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KRISLAI
Sekmadienį Worcesteryje. 
“A King in New York.” 
Tai Chaplino šedevras. 
Apie “Parduotas 

vasaras.”
Rašo R. Mizara

Sekamą sekmadienį, rugsė
jo 22 d., Worcesteryje įvyks 
dar vienas piknikas — pikni
kas Laisvės dienraščio naudai.

Sumanūs, apdairūs worces- 
teriečiai kas metai pikniku se
zoną Olimpijos parke baigia 
tokiu pikniku ir visuomet jis 
būva sėkmingas.

Šiemet, atrodo, piknikas 
bus didesnis negu seniau; šie- 

Vmet, kaip girdėjome, į Olim
pijos parką atvyks daugiau 
žmonių iš kitu miestą busais 

zA— pavyzdžiui lawrencieciai ir 
haverhilliečiai !

Atrodo, kad ir iš New Yor- 
ko nuvyks žmonių į gražųjį 
Olimpijos parką!

Per ilgą laiką filminio me
no genijus, Charles Chaplin, 
kūrė naują filmą — “A King 
in New York” (Karalius Now 
Yorke).

Užsidaręs kino studijose 
Londone, artistas su rinkti
niais aktoriais dirbo. Pats 
Charles Chaplinas filmui pa
rašė tekstą, pats vaidino, pats 
ir režisavo. Be to, berniukas, 
kuris filme dalyvauja; yra jo 

Jtūnelis Michael.

Pagaliau filmas baigtas. 
Rugsėjo 10 dieną Londone 
buvo pakviesti spaudos atsto
vai, prieš kurių akis jis buvo 
pademonstruotas; greit jis bus 
rodomas Anglijos kino teat
ruose.

Ką gi kritikai apie filmą 
sako ?

Pradedant su londoniškiu 
“Daily Work erių” ir baigiant 
su “The Times of London” — 
visa anglų spauda pripažįsta, 
jog tai’ meno šedevras, jog tai 
vienas geriausių, jei ne pats 
geriausias Charles Chaplino 

, sukurtas filmas!
Ką jis vaizduoja ?
Iš kritikų, kiek man teko 

skaityti, “A King in New 
York” vyriausiai yra nukreip
tas prieš makartizmą, prieš 
ragangaudžius, parodant liūd
nos tikrovės kampelius. Bet 
visa tai rodoma su juokais: 
filmo stebėtojas, kuris galvo
ja, nebegali susilaikyti nesi- 
kvatojęs, bet tuo padu kartu 
jam ir ašaros iš akių krinta, 
matant, kaip nekalti žmonės- 
veikėjai yra persekiojami!

Pats Charles Chaplin, kaip 
žinome, buvo priverstas pasi
traukti iš JAV dėl makartiz- 
mo siautėjimo, dėl reakcijos. 
Jis čia nebegalėjo ramiai kur- 

‘ti; jis čia buvo boikotuojamas 
ir visaip šmeižiamas dėl to, 
kad tvirtai pasisakė už taikos 
išlaikymą pasauly.

™ ♦
Ar mes turėsime progos pa

matyti “A King in New 
York” ?

Abejoju! Abejoju, ar jį 
mūsų cenzoriai praleis? Gal 
kada nors vėliau, kai viskas 
apsiramins, nusisėdės, gal 
tuomet, kurie gyvi būsime, ir 
pasidžiaugsime genijalaus fil
mų artisto vėliausiuoju kūri
niu.

, Taip man atrodo.
11 •

Na, tai jau pradėjome 
spausdinti įžymaus Lietuvos

Malajo priimta j
Jungi. Tautas

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė asamblėja vienval- 
siai nutarė priimti nare 
Mala jos federalinę valsty
bę, kuri kelios savaitės at
gal ‘ tapo oficialiai nepri
klausoma nuo Britanijos. 
Jungtinės Tautos dabar 
turi 82 nares. Visa asam
blėja plojo, kai Malajos 
delegatas daktaras A. Rah- 
manas, apsivilkęs savo 
krašto tautiniais drabužiais, 
užėmė savo vietą.

Malajos pozicija Jungti
nėse Tautose kol kas neaiš
ki. Kai kuriais klausimais 
Malaja, kaip manoma, bal
suos su Azijos ir Afrikos 
bloku, bet kaip šalis, ku
rios valdžia britams palan-

Little Rock miesto galva 
prašo atšaukti kareivius

Little Rock. — Miesto j 
galva majoras W. W. Mann 
dar kartą atsikreipė į gub. 
Faubusą su reikalivimu, 
kad jis atitrauktų nuo 
Central vidurinės 4 mokyk
los kareivius. Mann sako, 
kad miesto policija pilnai 
gali palaikyti tvarką. Kaip 
žinia, Mann stoja už teismo 
klausymą, ir jis įsakytų 
policijai apginti negrų mo
kinių teisę lankyti mokyk
la.

Iš Nashville, Tenn., tuo 
tarpu pranešama, kad ten 
jau pataisyta mokykla, ku
rią suprogdino rasistai, ir 
mokiniai jau ją lanko. Ke
li negrai mokiniai, savo tė-

Sam Marino. — Vienas 
San Marino mažiukės res
publikos tarybos narys pali
ko komunistų frakciją. I- 
ki šiol komunistai ir kai
rieji socialistai turėjo 30 
narių taryboje, anti-komu- 
nistai irgi 30. Dabar anti- 
komunistai turės 31 ir jie 
sudarys San Marino ad
ministraciją.

San Marino yra mažiau
sia respublika pasaulyje, 
apsupta iš visų pusių Ita
lijos teritorijos. Tai fakti- 
nai tik vienas miestelis.

rašytojo Juozo Baltušio ro
maną “Parduotas vasaras”.

Lai skaitytojai skaito, lai 
jie, perskaitę, pasako savo 
nuomonę apie šį kūrinį.

Aš ir vėl su savo dvylekiu 
apie tai, kaip skaityti. Pata
riu tiems, kurie neturi laiko 
kasdien romano dalį perskaL 
tyti: išsikirpkite apysaką ir 
laikykite. Tuomet vienu prisė
dimu skaitykite, sugavę lais
vesnio laiko. Taip skaitant, 
rodosi, daugiau naudos žmo
gus gauni, geriau įsidiegia į 
mintį tai, kas romane vyksta.

Tie, kurie bando apsaky
mus arba apysakas rašyti, pri
valo stebėti, kaip rašo Juo
zas Baltušis, privalo mokytis, 
kad galėtų pasakyti trdmpai, 
daug ir dailiai.

ki ir dalinai jų kontroliuo
jama, Malaja nebalsuos ne- 
utralistiniai — bent kol 
kas.

Asamblėjos pirmininku 
išrinktas N. Zelandijos 
Munro. Libanietis Malikas 
ištraukė savo kandidatūrą, 
kad sudaryti labiau vienin
gą atmisferą. Įvyko slaptas 
balsavimas. Už Munro bal
savo 77 kraštų delegacijos, 
1 prieš, 3 susilaikė nuo bal
savimo.

Sudaryta kredencialų ko
misija, kurion įeina Bur
ma, Kanada, Islandija, Li
berija, Nicaragua, Panama, 
Britanija, Tarybų Sąjun
ga ir Amerikos J. V.

vų lydimi, irgi atvyko ir 
šiuo kartu rasistiniai chuli
ganai nedrįso jų liesti. Vy
riausias rasistinis agitato
rius Kasperis dar sėdi 
Nasville daboklėje.

Washingtone kongres- 
manas Claiyton Powell, neg
ras, pareiškė, kad jis no
ri būti priimtas preziden
to. Jis'sakė, kad preziden
tas kol kas vis tarėsi su 
baltais, bet ne su negrais, 
integracijos klausimais.

Užpuolė parke, 
sumušė Nepalo 
J. T. delegatą
'New Yorkas. — Nepalo 

ambasadorius Amerikoje 
ir to krašto delegacijos J. 
Tautose galva Rišikėš Ša- 
ha vakare išėjo pasivaikš
čioti Central Parke netoli 
namo 60-toje gatvėje, kur 
-jis apsigyveno. Ten jis ta- 
(po užpultas, sumuštas ir 
nuo jo atimta, piniginė su 
$95 ir rankinis laikrodukas.

