapkričio-Nov. 27 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, adre
sas: 1150 N. 4th S(. Visi nariai 
malonėkite pribūti. Yra atsiųsta 
nauja knyga: “Amerikos Preziden
tai”, Siame susirinkime galėsite tą 
knygą pasiimti. O kurio dar nesa
te pasimokėję duoklių už 
tus, tai malonėkite' šiame 
me užsimokėti.

Bus išduotas raportas iš 
skrities konferencijos ir 

kuopai valdybą
Tad iki pasimatymo

1954 me 
susirinkt

tams, 
kimo.

(227-229)

6-tos Ap- i 
turėsimo ! 
)55 me- ' 
susirin- ' 

Valdyba i

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

gali

LAKE WORTH, FLORIDA

PRISIMINIMAS

Penki metai suėjo kai mire (November 22, 
1949) mano mylimas vyras

Karolis Gražulis-Grozau

Trys dukterys ir sūnus

Middletown, Conn.
Linksma Naujiena

Siamo miestelyje lietuvių
' menkai tebėra, dėl to retai jie 
'susitinka. Jei kada jiems pa- 
i vyksta susieiti, tai 
j miestų pramogose.

Arčiau Higganum 
(įsikūrusi savo name 
:nienė gyvena. Nugi 
j šiomis dienomis F. 
Į iš New Haven su A. Bučionie- 
' ne sukūrė šeimyninį gyveni- 
I mą, gyvens jaunosios vietoje.

V eliname naujav ėdžiam
I gražaus, laimingo ir ilgo gy- 
! veninio. Nuoklausa

M MMMM M M M M M M M M.

kitu

gražiai 
Bučio-

L.L.D. 22 kuopa kviečia savo na
rius
įvyks trečiadieni, lapkričio (Novom-

į metinį susirinkimą, kuris

bor) 24 d., prasidės 8-tą vai. va- 
xaro, L.D.S. Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave.

Atsilankė į susirinkimą gausite 
naują knygą "Amerikos Preziden-

Šiame susirinkime taipgi bus iš
duotas raportas nuo parengimo, ku
ris įvyko spalio 23-čią.

Po susirinkimo turėsime 
džių: silkių, kavos ir t.l. 
kito laiko, atsilankykite 
sivcskite naujų narių.

užkan- 
Nopamir.š-

Valdyba
(227-228)

UžraSykit 'IAlave Savo Drangai.

WWI

Lewiston-Auburn, Me.
Sužeista viena laisvietė

Lapkr. 11 d., Juzė Laučie
nė, 65 m. amžiaus, gyvenan
ti 53 Knox St., Lewistone, pu- 
sė po penkių vakare, ėjo pas 
A. M. B. televizijos pažiūrėti 
ii beeinant skersgatviu, atva
žiuojantis automobilis pamu
še ją. Skaudžiai sužeidė nosį, 
kairės rankos nykštį ir dešinę 
blauzdą. Sakoma, kad blauz
dikaulis yra skilęs. Auto vai
ruotojas, kuris .parmušė ir su
trenkė J. Laučienę, Fernand 
L. Dube, 101 East Ave., tuo
jau nuvežė ją i St. Marys Ge
neral Hospital, kur buvo pa
šaukta policija ir daktaras, ir 

j sudaryti rekordai. Kaip atro
do, tai ligonė turės praleisti 
ligoninėje bent porą savaičių.

Linkime draugei Laučienei 
kaip greičiau pasveikti ir vėl 
būti kartu su mumis.

Lapkritis, Stirnom pavojus
Dabar yra pilni miškai me- 

Llžiotojų' ant stirnų, ir dauge- 
! liui pasiseka stirną nušauti. 
.Mūsų kaimynas Jonas Krapa- 

i viekas ir sūnus George nušovė

'tai nušauna po vieną.
Tėvas ir sūnus, matyt, yra

f
! iron

Koresp.

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

MMMRRJĮIR RRRR RRRRRRRRRRRRRM  MRR m rr RR RR RR I

PHILADELPHIA, PA

E

E
E

E

E 
E

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare
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Ona Stelmokaitė
Sopranas, Newark, N. J.

Mildred Stensier
Dainuos ir vaidins

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelių okaitė ir Tadas Kaškiaučius 
Iš Newark, N. J.

