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KRISLAI
Bus laimėta.
Stevensonas pasisakė.
Melas ant melo. 
Informeris ir valdžia. 
Turėtų būti galas. 
Nereikalingas kišimasis.

Rašo A. Bimba

Pastebėjau, kad Chicagos 
dienraščio Vilnies vajus jau 
dasikasė iki devynių tūkstan
čių dolerių. Prūseika kelia šū
kį, kad vajus būtų baigtas su 
geroku kaupu.

Kaip žinia, Vilnis yra pasi- 
brėžus surinkti dešimt tūks
tančių dolerių. Kiekvienas 
lasvietis linki vilniečiams ge
riausios sėkmės. Neabejoju, 
jog jie savo tikslą pilnutinai 
pasieks.

Gerai, kad Stevensonas vie
šai'pasisakė, kur jis stovi dėl 
Aukščiausio teismo nuospren
džio prieš rasinę segregaciją.

Stevensonas sako, kad ’jis 
pritaria tam nuosprendžiui. 
Jis ragina pietiečius nutarimą 
pravesti gyvenimam

Šis aiškus demokratų kan
didato pasisakimas laimės mi
lijonus nėgių balsų šiaurinėse 
valstijose.

Klerikalų spauda melavo, 
kai ragino amerikiečius lietu
vius nerašyti Lietuvon savo 
giminėms. Girdi, jie ten gali 
dėl to pakliūti į bėdą.

Dabar Chicagos Draugas 
ant ano melo užkrauna kitą 
melą. Jis ragina būti atsar
giais su siuntinėjimu Lietuvon 
savo giminėms dovanų. Girdi, 
siuntinėlių gavėjai galį susi
laukti nemalonumų.

Taip elgtis nežmoniška ir 
negražu. Niekas nėra pakliu
vęs bėdon Lietuvoje už gavi
mą laiškų iš Amerikos. Taip 
lygiai jokios bėdos niekas ne
turi su gavimu dovanų iš 
Amerikos.

Matusovvas sako: Aš mela
vau, kai 1952 metais liudijau 
prieš komunistus.

Valdžia sako: Tu liudijai 
teisingai. Ir už tai, kad sa
ka?, jog melavai, dabar va
žiuosi kalėjiman!

Niekas dar nebuvo girdėjęs 
tokių prajovų,

Nejaugi nebus galo nuolat 
pasikartojančioms skerdynėms 
Palestinoje ?

Taip atrodo. Jau labai^ai-
kas Jungtinėms Tautoms tą 
visą dalyką rimtai paimti ir 
skerdynėms galą padaryti.

Labai daug ką galima pa
teisinti politikierių užsilaiky
me priešrinkiminiais laikais, 
bet visiškai niekuo nepateisi
namas mūsų prezidento Eisen- 
howerio kišimasis ,į Lenkijos 
vidujinius reikalus.

Tokiai politikai niekas ne
gali pritarti.

Tiesa, Amerika galinga, o 
Lenkija palyginti silpna. Bet 
tas neduoda teisės Amerikos 
gaivai kurstyti lenkus prieš 
jų valdžią.

Kaip tiktai tokia nepateisi
nama diplomatija baigia pra
ganyti pasitikėjimą Amerika 
visose mažosiose tautose, štai 
N. Y. Herald-Tribune kores
pondentas Tanner rašo iš Da
masko, Sirijos sostinės. Ir 
toje šalyje, sako Tanner, "pa
sibaisėtinu greitumu baigia iš
garuoti ir tie paskutiniai Va

Staigi Tito kelione šukele 
įvairiausių spėliojimų, JAV 
diplomatai negavo įspėjimo
Belgradas. — Staigi pre

zidento Tito kelionė kartu 
su Chruščiovu Tarybų Są- 
jungon sukėlė čia įvairiau
sių spėliojimų.’ Ypatingai 
daug spėlioja ir spekuliuo
ja Vakarų diplomatai. Ame
rikos diplomatai čia yra su
sirūpinę. Praeityje Tito per 
savo užsienio reikalų mi
nisteriją informuodavo 
Amerikos ambasadorių apie 
rengiamus pasitarimus ar
ba pasimatymus su TSRS 
diplomatais. Šiuo kartu pa
siuntinys Robert Gay Hook
er visai nebuvo informuo
tas ir paskui jam neduota 
jokio aiškinimo.

Nurodoma, kad apie tą 
staigią kelionę Jugoslavijo
je pranešta tik kelios va
landos po to, kaip Tito ir 
Chruščiovas jau buvo iš- 
skridę kariniu Sovietų or
laiviu iš aerodromo netoli 
Belgrado. Oficiali žinių 
agentūra Tanjug skelbė, Kad 
Tito išvyko pasilsėti ke
lioms dienoms prie Juodo
sios jūros kranto, bet ma
žai kas čia oficiališką versi
ją ima rimtai, lygiai, kaip 
mažai kas tikėjo , kad 
Chruščiovas atvyko Jugo
slavijon tik medžioti ir il
sėtis.

Nurodoma, kad apart 
žmonos su Tito išvyko du 
Jugoslavijos Komunistų ly
gos centralinio komiteto na
riai, Džuro P u karas ir 
Aleksandras Ranko v i c a s. 
Daugelis laikosi nuomonės, 
kad pats Tito vyko ne kaip

Rabatas. — Maroko už
sienio reikalų ministras Ba- 
lafrej išskrido Paryžiun. 
Yra nuomonių, kad jis gal 
tarpininkaus tarp francūzų 
ir Alžyro nacionalistų.

Su juom išskrido princas 
Hasanas, sultono Ben-Juse- 
fo' vyriausias sūnus.

Bagdadas. — Bagdade, 
Irako sostinėje, bus pasta
tytas Hilton viešbutis.

karų įtakos likučiai”.

žinia iš Washingtono: Pir
mutiniais šių metų šešiais mė
nesiais šalyje stambiosios kri- 
minalystės paaugo 14.40 pro
cento.

Su blofu toli nenuvažiuosi. 
Tai turėtų pagaliau suprasti ir 
mūsų „valstybės sekretorius 
Dulles ir jo kolegos Eden ir 
Mollet. Egiptas neišsigando. 
Kur dabar dėtis Vakarams?

Britai puikiai atsižymi — 
kaipo kipriečių korikai. Vie
nas šiomis dienomis pakartas 
nacionalistas paliko jauną 
žmoną ir tris mažus vaikus.

Tai baisu. Bet ar mes turi
me teisę britus už tai smerk
ti? Vargiai. Jie dar tiek pa
rodė žmoniškumo, jog vai
kams paliko motiną.

Ką mūsų valdžia padarė su 
Rosenbergais! ? Nepamirški
me. Pasaulis nepamirš!

Jugoslavijos valdžios galva, 
o kaip Komunistų lygos va
das, kad tartįs svarbiais 
ideologiniais klausimais su 
Tarybų Sąjungos komunis
tų vadais.

Islandija turi 
prekybos paktą 
su Tar. Sąjunga

Reykjavikas. — Naujoji 
Islandijos Liaudies fronto 
valdžia, kurion įeina ir ko
munistai, pasirašė preky
boj sutartį su Tarybų Są
junga. Nors Islandija dar 
yra NATO dalis, ji paskel
bė neseniai, kad nori atsi
kratyti amerikiečių karinių 
bazių. Tuo pačiu laiku ji 
pareiškė, kad prekiaus ir su 
socialistiniais kraštais, ly
giai, kaip su Vakarais.

Prekybos paktas pasira
šytas trims metams. So
vietai pirks Islandijoje už
šaldytos žuvies, silkių, sar- 
dinų. Islandiečiai Sovietuo
se pirks gazolino, aliejaus, 
deguto ir kitų reikmenų, 
ypatingai žūklei ir laivinin
kystei reikalingų dalykų.

Amanas. — Jordanas at
sikreipė į Iraką, prašyda
mas tuojautinės karinės pa
galbos prieš izraeliečius. 
Irakas jau siunčia karinius 
dalinius, kurie bus pastaty
ti Jordano teritorijoje.

Nehru grįžo iš 
Saudi-Arabijos

Deli. — Paviešėjęs tris 
dienas Saudi - Arabijoje, 
premjeras Nehru grįžo na
mo. Arabijoje jis tarėsi su 
karalium Saudu. Buvo pa
sirašytas bendras komuni
katas., kurio vyriausias 
punktas yra parama Egip
tui Suezo kanalo klausimu. 
Komunikatas ragina, kad 
Suezo klausimas būtų išriš-
ta taikingomis ' derybomis, 
bet virš visko pabrėžia, 
kad Suezas priklauso Egip
tui ir Egiptas turėjo teisę 
kanalą nacionalizuoti.

Komunikate taipgi pa
brėžta, kad Indija ir Saudi- 
Arabija lieka ištikimos 
Bandungo anti-kolonialisti- 
niams principams.

Nehru vizitas Saudi-Ara- 
bijoje ir jo entuziastiškas 
priėmimas iššaukė -nepasi
tenkinimo Indijos kaimyne, 
Pakistane.' Pakistano spau
da sako, kad musulmoniš
kieji Saudi-Arabijos valdo
vai padarė klaidą priimda
mi taip draugiškai Nehru, 
kuris yra “Islamo ir Pakis
tano bei viso musulmoniško 
pasaulio priešas.”

Stockholmas. — Agrarų 
partija nutarė pasilikti ko
alicijoje su socialdemokra
tais. ’ /

Bylos Poznanėje 
vedamos atvirai

Poznanė.—Prasidėjęs Po
znanės riaušininkų bylų 
sprendimas vyksta atviru
mo ir teisėtumo atmosfero
je. Iš pat pradžios pasida-' 
re aišku, kad teismas pa
siryžęs leisti visiems fak
tams iškilti paviršun. By
las stebi daug vietinių ir 
užsienio žurnalistų, taipgi 
randasi radijo ir televizijos 
kamerų. c

Prokuroras Alfonsas Le- 
manas pripažino, kad trys 
apkaltinti jauni riaušinin
kai, kurie užmušė korpora- 
lą, paskui per apklausinėji
mus buvo policijos traktuo
ti šiurkščiai. Bet jis sakė, 
kad tai buvo tik pačioje 
pradžioje, tuoj po riaušių,'

BoJivijoš politiniai kaliniai 
orlaiviu pabėgo į Argentiną

La Paz. —.Bolivijos val
džia orlaiviu vežė iš Santa 
Cruzo į sostinę La Pažą 47 
politinius kalinius, dešinės 
Falangos narius. Jie buvo 
suimti Santa' Cruz apylin
kėje, kur jie rengė sukili
mą prieš valdžią.