Ambasadorius dabar li
goninėje. Galva jam su
skaldyta ir jis turį peilio 
žaizdą nugaroje, bet jo gy
vastis nesiranda pavojuje.

Valstybės, departmentas 
išreiškė apgailestavimą Ne
palo valdžiai.

Bevanas pas
N. Chruščiovą

Maskya. — . Britanijos 
kairesniųjų darbiečių lyde
ris Bevanas apsilankė pas 
Nikitą Chruščiovą ir jie 
turėjo ilgą, pasikalbėjimą 
teoretiniais klausimais. Be
vanas ir Chruščiovas, sako
ma, kalbėjosi labai atvirai 
įvairiais teoretiniais klau
simais — ir tai buvo gan 
griežtos diskusijos tarp so
cialdemokrato ir komunis-

Rumunija pasiūlė sušaukti 
Balkanų šalių konferenciją; 
jugoslavai pritaria planui

Bukareštas. — Rumuni- kiai su kitais socialistiniais 
jos premjeras Čiva Stoiču 
pasiūlė, kad yisi Balkanų
kraštai laikytų kpnferenci- 
ją, kad susitarti apie tai
kingesnį sugyvenimą tame 
pasaulio kampe. Į konfe
renciją Stoicu kvietė apart 
savo krašto, Bulgariją, Al
baniją, Jugoslaviją, Grai
kiją ir Turkiją. Nors dides
nė dalis Turkijos randasi 
ne Balkanuose, o Mažojoje 
Azijoje, Turkija valdo tam 
tikrą plotą aplink Istan- 
bulą Balkanuose.

Iš Belgrado ‘ pranešama, 
kad Tito tam planui prita
ria. Kaip žinia, Jugoslavi
ja oficiališkai dar priklau
so tam tikrai sąjungai, ku
rią Jugčslavija keleri me
tai atgal sudarė su Graiki
ja ir Turkija. Dabar ta są
junga kaip ir apmirusi. 
Jugoslavija, kurios santy-

Little Rock rasistai dabar nori 
naudoti legali! manevrą, bandys 
teismo keliu atblokšti integraciją
Little Rock, Ark. — Vie

tiniai rasistiniai gaivalai ė- 
mėsi taip Vadinamų legalių 
priemonių, kad pastoti ke
lią rasinei integracijai mo
kyklose. Jie žino, kad gub. 
Faubus negali palaikyti vi
suomet karius prie mo
kyklų ir jie taipgi žino, kad 
federalinio teisėjo Daviso 
patvarkymas, kad negrai 
mokiniai turi būti priimti 
į Central High mokyklą, 
dar vis galioja.

Tad rasistai dabar įstei
gė taip vadinamą Central 
High mokyklos motinų ly
gą, kuri sakosi atstovau
janti didelę dalį mokinių 
motinų, nors nesako, kiek. 
Rasistai tos organizacijos 
vardu dabar pasamdė advo
katą, kuris kreipėsi į ape-

Oficialiai rezultatai
Bonna. — Oficiališki Va

karų Vokietijos parlamento 
rinkimų rezultatai yra to
kie :

Krikščionys demokratai 
— 14,998,754 (51 proc.);

Socialdemokratai — 9,- 
4i90,728 (31 proc.);

Laisvųjų demokratų par
tija — 2,304,846 (7 proc.);

Išvietintų partija — 1,- 
373,000 (4 proc.);

Vokiečių partija — 1,006,- 
350 (3 proc.).

Tokyo. — Japonijos kabi
netas nutarė pasųsti Ame
rikai protestą prieš jos 
nutarimą atnaujinti atomi
niai vandenilinius bandy
mus Pacifike, netoli Ja
ponijos.

Damaskas. — Dvi bombos 
sprogo čia, Sirijos sostinė
je, prie TSRS atstovybės. 
Niekas nenukentėjo.

kraštais dabar žymiai page
rėjo, nemato reikalo palai
kyti sąjungą su Graikija ir 
Turkija, bet mielai sutiktų 
sudaryti visų Balkanų 
kraštų sąjungą.

Bulgarija ir Albanija tam 
planui irgi pritaria, kaip 
pritaria, sakoma, ir Tarybų 
Sąjunga.

Bet klausimas, ar Grai
kija ir Turkija prisidės. 
Graikijoje yra daug neu- 
tralistinio sentimento ir 
Graikijos valdžia turės su 
tokiu planu rimtai skaity
tis, nors ji priklauso prie 
NATO. Turkijos valdžia, 
betgi, griežtai anti-komu- 
nistinė ir pilnai nuolanki 
Washingtono politikai, ir 
nėra vilties, kad kol egzis
tuoja dabartinė Turkijos 
valdžia, ji prie takios są
jungos prisidėtų.

liacijų teismą St. Louise su 
prašymu, kad integracijos 
įsakymas kol kas būtų a- 
tidėliotas.

Nurodoma, kad padavus 
apeliaciją, apeliuoto j as turi 
net 90 dienų laikotarpį, kad 
patiekti pilną aiškinimą. 
Kitaip sakant, net per tris 
mėnesius “dalykas bus ape
liuojamas’, o tuo tarpu gu
bernatorius Faubus galės 
teigti, kad reikalas dar ne
išspręstas teismuose.

%

Tuo tarpu kongresmanas 
Brooks Hays, Arkanso de
mokratas, kurio iniciatyva 
tapo surengtas susitikimas 
tarp gubernatoriaus Fau- 
buso ir Eisenhowerio, dabar 
tarėsi su Faubusu. Ką jie 
nutarė, neskelbiama.

Alžyro francūzai jau 
atidėjo savo streiką

Alžyras. — Kraštutiniai 
reakciniai Alžyro francū
zai buvo- planavę protesto 
streiką, bet dabar jį atidė
jo. Streikas buvo rengia
mas kaip protestas neva 
prieš nuolaidas, kurias 
frąncūzų administracija 
daranti alžyriečiams ara
bams nacionalistams.

Jakarta. — Aukštieji In
donezijos karininkai nuta
rė perduoti įvairius nesuti
kimus specialei komisijai, 
kuriai vadovaus pats prezi
dentas Sukamo ir buvęs 
vice-prezidentas Hatta. Su 
tuo nutarimu sutinka ir 
aukštieji karininkai Su
matroje ir Celebese, kur 
egzistuoja kaip ir sukili- 
miški režimai. Tai skaito
ma dideliu žingsniu link 
vienybės ir ramybės Indo
nezijoje.

YT—I* I' •V eliąusios
Pasaulio

Paryžius. — šio mėnesio 
28 dieną Frąncūzijos parla
mente bus balsuota apie 
pasitikėjimą • valdžiai Alžy
ro klausimu. Pačioje val
džios koalicijoje viešpatau
ja didelis susiskaldymas. 
Parlamente dabar vyksta 
karšti debatai.

Alžyro nacionalistų vado
vybė paskelbė, kad ir taip 
vadinamos nuolaidos, ku
rias žada daryti Bourges- 
Maunoury valdžia, bereikš- 
mingos ir alžyriečiai turės 
dar labiau sustiprinti kovą 
ginklu prieš francūzus. .

Bangkokas. — Tailande 
dar vis nežinoma, kas atsi
tiko su nuverstu premje
ru Pibulu. Yra gandų, kad 
jis automobiliu paspruko

Kinijos sportininkai gales 
atvažiuoti į olimpiadą čia

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas paskelbė, 
kad Liaudies Kinijos spor
tininkai gaus leidimus at
vykti į pasaulinę sporto o- 
limpiadą, kuri 1950 metais 
įvyks šioje šalyje, Kalifor
nijoje. Kaip žinia, visos ei
lės šalių sporto organizaci
jų paskelbė, kad jos boiko
tuotų olimpiadą Amerikoje,

Popiežius sako, 
kad našles turi 
palikt našlėmis

Roma. — Popiežius pa
reiškė, kad geros katalikės 
našlės turėtų likti našlėmis. 
Bažnyčia nedraudžia naš
lėms dar kartą ištekėti, sa
kė jis, bet labiau myli tas 
našles, kurios lieka ištiki
mos savo pirmo vyro at
minčiai ir neteka antru kar
tu.