Jonas'Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensier iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duotus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City 
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

Kaip tik oras pas mus I 
Washingtone atvėso, ura- | 
ganas “Hazel” per miestą I 
perėjo, ir žmonės nusirami
no po pikto gamtos šposo, 

i visuomenė 
apie ati- 
visokiais

Juk negalima 
susidėjus ir

pradėjo rūpintis 
dengimą sezono 
parengimais, 
sėdėti rankas 
laukti iki rea
'.ės. Reikia darbuotis, veik
ti. Reikia kovoti ii’ nepasi
duoti tai tamsiai audrai, 
nereikia nusiminti ir nupul
si dvasioje.

Atsilankė pas mus įžy
musis rašytojas ir kritikas 
Michael Gold iš New Yor- 
ko su literatūriška prelek- 
cija. Prelekcija buvo su
rengta lapkričio 8 d. vakarą 
Žydų Kultūriniame Centre, 
44.002 Ga. Avė., N. W. Su
sirinko tiek svieto, kad ne
užteko dėl visų vietos. Dau
guma turėjo stovėti. Pasi
klausyti susirinko žmonės 
visokių pažiūrų ir įsitikini
mu — darbininkai, inteli-' 
gentai, profesoriai, nežiū
rint to, kad reikėjo pasimo- 
šėti doleris įžangos.

Pirmininkas pažymėjo šio 
rašytojo veikimą ir persta
tė jį kalbėti. Publika jį su
liko karštais delnų ploji
mais. Jo kalbos tema bu
vo: “The Tale of Two Ci
ties.” Publika Goldo kalbą 
išklausė su didele atyda ir 
pasitenkinimu. Paskui bu
vo atidarytos diskusijos. 
Žmonės statė svarbius klau
simus. Kiti ėjo ypatiškai su 
p relegen t u pasisveikinti.

Visi sako, kad tai buvo 
labai pasekmingas ir nau
dingas susirinkimas.

Steponas Joniškiems

Jei 
meruoji dienrašti 
tuojau užsisakykite, 
dieną atneš jums j namus
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Tamsta dar neprenu-
Laisvę, tai

Jis kas*

Įvyks Šį Šeštadieni

E 
E
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Rengia Moterų Klubas su Aldiečiy

Jonas J. Grybas
'tenoras iš Brooklyno

Tadas Kaškiaučius
Baritonas,

3
?

Frank 
koncerto

Bialevičius 
akompanislas

Ruha Hali

Įžanga $1.00

PO

JONAS JUŠKA
Vaidins savo kūrinį I

* Philadelphia, Pa.
PROGRAMOS BUS ŠOKIAI
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(taiksai įskaityti) Visus Kviečia Rengėjai
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Lowell, Mass. >■ ■ ■ggwul AhfcuUXfti

neblogai

oėjęs spaudoje, jog Anta
nas Metelionis ryžtasi iš-
te

nieko nelaukdamas
ir Žmones,” 

ėmėsi

mus, nes knyga tik vienas 
doleris tiems, kurie dabar 
užsisako ir tuomi pagelbsti 
išleisti. Be to, i'1 žmonių 
vardai knygoje bus įdėti, 
kurie dabai- (prie' išleidi
mą) užsisako su dolerine.

Draugui Paulenkai j pa
galbą atėjo ir kiti draugai.

'du būdu susidarė $20 ir 
pasiųsta ten, kur reikia.

Žinoma, mūsų mieste ran
dasi ir daugiau apšvietą 
mylinčių lietuvių, tad ten
ka paraginti juos greičiau 
pasirūpinti su dolerine, kad 
sudarius antra siuntini, kol v 7

J. M. Karsonas
Redakcijos pastaba. Kny

gą užsisakiusiųjų pavardes 
praleidžiame: jos tilps kny
goje.

Thomas, W. Va
MIRĖ

Mirė Marcelė Subačienė, 
ilgametė Laisvės skaityto
ja. Ji buvo nuoširdi, visų 
mylima draugė, laisvų pa
žiūrų, susipratusi moteris. 
Ji mirė staiga nuo širdies 
smūgio. Kilusi iš Panevė
žio parapijos. Šitoje šalyje 
išgyven 50 metų.