Skrendant tie kaliniai 
kaip nors nuginklavo sar
gus, ginklu privertė lakūną 
pavesti jiems orlaivį ir 
skristi Argentinon. Kuo
met jie artinosi prie rube-

Lakūnas užsimušė greičiausiojo 
pasaulio orlaivio katastrofoje
Washingtonas.—Edwards 

aviacijos bazėje Mojave dy
kumoje Califorpijoje sudu
žo greičiausias ir aukščiau
siai pasaulye skrendantis 
raketinis orlaivis ir užsi
mušė lakūnas kapitonas 
Milburn G. Apt. Tas rake
tinis X-2 orlaivis skraidė 
1,900 mylių per valandą 
greičiu. Jis buvo paleistas 
ore iš B-50 “motinos orlai
vio,” kaip tai paprastai da
roma su raketiniais orlai

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
Maskva. — Kur nors prie 

Juodosios jūros tariasi 
Chruščiovas, Bulga n i n a s, 
Tito, Šepilovas ir Rankovi- 
cas. Jau nėra abejonės, kad 
tai svarbūs politiniai pasi
tarimai, o ne “atostoginė 
kelionė,” kaip tai skelbė iš 
pradžios Jugoslavijos Tan
jug ir tarybinis Tass. Ma
noma, kad greit bus iškel
ta, kokiais klausimais tar
tasi.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos suvažiavi
mas jau užsidarė. Mao Tse- 
tungas, Čou En-lajus, Ču 
Teh, Lin Po-ču, Liu Šao-či 
ir kiti vadai perrinkti į cen- 
tralinį komitetą. Nutarta 
ateityje laikyti pilnus par

kai policija turėjo gero pa
mato būti pasipiktinusiai ir 
netraktuoti suimtų švelniai. 
Bet valdžia, sakė jis., greit 
įspėjo policiją, kad jokios 
fizinės metodos negali būti 
naudojamos per apklausi
nėjimus.

“Gazeta Poznanska” sa
ko; kad teisiami yra krimi
naliniai nusikaltėliai, bet jų 
tarpe nesiranda nei vienas 
darbininkas, kuris tik de
monstravo už aukštesnes 
algas. Net tie darbininkai, 
kurie šaukė anti-valstybi- 
nius sloganus ir susirėmė 
su policija, neteisiami. Tei
siami tik tie, kurie pagrobė 
ginklus, juos naudojo arba 

1 užsiėmė plėšikavimu.

žiaus, jie per radiją infor
mavo Argentinos aerodro
mus, kad atvyksta, ir jiems 
buvo liepta nusileisti Šalto
je, ką jie ir padarė.

Nusileidę boliviečiai .pa
reiškė, kad jie atvyko Ar
gentinon ieškoti politinės 
prieglaudos. Arge n t i n o s 
valdžia jiems tokią prie
glaudą duosianti. Bolivija 
tuo tarpu reikalauja iš Ar
gentinos, kad bent orlaivis 
jai būtų sugrąžintas.

viais: juos pakelia oran pri
kabintus prie savo “pilvo” 
paprasti'didieji orlaiviai ir 
aukštai ore jie kaip ir “iš
šaunami.”

X-2 orlaivis buvo ekspe
rimentinis. Jo greičiui im
tų tiktai apie valandą su 
puse perskristi Atlantą, pa
siekti iš New Yorko Lon
doną. Aviacijos departmen- 
tas neskelbia, kokios buvo 
katastrofos priežastys.

tijos suvažiavimus kasmet, 
kas prisidės prie partijos 
didesnio sudemokratinimo, 
nes dažniau . išrenkant va
dovaujančius organus, bus 
mažiau progos biurokratiz
mui vystytis.

Patvirtinti planai pradėti 
antrą penkmetinį planą 
1958-ais metais. Tų penke- 
rių metų pabaigoje, sako 
suvažiavimo rezoliucija, Ki

mi j a galės būti galinga in
dustrinė pajėga.

Paryžius. — Edenas ir 
Mollet per dvi dienas laikė 
pasitarimus ir priėjo išva
dos, kad Britanija ir Fran- 
cūzija yra pilnai solidariš- 
kos Suezo klausimu. Jie iš
reiškė viltį, kad Jungtinių

Eisenhoweris sako, kad jis 
moka vadovauti, atsišaukia 
Churchillo., kad patvirtint

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris savo 
spaudos konferencijoje ne
mažai kalbėjo apie tai, ar 
jis moka vadovauti šaliai, 
ar ne, ar jis geras prezi-

Bonn a priversta 
trumpinti karo 
pajėgų tarnybą

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia paskelbė, kad 
tarnyba naujajame Wehr- 
machte — karinėse-pajėgo
se—bus tiktai vienerių me
tų. Tai yra trumpiausias 
terminas iš visų Atlanto 
pakto šalių. Originaliai 
Adenauerio valdžia plana
vo, kad tarnyba tęsis dve
jus metus, mažiausiai me
tus su puse.

Adenauerio valdžia buvo 
priversta trumpinti karinės 
tarnybos laiką, nes, kaip 
tai sako socialdemokratų 
spauda, gyventojų senti
mentas yra prieš karinę 
tarnybą bendrai, jau nekal
bant apie ilgalaikę tarnybą.
Bet,Adenauerio valdžia ne
pripažįsta, kad nusileido 
tokiam spaudimui, o vietoje 
to aiškina, kad už termino 
trumpinimą atsakingą 
Amerika, kuri neduoda pa
kankamai ekonominės pa7 
galbos Vokietijos atginkla- 
vimui.

Indijoje žuvo 
40 angliakasių
Kalkuta. — Smarkios liū

tys užliejo kasyklą ir 40 
angliakasių paskendo. Bu
vo dėtos desperatiškos ^pa
stangos juos išgelbėti, bet 
tas pasirodė negalima. Uni
jos kaltina, kad angliaka
siai ^uvo yien dėLto, kad 
kompanija, kurią dar kon
troliuoja - britų kapitalas, 
nesiėmė pačių elementari- 
sių saugumo priemonių. 
Nors toje srityje sezoniniai 
lietūs siaučia kas rudenį, 
kasyklos neturi priemonių 
apsisaugoti nuo užliejimo.

Seoulas. — Atentatorius 
šovė į Pietų Korėjos vice
prezidentą čengą, bet tik 
sužeidė jo ranką. Manoma, 
kad atentatoriuš - tpasikė- 
sintojas yra prezidento 
Rhee žmogus. Vice-prezi- 
dentas Čengas paskutiniu 
laiku smarkokai" kritikavo 
Rhee ir aplink jį spietėsi 
opoziciniai elementai.

Tautų' taryba nuspręs, kad 
Suezą turi valdyti tarptau
tinė organizacija.

*Kad pabrėžti Britanijos- 
Francūzijos solidarumą, 
britų karalienė balandžio 
mėnesį aplankys Paryžių. 

dentas, ar netikęs. Laikraš 
tininkai įgavo įspūdį, kad 
Stevensono pareiškimai 
apie blogą vadovavimą ir 
nesugebėjimą nemažai įer
zino Ike.

Eisenhoweris sakė, kad 
Stevensonas mažai jį pažįs
ta ir nėra pakankamai kom- 
petentiškas daryti išvadas. 
Vietoje to, sakė Eisenhow
eris, amerikiečiai turėtų 
pasiklausyti, ką apie jo, Ei- 
senhowerio, sugebėjimą va
dovauti sakė Churchillas, 
su kuriuom jam teko nema
žai darbuotis karo metu. Ir 
Eisenhoweris atkreipė laik
raštininkų dėmesį į Church
illo atsiminimus.

Eisenhoweris taip kalbė
jo, lyg jis ip dabar atsi
šauktų Churchillo, kad jis 
jam duotų “atestatą” už 
sugebėjimą vadovauti. Bet 
laikraštininkai paskui ko
mentavo, kad Churchillas 
to nedarysiąs, nes tai bū
tų kaip ir maišymasis vi
dujiniuose Amerikos reika
luose. *

Eisenhoweris taipgi tei
gė, kad netiesa, jog jo bro
lis Miltonas turi didelę ga
lią valdžios reikaluose. Jis 
įsakė, kad Miltonas tik tiek 
darbuojasi valdiškuoose rei

se, kiek jam paveda 
speciales misijas vals- 

ybės sekretorius Dulles.

■ Stockholmas. — Po ilgo
ko dvejojimo Švedija nuta
rė prisidėti prie taip vadi
namos Suezo kanalo “nau
dotojų sąjungos,” kuri ta
po įsteigta Londone. Stei
giant ją Londone, Švedijos 
užsienio reikalų ministras 
Undenas sakė, kad neverta 
tokią sąjungą organizuoti, 
nes ji nieko neatsieks. Trys 
konferencijoje dalyvavu
sios šalys, Pakistanas, Ira
nas ir Etiopija, prie sąjun
gos neprisidėjo.

Melbourne, Australija.— 
Britai išsprogdino atominę 
bombą Meralingos. srityje 
Australijoje. Eksperimen
tinį sprogimą stebėjo Bri
tanijos, Australijos, Ame
rikos, Kanados ir Naujo
sios Zelandijos kariškiai.

Nicosia. — Keli ginkluo
ti EOKA /nariai nušovė tris 
britų kareivius Nfcosijos 
centrinėje gatvėje. Nušau
tieji britai buvo civiliniai 
apsirengę ir todėl elgėsi ne
atsargiai, manydami, kad 
jų neatpažins. - ./

Washingtonas. —< Prezi
dentas Ėišęnhoweris išreiš
kė savo užuojautą dėl spor
tininkės fejdrifeon Zachari
as mirties. Ji-rmrė nuo vė
žio. Mildred Zacharias bu
vo "spotftinirikė - čempijonė, 
oly mpiadų-Taimėto j a.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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Audringi 1848 m. Vokieti
joje. Revoliucija! K.- Mark
sas ir F. Engelsas leidžia Rei
ne “Naująjį Reino laikraštį”, 
kovingą “Komunistų Sąjun
gos” organą. Vienas iš laik
raščio redaktorių — Georgas 
Vejertas, artimas K. Markso 
ir F. Engelso draugas ir bend
radarbis, kurį F. Engelsas tei
singai pavadino “pirmuoju ir 
reikšmingiausiu vokiečių pro
letariato poetu”.

Georgą Vejertą, H. Heines, 
F. Freiligrato, G. Hervego 
amžininką, ištiko tragiškas li
kimas. Beveik 100 in. jis Vo- 

i kietijoje buvo nežinomas. At- 
1 verskite bet kokį buržuazinį

PILNI PAVOJAUS ŽYGIAI
IZRAELIO kariuomenės ginkluotas būrys įsiveržė 

į Jordano žemę, susirėmė su jordaniečiais, ■ pasimušė iri 
sugrįžo atgal. I

Po to izraeliečiai paskelbė, kad jie užmušę apie 50 literatūros vadovėlį, monogra- 
jordaniečių, o iš jų težuvę tik apie penki asmenys, i

Aišku, jordaniečiai ’ turi savo versiją\dėl to,'kiek 
kurioje pusėje buvo užmuštų.

Kuriais tikslais Izraelio avldžia pasiuntė į^Jordaną i Vejerto kūryba .alsuoja nea- 
savo kariuomenės dalinį? Atsakoma: keršto tikslais, pykanta prūsiškai’ reakcijai, 

todėl buržuazijai, ji persunkta ti-

fjją, enciklopediją, jūs (nera
site ten’ G. Vejerto vaędo. Ir 
tai ne atsitiktinis reiškinys.

savo kariuomenės dalinį?
Girdi, jordaniečiai dažnai puolą Izraelio žmones, 
dabar jiems buvo atkeršyta.

Mums rodosi, tokia politika yra žalinga. Ji gali bet j 
kurią valandą užkurti gaisrą. Juk kerštas gimdo kerštą. 
Rytoj ar po ryt jordaniečiai gali tokį patį “kerštą” pa
naudoti prieš Izraelį.