Buvimas našle yra gar
bingas dalykas, sakė popie
žius, ir katalikės našlės tu
rėtų didžiuotis, kad jos lie
ka ištikimos šventam vedy
bų sakramentui. . .

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — Telefonų 

įtaisytojų ir technikų strei
kas tęsiasi 43-jose valstijo
se. Trečiadienį unijos, kom
panijos ir federalinės tarp- 
nikavimo agentūros atsto
vai vedė derybas.

Pittsburghas. — čia vyk
sta plienininkų unijos eili
nių narių judėjimo delega
tų konferencija. Dalyvau
ja 100 delegatų iš 17 vaistu 
jų. Tas eilinių narių judė
jimas, stojąs, tarp kitko, 
už žemesnius narystės mo
kesčius, unijos, prezidento 
rinkimuose 'gavo 35 proc. 
balsų. To judėjimo kandi
datu buvo Donald Rarick.

naujienos
Kambodijon, taipgi gandų, 
kad jis laivu išplaukė Ma- 
lajon.

Naujoji karinė valdžia 
paleido parlamentą, paskel
bė nepaprastą stovį visame 
krašte.

Little Rock. — Valdžia 
pradėjo įteikti reikalavi
mus prisistatyti teisman 
apklausinėjimui daugeliui 
asmenų. Jau įteikta 200 
pareikalavimų - pašaukimų 
(Summons). Šaukiami mo
kyklų vedėjai, gubernato
riaus asistentai, segregacio- 
nistų lyderiai, negrų vaikų 
tėvai ir t. t.

Washingtonas. — AFL- 
CIO oficiališkai apkaltino 
Tymsterių unijos vadovy
bę korupcijoje.

jeigu Amerika neįleistų ki
nų.

Žiemos sportų olimpiados 
pirmininkas Prentis C. Ha
les, amerikietis, neseniai 
informavo Valstybės de- 
partmentą, kad olimpiada 
gal iš' viso negalės įvykti, 
jeigu ’ kinai nebus įleisti, 
taipgi, jeigu Amerikos i- 
migracijos pareigūnai rei
kalaut iš tarybinių ir kitų 
socialistinių šalių atletų, 
kad jie duotų savo pirštų 
nuospaudas.

Dabar sekretorius Dulles 
viešame laiške paskelbė, kad 
Kinijos sportininkai bus į- 
leisti, taipgi, kad iš nieko 
nebus reikalaujama pirštų 
nuospaudų.

Washingtonas. — Ameri
ka atmetė Japonijos protes
tą prieš atnaujintus van
denilinius sprogdinimus 
Pacifike. Amerikos ambasa
dorius Japonijoje D. Mac- 
Arthur informavo Japoni
jos valdžią, kad Amerika 
negali imti Japonijos pro
testo omenin.

Roma. — Italijos Krikš
čionių demokratų partija 
pasveikino Vakarų Vokie-' 
tijos kanclerį Adenauerį su 
jo laimėjimu Bundestago 
rinkimuose. Ad'ėnauerį 
taipgi pasveikino prez. Ei- 
senhoweris.

Varšuva. —Gomulka, Cy- 
rankevičius ir Ochabas jau 
sugrįžo iš Belgrado.

Belgradas. — Manoma, 
kad "Lenkija oficialiai pa
kvies Tito atvykti Varšu
von. Prieš išvykdamas Go
mulka aerodrome pasakė: 
“Iki pasimatymo Varšu
voje, drauge Tito.. .”

Colombo. — Ceilonas ir 
Izraelis nutarė įsteigti di
plomatinius santykius.
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JUDĖJIMAS PRIEŠ HOFFĄ AUGA
SKAITYTOJAMS JAU ŽINOMA, kad James R. Ho- 

ffa, vienas tymsterių unijos vice-prezidentų, uoliai dar
buojasi, mobilizuodamas savo šalininkus, kad jis būtų 
išrinktas unijos prezidentu.

Tymsterių (oficialiai: International Brotherhood of 
Teamsters) unijos suvažiavimas, prasidės rugsėjo 30 d. 
Tame suvažiavime bus renkamas unijos prezidentas.

Iki šiol ėjęs unijos prezidento pareigas, David Beck, 
pareiškė, kad nekandidatuos kitam terminui — per daug 
jau jis susikompromitavęs unijos narių ir visuomenės 
akyse.

Bet Hoffa taipgi nėra jau “per daug čystas’.’ Paaiš
kėjo, kad jis yra turėjęs ryšių su visokiais požemio ka
raliais (gengsteriais); paaiškėjo, kad jis nevisai gražiai 
ir unijistų pinigus tvarkė; daug dalykų buvo iškelta 
prieš Hoffą, — dalykų, jam nemalonių.

Tačiau Hoffa dar jaunas vyras, pilnas energijos, 
apygabis ir turi ryšių su daugeliu unijos veikėjų, kurie 
už jį stoja, kurie sako, kad, nepaisant Hoffos praei
ties, jį reikėtų prezidentu išrinkti, o tada jis pasitaisys 
ir bus geras!

Prieš kiek laiko Hoffos šalininkai skelbė, kad Hoffa 
jau turįs reikiamą skaičių delegatų, kurie už jį suvažia
vime balsuos, kurie jį išrinks prezidentu.

Bet pastaruoju laiku čia ir ten pradėjo atsirasti drą
suolių, kurie ėmė organizuoti anti-hoffinį frontą, kad 
užkirstų Hoffai kelią būti unijos prezidentu.

Atsirado ir kandidatų, skelbiančių, kad suvažiavi
mas jų kurį turėtų iišrinkti prezidentu.

Kas tie kandidatai?
Chicagoje yra Thomas Haggerty, smarkus Hoffos 

priešas, o New Yorke — Thomas L. Hickey. Abudu jie
du skelbia, kad, jei bus išrinkti prezidentu, tai tymste
rių uniją apvalys.

Atsirado dar vienas kandidatas San Francisco mies
te —■ tai kongresmanas John Shelley, kuris yra tyms
terių unijos narys; jis sakosi norėtų būti tymsterių u- 
nijos prezidentu.

Taigi padėtis dabar tokia: trys kandidatai prieš 
vieną Hoffą. Jeigu šitie trys savo šalininkus suburtų 
į vieną frontą ir iš tų trijų pasiskirtų vieną, tai gal 
būt Hoffai kelią į prezidento kėdę ir užkirstų, o jei ne — 
nieko nebus.

Tiesa, dar gali atsirasti koks “tamsūs arklys” pačia
me suvažiavime; visko galima tikėtis.

Tymsterių uniia turi daugiau kaip pusantro mili
jono narių; tai pati didžiausia darbininkų unija Ameri
koje.

TASAI “TASŠ’O”PRANEŠIMAS
PADUODAME tąjį “Tass’o” pranešimą, kuris su

purti buržuazinį pasaulį — pranešimą apie sėkmingą 
išbandymą raketinės bombos, kurią galima numesti už 
keleto tūkstančių mylių. Vertimas į lietuvių kalbą 
Eltos:

“Pagal mokslinio tyrimo darbų planą Tarybų Są
jungoje sėkmingai išbandyta tarpžemynė balistinė ra
keta, o taip pat įvykdyti branduolinio ir termobranduo
linio ginklo sprogdinimai.