Velionės Subačienės vyras 
mirė prieš 19 metų ir bu
vo palaidotas katalikiškose 
kapinėse; ten turėjo lotą ir 
buvo pastatytas gražus .pa
minklas, apliek kuri gėlės 
žydėjo.

Marcelei mirus, kunigas 
atsisakė ją palaidoti greta 
jos vyro, neįleido kūno į 
kapines dėl to, kad velionė 
buvo laisvų pažiūrų. Ji bu
vo palaidota kitose kapinė
se. Buvo daug gėlių vaini
kų nuo pažįstamų ir nuo se
sutės, kuri gyvena Chicago- 
je. Ji pati negalėjo laido
tuvėse dalyvauti, tai pri
siuntė savo sūnus.

Ilsėkis ramiai, Marcele!
Jonas Lorenaitis

NehYorkiKzW^fe/inloi
Ančią medžiotojų 
medžioklė pasibaigė 
liūdna nelaime

Trys smarkūs vyrai, 
medžiotojai, nutarė

icmi J e s p etLaivakroviy unijos 
sveikas užtikrinimas

NEW YORK
HELP WANTED MaLE

Prašome skaitytojų talkos!

ančių 
paspor- 

tauti po Great South Bay. Po 
negilius vandenis laiveliu jie 
pasileido ančių ieškoti. Laive
lis nuskendo ir medžiotojai 
turėjo pasiekti krantu’', o to
lis buvo visos vienos mylios.

du, tad jie pūkšti makšavo 
linkui kranto. Bet kai krantas 
jau buvo tik už 150 pėdų, van
duo pagilėjo ir reikėjo jau 
plaukti. Alfred Muscara, 28 
metų amžiaus i)- dviejų vaikų 
tėvas, taip pavargo beplauk- 

kran-damas, jog 
tą, .jau vos 
Jo draugai 
šaukti ambulancą ir

Visuomet 
mums svarbi 
i New Yorko 
riu daugiau

buvo ir tebėra 
problema gauti 

ir Apylinkės sky
li etų v iškij žinių.

ja, 
torius negali visur apeiti 
ką nugirsti, viską suž

vienas šio skyriaus redak-

i didmiesčio ir jo apylinkes lie
tuvių. Aišku, jog reikia talkos 
šio skyriaus skaitytojų. Be tos 
talkos neįmanoma vietines ži
nias pagerinti, taip sakant, 

l sulietuvinti.

| kurie kiekviename šėrininkų 
'suvažiavime kritikuoja šį sky- 
,‘rių kaip tik iš to taškaregio, 
praktiška,! nesirūpina jo patai
symu.

Tačiau no bartis mes čio
nai norėjome, šituo vėliausi i; 
atsitikimu mos norėjome pa
vaizduoti, kaip sunku vietinių 
žinių redaktoriui arba vedė-

I Moterims, norinčioms
■ per kalėdines šventes 
padirbėti

State Employment Service 
išsiuntinėjo 200,000 atviručių 
vedusioms moterims. Yra to
kių motorų, kurios per .šven

Buvo paleisti gandai, kad 
ternational l.ongsh oreliu

už paveržimą nftrių nuo lutų 
jūrininkų Linijų. Tuo reikalu 
net buvo CIO National Mari
time unijos prezidentas Cur
ran parašęs laišką anos unijos 
prezidentui Bradley. Dabar 
Bradley davė atsakymą.

REFINTSIIEK
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SUPERINTENDENT

iii patenkinti to skyriaus 
‘kaitytųjų labai seną ir teisin
gą pageidavimą jo žinias su
lietuvinti. Tiktai norėjome dar

nori joms padėti darbus susi
rasti. Rašant 
adresuoti tik

dėl darbo reikia

“Resident, 
Route, Local.