Didžiuotis tuo, kad tokiuose susirėmimuose daugiau Tai padaryti 
žūsta arabų, negu izraeliečių, taipgi neverta. Arabų 
yra keletas dešimtų milijonų, gi izraeliečių tik virš mili
jonas.

Būtinai reikėtų, kad daugiau veiktų Jungtinės Tau
tos; ypatingai, kad Amerika, Anglija, Francūzija ir Ta
rybų Sąjunga susitartų ir vieningai darytų ką nors to
kius kerštavimues sulaikyti. Kitaip bus bloga.

prūsiškai

SVARBIAUSIA PAREIGA: 
UŽSIREGISRUOTI

KALBĖTI, KRITIKUOTI kiekvienas, turįs liežuvį, 
gali. Ypatingai mėgstama kritikuoti valdžią, jos parei
gūnus; mėgstama prikišti tam ir kitam pareigūnui jo 
apsileidimą, jo nesiskaitymą su žmonių poreikiais.

Gerai pakalbėti, gerai pakritikuoti. Iš tikrųjų, nie
ko neveitas tas žmogus, kuris, matydamas neteisybes, 
blogus dalykus, tyli, nieko nesako.

Bet reikia atsiminti vieną: vien tik kalbėjimu, vien 
tik kritika nieko nepasieksi.

Prie to viso reikalingas darbas, rūpesnis, adairu- 
mas, tam tikrų pareigų atlikimas.

Štai artinasi lapkričio 6-toji, balsavimo diena.
Ir Jonas, ir Marė, ir Petras ir milijonai kitų Jonų, 

Maliu, Petrų dažnai dažnai šnekasi, kalbasi, argumen
tuoja dėl to, kas bus išrinktas šalies prezidentu, kas 
bus išrinktas senatorium ar kongresmanu ar kuriuo kitu 
pareigūnu. *

Gerai, kad tokie dalykai diskusuojami.
Bet ar tik to užtenka?
Ne!
Visųpirmiausia kiekvienas asmuo, turįs teisę balsuo

ti, privalė balsuoti!
O norint batuoti, reikia būtinai pirm to užsiregis

truoti.
Pareiga nėra sunki, bet ii svarbi. Užsiregistravimui 

užtenka sudilti valandą, gal daugiau, gal mažiau; balsa
vimui taipgi.

Bet turime žinoti, kad milijonai amerikiečių ne
balsuoja! Milijonai žmonių, net ir tų, kurie daug kalba 
apie negeroves, kurie mėgsta kritikuoti, neatlieka tos 
eiementarės piliečio pareigos!

Štai kur glūdi, sakytume, mūsų nelaimė. Nebalsuo
ja labai daug darbininkų. Neretas jų pamoja ranka ir 
sako: ar aš balsuosiu ar ne, visvien bus tas pats, mano 

ik vargai nesumažės.
Mes gi sakome: balsuoti privąlo kiekvienas, kuris 

turi tam teisę.
Bet pirmiau reikia būtinai užsiregistruoti, iŠ anksto 

pasisakant, kad balsuosi.
Mums patinka New Yorko miesto ILGWU narių 

pasimojimas: jie nusitarė sudaryti iš l,0(X) ųnijistų ko
mitetą, kurio nariai eitų nuo buto į butą, ir ragintų žmo- 

•Mesj registruotis.
LMums, tačiau, rodosi, jog kiekvienas susipratęs, gal

vojąs žmogus neprivalėtų laukti, kol ateis pas jį kas 
. nors paraginti: jis pats privalo užsiregistruoti ir kitus 

paraginti—kitus, mažiau už jį nusimanapčius žmones, 
r.-T Tai būtinai'šiemet padarykime!

kejimu, kad ateitis priklausys 
proletariatui. Ir Vejertas pir- 

' j mas vokiečiu literatūroje su
kuria tipiškus kovingo prole
tariato paveikslus. Buržuazi
nė kritika jį apeina ir nutyli.

i palengvino ta 
aplinkybė, kad pats Vejertas 
Į savo kūrybą žiūrėjo kaip į 
kovos ginklą ir, kartą atspaus
dinęs laikraštyje ar žurnale 
eilėraštį, feljetoną ar apy
braižą, daugiau savo kūriniais 

; nesirūpindavo ir pats neišlei
do nė vieno savo poezijos rin
kinio., Pirmoji Vejerto rinkti- 

i rusų kalbą, pa
in. Maskvoje. Ir 
išėjo pirmas jo 

Vokietijos Demo- 
vokie-

' ne, išversta 
Isirode 1938 
tik 1948 m. 
raštų tomas
kr at i ne j e res p u bl i k o j e

Dabar Ve j ertas jau 
žinomas vokiečių 
kurią jis mylėjo, 
kovojo ir kuriai 
geriausius kūri

mai bei abejonės, savo ge
riausiuose kūriniuose jis tvir
tai stovėjo proletariato pozici
jose. Neveltui F. Engelsas lai
kė, kad kai kuriais atžvil
giais G. Vejerto talentas yra 
sveikesnis už Heines.
JO HEROJAI

Vejerto poezijos herojai— 
paprasti žmonės. Jo eilėvaš-. 
čių ciklai “Pameistrių dainos”, 
“Dainos iš Lankaširo” ir kiti 
vaizduoja darbininkų, vargus 
bei nelaimes, kelia socialinės 
nelygybės klausimą. Eilėraš
tyje “Patrankų liejikas” pir
mą kartą iškyla sąmoningo 
proletaro, ‘kovotojo paveiks
las, po ilgos gyvenimiškos pa
tirties priėjusio išvadą, kad 
jei liejamas patrankas galima 
nukreipti prieš tuos, kurie jį 
išnaudojo visą gyvenimą. Ve
jerto poezijoje1 yra ir filosofi
nės lyrikos pavyzdžių (“Pro
tas ir beprotybė”, ' 
“Industrija”). Ji 
revoliuciniu patosu,

čių'1 kalba, 
yra gerai 
liaudžiai, 
dėl kurios 
skyrė savo 
n ius.
PASTORIAUS SŪNUS

Georgas Vejertas gimė 18- 
22 m. Detmolde, pastoriaus 
šeimoje. Keturiolikos metų jis 
buvo ■ priverstas nutraukti 
mokslą ir pradėjo dirbti pre
kybos srityje. 40-aisiais perei
to šimtmečio metais Vejertas 
buvo įvairių prekybos firmų 

1 agentu Vokietijoje, jam teko 
buvoti' įvairiuose kraštuose. Il
gesnį laiką rašytojas gyvena 
Anglijoje, kur susipažįsta su 
darbininkų judėjimu (čartiz- 
mu). Ten-prasideda ir artima 
,io draugystė 'su F. Engelsu. 
40-ųjų metų viduryje galuti
nai subręsta G. Vejerto pa
saulėžiūra. Jis vienas iš pir
mųjų tampa “Komunistų są
jungos” nariu ir aktyviai da
lyvauja 1848 m. revoliucijoje 
Vokietijoje. Revoliucijos pra
laimėjimas Vejertui buvo ne 
tik politinė katastrofa, bet ir 
giliai asmeninė tragedija, po 
kurios jis jau niekad neatsi
gavo. Po revoliucijos jis vėl

I dirba kaip prekybinės firmos 
agentas. Vienos kelionės me
tu jis suserga ir miršta Hava
noje 1856 m. liepos 30 dieną.
PIRMIEJI ŽYGIAI

G. Vejerto kūrybos sukles
tėjimo laikotarpis labai trum
pas, apima vos 10 metų. Apie 
1840 m. pasirodė jo pirmieji 
eilėraščiai. Ne iš karto tapo 

proletariato dainiu- 
patyre romantizmo, 
socializmo” įtaką, 
pirmuosiuose G. Ve-

LITERATURA-MENAS j
APIE LEONO PRŪSEIKOS KNYG4

Satyrinis Vejerto

■ SIRIJOS ŽMONES SMERKIA TAI
♦ f

t' Elta praneša iš Sirijos sostinės Damasko:
“Arabų atgimimo socialistų partijos lyderis Akra- 

mas Hauranis, • kalbėdamasis su TASS’o korespondentu, 
griežtai pasmerkė Anglijos ir Prancūzijos kariuomenės 

j sutelkimą Kipro saloje, kvalifikuodamas jį kaip “agre- 
T žygį.” prieš Arabų šalis.

“Akramas Hauranis pažymėjo, kad kariniais pasi- 
rengimains Kipre “siekiama ir kito tikslo, būtent: ska- 

| tinti imperialistų, agentūrą ir ardomuosius elementus 
> Arabų šalyse nusikalstamiems imperialistiniams sąmoks
lams įgyvendinti.”

“Sirijos liaudis, — pasakė jis, — yra įsitikinusi, kad 
į visi agresyvieji imperialistų planai prieš 'Arabų šalis su

žlugs. Imperialistai turi, pagaliau, suprast, kad pasau
lis pasikeitė ir riebegali gyventi XIX amžiaus sąvoko-

Teismas”, 
persunkta 

giliu ti
kėjimu proletariato ateitimi. I 

talentas
ypač išbujojo 1848-1849 m.m. 
“Naujojo Reino laikraščio” 
puslapiuose. Eilėraščiuose 
“Šiandien aš važiavau į Diu
seldorfą”, “Plepys’’ ir kituose 
Vejertas negailestingai išjuo
kia bailią vokišką buržuaziją, 
filisterius. prūsiškus junke
rius.

“Naujajame Reino laikraš
tyje” Vejertas vadovavo felje
tono skyriui. F. Engelsas rašė, 
kad nė vienas to meto laik
raštis neturėjo tokių sąmonin
gų feljetonų kaip .Vejerto. Iš 
tiesų, Vejerto satyrinis talen
tas »ypač pasireiškė jo prozo
je. Atskirų politinių feljetonų 
pavidalu “Naujojo Reino lai
kraščio” numeriuose pasirodė 
jo ■“Humoristinės apybraižos 
iš Vokietijos prekybinio gyve
nimo” ir “Įžymaus riterio šna- 
phanskio gyvenimas bei nuo
tykiai”, kurie 1849 m. buvo 
išleisti atskira knyga, ir kiti. 
“Humoristinėse apybraižose” 
Vejertas išjuokia gerai jam 
pažįstamus bailius vokiečių 
buržua, daugiausia bijojusius 
liaudies revoliucijos, 
h a nsk i o gyvenime” 
prūsiškus junkerius, 
tenzijas į valdžią.
PABAIGA KŪRYBINIO 
KELIO *

1849 m. revoliucija pralai
mėjo, “Naujasis Reino laik
raštis” uždaromas. Vejertas 
buvo reakcijos persekiojamas, 
net teisiamas už feljetonų se
riją apie Šnaphanskį. Kartu 
su paskutiniu “Naujojo Reino 
laikraščio” numeriu, baigėsi ir 
Vejerto kūrybinis kelias, išse
ko jo humoras. 1851 m. Ve
jertas rašo savo laiške K. 
Marksui: “Paskutiniu metu aš 
rašiau įvairiomis temomis, bet 
nieko nebaigiu; kadangi ne
matau savo darbe nei pras
mės, nei tikslo. Kai tu rašai 
ką nors apie politinę ekono
miją, tai turi prasmę. Bet 
aš?. . . . Mano literatūrinė vei
kla baigėsi kartu su “Naujuo
ju Reino laikraščiu”.