I
“Šiomis dienomis paleista labai didelio nuotolio, 

tarpžemyninė, daugialaipsnė balistinė raketa.
“Raketos bandymai praėjo sėkmingai, jie visiškai 

patvirtino apskaičiavimų ir pasirinktos konstrukcijos 
teisingumą. Raketa skrido labai dideliu, dar iki šiol ne
pasiektu aukščiu. Trumpu laiku praskridusi milžinišką 
nuotolį, raketa pataiko į pažymėtą rajoną. •

“Gauti rezultatai rodo, kad yra galimybė leisti rake
tas į bet kuri pasaulio rajoną. Išsprendus tarpžemyninių 
balistiniu raketų‘sukūrimo problemą, bus galima pa
siekti tolimus rajonus nesinaudojant strategine aviacija, 
kuri dabar yra šiuolakinių priešlėktuvinės gynybos 
priemonių pažeidžiama.

“Atsižvelgiant į didžiuli indėlį vystant mokslą ir į di 
dėlę šio mokslinio-techninio laimėjimo reikšmę Tarybų 
Sąjungos gynybinės galios stiprinimui, Tarybinė vyriau
sybe pareiškė padėką dideliam kolektyvui darbuotojų, 
kurie paruošė ir pagamino tarpžemynines balistines ra
ketas ir jų paleidimą užtikrinančių priemonių komp
leksą.

n
“Pastarosiomis dienomis Tarybų Sąjungoje įvykdy

ta daug branduolinio ir termobranduolinio (vandenili
nio) ginklo sprogdinimų. Siekiant užtikrinti gyventojų 
saugumą, sprogdinimai buvo įvykdyti dideliame auk

štyje. Bandymai praėjo sėkmingai.
“Ryšium su aukščiau nurodytais bandymais, TASS 

įgaliotas pareikšti:
“Daugelį metų Jungtinėse Tautose bergždžiai svar

stoma nusiginklavimo problema, įskaitant klausimą dėl 
atominio bei vandenilinio ginklo uždraudimo ir klausi-

Pas mane randasi penkių 
metų Lietuvių Socialistų 
Sąjungos organo “Kovos” 
kompletai nuo 1907 iki 
1911 metų. Redaguoti J.
O. Sirvydo,'J. Baltrušaičio, 
J. B. Smelstoriaus ir K. Vi- 
diko. Kaip žinome, jau tik 
vienas iš viršminėtų ‘Ko
vos” redaktorių, K. Vidi- 
kas, dar randasi ant šios 
“ašarų pakalnės.”

Administratoriais buvo.:
P. Dubickas, F. J. Bago- 
čius, J. Grinius ir A. Žy
mantas—visi jau mirę.

Žvelgiant į “Kovos” turi
nį, atsistebėti neg a 1 i m a, 
kiek ten randasi to revo- 
liucioniško užsidegimo, kad 
antroji revoliucija bus lai
mėta ir caras bus nuverstas 
nuo sosto! Visuose Ameri
kos miestuose ir miesteliuo
se dygsta socialistų kuope
lės, sakomos ugningos pra
kalbos, o agitatyviškų raši
nių * pabaigose šaukiama: 
Šalin caras! Lai gyvuoja 
revoliucija!

Korespondencijų net -po 
3-4 telpa kiekvienoj laidoj. 
Bet korespondencijos taip 
kuklios ir taip rūpestingai 
sutvarkytos, tarsi veidro- 
dyj atsispindi, kaip iš soci
alistinės veiklos, taip ir 
darbaviečių unijinės veiklos 
bei streikų.

Redakciniai straipsniai 
gan ilgoki. Nekurie eina 
net per kelias “Kovos” lai
das. Netrūksta karštų dis
kusijų ir polemikų. Randa
si gražių, neilgų apsaky
mėlių, netrūksta 
čių. Bet anų laikų nekurie 
poetai atrodo pikti, susirau
kę, kerštingi.

Tačiau, į kurį mes “Ko- 
ivos” numerį nepažvelgsime, 
atsispindi revoliucinis užsi
degimas, kad antroji revo
liucija bus laimėta, caras 
bus nuverstas ir vietoj dvi
galvio erelio iškils raudona 
—Laisvės ir Brolybės vė
liava !

'Vienok, 1909 metų pra
džioj, J. Baltrušaičiui bū
nant “Kovos” redaktorium,' 
o F. J. Bagočiui admin is- 
tratorium, Philadelphijos 
pirmoj LSS kuopoj praside
da koks tai trynimasis. At
siranda “pinkertonai” (val
džios šnipai) vienoj pusėj 
ir “oportunistai” antroj. 
Atsiranda “baltrušaitizmas 
ir bagočijada.” Ginčais ir 
polemikomis apsikrečia veik 
visos LSS kuopos ir sveti
mų marškinių skalbimo ka
tilas užverda iki eksplodavi- 
mo.

Ant tiek abi pusės įsi
karščiuoja, kad “Kovos” 
personalas net suklastuoja

eilėraš-

vo šalininkus ir patys save.
Tai buvo kas tai panašu 

į bombą, įmestą į Letuvių 
Socialistų Sąjungą. Bet kas 
keisčiausia, tai Šąj u n g o s 
Pild. Komiteto pasielgimas. 
Tas komitetas, per k u r i o 
rankas perėjo tas referen
dumas, vietoj suspenduoti 
ar kitaip nubausti “Kovos” 
personalą už referendumo 
suklastavimą, pats rezig
nuoja iš savo pareigų!

Kokią suirutę tie užsiva- 
rinėjimai, priekaištai bei iš 
lygsvaros išėjusi galvosena 
buvo įnešusi į visą Sąjun
gos darbuotę, tai vienas 
“Kovos” spaustuvės darbi
ninkas, K. J. Valys, “Ko
vos” num. 30-tam, liepos 23 
dienos laidoj, 1909 metais, 
šitaip tą suirutę aprašo:
“RIMTO DARBO DIRVO
JE AR KLAMPYNĖJE?
“Vieną paskui kitą vis 

sk’audesnį ir s k a u d e s n į 
smūgį gauna mūsų Sąjun
ga. Vaidai nesiliauja, jie 
kas sykis vis labiau ir la
biau plėtojasi. Jie jau 
įtraukė didesnę pusę Sąjun
gos. Ir ko mes laukiame, ko 
sulauksime?

“Apskelbta balsavimo pa
sekmės. Bet kiek, balsavo 
tik 530 narių. Kaip girdėt, 
50 su viršum kuopų nebal
savo dėlei neteisingos nomi
nacijos. Ar galima tokius 
rinkimus skaityti teisin- 
gaiš?

O-

“Pati Sąjunga yra apverk
tiname stovyje. Pildomojo 
komiteto nėra. Literatūros 
komitete yra tik du nariai, 
ir tie nieko neveikia,—fak
tiškai Literatūros komite
tas negyvuoja. Veikiama
jam komitete tik 1 ar 2 na
riai dirba, o kiti nieko ne-’ 
veikia.

“LSS turtas paliktas liki
mui. Išvažiuodamas, F. J. 
B a g o č ius administraciją 
paliko ‘ant dievo valios? 
(Bagočius, pamatęs, kad 
perdaug košės prisivirė, J. 
Grinių pastatęs ant savo al
gos j ‘Kovos’ administra
ciją, išvažiavo į Pittsbur
gh^. — Senas Vincas.) Va
lys tęsia:

“Viskas pakrikę. Rodos, 
jau nebėra nieko Sąjungoj, 
o yra tik didelis sugriuvi
mas, betvarkė, ant nieko 
nepaisymas.

“Bet taip ilgai negali bū
ti. Reikia kuo grečiausiai 
viską sutvarkyti, nes kitaip 
turės žlugti ir pati Sąjtm-

ir eiliniai nariai vėl stoki
me ant rinito darbo dirvos.
7Z r M

pviovuamo suklastuoja “Draugai! Svarstykime, 
referendumu išrinktų virsi- ką reikia daryti? Ilgiau ne- 
ninkų blankas,' o “Kovoj” galima lindėti tokioj klam- 
paskelbia išrinktais tuos,
kurie jiems patinka — sa- įvelti. Kaip komitetai, taip

pynėj, į kokią dabar esame

Gi sekančiam “Kovos” 
numeryj, liepos 30-tos die
nos laidoj, jau skaitome 
LSS Veikiančiojo komiteto 
pranešimą, būtent:
“PRANEŠIMAS VISIEMS 

LSS DRAUGAMS
“Šiuomi mes, žemiau pa

sirašę LSS Veikiančiojo ko
miteto nariai, pranešame, 
jog minėto komiteto suva
žiavime, laikytame liepos 25 
dieną, 1909 melais', tapo 
nutarti sekami dalykai:

“1. Nepripažįstame lega- 
liškais dabartinius Sąjun
gos viršininkų rinkimus, 
kurių pasekmė paskelbta 
‘Kovos’ num. 29-tam. Tai
gi dėlei to pranešame iš
rinktiems draugams,, kad, 
nelegalizuojant to referen
dumo, jie negali užimti 
jiems skiriamų vietų.