Letter Carrier

Paimkime vėliausią atsitiki
mą. štai, pasirodo, buvo ope- 
i uotas i)’ net vienuolika die
nų išbuvo ligoninėje senas 
brooklynietis, nuoširdus darbi-

visus dienraščio draugus, pric- 
telitis skaitytojus padėti mums 
pasiekti tą tikslą, kurio visi

Dorren Alvarez, 4 meth, iš- 
krito per langą nuo penkto 
aukšto. Gydytojai 
jos gyvybe bus išgelbėta.

kad

pasiskubino pa- j ninkiško judėjimo dalyvis, vi- 
Į su gerbiamas ir malonus žino- 

senas dienraščio skaity- 
T. Lisajus. Kas nors iš 

jo artimųjų juk žinojo, turė
jo žinoti, kad Tarnas susirgo.

ambulan 
jau rado gus, 
Tai taip toj’aMuscarą mirusiu, 

liūdnai pasibaigė šių 
lų medžioklė ant ančių. Beje, 
jie nebuvo nušovę nė 
anties.

Susirinkimas
L.L.D. 1 KUOPOS NARIAMS

Susirinkimas įvyks lapkri
čio 24-tos vakarą, trečiadienį

VI e ii OS

žiaurūnų
Mahony ir Alfred

i pustrečių metų sūnelio. La 
Įkiama džiūrės nuosprendžio.

su žodžio mums nepranešė. 
Ir apie jo sunegalavimą tik 
dabar, tik jau jam išėjus iš 
ligoninės, S. V. parašė. Mato
te. kas atsitinka, kai neturime 
reikalingos talkos. Ar galima, 
prie tokios padėties, sulietu
vinti vietines žinias? Negali
ma. Net ir tie mūsų draugai,

Nepatingėkite ir nepasku- 
pėkite pranešti redakcijai apie 
įvykius tarpe New Yorko ii 
apylinkės lietuvių. Nelaukite, 
neatideljokite. Sužinojote ką 
nors, išgirdote ką nors, pama
tėte ką nors i]- tuojau skubin
kitės pranešti. Galima praneš- (del šventės pakeista diena), 
ti laiškučiu, atvirute, arba te
lefonu. Adresą ir telefoną vi
suomet rasite pirmojo pusla
pio dešiniajame viršutiniame 
kampe.

Būsime labai, labai dėkingi!
New Yorko ir Apylinkės Ži

nių Vedėjas

L. A. Pik Klubo patalpoje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 v. v. Duoklę pa- 
timokejusieji nariai jau gaus 
Oaują knygą “Amerikos pre
zidentai.” Yra ir kitu svarbių 
reikalu. Prašome visus atvyk-

i ti. VALDYBA

Bradley užtikrina, kad ILA 
neturi jokio tikslo kovoti su 
kitomis jūrininkų unijomis, ši 
unija nenori paveržti narius, 
iš kitų unijų. Tiesa, jis sakė.

■ 1LA suorganizavo naują sky- 
liių, pavadintą United Interna
tional Seamen’s Union, bet šios 
naujos unijos tikslas yra or
ganizuoti tik tuos jūrininkus, 
kurie dirba laivuose po kitu 
šalių vėliavomis. Ji nelies tų 
jūrininkų, kurie dirba laivuo
se po Amerikos vėliava ir ku
rie priklauso prie Maritime 
unijos ar kurios kitos jūrinin
kų, unijos.

20 svirnų apai irnentiiiis 

Flushing’!’. Gaus 3 kambarių 

montą, priskailant pinigų, 

binkilo po 7 v. v.
TW. 6-3965

mimas

Skam-

< 227-228)

Užtroško trijų mėty 
berniukas

Baisi nelaimė ištiko Mrs. 
Anna Chominitsch, 27 metų 
amžiaus. Ji sumanė pasipirkti

Keturi jaunuoliai 
suareštuoti

vo sūneliams katalogą pasi
rinkti kalėdinių dovanų, ^ku
rias ji prižadėjo jiems nupirk
ti. Kažin kaip kilo gaisras ir 

j kai motina pribuvo su l^ikraš- 
I čiu, rado savo 3 metų Alek- 

užtroškusį. Penke- 
irgi rastas

Persekioja darbininkus
Du New Yorko miesto va- 

žiuotės darbininkai tapo su
spenduoti iš darbo. Jie kalti
nami, kad jie atsisakė pasisa
kyti apie savo politines pažiū
ras. Juos suspendavo miesto 
majoro paskirtas Investigaci- 
jos komisionierius Brown. Su
spenduotais darbininkais yra 
šie: Gabriel J. Skrokow, 57 
metų, kuris dirba prie IRT 
nuo 1927 metų ir Max Lomei, 

147 metų, kuris dirba už kon- 
dirktoriu prie INI) nuo 1935 

į metų.