Visas G. Vejerto kūrybinis 
kelias buvo betarpiškai susijęs 
su vokiečių proletariato did
vyriška "kova.** Rašytojas' šun

akiai pprgyveno; darbininkų 
Jclasės pralaimėjimą ir nebe- 
.matė tikslo i dau^iaįt' pašyti. 
Tiesa, kai kurie poeto laiškai 
liudija, kad jo sąmonėj bren
do nauji kūrybiniai' planai, jis 
norėjo tęsti kovą naujomis są
lygomis, bet ankstyva mirtis 
nutraukė jo tolesnį darbą.

Lietuvių liaudis šiandien 
! pirmą kartą mini vokiečių 
proletariato dainių G. Vejer- 

;tą. Reikia tikėti, kad mūsų

-“Snap- 
išpliekia 

pre-.10

Ve j ertas 
mi. Jis 
“tikrojo 
betgi jau
jerto kūriniuose pasireiškė jo 
talento ypatybės: minties aiš
kumas, vaizdų ryškumas, for
mos paprastumas, palinki
mas į satyrą. Kai ką Vejertas 
pasisavino ir iš karštai jo my
limo poeto H. Heines — poe
zijos kovingumą, subtilią iro
niją 
intonacijas. Tačiau jo poezi
jos turinys buvo naujas, j atn skaityto ją. su jo kūryba, 
buvo svetimi Heinės svyravi-

kai kuriuos ritmus bei poetai ir vertėjai susidomės jo
kūryba ir supažindink mūsų

I. Veisaite

mis. Arabų tautos pabudo, ir jų teisingas reikalas bū
tinai nugalės.“

“Toliau Hauranis pasakė: -“Suezo kanalo kompa
nijos nacionalizavimas yra teisingas suverenaus Egipto 
nacionalinis aktas. Nacionalizavimas nesudaro jokios 
grėsmės laivybos laisvei.” _ . J

Šių metų ALDLD leidinys, nr. 62, yra 
Leono Prūseikos “Atsiminimai ir Da
bartis.” Tai stambi 300 puslapių knyga.

Kaip jau pati antraštė rodo, knyga 
susideda iš dviejų dalių: autoriaus jau
nų dienų atsiminimų ir nūdienio gyve
nimo apžvalgos, kuri prasideda su 1012 
metais, t. y. nuo jo atvykimo į J. A. 
Valstybes, iki paskiausių jų dabarties 
įvykių. Apžvalga gana įdomi ir pamoki
nanti. Ji liečia ekonominę bei politinę 
padėtį ne tik mūsų krašto, bet ir viso 
pasaulio. Pro mus, kaip kaleidoskopo 
vaizdai praslenka du pasauliniai karai, 
Amerikos ekonominės krizės košmaras, 
Tautų Lygos epocha, Jungtinių Tautų 
gimimas bei darbai, Korėjos karas, šal
tasis karas, pokarinė reakcija, komunis
tų ir pažangiosios srovės persekiojimas, 
dipukų antplūdis, Tarybų Sąjunga ir 
Stalino vaidmuo, Tarybų Lietuvos gyve
nimas, politinės kovos ir politikierių rie
tenos, Amerikos lietuvių rolė tuose gy
venimo bei kovų verpetuose ir tt., ir tt. 
Tai gana platus kritinis raportažas! 
Paskutiniai 100 puslapių, tai perreda
guoti ir “sumoderninti” autoriaus 
straipsniai, tūpusieji “Vilnies” dienraš
tyje.

žodžiu, kontraversinė, publicistinė 
knygos dalis pilnai padengta. Tačiau šį 
kartą mus labjau domina ne tiek doku
mentinis raportažas bei jo išVados, kiek 
autoriaus jaunų dienų memuarai. Leo
nas Prūseika amerikiečių lietuvių išei
vijos gretose yra' labai stambi asmeny
bė! Drįstu sakyti, jog nei vienas mūsų 
krašto lietuvis neturi tiek draugų — ir 
priešų—kiek Leonas Prūseika. Su šiuo 
teigimu neabejotinai sutiks ne tik jo idė
jiniai sankeleiviai, bet ir jo oponentai. 
Popularumo kosteste jį nepralenktų nei 
vienas. Tai ot kodėl mums taip rūpi jo 
memuarai, jo intymūs išgyvenimai ir jo 
pirmieji visuomeniniai darbai, nes tik 
tokiais atvejais išsamiau pažįsti žmo
gų, jo aspiracijas, jo būdą ir jo idealus. 
Amerikiečiai lietuviai Leoną Prūseika 
pažįsta per su virš 40 metų, jį gerbia, 
kaipo pirmaeilį žurn^istą, gabų kalbė
toją ir nuoširdų pažangiosios srovės dar
buotoją. Taigi rekomendacijos ir intro
dukcijos jis nereikalingas!

Memuarinio žanro literatūra, jei tik 
ji objektyviai parašyta, visuomet domi
na skaitytoją. Ypačiai mėgiami politi
nių kalinių atsiminimai, nes ten geriau, 
nei kur kitur išryški žmogaus charakte
ris, jo valios stiprumas ar silpnumas, iš
kyla ar susmunka jo asmenybė. Kalėji
mas, tai charakterio kalvė, kurioje nuo 
rutinos dūžių kalinio valia užsigrūdina, 
ar galutinai subyra! o

Savo atsiminimus L. Prūseika prade
da nuo 1909 m. rugsėjo mėnesio, kai jį, 
besiruošiantį Peterburgo universitetan, 
suėmė jo tėviškėje ir išvežė į Vilkaviškio 
kalėjimą. Sekamą dieną jį jau vežė į 
Suvalkų kalėjimą, kur jis rado jau nuo 
1907 m. ten besėdintį Vincą Mickevičių- 
Kapsuką.

Suvalkų kalėjime, kalinių pramintam 
“Lipskio viešbučiu,” L. Prūseika išbuvo 
suvirs pusantrų metų, t. y. ligi teismo, 
nuteisusio jį visam amžiui Sibiro trėmi
mam 1911 m. gegužės mėn. etapu jį iš
gabeno į Sibirą. Ten jis išbuvo iki ru
dens ir tuomet, pirmai progai pasitai
kius, — iš jo pabėgo. Turtingu frantu 
pasirėdęs, jisai pervažiavo be baimės vi
są Rusiją ir per Vilnių pasiekė savo gim
tąją apylinkę. Pasimatęs su . tėvais, pa
siekė Prūsus, o iš ten—Ameriką. Tų 
pat nietų pabaigoj Prūseika jau buvo 
Bostone, o su 1912 m. pradžia pradėjo 
dirbti “Laisvės” redakcijoje: pradžioje 
kartu su A. Antonovu-Montvidu, o šiam 
nuėjus prie “Keleivio,” — patsai vienas. 
L. Prūseikos atvykimui 1911 m. velionis 
Vincas Paukštys rinko aukas, bet pasi
rodė, kad jos buvo nereikalingos, nes jo 
tėvas davė jam kelionei pinigų. Dirbda
mas “Laisvėje,” jis ne tik rašė, bet sakė 
kalbas, agitavo ir organizavoj L. S. S. 
kuopas, bei stiprino esamąsias. Visas 
šis darbas aprašytas jo knygos skyriuje 
“Dabartis.”

Memuarų skyriuje kiek ilgiau Leonas 
Prūseika apsistoja prie Suvalkų kalėji
mo, nes ten ilgiausiai jis ir išbuvo. Apie 
patį Sibirą jis rašo labai mažai, mat,

ten, kaip lietuviai sako, jo “nė padai ne- s 
sušilo,” išbuvo tik kelis mėnesius. Ta
čiau, kiek lyriškiau nusiteikęs, jisai ga
lėjo bent detalingiau aprašyti jo gyven
tą Denisovkos sodžių, kuriame buvo apie 
20 kiemų, ir kitus prityrimus.

Prisimena L. Prūseika savo kelionę 
į Sibirą ir tuos tūkstančius kalinių, ku
rių ešelonai, seniau pėsti keliavo “Vla- 
dimirovsku vieškeliu.” 
kelių tūkstančių viorstų kelionę nuo 
Maskvos . iki Jakutsko, 
Kamčatkos per sniegą, liūtis ir pūgas 
pėsčių pusbasių ir pusnuogių žmonių! 
Kiek jų ten nušalo kojas ir rankas, kiek 
visiškai sušalo pakelėje, kiek konvojaus^ 
kario kulkai pribaigė nebegalinčių eiti^ 
toliau! “Vladimirovskas vieškelis” tai 
buvo tikrasai carinės Rusijos Golgotas 
“Via dolorosa,” kuriam prilygti gali gal 
tik romėnų “Via Apia,” kurio abi pusės, 
po nepavykusio vergų sukilimo, buvo 
nustatytos nukryžiuotais spartakiečiais! 
Bet, laimei, L. Prūseikai nereikėjo tuo 
keliu eiti. Tuomet kalinius jau vežda
vo trans-sibirinio geležinkelio lėtasis 
traukinys. Net ir tokia, palyginti “ari
stokratiška” kelionė buvo pakankamai 
varginanti.

Bendrai, savo memuarais autorius 
gana skūpus, lakoniškas. Pav. jis ga
lėjo mums papasakoti apie “Šviesos” 
Draugystę, kuri buvo, rodos, vienintelė 
tuo metu legaliai veikianti pažangi orga- 
nizacija; apie ^moksleivių šelpimo orga-^ 
nizaciją “Žiburėlį.” Jis galėjo mums 
papasakoti daugiau ir apie save patį, 
apie jo darbą mokinių ir studentų tarpe. 
Prūseika buvo tuo nieth liaudininkas, 
“Vilniaus Žinių” bendradarbis. Jo eta
pas nuo liaudininkų prie socialistų-men- 
ševikų turėjo būti gana įdomus, kaip ir 
jo artėjimas prie bolševikų. Tokie poli
tiniai, dvasiniai ir ideologiniai persilau
žimai visuomet yra įdomūs ir pamoki
nanti. Jis nieko nepasako nė apie jo 
paties vaidmenį socialistų tarpe, apie jo 
santykius bei ryšius, ir bendrą darbą, 
su kitais to laiko veikėjais. Įdomi būtų 
ir Rusi jos Dūmos bei jos darbų apžval- 
ga. Iš Suvalkų kalėjimo vienintelis kieį^ 
ryškesnis ir raiškesnis tipas išeina V. 
Kapsuko. Apie kitus kalinius randame 
žinių labai mažai. Net ir apie patį Kap
suką sužinome tik tiek, kad jis buvo 
areštuotas, nuteistas katorgon, ištrem
tas Sibiran ir iš jo pabėgo. Apie jo po
grindini darbą Lietuvoje, jo išlaisvinimą 
iš kalėjimo, jo tolesnį darbą ir antrąjį 
areštą — autorius mus neinformuoja. 
Galėjo autorius mums daugiau pasakyti 
ir apie Z. Aieksos-Angariečio veikimą 
bei areštą, asmenis, susijusius su jo dar
bu, jo bylą, nuteisimą ir tt., ne vien tik 
patį faktą paminėti. Paties L. Prūsei
kos bylos išsami atoskaita irgi būtų ga
na įdomi medžiaga. Visas tas laikotar
pis, kai Leonas Prūseika lankė Liepojos i 
gimnaziją ir Peterburgo universitetą, 
istoriniu požiūriu labai svarbus, o jisai 
buvo to judėjimo dalyvis.