“2. Nutarta apskelbti 
naujus rinkimus.

“3. Sąjungos dalykų ve
dimui iki užsibaigs nauji 
rinkimai, Veikiantysis ko
mitetas paskiria sekančias 
ypatas:

“a.—Į Pildomąjį komite
tą: M. Raęiūtė, Kačergius 
ir P. Norkus. Centro sekre
torium—A. Purvis.

“b.—Administratorium J. 
Grinius, kuris tuom tarpu 
jau dirba prie ‘Kovos.’

“c. —• Redaktoriaus vietą 
užpildys, iki Veikiantysis 
komitetas paskirs liglaikinį 
redaktorių, ‘Kovos’ zeceris 
J. B. Smelstorius.

“4. Naujų rinkimų tvar
ką apskelbs ir tvarkys lig- 
laikinis Centro sekretorius 
A. Purvis su liglaikiniu P. 
komitetu.

“5. Visuose Sąjungos rei
kaluose nuo 1 dienos rug
pjūčio kreipkitės prie liglai- 
kinio Sąjungos sekretoriaus 
A. Purvis, 218 W. 124th 
St., New York, N. Y.

“6. Kadangi dabartinio 
Centro sekretoriaus pasiel
gimai tapo pripažinti ne- 
kompetentiškais, taigi pa
kolei nebus išteisintas, su
spenduojame, pavedant jo 
prasikaltimą ištirti komisi
jai, išrinktais Veikiamojo 
komiteto.

“Veikiamojo komiteto su
sivažiavimo pirmininkas J. 
S. Pruselaitis.

“Sekretorius P. Norkus.”
Tai šitaip negarbingai ta

po apsidirbta su tų laikų 
tariamuoju “b'altrušaitizmu 
ir bagočijada.” Bet neilgai 
sąjungiečiai džiaugėsi ir su 
“grinizmu ir smelstorija- 
da.” Nepraslinkus nė me
tams laiko, “Kovos” redak
torius J.

. “Kovos” namo kičinyj susi
peša su administratoriaus j 
Griniaus pagelbininku, 16- 
kos metu vaikėzu J. Miški- 
nuku ir apdrasko ano mar
mūzę. Tas suar e š t u o j a 
Smelstorių, o magistratas 
padeda kaltininką po $500: 
kaucija.

Smelstorius^ neturėdamas 
tiek pinigų, o niekam už jį 
kaucijos ineužstačius, ištupi 
kalėjime apie savaitę laiko. 
Gi “Kovos” laidoj iš spalio 
21-mos dienos, 1910 metų, 
po antrašte “Kaip aš pate
kau kalčjiman ir ką jame 
mačiau,” ilgame savo raši
nyje pats Smelstorius prisi
pažįsta, kad vaikėzo įerzin-r 
tas apdraskė jam snukį ir 
už tai tapo areštuotas. O, 
aprašęs, ką jis kalėjime gir
dėjo ir perkentė, ant galo , 
rašinio guodžiasi:

“Draugo Griniaus pasi

stengta . numarinti ‘bylą,’ 
skundėjasi su tuo sutiko, ap
kaltintasis turi apsimokėti 
‘padarytų lėšų’ 50 dolerių!

“Gal ir gerai padarė drg. 
Grinius, kad neleido eiti by
lai teisman, nes esu persi
tikrinęs, jog, jeigu pas žmo
gų yra bent truputis sąži
nės, didžiausią savo skriau
dėją negali siųsti į tą pra
garą, kurio b a i s«e n y b i ų 
plunksna išreikšti negali
ma. Pagalios vaikinas bu
vo tik įrankiu tų, kurie no
rėjo ir padarė man neatly
ginamą skriaudą. J. B. 
Smelstorius.”

Kad Smelstorių i buvo pa
daryta “ne atlyginama 
skriauda,” tai neužginčija
ma tiesa. Bet kad Smelsto
rius Grinių vadina “drau
gu,” o vaikiną “tik įrankiu 
tų, kurie norėjo tą skriaudą 
padaryti,” tai tenka tik ste
bėtis tokia Smelstoriaus 
trumparegyste. Kiek man 
žinoma, ten jokių “kitų” ne
buvo, apart to “draugo” 
Griniaus, kuris, pabučiavęs 
Smelstorių Judo Iškąri joto 
bučkiu (išimant jį iš kalėji
mo), tam purvinam spek
takliui režisavo ir sufleria- 
vo dėl vienos geltonplaukės turėdamas nesusipratimus 
nepasidalinimo...

Gi “Kovos”

Smelstorius
mą dėl jo bandymų nutraukimo.

“Tarybine vyriausybė, nenukrypstamai vykdyda
ma taikos politiką, ne kartą yra pateikusi konkrečius 
pasiūlymus iš esmės sumažinti valstybių ginkluotąsias 
pajėgas ir apsiginklavimą, uždrausti atominį ir vande
nilinį ginklą, .nutraukti šių rūšių ginklo bandymus ir 
imtis kitų priemonių, susijusių su nusiginklavimo pro
blema. Tačiau Vakarų valstybės iki šiol nesiėmė jokių 
realių žingsnių nusiginklavimo srityje. Atvirkščiai, jos 
visaip kliudo susitarti dėl šios labai svarbios dabarties 
problemos.

“Kaip yra žinoma/Jungtinės Valstijos ir jų part
neriai ne tik atsisako uždrausti atomini ir vandenilinį 
ginklą, bet ir faktiškai nenori susitarti dėl branduolinio 
ginklo bandymų besąlygiško ir neatidėliojamo nutrau
kimo. tuo metų didelėmis serijomis bandydami šį ginklą.

“Susidūrusi su Jokia aiškiai neigiama Vakarų val
stybių ir pirmiausia JAV pažiūra į-teigiamą nusiginkla
vimo klausimo sprendimą, Tarybinė vyriausybė priver
sta imtis visų reikalingų priemonių, siekdama užtikrinti 
Tarybų valstybės saugumą.

“Kartu Tarybinė vyriausybė ir toliau atkakliai sieks 
susitarimo dėl atominio ginklo bandymų nutraukimo ir 
jo uždraudimų, dėl visos nusiginklavimo problemos, 
kurios teigiamu išsprendimu suinteresuotos visos pasau
lio tautos”, . . ' > . .

metų, po antrašte “Praneši
mas sąjungieciams” vėl 
skaitome:

“Kaip jau buvo pranešta 
sąjungieciams apie kilusį 
incidentą tarpe Sąjungos 
darbininkų, ypatingai prie
tikiuose suareštavimo re
daktoriaus J. B. Smelsto- 
riaus, — LSS 1-mos kuopos 
įgaliota tam tikra komisija, 
ištyrus dalyką ant kiek ga
lėjo, 1-mos kuopos laikyta
me sus/irinkime 13 lapkri
čio, praneša štai ką:

“1. a) Redaktorius, gerai 
žinodamas dalykų stovį, 
griežtai užginčijo tą skun
dą ant Griniaus, kad Gri
nius 'atplėšinėjo jo laiškus, 
skundas neteisingas, ir kad 
užslėpė kitus J. Griniaus 
darbus, kenkiančius Są
jungai: b) kad J. B. Smels- * 
torius, kaipo ypata, pasta- . 
tyta į vietą, reikalaujančią 
kur-kas aukštesnio žvilgio į ' 
gyvenimą, apart to, kad 
kur reikalaujama nuo ypa- 
tos daugiau doros, pats, 
nors gal ir priverstas ap
linkybių, pasielgė neatsi
žvelgdamas į būsi a n č i a s 
blogas pasekmes.