Apiplėšė mokyklą
Kai jau visi 1,700 mokinių 

buvo išėję iš Samuel Gompcrs 
Vocational High School, 145th 
St. ir Southern Blv., Bronxe, 
Taštinėn įėjo ginkluotas plėši
kas. Jis pasigrobė $200 ir pa
spruko. Tai buvo iš mokyklos 
valgyklos surinkti pinigai.

Landhrdas bandė pasi
slėpti už jaunos 
merginos nugaros

Taip išryškėjo viename teis
me. O tuo land lordu yra labai 
turtingas daugelio nuosavybių 
.'aviniukas Abraham Yarmak, 
kuris užlaiko 24 šeiniu narna 
po num. 145 East 35th St., 
Manhattan. Jis dabar randa
si Floridoje ir maudosi saulės 
spinduliuose.

Atsitikimas buvo toks: Mi
nėto namo gyventojams pasi
skundus, valdžia surado, kad 
namas; nėra saugus, ncąprū- 
pintas reikalinga apsauga nuo 
gaisro, ir tt. Atsakymui į ap
kaltinimą prieš teisėją Ringei 
pasirodė 18 metų gražuole 
Mona LoftwJi imanti atsako
mybę už namo padėtį. Teisė-

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Astorijojc tapo suareštuoti 
keturi jaunuoliai. Jie kaltina- j 
mi sumušime beveik iki mir- i 
ties John Benhow, 19 metų ! 
amžiaus. Jeigu Benhow nu
mirtų, šitie jauni “gengsteriu- 
kai” atsidurtų didelėje bėdo
je. . Sulaikytais yra: John J.

i Zundritsch, 
Gregory, 17 
Hurd, 16
Sc h manski, 16 metų.

rių metų Kuhn 
smarkiai pritroškęs. šeima gy
veno po num. 142 W. „61th 
St., apartmente.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

16
m., 

metu

metų. Paul 
Roger W. 
ir llarrv

KAILIAI IR KAILINIAI
Už wholesale kainas. Didelis pa
sirinkimas visokių vėliausių ma
dų. Daromo pataisymus savo pa
čių dirbtuvėje.

Alex Dimant Fur C<>.
Išdirbėjus Dailių Futrų 

Iš Rigos
150 West 28 St., kamp. 7(h A ve.

New York 1, N. Y. Cllelsca 2-1079

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

NAUJI GARBĖS
NARIAI

Šiomis dienomis į Lietu-: 
vių Kultūrinio Centro gar-1 
bes narius įsirašė ir po' 
šimtinę pasimokė jo sekami::

V. Yokubonis, Waterbu
ry, Conn.

A. Jocis, Bridgeport, 
Conn.

Anna Philipsie, Stamford, 
Conn.

Tai gražus jų sveiki
nimas Lietuvių Namo Ben
drovės šėrininkų suvažiavi
mui. Tai didžiulė Lietuviu 
Kultūriniam Centrui finan
sinė parama.

Daugiau tokių laukiame.
Bendrai sudėjus, tai jau 

bus 12 Kultūrinio Centro 
rėmėjų, kurie su šimtinė
mis sveikina suvažiavima.U
Suvažiavimas lapkričio 27

Dar sykį primename, kad 
Lietuvių Namo Bendroves 
šėrininkų su v a ž i a v i m a s 
įvyks šeštadienį, lapkričio 
27, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y. Pra
džia 1 vai. po pietų.

Šėrininkai turėtų atsi
mintų kad tai jų pareiga

uždėjo ant gražuolės šešių 
mėnesių kalėjimo bausmę. 
Vargšė pradėjo kruvinomis 
ašaromis verkti. Jos advoka
tas Reznik susirūpino, ir sako, 
kad tikrūoju’ kaltininku yra 
Floridoje besimaudąs saulėje 
savininkas Yarmak, ir prižada 
jį iš Floridos atgabenti ir pri
statyti prieš teisėją Ringei 
lapkričio 27 dieną. Teisėjas 
pasigailėjo merginos ir panai
kino prieš ją bausmę. Dabar 
jis laukia turtuolio Yarmak 
pasirodant.