Tai ot kodėl mes, kurie to meto istoriA 
ja esame gyvai susidomėję, jaučiame 
kiek nusivylę d. Prūseikos memuarų ap
imties siaurumu bei jos nepilnu išvysty
mu. Kiek stropiau įsigilinęs į praeitį, ji
sai galėjo mums , duoti ne 78 knygos 
puslapius, bet 300-tų puslapių tomą! 
“Dabartis” ir svarbesniųjų jo raštų rink
tinė — turėtų būti atskiri tomai.

Tačiau ryšium su šiuo darbu iškyla ir 
autoriaus sveikatos problema. Paskuti
niame savo laiške jis man rašo: “Jei rei
kėtų ką nors skubesnio šiuo laiku rašy
ti—negalėčiau. Esu pavargęs.” Visa tai 
reikia atminti ir įvertinti.

Prisiminęs Suvalkų kalėjimą, Leonas 
Prūseika sako: “Kaslink manęs, tai aš 
ten beveik nieko nerašiau. Mėginau 
versti šį tą iš Mickevičiaus, Slovackio, 
Lermontovo, Jjet apsigalvojęs supratau, 
kad poetas iš manęs menkas ir pastačiau 
tašką.” Kad ta taip būtų “apsigalvoję” 
ir “pastatę tašką” kaikurie mūsų dieniu 
daug menkesnio kalibi-o eilemanai... 7* 
Nevargintų jie dabar skaitytojų savo 
“eilėmis”!
’ Betgi Leonas Prūseika, gal būt, ir 
perlengvai išsibraukė iš beletristikos kū
rėjų tarpo. Jisai visuomet buvo, ir

(Tąsa ant 3 puslapio)

Įsivaizduokite

Sachalino ar

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Seštad., Rugsėjo (Sep.) 29,



CHICAGO, ILL
Ž PAVYKO MILDOS 

rėmėjų piknikas

Rugsėjo 16 d., Kean Club 
darže, prieš Tautiškas Kapi
nes, įvyko Dailės ir Dramos 
Klubo surengtas Mildos nau
dai piknikas.

Diena buvo graži. Tikslas 
* svarbus. Todėl į pikniką Mil

dos rėmėjų susirinko didelis 
skaitlius. Automobilių ir žmo
nių buvo pilnas daržas.

Smagu ir gražu buvo žiūrė
ti į skaitlingą geroj nuotaikoj 
besivaišinančią r ir besilinks
minančią publiką.

Bet ne visi linksminos ii’ 
vaišinos. Bartenderiai prie 
baro ir gaspadinės virtuvėje 
labai sunkiai dirbo — prakai
tą liejo skubiai aptarnaudami 
savo kostumerius. ;
4 Parengimo komisija per 
*Vilnį” prisiminė, jogei būtų 
gerai, kad, kas išgali, prisidė
tų su valgiais ir kitokiomis 
dovanomis, kad padaryti dau
giau pelno Mildos naudai.

Tas mažas atsišaukimas bu
vo didelės reikšmės toms mote
rims, kurios visa širdimi re
mia Mildą — kultūros centrą.

Tik nuoširdžiai dirbdami ir

dovanas aukodami — vieningai 
veikdami — padarėme šį Mil
dos naudai pikniką labai pa
sekmingu.

Jei taip vieningai veiksime 
ir toliau, tai netik Mildos sko
las išmokėsime, bet ir labai 
gražiai mūsų kultūros centrą 
išpuošime.

Prisiminimas

t

Kazimieras Žilinskas
Mirė Rugsejo-Sept. 30, 1954

Paryžius. — Britanijos 
premjeras Edenas čia. Jis 
konferuoja su premjeru 
Mollet Suezo reikalais.

HELP WANTED—FEMALE 
PHILADELPHIA VIC.

Pardavinėtojo^. Norinčios darbo 
su didele kompanija, turinti ir dau
giau krautuvių. Gausite apmoka
mas atostogas, nuošimtį pirkiniuo
se, ligonių, apdraudos ir atsistatymo 
pašalpas. Kreipkitės:

W. T. GRANT CO.
1026 Market St., Philadelphia, Pa.

(187-189)

* * *
BRANGIOS DOVANOS 
KULTŪROS KLUBUI

Moterų Kultūros Klubo susi
rinkimas buvo nedidelis gal to
dėl, kad daugelis mūsų narių 
sirgo, o kitos turėjo ligonius 
namie ir tt. Ir šiuos žodžius 
rašančiai neteko dalyvauti su
sirinkime iš priežasties ligos, 
nors būnant valdyboje man 
reikėjo dalyvauti. Atleiskite.

Moterų Kultūros Klubas ren
gia labai smagų pažmonį su 
dovanomis. Įvyks spalio 6 d., 
Mildos Klube.

Teko nugirsti, jog d. Joku- 
bauskienė pranešė, kad dd. 
Mockapetris ir Leo Valančius 
padovanojo mūsų klubui du 
labai gražius savo rankomis 
pieštus paveikslus. Man atėjus 
darban, ant rytojaus teko ma.

Jau dveji metai kai mirtis atskyrė mano 
brangų ir mylimą gyvenimo draugą ir vaikų 
tėvą. Ne tik kad mes, jo šeima, liūdim ir pri
simenam, bet ir daugelis jo draugų taip pat 
prisimena jį. Ilsėkis ramiai.

Tai firma,Tiurt su ’užtikrinimu išsiunčia. pakietus |
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kt., su ifi anksto apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma Ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAVIMAS 
IŠKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir įvairių gyduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rimifon ir

kt., oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.
PASTABA: MUMS DABAR LEIDŽIAMA 

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymą ir original! parašą gavėjo. Mes 

taipgi siunčiame siuvamąsias mašinas, akordionus Ir rašomąsias ma
šinėles Įvairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N.
(kamp. nuo senos vietos)

1-mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekm. 9-6, ftešt. 9-4.

Pa k tetai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6465
7-7272

Uršulė Žilinskienė
Sūnus Vytautas ir šeima
Duktė Eleanora ir šeima
Duktė Aldona ir šeima

su d. Mockapetriu ir jis 
tą patį pasakė ir pridūrė, 
tai daroma atsidėkojant

tytis
man
kad
mūsų klubo narėm, kad atėjo
me pagalbon d-gui Leonui ir 
sukelėme gana stambią sumą

Apie Leono Pruseikos knygą

ku-

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
aistringas grožinės literatūros mėgėjas. 
Jis ir Sibiran eidamas išėjo iš' Suvalkų 
kalėjimo su Adomo Mickevičiaus tomeliu 

pažasčiai Kaikurie jo eilėraščių ver
timai visai neblogi. Pav. jo vertimas il
gos M. J. Lermontovo poemos “Slaptin- 
gasai Laivas,” tilpęs 1912 m. “Laisvės” 
nr. 3 (Don Alberto slapyvarde), — yra 
net šiuo metu visais požiūriais paken
čiamas. O reikia atminti, jog tai buvo 
atlikta prieš 44 metus, kai mūsų litera
tūrinė kalba buvo gana skurdi ir grubi! 
Va pavyzdėlis:

Atskridęs į brangiąją šalį, 
Ant kranto jis žengia tiesiai; 
Kareivius į eilę vadina 
Ir maršalus šaukia rūsčiai.

Bet miega pulkai granadierių— 
Kur Elba banguoja slėny,

> Šiaurės tolymosios pusnynuos, 
Karštoj piramidų šaly.

Rymodamas gailiai dūmoja, 
Vos blykstels rytuos šviesuma, 

. i Ir ašara rieda į smėlį,
Jam žaisdą sielos plaudama. 

Ir vėlei galvužę nulenkęs, 
Be vilties numoja ranka, 
Ir vėl slaptingojo laivo 
Nuskrenda berybe melsva.

Tai fragmentas ilgokos poemos,
rioje Lermontovas vaizduoja Napoleono 
likimą. Sutiksite, jog vertimas visai ne
blogas !

Leonas Prūseika prisimena ir tą lai
kotarpį (1931-36 m.), kai jis, su dideliu 
būriu savo vienminčių, buvo “išsižadėjęs 
kelio dėl takelio” ir tuomi sudaręs “Lais- 

• ‘ vės” ir “Vilnies” vedėjams rimtą opo
ziciją. Kadangi tai labai svarbus jo “iš- 

J pažintinis” raštas, tad jį kiek platėliau 
*ir pacituosime:

“Kalbėdamas apie rooseveltinius lai
kus, skaitau savo pareiga pasisakyti 
apie tą mano gyvenimo penkmetį, kada 
aš buvau su .vadinamąja skroka ir reda
gavau jos laikraštį “Naująją Gadynę.” 
Tą laikotarpį aš turiu nurašyti, kaipo 
neigiamą laikotarpį, kaipo minusą. Pra
slinko daugiau, kaip dvidešimt metų nuo 
to laiko, kai aš ir šimtai kitų draugų 
atsimetėm nuo sklokos-opozicijos, o tie, 
kurie liko su Stilsonais ir Strazdais, pri
siplakė prie menševikų ir ilgainiui vir
to kraštutiniais raudonodžiais, makar- 
tistais. '

“Kiekvienoj opozicijoj yra įvairių ele
mentų. Jei genys margas, tai opozicija 

' dar margesnė. Vieni dedasi prie jos, 
kad “pataisyti leninizmą,” kiti mato iš- 

>' ganymą trockizme, treti lovstonizme. 
Yra ir tokių, kurie nori išlieti savo as
meninį kerštą prieš Bimbą ar Andrulį. 

( Yra ir socialistų, kurie glaudžiasi prie 
opozicijos tuo tikslu, kad savo srovę su
stiprinus ir įšpricavus sklokai tinkamą 

j dožą oportūnistinio kautskizmo. Aišku 
savaimi; kad tos rūšies trejos devynerios 
negali išsilaikyti kompaktiškai.

“Didžiuma lietuvių opozicionierių vi
suomet jautė, kad ginčas su laisviečiais

ir vilniečiais yra tik laikinas ginčas ir 
kad jis baigsis susitarimu ir grįžimu į 
senas šmėgintos kovos pozicijas. Bet bu
vo ir tokių elementų (mažuma), kurie su 
Stilsonais ir Strazdais sąmoningai tem
pė opoziciją prie menševizmo-grigaitiz- 
mo. Nors jie ir dangstėsi kairiąja fra
ze ir net Leninu “bažijosi,” bet kada 
1936 metų pradžioje visu griežtumu bu
vo pastatytas klausimas apie vienybę, 
jie pasirinko išdavikišką kelią. Neilgai 
reikėjo laukti, kol jie nutūpė ant men- 
ševikiškos šakos. “Komunizmo taisy
mas” pasibaigė “Naujienų” ir “Keleivio” 
gūžtose. Kasgi nežino, kad jų tarpe at
sirado ir denunciatorių ir skundikų!...