“2. a) Kad J. Miškinis,

su J. B. Smelstorium, nesi- 
laidoje iš lap- kreipė prie draugų, reika- / 

kričio 18-tos dienos, 1910 j (Pabaiga 3-me pusi.)

Laisvoji Sakykla
KUOMET

KOMPROMITAVOSI?
Rugsėjo 13-os “Laisvėje” . v. . , . . .

komen- ^inis atsinesimas į kiekvie-

• bar Clark, kaip daugelis ko- 
Imunistų, kurie ieško teisy
bės, pripažįsta, kad nekri-

Mizara Krisluose komen- piešimas j Kienvie- 
tuoja apie Joseph Clarko 
p a s i t r a ūkimą iš 
Worker” redakcijos 
munistų partijos, 
prie tų pastabų kiek apsi
stoti. '

Clark pasitraukė ir pa
skelbė ilgoką aiš k i n i m ą -- — - - - --
savo motyvus. Aš skaičiau,1 
ką jis sako, ir man atrodo, 
kad kai kuriuos dalykus 
perdėjo, bet taipgi pasakė 
daug tiesos. Į jo perdėji
mus paskui logiškai ir nuo
sekliai atsakė to laikraščio 
redaktorius Gates. Man ir
gi atrodo, kad Clark daro 
didelę klaidą apleisdamas 
savo partiją kaip tik šiuo 
metu, kuomet ji ieško nau
jų kelių, kuomet prieš ją 
stoja tiek svarbių užduočių. 
Jo pasitraukimą galima va
dinti klaida, o norint griež
tai išsireikšti, — susikom
promitavimu.

Bet R. Mizara susikom
promitavimą mato kitame 
dalyke. Jis štai ką sako: 

Keleri metai atgal beveik 
tuo pačiu laiku iš Maskvos 
grįžo “Times” koresponden
tas Salisbury ir “Daily 
Worker” korespond.e n t a s 
Clark. Salisbury parašė il
gą eiklių straipsni, kuriame 
iškėlė,

“Dailv ^uvo kenksmingas ir judė- 
ir Ko- čia ir pačiai Tarybų
Noriu Sąjungai.

Clark tuo atžvilgiu dabar 
pasitaisė. Jis nebijo “prieš
tarauti p'ats sau,” kaip ne
turėtų joks marksistas. Va-^ 
kar buvai klaidingas, —

Daily Worker’yje”, apie, šiandien turi kitą suprati- 
'iną,—skelbk šį! I

Argi Clark būtų teisin
gesnis, jeigu jis šiandien 
laikytųsi įsikibęs kai kurių 
melų ir užglostymo vien to
dėl, kad juos skelbė keleri 
metai atgal? Ar R. Mizara 
ragina pažangiečius “nesi- 
kompromituoti,” nepripa
žinti klaidų ir likti “beklai- 
džiais?” Netikiu.

Ne, jeigu Clark kompro- 
mitavosi, jis kompromitavo- 
si keleri metai atgal, kuo
met, kaip tai darydavome 
visi, jis irgi beprincipiniai 
neigdavo kiekvieną kritiką 
prieš TSRS. Mes dėl tos 
klaidingos taktikos prara
dome daug pasitikėjimo 
žmonėse, nes dažnai susida-' 
rydavo įspūdis, kad negal
vojame savystoviai, kad pa
neigiame ir dalykus, kurie, 
rodos, visiems aiškūs.

Clark nesikompromituoja 
dabar vien todėl, kad kai 
kurios jo nuomonės dabar 

sako Mizara, “gal supuola su Salisbury. Kar- 
teisingų, gal mel a g i n g ų tais su apgailestavimu rei- 

(Beje, kia pripažinti, kad ir prie
šas ką nors teisingo (kad 
ir savotiškais sumetimais) 
pasako, vietoje likti “ištiki
mu” savo ankstyvesniems 
teigimams.

Tame ir visas skirtumas 
tarp tų kairiame judėjime, 
kurie ieško, galvoja, kurie 
persvarsto, nori viską pa
grindiniai ir logiškai su
prasti (ir klysta kartais, 
bet kas neklaidingas?), ir 
tų, kurie užsispyrusiai lai
kosi seno, lyg sakydami: 
“kas mūsų, tas gera.” Tai 
tie užsispyrėliai kompromi
tuoja kairų judėjimą, tai 
jie labiausiai klaidingi, tai 
jie stato stabdžius jo kely
je į greitesnį populiarėjimą 
ir pavirtimą į masišką.

A. Šilėnas •

-gandų ir gandelių.” 
kaip gali būti teisingas 
gandas arba gandelis? Ko
dėl nesakyti, kad iškėlė ir 
melagingų gandų ir kai ku
rių teisingų dalykų?)

Clark paskui “Daily Wor- 
keryje” paneigė Salisbury 
teigimus, sako R. Mizara, o 
dabar jau su jais sutinka. 
Taigi — susikompromita
vo .. .

Bet, argi? Kad kai kurie 
dalykai, kuriuos iškėlė Sa
lisbury, buvo ‘ teisingi, mes 
visi dabar žinome. Prie
spaudos ir teroro atmosfe
ra vyravo paskutiniame pe
riode prieš Stalino mirtį. 
Clark tada, kaip tai buvo 
įprotis pas komu n i s t u s, 
viską urmu paneigė, sakė, 
kad tai pilni melai. Bet da-
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lovos" kompletp peržvalga “Kovos” redagavimą pave
da K. Vidikui. J. Grinius

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
Jaudamas trečiųjų teismo, 

Fbet tiesiog į valdiškąjį; b) 
kad J. Miškinis, kaipo ad
ministratoriaus samdomas 
darbininkas, visuomet vedė 
visokius bjaurius paskalas 
tarp spaustuvės darbininkų 
prietikiuose administrato
riaus su zeceriais ir tuomi 
jau kėlė nesusipratimus pa
čioj administracijoj.

“3. a) J. Grinius, kaipo 
administratorius, nuo pat 
užėmimo vietos, neprisilai
kė geros tvarkos, ir laiky
mas koki tai mokinį spaus
tuvės, kuris besąžiningai 
:uokdamasis iš J. B. Smels- 
oriaus, lipino visokius pa
rašus prie redakcijos kam
bario durų; b) kad J. Gri
nius išvadino sąjungiečius 
‘beždžionėmis,’ spjaudęs ant

pačios idėjos, bauginęs ne
klausančius j o patraukti 
valdiškan teisman ir daly
vavęs ergelių kėlime tarpe 
Smelstoriaus ir Miškinio ir 
t. t. O sugrįžus Smelstoriui 
iš kalėjimo, besi kalbant 
apie priežastis atsitikusio 
dalyko Grinius vėl bauginęs 
Smelstorių, kad pašauks 
policiją ir vėl Smelstorius 
atsidurs kur buvo,—kalėji
me.

“Išklausius tokių iš,komi
sijos kaltinimų aukščiau 
minėtiems asmenims ir 
remdamasi teisybe ir beša
liškumu, kaip ir trokšdama 
Sąjungai gerovės, — mes, 
LSS 1-moji kuopa, daugu
ma balsu nutarėme, kad:

“a) J. B. Smelstorių su- 
spenduot iki ateinančio Są
jungos suvažiavimo.

“b) J. Miškinį ir J. Gri
nių išmest iš Sąjungos.

“LSS lmosios kuopos įga
liotoji komisija: J. Juodžiu- 
kynas, V. Kairys, J. Stasiu
levičius.”

Šitokiam 1-mosios kuo
pos sprendimui pasirodžius 
“Kovoj,” Pild. komitetas 
1 a i k i n uoju administrato
rium pastatė A. Žymantą, o 
Smelstorių, nors ir suspen
duotą, paliko “Kovos” re
daktorium iki būsiančio Są
jungos suvažiavimo.