Brooklyn--Richmond Hill
Parengimij Kalendorius

šeštadienį Lapkričio-Nov. 27
Lietuviu Namo Bendrovės Banketas

daugiau

vakare
K ui tūri

savo bendrovės suvažiavime 
dalyvauti. 0 tie, kurie dėl 
kokios nors rimtos priežas
ties negali dalyvauti, tai 
gali turėti jame įgaliotinį 
su proxy. Prašome tai vi
siems įsitėmyti.

Daugelis jau prisiuntė 
savo igalioiimus. Kiti pri
dėjo ir sveikinimus su au
komis. Laukiame 
tokiu, v
Metinis bankietas
Metinis Lietuvių

nio Centro bankietas bus 
tuojau po suvažiavimo; 
prasidės 6:30 vai. vakare.

Būtų puiku, kad šis ban
kietas. kaip ir suvažiavi
mas, būtų skaitlingas. Bi
lietai jau pardavinėjami. 
Prašome visų iš anksto juos 
įsigyti.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie paskolų mažinimo ar 
su kitokia parama.

Visais šios įstaigos rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

Pranešama, kad Las Vegas, 
Nevadoje, tapo suareštuotas ir 
bus atgabentas New Yorkan 
26 metų amžiaus Finamore. 
Jo seniai buvo ieškoma. Jis 
nužiūrimas apiplėšime \Vil- 
liamsburge banko du metai 
atgal. Jis pasigrobęs $10,000. 
bet dabar 'esąs be cento “prie 
dūšios.”

Brook lyno laiškanešiai pra
deda išnešioti garsinimus dėl 
“TB Yule Seal.” Kasmet prieš 
Kalėdas vedamas vajus kovai 
prieš džiovą. Garsinimai ragi
na pirkti tuos ženklelius ir 
klijuoti prie kalėdinių laiškų 
bei atviručių. Gražus, remti
nas dalykas.

Antradienį buvo gera die
na Raudonajam Kryžiui. Per 
tą dieną jis gavo 777 puskvor- 
tes kraujo.

LNB Direktorių Valdyba

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laimė”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisvės Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti parengimai bus

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

presents in color by \
TECHNICOLOR MK .

“THE LAST
TIME I SAW PARIS'

• t TAR It I N 0

ELIZABETH TAYLOR 
VAN JOHNSON

WALTER PIDGEON 
DONNA REED

. - .. AN M G M PICTUfrf w—

CAPITOL THEATRE 
Broadway & 51st St.

PAJIEŠKOJIMAJ
Paieškau Stasio Stadulio, iš Lietu

vos paeina: Suvalkų vedybos, Buktos 
kaimo, Ūdrijos parap. Į Amerika 
atvyko 1909 metais; apsigyveno ka
syklų apielinkėj apie Pittsburghą. 
Turiu svarbų reikalą ir norėčiau, 
kad jis pats atsišauktų arba kas 
no apie jį, kad man praneštų, už 
būsiu labai dėkingas.

Kazimieras Stadulis
1557 E. Hunting Park Ave., 

Philadelphia, Pa.
(225-227)

ži- 
ką

PARDAVIMAI
Parsiduoda puikus, atskiras na

mas. Ant pirmų lubų 3’■> kambariai 
ir maudynė. Ant antrų lubų taipgi 
3’.2 kambariai ir maudynė. Aliejaus 
šiluma, ištaisytas skiepas, patio, ga- 
radžius. Gerame stovyje. Kaina pri
einama. Puiki kaimynystė. Galima 
matyt kasdien iki 3 vai. šeštadie
niais ir sekmadieniais per ištisą die
ną. Adresas: 71-23 6611) Dr., Middle 
Village, L. I.

(226-227)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

i MATTHEW A.«
BUYUS :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172

LINKIU LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Montrose Liquor Store., Inc
FAVORED BRANDS OF

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis pasirinkimas įvairių likerių EH

Sidney Lazarus -ASk
Savininkas. — L-5254

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

Calver/

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
♦ (Prie Broadway arti Hewes St.)

b 
> 4

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Lapkričio (Nov.) 20, 1954