“Man koktu prisiminti, kad tais lai
kais mane gyrė ir Vinikas su Strums- 
kiu, ir Balutis su Tysliava. Nuo tos 
kompanijos reikėjo griežtai atsipalaido- 
ti. Savikritika nėra koks, formalizmas. 
Savikritika yra valios stiprumas prisi
pažinti prie klaidos.”

Man rodos, kad čia d. Prūseika visai 
be reikalo mušasi į krūtinę. Kaltės bu
vo nemažiau ir pozicijos gretose, ypač 
to meto vadovybėje. Kuomet Viršūnėse 
sėdėjo Gitlovas, Fišeriutė ir kaikurie ki
ti jų satelitai; kuomet į lietuvius jie žiū
rėjo tik kaip į finansų šaltinį ir jokios 
vidinės demokratijos jiems nepripažino, 
visokį pasipriešinimo balsą žiauriai slo
pino, — tad ir iššaukė sau organizuotą 
opoziciją. Viršūnių netaktas ir įžūlu
mas daug prisidėjo prie opozicijos atsi
radimo. Tuo metu opoziciją vadino 
“centristais” ir “oportunistais” toks 
’’revoliucionierius,” kaip Gitlovas, kuris 
dabar yra aršesnis komunistų ir viso 
pažangaus judėjimo ėdikas, negu kokis 
nors labiausiai suniekšėjęs buvęs opo
zicionierius ! Kita to meto “vadovė,” ku
ri opozicijoj matė visokių “necnatų” ir 
šunis karstė ant jos, buvo Fišeriūtė, 
kuri net brolį išdavė! O kiek ji išdavė 
kitų, tai nedaug kas žino. Sąlygoms pa
gerėjus, visi -nuoširdūs opozicionieriai 
grįžo j savo senąsias vietas. Gi prisipla
kėliai ir donosčikai išskrido ten, kur bu
vo'jų tikroji vieta,-kur jie priklausė.

Medalis, mat, turi.dvi puses!
Kad 1915 m. gimė Am. Liet. Darb, 

Lit. Dr-ja, tai vyriausiai yra L. Prusei
kos /nuopelnas. Nežiūrint priešingos ak
cijos iš akcinės bendrovės “Darbo” šali
ninkų pusės, ALDLD išaugo į didžiulę 
knygų leidimo įstaigą ir savišvietos cen
trą. Iki šiol ji jau išleido 62 knygas. Ji 
ir šiandien yra didžiausia pažangiosios 
srovės lavybos organizacija:

L. Pruseikos rašto stilius yra gana 
sklandus, kalba žodinga. Jei tik jis ne
vartotų tiek daug “barbarizmų,” tai jisai 
būtų vienas geriausių šių dienų stilistų.

Tai toksai yra' Daugėlaičių kaimo 
Alberto Vabalio—Leono Pruseikos gyve
nimo etapas! Tai garbingo kovotojo 
kelias, tai tauraus idėjininko kelias. Il
giausių jam metų!

A. P. Klevas

3 puti. Laisvė (Liberty) Šeštad., Rugsėjo (Sep.) 29, 1956

—Philadelphia, Pa.

kaip tik tuo laiku, kada jam 
medžiaginė pagalba buvo taip 
reikalinga.

Mes turėsime tuos puikius 
ir brangius rankdarbius mūsų 
parengime spalio 6 d. Atėję 
mūsų svečiai galės matyti, pa
sigėrėti ir įsigyti. Prie to mū
sų gaspadinės bus prisiruošu- 
sios su skania vakariene ir ki
tokiais namie gamintais val
giais, tad primename visiem, 
kad nepamirštumėt dalyvauti 
su kultūrietėm spalio 6 d.

O dd. Mockapetriui ir Va
lančiui tariame labai didelį ir 
širdingą padėkos žodį už tokias 
brangias ir artistiškas dova
nas.

Z>. E. SenkevičicnČ

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NAUJAS UNIVERSITETO 
PREZIDENTAS

New Yorko Universiteto re
zignavusio prezidento Dr. 
Heald vieton paskirtas Dr. 
Newsom. Tai palyginti dar 
jaunas vyras, tiktai 52 metų, 
bet ' jau gerai atsižymėjęs 
mokslo dirvoje. .

(188-191)

Operatore, prie firankų, su paty
rimu. Decorator Shop, 240 Market 
Street, 5-tos lubos.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Prasidės 1-mą Dieną Spalio ii 

tęsis iki Sausio 1 d., 1957

Visus apšvietą ir dienraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talką 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenume
ruotų LAISVĘ. \ \

Kontestantams Yra Skiriamos Pinigais Sekamos Dovanos:
l-ma $50,2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20,

Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų, padėkite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodytų dovanų. Kalbinkite savo draugus ir pažįsta

mus užsisakyti Laisvę.

WAGNERIO PASIŪLYMAS
Miesto majoras Wagneris 

pasiūlė televizijos stotims su
ruošti tarpe jo ir Javitso de
batus. Mat, abudu yra kandi
datai į Jungtinių Valstijų Se
natą. Wagneris mano, kad 
tokiais debatais būtų vienu 
sykiu pasiekta daugiausia 
New Yorko žmonių su rinki
mine propaganda. Bet televi-' 
zijos stotys abejoja, ar būtų 
galima visoms joms tuo pačiu 
laiku tokius debatus pastatyti.

Balboa, Panama. — Nica- 
raguos prezidentas Somoza, 
kuris tapo pašautas aten- 
tatoriaus,, laipsniškai gerė
ja.

Long Beach, Cal. — Gu
mos darbininkų unijos (U- 
nited Rubber Workers) su
važiavime priimta rezoliu
cija prieš republikonų ad
ministraciją.

UŽSISAKYKITE

'SENO VINCO
Poezijos Knygą 

Pagerbkite ilgametį rašytojų

Puslapių 128. Kaina $1.00

Laisvė
110*12 Atlantic Avenue .

Richmond Hill, N. Y.
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Dienraščio Laisvės

KONCERTAS
įvykę Sekmadienio Popietį

Lapkr. 11 Nov.
Liberty Auditorium 

11O-Q6 Atlantic Avė. 
Richmond Hill* N« Y.

.. TJ, 
f’ >i

J
■<1

< i W “4/1**’ ■ j 6
'‘L'''1 ;,ų •?«: L /.A"- < ’ . -.jai v

■
1 ‘ ’■ •• i i •<> n ' <« J f K A

Visų Esančių Laisvės Skaitytojų f Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują aitytoją

Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Užtikrinkim Laisves gyvavimą 1957 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, 
uždarbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui 

sukelti tinkama budžeta išsilaikymui 1957-ais metais.

Stokite į Eiles Laisvės Prieteiių
Nuolat dirbantieji ir apšvietą branginantieji asmenys yra prašomi stoti 

į Laisvės Prieteiių eiles, prisidėti su $25 į metus išlaikymui Laisvės dien
raščiu. Galite mokėti po $5 į mėnesį iki sumokėsite yvisus^ $25. Kurie neišga
lite įstoti j Laisvės Prieteiių eiles, aukokite kiek išgalėdami. Visokia para
ma dienraščiui bus labai įvertinta. Rūpinkimės visi, kad išlaikyti dien-

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietą branginančių žmonių

Tuojau stokime į darbą verbavimui naujų skaitytojų, rinkime aukas ir 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžeto 1957 metams. Kurie negali 
prisidėti darbu ir gerai pasilaiko f in ansiniai, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę.

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond \Hill 19, N.Y
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metų 
19 d. 
21 d.,

MIRĖ
Annella Dobrow, 73 

amžiaus, mirė rugsėjo 
ir tapo palaidota rugs.
Maspethe Alyvų Kalno kapi
nėse. Pasiliko dideliame nu
liūdime jos vyras Joseph, la
bai plačiai Brooklyne ir apy
linkėje žinomas “real estate” 
ir apdraudos agentas. Taip 
pat liko nuliūdime duktė Jo
sephine, sūnai Joseph ir Ed
ward ir anūkas Joseph. Ve
lionė buvo ligos paguldyta lo
von paskutinius kelerius me
tus. Buvo narė LDS 1 kuopos.

NewYorto'^zWWZInloi
■M AIDO CHORAS NEW YORK

Rooseveltienė kalbėjo 
siuvėjų masin. mitinge

Eleanor Roosevelt kalbėjo 
masiniame siuvėjų susirinki
me, kuris įvyko Diplomat 
viešbutyje, Manhattane. Mi
tingą surengė International 
Ladies Garment Workers uni
ja. Dauguma mitingo dalyvių* .ja. JLy ci uiiicx

Reiškiame giliausią užuojau-I buvo moterys, tarp jų nemen-
tą jos likusiai šeiniai ir vi
siems artimiesiems. Apgailes
taujame, kad apie velionės 
mirtį tuojau <niekas mums ne
pranešė.

Vargšelis Lapaitis Lapkus j^A ir laivų kompanijos 
ir apgaulingasis Vingilis

Svečiai
Chas. Senkus su žmona 

Minersville, ].
iš Frackville, Pa., atostogų 
proga viešėjo pas J. K. Ru- 
šinskus, Jackson Heights. Ch. 
Senkus paliko dovanų Laisvei 
5 dolerius. 

* # *

Antanas ir Ona Chelkiai iš 
National City, Calif., svečia
vosi pas brolį Izidorių Chelkį 
iš Brunswick, New Jersey. Ta 
proga visi atvyko pamatyti 
Lietuvių Kultūrinį Centrą. Sve
čiams įstaiga patiko.

* # #

Antanas Gukas atvyko iš 
Chicagos atlankyti savo gimi
naičius Z. M. Kavaliūnus ir J. 
Gužą, 
tuo pat 
tikimasi 
kelionę 
gerą.

Svečias aplankė Lietuvių 
Kultūrinį Centrą ir visas ja
me įsikūrusias lietuvių įstai
gas. Ta proga užrašė dienraš
tį Laisvę Lietuvoje gyvenan
čiam vienam savo artimųjų.

Kultūrinis Centras svečiui 
labai patiko. Pagyrė, kad jau 
gražus skaičius lietuvių įsi
amžino centro rėmėjuose, ku
riuose ir jis pats jau randasi. 
Sako, nesigailiu įsiamžinęs, to
kią įstaigą verta paremti.

Gukas/ žadėjo čionai pasi
svečiuoti keletą dienų. Tačiau 
jo giminaičiai tikisi, kad jis 
turėtų pasilikti bent iki “Lap
kaus”. . Juk reikia pamatyti, 
kaip brooklyniečiai vaidina. 
Tikimasi, kad jis paklausys, 
kadangi jisai yra meno veiks
mų rėmėjas savo mieste.

Rep.

iš
Pa., ir P. Senkus ^auveri»

Nors pataikė keliauti 
laiku, kai čia buvo 

viesulo Flosey, tačiau 
lėktuvu turėjęs labai

kad ne- 
kampa- 
ir ant

kas skaičius puertorikiečių ir 
negrų.

Mitingas buvo politinis ir jo 
iniciatorium buvo Liberalų 
partijos klubas siuvėjų tarpe. 
Kaip žinia, Liberalų partija 
yra indoršavusi demokratų 
kandidatus, Stevensoną, Ke- 

Wagneri.