Vl-tasis L. S. Sąjungos 
suvažiavimas įvyksta seka
mais (1911) metais, liepos 
pradžioj, Brooklyne, N. Y. 
Suvažiavimas, išklausęs vi
sus skundus bei pasiteisini
mus, komisijos raportą ir 
1-mosios kuopos nutarimą, 
S m e 1 s t o rių prašalina, o

ant tiek jau buvo prisi viręs 
dvokiančios košės, finansi
niais spirgais užspirgintos, 
kad net jo ir komitetuose 
esanti geri bičiuliai nedrįso 
jį teisinti.

Tačiau Smelstorius, save 
beteisindamas ir kitų besą- 
žiniškumu besidangstyda-
mas, pats savo sąžinę už
miršęs, į tą makamalienę 
ivėlė ir “Kovos” raidžių 
rinkėjus — A. Bernotą ir 
V.Jakštį, būk juodu žinoję, 
kad Miškinis jį areštuos, ir 
ne tik Miškinio nesudraudę,
bet ir jam nepranešę.

Pranešti nebuvo reikalo,
nes tas vaikėzas, net ir pa
čiam Smelstorių i girdint, 
ant visos spaustuvės bljau
davo: “Netrukus aš tiek

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

pas i t a r n a us i u S m e Is t o r i u i, 
kad redakcijos langą išpiil
siu geležiniais pinučiais, o 
ant durų rankenos užkabin
siu bezmėną.” Arba vėl: 
“Kai aš jį uždarysiu į men
kių klėtką, tai ant ko jūs 
pažinsite, kuris ‘Kovos’ re
daktorius?”

Tąsa
— Mano špūleles?! Paistelėjai tu, kaip 

miežius kuldamas! Kas gi man duos 
špūleles? Petras iš Guobos parsivežė. 
l\’a viržį vežė ir špūleles parsivežė, tenai 
siuvėją buvo pasišaukę prieš Kalėdas, 
o aš ... aš tik pasiskolinau šitas špūleles.

Dar labiau apniuko ir išėjo. Ir jau ke
linta diena nebesirodo. Arba jam Petras 
kojas pakaustė, arba oras kliudo. Lauke 
iš tikrųjų vėjas jau visą savaitę maišo 
dangų su žeme, 'kaituliais suka sniegą, 
neša laukais ir daužosi į mūsų trobelės 
sienas. Ant krosnies, kai įsiklausai, tai 
atrodo, lyg šaukia, lyg rauda kas, lyg 
morciaus katės rėkia, lyg kas šunį karia. 
Nė nesuprasi. Visi trys keturiasšiūbiai 
trobos langai užburbėjo nuo šalčio šerk
šnu ir ledu; tik pačiais pakraštėliais, kur 
stiklas negluotniai prigula prie rėmų, 
vėjas pragalando siauras properšas. Jei- 
gū gerai nusikari galva žemyn nuo kros- 

r- nies, tai pro šitas properšas gali pamaty
ti kieme dulkančius pusnynų kūbrius, 
šhiege pagrimzdusias Tekonio trobas, o 
toliau jau sniegas ir sniegas, lyg kokia 
siūbuojanti siena uždengia viską. Retai, 
labai retai praplumpina koks praeivis. 
Bet iis taip apsimuturiavęs galvą, taip 
apneštasjsnfegu, kad niekaip neatspėsi, 
nei kas jis, nei kur eina, nei ko jam rei
kia. . .

— Kai paimsiu aš bizūną, — užrinka 
tėvas nuo suolo, — kai peršvantalysiu, 
tuoj man sužinosit, ir kas eina, ir ko eina 
ir. .. Pamokas paruošėt?

Mano tėvas labai protingas žmogus. 
Taip ir motina sako. Bet štai ima kar
tais ir paklausia nei šio, nei to. Kokios 
ten dabar pamokos? Kas buvo mokyto
jos užduota, seniai iškalom viską minti
nai, nieko nebeliko. Paskui mes elemen
torių pervertom iki pat galo, o paskui—- 
vpl iki pradžios. Be mokytojos visiškai 
nežinia, ką toliau daryt. O kaip tu pa
sieksi mokytoją ir mokyklą per šitokius 
pusnynus? Juokas, ir daugiau nieko! 
Dabar tik Levukas “‘eina mokslus”. 
Guli kniūbščias ant krosnies, ilgai žiūri 
knygon ir vis negali suprasti. Paguli, pa
guli ir staiga čiuožia pilvu ant lovos, pe
reina ią, paskui suolu pasiekia verpian
čią galustaly motiną, priglusta prie jos 
ir klausia:

— Mama, o kas. čia parašyta
— Nežinau, Levuk. Amžių baigiu nu

gyventi, o Šitų gudrybių neperkandau. 
Vaikai, a, vaikai! — atsisuka ji j mus, — 
Parodykit gi vaikui raides!

— Man nereikia jų rodymo, — atsa
ko I evukas, patempdamas apatinę lūpą. 
•^-Kad tu nerodai, a« pats sau pasirody
siu. . . Man nereikia jų rodymo!

Beveik apyverksnis šlepsena jis basom 
kojom suolu atgal, užkliudo tėvą. Šis tuo
jau šaukia:

— Vėl tu čia. kad tave bala! Nebėra 
gyvenimo nuo šitų vaikų. Nei prisėsti, 
nei kur galva atšliet. . . Taip tik ir eina 
kaip aitvarai!

—A jau tu, tėvai, — atsiliepė motina 
nuo ratelio.

— O tu verpk, kas panosėj parišta! 
JŠitie pragarai greit jau ir mūsų kaulus 

Apčiulps, o žodžio jiems, matai, nepaša
uk!

Motina tyli. Tėvas pašoksta, dideliais 
žingsniais pereina trobą, grįžta:

— Suverpsi, kol bulves baigsim?
Motina vis tiek tyli. Tiktai daug spar

čiau pradeda minti ratelio pako j į. Rate
lis zvimbia pasikaukdamas. Tėvas pasto
vi, pastovi, paskui ramesniu balsu sa
ko:

— Tu nebesikeik.
Ir pats imasi kūrenti krosnį, šluoti 

aslą ir visos kitos ruošos, stengdamasis 
pavaduoti motiną net ir ten, kur ji, at
rodė, visiškai nepavaduojama. Anksčiau, 
būdavo, vėlai vakare, prieš pat gulimą, 
mes visi trys eidavom vienmarškiniai į 
daržą “savais reikalais’. Motina visuo
met eidavo kartu, sustodavo ties prieme
nės durimis ir stovėdavo tamsoj, nuolat 
iš ten pratardama:

— Neskubėkit, vaikai, aš čia pat esu, 
palauksiu. Nebijokit. . .

Ir kokia bebūtų tamsi naktis aplinkui, 
kaip besiaustų vėtros ir pūgos, o vis tiek 
jauku ir gera nuo šito motinos artumo 
ir jos balso.