Paskyrč milijoną 
dolerių mokiniams

The International Nickel 
Co. paskyrė visą milijoną do
lerių suteikimui paramos am
bicingiems ir talentingiems 
studentams siektis mokslo. Sti
pendijos sieks nuo $1,000 
$4,000 per metus.

Lietuvių kalba jau' 
dėstoma dviejuose 
universitetuose

iki

Šių mokslo metų pradžioje 
buvo pranešta, kad didysis 
Columbia, universitetas tarp 
kitų kalbinių kursų duoda ir 
lietuvių kalbos kursus. Dabar 
sužinota, kad tokius kursus 
turi ir katalikiškas Fordhamo 
universitetas, kuris randasi 
prie New York o.

Kursus lanko lietuvių kil
mės studentai ir taipgi nelie
tuviai, kurie iš lingvistinio 
taško domaujasi lietuvių kal
ba. Universitetai nurodo, kad 
lietuvių kalba, kuri yra viena 
seniausių indo-europiečių kal
bų grupės ir iš gyvųjų kalbų 
gimingiausia sanskrito kalbai, 
labai pravarti visiems kalbi
ninkams.

PRANEŠIMAI

HELP WANTED FEMALE .Aido Choro dainų praktika 
atsibūna kiekvieną penktadie
nio vakarą. Pradžia 
kaip 8 vai. vakare, 
Auditorijos Muzikos 
ryje. Visi ,choristai 
nepraleisti 
mylintieji 
kviečiami 
me naujų
dainų, kurias manome dainuo
ti šiame sezone, todėl priva
lome uoliai jas praktikuotis.

Aidietis

pamokų 
Liberty 
kamba- 
prašomi 
ir nauji 
ir meną

MATURE WOMAN—Plan meals, 
supervise girls in kitchen. Sleep in. 
Episcopal girl’s school.

bando pratęst kontraktą
Nors NLRB paskelbė, kad 

kada nors spalio mėnesio vi
duryje uosto krovikų.' tarpe 
bus pravesti rinkimai, kad nu
statyti, kuri unija krovikus 
atstovaus, 1LA privertė laivų 
kompanijas 
bas su ja. 
mą streiką 
n į išjudino 
ko atnaujinti derybas, 
šiol jie per 
atsisakė derėtis su ILA, saky
dami, kad laukia rinkimų re
zultatų.

ILA ir bosai tarėsi apie ga
limybę pratęsti dabartinį kon
traktą, kuris pasibaigia su 
šiuo, mėnesiu. ILA sutinka, 
kad dabartinis kontraktas bū
tų pratęstas, jeigu bosai pasi
žadėtų kiekvieną vėliau pa
siektą algų pakėlimą skaityti 
nuo rtigsėjo pabaigos, tai 
retoroaktyviai.

WHite Plains 9-1246praktikų,
dainuoti

įstoti dabar. Turi-
iš Lietuvos liaudies

(188-194)

dina kitas mūsų scenos vete
ranas, Povilas Rainys. La- 
paitienę vaidina Adele Rainie
nė, jos giminaitę Katrę—Eva 
Mizarienė, o Plepaitienę—Zu
zana Kazokytė.

Jau vien 
stato aišku, 
mos klasės 
būtina, kad 
tas
dintas 
sutiktas 
šį sekmadienį, 
ha ta Liaudies teatro trupė šį

Kuomet jie kartu lankė mo
kyklą, 
dus, 
lis, 
vo, 
ris, 
klojamas, 
kiojo jo artimas draugas Vin
gilis — suktingas, energingas, 
erzintojas, šelmis, egoistas, 
saldžialiežuvis.-

Ir štai jie susitinka netikė
tai 20 metų vėliau — Lapai
tis vedęs, Vingilis viengungis. 
Lapaitis sunkiai dirbąs minis
terijoje ir mažaį uždirbąs, bet veikalą perstato Wilkes-Barre,

paprašyti i Pennsylvanijoj, 206 N. Parish 
o Vingilis | Street. Vėliau jis dar bus vai-

Lapaitis buvo nuolai- 
tylus ir nedrąsus jaunuo- 
kuris visiems nusilcisda- 
silpnavalis, minkštanuga- 
stumdinejamas ir perse- 

Ypatingai jį porse-

DRAPERY OPERATOR

atnaujinti dery- 
Kalbos apie gali- 
sekantį pirmadie- 
bosus, kurie suti- 

Iki
kelias savaites

iš vaidintojų są- 
kad tai bus pir- 

komedija. Neste- 
New JTavene, kur

veikalas jau buvo suvai- 
rugsėjo 23, jis buvo 

entuziastiškai. Beje, 
rugsėjo 30 die-

IR DEMOKRATĖS 
DARBUOSIS.

New Yorko valstijos demo
kratės moterys atidarė rašti
nę teikimui informacijų apie 
demokratų kandidatus. Raš
tinė randasi 399 Madison 
Ave., Manhattane.

On machine.* Experienced.
Custom shop — Steady work.

PL ^2463

(183-189)

Houseworker. Sleep in (mature), 
care of children, 1 school age. No 
cooking, 5 room apt. Appliances. 
Good position. Call 9-12 or after 6 
P. M. NI. 5-4895.

(187-190)

bijąs viršininko 
aukštesnės algos, 
švilpaująs mergininkas, don
žuanas, uždirbąs gerai, einąs 
į darbą vėlai, mokąs prisitai
kyti, prisigerinti.

Kas atsitinka, kai jie susi
tinka? Galite atspėti — Vin
gilis pats įsiprašo pas Lapai
čius pietų, o paskui net įsi- 
krausto jų butam Jis prade
da, ką nutraukė 20 metų at
gal : erzinti ir pajuokti silp
navalį Lapaiti, kuri, po se
novei, pradeda vadinti Lap
kum, o Lapaitienė, Matilda, 
jo pusėje (ir prie jo šono) 
prieš savo vargšą vyrą 1

Tai tokia tos istorijos dalis. 
Spalio 7 dieną, sekmadienį, 
pusę po trijų popiet, Didžiojo 
New Yorko lietuviška publika 
galės pamatyti visą istoriją 
Lietuvių kultūrinio centro sce
noje. Tai bus veikalo “Lap
kus” su vaidinimas.

Vingiuoto - suktingo Vingi- 
1 lio rolėje vaidina Jonas Va- 
| lentis, kuris taipgi veikalą re
žisuoja. Kas mate Valenti, 
scenoje (ir kas jo mūsų tarpe 
nematė?) žino, kaip puikiai 
jis gali kaip tik tokia gracie- 
zišką - saldžialiožuvę rolę su
vaidinti. O Lapaitį-Lapku vai-

ennsylvanijoj, 206 N. Parish

dinamas Elizabethe, 
ne ir Worcesteryje.

Brockto-
B.

Kritiškas raportas

FINLAND HOUSE
39 E. 50th St., MU. 8-0018

SMORGASBOARD 
ir SKANUMYNAI

Pietūs, įsigėrimai, vakarienės.
Atdara sekmadieniais.

Jauna moteriške (iki 30 m.A 
Dirbti namų darbą. Nuosavas karna 
barys, guolis vietoje. Turime kitus 
darbininkus. Pagelbėti prie vaikų. 
Visi įtaisymai. Pageidaujama vo
kiškai kalbanti. LE. 5-5939.

(188-191)

HELP WANTED-MALE
yra,

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 2 d., 7:30 
vai. 
110-06 
Hill, 
vauti. 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

(189-190)

vakare, Liberty Auditorium, 
Atlantic Ave., Richmond

Visi nariai kviečiami daly- 
Kurių duoklės nemokėtos,

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, spalio 
4, Liberty Auditorijoje. Pradžia 

Visi kuopos na-.
kviečiami dalyvauti. Valdyba 

(189-191)

Liberty Auditorijoje. 
7:30 vai. vakare, 
riai

BROCKTON. MASS.

Kadaise, miesto majoras bu
vo paskyręs komisiją ištyri
mui miesto Civilinio Apsigy-i 
nimo administracijos. Komisi
jai pirmininkavo Mr. Pretisse. j 
Raportas didžiai kritiškas. Pa
sirodo, kad bereikalingai ta-Į 
po išmėtyta labai daug pini
gų, o to “apsigynimo” beveik 
niekur nesimato.

ir 
iš-

ATIDARĖ “HELIPORTĄ”

Majoras Wagneris atidarė 
helikopterių stotį 30-oje gat
vėje prie East upės. Tad pir
mas toks didelis helikopterių 
aerodromas ir iš jo ir į jį 
skraidys helikopteriai, kurie 
vežios keleivius bei paštą į 
aplinkinius miestus. Taipgi 
yra planų, kad keleiviai, ku
rie skraido orlaiviais iš La
Guardia arba Idlewild aero
dromų, į juos is vidurmiesčio 
galėtų būti skaidinami heli
kopteriais, vietoje būti vežio
jami autobusais.

Tėvai kaltinami 
nužudyme kūdikio

Policija suareštavo Mrs. 
Mr. Beuther. Prieš juos
keltas kaltinimas, kad jie nu
žudė savo 16 mėnesių sūnelį. 
Vaikas mirė ligoninėje vasa
rio mėnesį. Atsirado liudinin
ke, kuri pasakė policijai, kad 
ji matė, kaip tas atsitiko. Tė
vai susibarė, vyras perpykęs 
pagriebęs vaiką metė 
čia. Nuo susitrenkimo 
paskui mirė.

l pa
su nus

dentas 
parei-

Manhattan o P r e z i 
Jack paskelbė Civilinės 
gos (Civic Duty) savaitę, kuri 
tęsis nuo spalio 8 iki 12.

JOSEPH BERNARD

HELP WANTED MALE

GILBERT CLOCK
Toolmakers

Model Makers
We Pay Market Rates

- Steady Work
Apply Between The Hours of 8 a. m.
— 5 p. m. Monday through Friday

at the
WILLIAM L. GILBERT CLOCK

CORP.
Winsted, Conn.

(184-191)

PRESS FEEDERS 8x12
Rakintojai taipgi galinti laužyti 

ir pakeisti formose. Spausdinimo 
darbas, trumpi išleidimai. Jei jūs 
galite nuolat spausdinti, tai turėsi
te progų viršlaikiams. Globe Sta
tionery Co., 128 32nd St., B’klyn.

Tel. ST. 8-1166
(188-191)

ROOFERS
SIDE WALL MECHANICS 

BUILT-UP ROOFERS
Experienced only. Top wages.

Steady work.
REX ROOFING CO.

1012 Sawmill River Rd., Yonkers.
Yonkers 3-1166.

- , (183-189)

Colonial Auto Body Co., Inc., is 
hiring Blacksmith - Finisher and 
Electric Welder, on commercial 
truck bodies. Good pay, steady 
work and overtime. 37-35- Vernon 
Blvd., L. I. City.

(189-195)

on
Bronx
No. 2

Burner Service Men. For 
& Manhattan. Experienced 
Oil. $2.50 per hour. Call:

TY. 2-3077
(189-195jį

Carpet Measure Man. Exp. es
sential; exc. opp. for right man with 
one of N. Y’s largest Carpet Chains. 
Must have car; salary; call ALLEN 
CARPET SHOPS, AX. 7-4700. Jack 
Allen.

(189-192)

YORKTOWN ROOFING & SHEET METAL CO.
NAMŲ SAVININKAI —Skaitykite šį special; pasiūlymą del plokš

čių stogų (flat roofs). Jei jūsų stogas yra jau penkerių metų senu
mo ir nebuvo dar smaluotas, tai tada, jūsų stogas yra išdžiūvęs ir 
suplyšėjęs nuo saulės kaitinimo. Per tuos metus drėgme jūsų stoge 
nebuvo atsteigta. Naujas, geresnis produktas

■ plokščio stogo dengimu. Jis užlipdo visas plyšis 
tertight, nepersisunkia vanduo. Priduoda naują

Blogas Oras Jau Artėja
Dabar Yra - Tinkamas Laikas Darbo

Leadors-Gutters
Skylights
Smoke Stacks
Water-proofing
Brick Pointing

95-08 Roosevelt

KriauČius. Didelis pasirinkimas 
vyriškų ir moteriškų slacks. 
Sporto ir paprasti sijonai, sporto 
palitai; kojinių, kombiniai, odinių 
diržų. Medžiagos išsiuntimui Eu
ropon.

127 Wyckoff Ave., B’klyn
Priešais teatro. HE. 3-7995

MALE and FEMALE

MACHINIST—1ST CLASS
Age, 30 to 40 yrs. 1st class on 

Lathe work from plans. Also IN
SPECTOR. Experienced screw ma
chine, first parts inspection. Good 
pay, steady work. Benefits.

GREAT EASTERN 
BRASS WORKS

36-20 34 th St., L. I. C. RA. 9-2250
(187-193)

eina kartu su jūsų 
ir padaro stogą wa- 
gyvybę jūsų stogui.

Special on Flat Roofs 
Tiktai $20.00

Atlikimui
Flat Roofs 
Slate Roofs 

Brick-Siding 
Shingling

Avenue, Jackson Heights 72, N.Y.
Ilavemcyer 6-0543

SLYVŲ TORTAS 
ŽEMUOGIŲ BULKUTES 
Pichinger & Linz Layer 

Tortai 
Neugroeschl’s

Chestnut & Plum Dumplings ir 
Lindt, Tobler* Astor

Čokoladai 
ANDRE’S PASTRY

70 W. 96th St., galas Columbia Ave. 
Tel. RI. 9-6146

(188-194)

1.1.

SCHWARZWALD
RESTAURACIJĄ

Upholstery man. To work on 
custom upholstery, good pay, stea
dy work. Also upholstery Operator 
(female) to work part time,

WALTERS, 893 2nd Ave.
Nr. 48th St., N. Y. PL. 8-0472.

(17-193)

Business Opportunity

GROSERNE
Abelnai įeigos $1,500 į savaitę, 6 

dienų savaitė, randa $70. Geras biz
nis, dar gali būti pakeltas, šaukite 
savininką:

Tel. HI. 6-2822
(188-190)

MAŠINISTAI x
Lathe darbininkai su Milling M# 

šinos patyrimu. 40 vai. savaitė, ap
mokama ligoninė. Alga pagal pa
tyrimą.
POLARIZING INSTRUMENT CO. 

INC.
Irvington on the Hudson, N, Y.

Irvington 9-8206
(189-195)

Gręžimo Mill darbininkai. Planer 
darbininkai, motorų Lathe operato
riai, Turret Lathe operatoriai. Ra
cial gręžimo operatoriai. Aukštos 
algos. MOREY MACHINERY CO., 
4-57 26th Ave., Astoria, L. I. AS. 
8850. Ext. 14.

(189-191)

Javitsas ir Wagneris 
draugai?

Republikonų kandidatas į 
senatorius Javitsas (dabarti
nis valstijos generalinis pro
kuroras) ir demokratų kandi
datas į tą pačią vietą Wagne
ris (dabartinis New Yorko 
miesto majoras) yra seni 
draugai. Kampanijai prasidė
jus jie abu žadėjo, 
puls viens kito, kad
nija bus “mandagi 
aukšto lygio”.

Bet priešrinkiminė kampa
nija yra priešrinkiminė kam
panija — ir jai vis labiau įsi
smaginant pažadai pamiršta
mi. Dar dvi savaitės atgal 
Javits sakė, kad “Bob” (tai 
yra, Wagneris) yra geras 
miesto majoras burmistras, tik 
bėda,- kad jis demokratas. 
Bet štai dabar Javitsas jau 
išėjo su kaltinimais, kad 
-Wagneris ■ pasirodė netinkamu 
miesto tvarkytoju, kad.jo ad
ministracinis rekordas prastas 
ir tas rodo, jog jis netinka
mas Senatan. Dabar laukia
ma, kad. Wagneris, kuris vi-! 
sai neseniai sakė, kad “Jack” 
(tai yra, Javitsas) yra puikus 
generalinis prokuroras, pakeis 

x savo nuomonę ir paskelbs, 
kad Javitsas yra labai prastas 
teisininkas ir administrato
rius ....

Visi nariai pra-

Teatras-komedija

LLD 6 kp. susirinkimas jyyks 
spalio 1 d. Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v.
šomi dalyvauti, nes turime daug 
reikalų aptarti.
Lapkus jau netoli, reikės gerai pri
siruošti. Įvyks spalio 27 d., vai
dins aktoriai iš Brooklyno.

Piknikai Liet. Taut. Namo Parke 
eina prie pabaigos.
rugsėjo 30 d. piknikų nebus, nes tą 
dieną turi užėmę
private party. Ten mūsų publikos 
nereikės, bus tik LTN patarnauto
jai.

Spalio 7 d. bus paskutinis pikni
kas, Liet. Taut. Namo Knyg. ir 
Laisvės vajaus pradžia. Kurie at
sinaujins • prenumeratas tą dieną, 
gaus veltui įsigerti. Fundija Geo. 
Shimaitis. (188-190)

Siūti sukneles ir planuoti mal
das. Jus išmokins kaip artistiš
kai sukirpti sukneles, pasiūti, ir 
francūz.u madas sutaisyti. Kursai 
dienomis ir vakarais, vyrai ir mo-< 
terys. Po asmeniška vadovybe 
Mme. Sapho.

< • MAISON-SAPHO
SCHOOL OF DESIGN

& DRESSMAKING
312 W. 83rd St., N. Y. C.

FRANK KARESCH
Vokiška-Ungariška

Ungariškų dešrų, salamės, ir įvai
rių rūkytų dešrų. Mūsų specialy
be: Bloodwurst ir senoviškai rū
kytas kumpis.

QUALITY MEATS
516 Seneca Ave., Ridgewood 

(kamp. Bleecker St.) 
Tel. HEgeman 3-1686

Puikiausi Vokiški Valgiai 
Yorkville

1643 First Ave., N. Y. C.
(85-86th Sts.)

Tel. RH. 4-9870—Fred ir Roy

Sekmadienj,

svetimtaučiai,

Aguonėlių, citron nuts, almonds. 
Aguonų seklų mašina, imp. $4. 
Mėsai malti mašinėlė, imp., įvai
rių; Almondus malti maš. $1.75 
iki $4.50. Vanilla stalks, ungariš- 
kos salamės.

II. ROTH & SON, IMPORTER 
1577 1st Ave. (82 St.), N. Y.

RE. 4-1110
Siunčiame per paštą

MATTHEW A
UNIVERSAL PACKAGES, INC.

189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.) 
AL. 4-1193

SPECIALES ŽEMOS vasarines kainos
Pasiunčiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—į Lietuvą, 

Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate ras.ytę su adresantq parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai gulite prisiijsti mums siuntinf su reikalingais nurodymais. - 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, mcdikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos, jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo 
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, įskait.
Mes (šsiunčiame per

ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI-

šešt. 9-6. - Atdara sekmadieniais.
Parcels to Russia, Inc.

BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*06**0C*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 24H72

Grosernč-Delikatessen. Įsteigta 
geroj kaimynystėj. Darome $2,000 

! ir daugiau į savaitę. Parduodame 
Į pilnai ištaisytą. Fantastiška proga. 
! Mr. Loss. EV. 3-6346.

POLISHERS
Patyrusios prie moteriškų ridikuiių, 

Frames ir Ornaments.
Gera mokestis.

VOGUE METAL CRAFT CO.
Tel. OL. 7-7300

(24M)
(189-195) (184-191)

Vaisių ir Daržovių krautuvė. Mo- 
i derniška, nauji rakandai. Žema ren- 
1 da, 5 m, lease. Gera vieta, įkainuota 
greitam pardavimui. Pilnas sandė
lis, parduoda savininkas. $1,500. 
KI. 8-4152.

PINBOYS

(189-191)

Su patyrimu, nuolatinis darbas, 
gera alga. Garantija.

DYCKMAN BOWL-WAYS
170 Dyckman St. (Po 3 v. d.)

(187-189)
Valgio krautuve. Mažas pasitar- 

navimas. Įsteigta 11 m. Puiki vieta 
Queens; mažos išeigos, o geros įei- 
gos. Pilnai Įtaisyta, Su nuostoliu. 
GR. 4-7786.

(187-92)

IDEAL FOR FAMILY
GROCERY, Bronx, cor. $1,500 — 

Sac. selling due to illness.
Being sold completely equipped.

CY. 2-2966.
(184-191)

RIVERTERS & CLICKERS

Experienced on leather goods. 
For 5 P. M. to 10, P. M. shift.

418 Johnson Ave.. B’klyn 
EV. 2-4214

(184-190)

MAŠINISTAI

Business Opportunity 
MEN & WOMEN 

HUSBANDS & WIVES 
can build your own business on 
part-time basis and also retire
able income. No investment, — 
Call TR. 3-3959.

Būkite diskusijose apie prezidentinius 
rinkinius sekm., rugs. 30 (L 3 v. popiet
Kultūriniame Centre, įžanga veltui

DOMESTIC & IMPORT 
STORE

58-18 Myrtle Ave. 
Ridgewood, L. I.

(prieš Ridgewood Savings Bank) 
Vokiškos dovanos. Porcelano, ka
vinių, pradžiai setų, prie valgio 
setai, Hummel figūros, alui stik
linės, cuckoo clocks, virtuvei reik
menys, perfiumo, čokolado, vokiš

kai ir angliškai plokštelės.
■ HEgman 8-9773

Grocery-Dell. Ėst. 30 yrs. 3 rm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle. No 
reasonable offer refused.

Lathe Hands, su Milling Mašinos 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT CO.
Irvington, New York.

Irvington 9-3206
(182-188)

TU. 2-4287
(184-190)

Ideal for fam. Dellc.-Groc. Long 
established. $1400 wk. gross; part
ners disagree. Sold compl. equipped. 
Business can be built up. HY. 2-4544

(182-188)

4 pusi. Led»vį (Liberty) Še štad., Rugsėjo (Sep.) 29, 1956

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, 5 dienų sa
vaitė. Tel. AL. 4-0892. b

Community Towel Supply Co.
425 E. 9th St., N. Y. C.

(184-197)

JAUNAS VYRAS
Abelntam fabriko darbui. Turi būti 
18 metų. Nuo 9 A. M. iki 11 A. M. 
arba 1 P. iki 4 P. M. American 
Improved. Products, Ine. Jericho 
Turnpike; ir County Courthouse 
Road, Garden City Park, L. I.

i ’ (184-192)