Tėvas apskaičiavo, kad šitokia praban
ga perdaug nuostolinga mūsų namams, 
ir pranešė:

Pats eisiu.
Dabar vakarais jis stovi motinos vie

toje ir įnirtingai smalija naminės tabo
kos suktinę. Užtrauks dūmą ir šaukia:

— Ar jau?
— Dar ne, — aimanuoja Levukas, ku

riam amžinai nesiseka pilvo reikalai. z.
— Tai ar iki ryto ten tūpčiosi? Galo 

jums, nėra!
Tamsoje vėl sublykčioja jo suktinės ži

burėlis, ir vėl:
— Ar jau? '

Sprunkam trobon, pakeliui siausdami 
ir kamšydamiesi vėjo išpūstus marški
nius. Motina pakreipia galvą pro paku
lų kuodelį ir šypsosi mums, kiekvieną 
palydėdama žvilgsniu. Ir vėl mina rate
lio pakojį. Mina ir mina. Ar mes. žai
džiam, ar pešamės, verkiam ar juokia
mės, ii vis sėdi savo vietoje, vienodai 
pakreipta galva, kietai sučiaupusi lū
pas. Balti ir smulkūs spaliukai tyliai by
ra iš po jos darbščių pirštu, dulsvu 
sluoksniu nugula sterblę, kelius, išsiki
šusią iš po sijono klumpę. . . Net gilų 
vidurnaktį, kai pabundu nuo įšėlusio vė
jo stūgavimų ar alkano urzgesio savo pa
ties pilve, visada pamatau ią, apšviestą, 
silpna žibalinukės šviesa, sėdinčią lygiai, 
taip pat, kaip palikau užmigdamas. Tik 
balkšvas spalių sluoksnis gerokai pasto
vėjęs ant jos keliu ir jau daug baltesnis. 
Kartais ji sustabdo ratelį, grybšteli iš 
rago, kabančio čia pat prie verpstės, 
kiškio taukų ir tepa sparno ašį. Nuo šitų 
taukų neišpasakyta smarvė pasklinda vi
soje troboje.* Aš nulendu kuo giliausiai 
po apklotu ir vėl užmiegu. O rytą, pabu
dęs vėl randu motiną senoj vietoj. Ir 
man visuomet norisi paklausti:

— Kada gi tu miegų mama? , 
(Bus daugiau) 

------------------------------------- ------------
Nesivėlinkite, Laisvės Prieteliai

Tuojau pasisakykite, kad stojate i Lais
ves prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, dr pradėkite 
darbą. \
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O kas link su draudimo, 
tai mudu su Bernotu laikė
mės kiek galint, kad neįsi
velti į tas intrigas, ir var
dan šventos ramybės Sąjun
goj davėme užtenkamai vir
vės, kad tie trys intrigan
tai patys pasikartų. Taip 
ir įvyko.

Suvažiavimo delegatai, to
mis intrigomis įerzinti, nu
tarė ir minėtus raidžių rin
kėjus išmesti iš “Kovos” 
spaustuvės. Bet įkarščiui 
kiek atvėsus, padarytas ki
tas tarimas ir raidžių rin
kėjų likimas atiduotas į ad

ministratoriaus Žy m a n t o 
rankas.

Vl-tajam suvažiavimui 
tuos tris intrigantus (nors 
pats Smelstorius, teisybę 
pasakius, buvo tik Griniaus 
ir Miškinio auka) prašali
nus, A. Žymantą padėjus į 
administraciją, o K. Vidi- 
ką į redakciją, “Kovos” 
personale atsisteigė ramybe 
ir susiklausymas, Sąjungos 
kuopose suklestėjo .ryžtas 
už socializmo idėjų fkūniji- 
ma. . C

J. Miškinis, išėjęs iš 
spaustuvės, dingo be žinios, 
o Jonas Grinius (pirmojo 
Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus brolis), nuėjęs pas 
J. Naujoką į partnerius, 
Philadelphijoj užsidėjo kli
niką ir per laiškus “pasek
mingai gydė visokias ligas,” 
iki policija išvalė visą klini
ką.

Naujokui kažkur din
gus, Grinius ir dar du 
“klininkininkai” suvertė vi
są kaltę ant Naujoko, kad 
anas buvo tas grašiagaudis 
ir visas bosas, o jie tik sam
dyti darbininkai*, dirbanti 
už algą, ir teismas juos iš
teisino.

Tada Grinius, užsidėjęs 
visokiu mažmožiu krautu
vėlę, įskaitant škaplierius, 
rožančius, lenkiškas ir lie
tuviškas maldaknyges, taip 
ir bizniavo j o iki mirties.

Tačiau Smelstorius, nors 
ir buvo negarbingai praša
lintas iš “Kovos” redakci
jos, neišsižadėjo socialisti
nių idėjų ir n-eišsibraukė iš 
Sąjungos. Nured a g a v ę s 
balti moriškį savaitraštį 
“Pirmyn”, per nekurį laiką 
dirbo prie “Keleivio.” Gi

po pirmojo pasaulinio karo 
išvyko į Lietuvą, ten ir mi
rė, jokio pėdsako nepalikęs, 
apart “Keleivio” išleisto J. 
B. Smelstoriaus eilėraščių 
rinkinėlio “Sielos Balsai.”

Kalbant apie Smelstorių, 
tenka pripažinti, kad tai 
buvo produktyviškiausias 
redaktorius iš visų savo 
pirmtakūnų. Vartant jo re
daguotas “Kovos” laidas, 
taip tik ir mirga jo inicia
lai “J. B. S.” po jo raštais 
— publicistika, beletristika 
ir poezija. Tačiau tenka 
skaitytis ir su tuo faktu, 
kad juo jis daugiau rašė, 
tuo jo autoritetas puolė. Su 
pačia “Kova,” kaip su Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
organu, jau nekalbant apie 
lietuviškus laikraščius, pa
tys sąjungiečiai pradėjo ne
siskaityti. “Keleivis” ir Mi- 
chelsonas tuomet stovėjo 
pirmoj vietoj. Maikio su 
Tėvu pasikalbėjimai buvo 
“pažiba” ant mūsų scenos. 
“Keleivis” buvo užkariavęs 
Sąjungos pievas ir dirvas.

Įdomu, pažvelgus į jau 
užmarštin nugrim z d u s i ą 
praeitį. Tik gaila, kad su 
tais prisiplakėliais besirie- 
jant, teko ir patiems skau
džiai nukentėti iki ta intri
gantų arklidė tapo išmėž
ta...

Tačiau tuo pačiu kartu ir 
pasididžiuoti galima, kad 
nesugiužom dvasioje, nenu- 
mojom ranka ant viso socia
listinio veikimo ir nepalei- 
dome iš rankų savo idėjos 
vėliavos iki šios dienos, kuo
met ta vėliava jau plevėsuo
ja ir ant mūsų senosios tė
vynės Gedimino bokšto Vil
niuje! Senas Vincas

Detroit, Mich.
Klaidos pataisymas

“Laisvėje” iš rugsėjo 
(Sept.) 13 dienos, korespon-ę 
dencijoj apie laidotuves yra 
įsivėlusi nemaloni klaida, pra
leista viena pavardė (už tą 
klaidą kaltinu raidžių rinkė
ją) — ir to asmens titulas 
pridėtas prie velionės Beliū- 
nienės. Pasakyta, kad “laido
tuvės laisvos, tai buvo dakta
ro Beliunienės”. C) turėjo bū
ti taip: laidotuvės gražios, 
laisvos, tai buvo daktaro Pa- 
levičiaus, ir dabar draugės 
Beliunienės. Beliunienė nebu
vo jokis daktaras.

Šiuomi toji klaida tegu bū
na atitaisyta.

Visur Buvęs

Bonna. — Taip vadinama 
Laisvųjų demokratų par
tija paskelbė, kad ji neda
lyvaus Adenauerio val
džioje.

LAI SV E
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę j 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
J Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Worcester, Mass., Laisvės Piknikas 
Sekmadienį, Rugsėjo 22 September

Jonas Sabaliauskas

• OLYMPIA PARKE, 
SHREWSBURY, MASS.

Ona Dirveliene, Sopranas
ir

Jonas Sabaliauskas, Tenoras
Taipgi 

programoje dalyvaus ir

Aido Choras
VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIŲ

Ona Dirveliene

Worcesterio Aido Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoje

Šis piknikas yra rengiamas paramai dienraščio Laisvės, tad jame bus svečių ir iš kitų miestų 
Piknikas bus labai linksmas visais atžvilgiais.Apart geros programos bus ir pasivaišinimams vi 

sko, kas tik ko norės. . . ’ .
Kviečiame visus atsilankyti, paremti Laisvę ir pasilinksminti. —Rengėjai



Lawrence, Mass
Emilie Pasknett, darbi

ninkė Arlington Mill Comb
ing Co. fabrike, prarado 
gyvastį bedirbdama. Dide
lis diržas sugrobė ją ir 
įtraukė į vilnos karsimo 
mašiną.

Ten pat vėliau žuvo ir 
kitas darbininkas, įkrisda- 
mas į skylę, kur vilną kem
ša. Dėl viso to kalti sam-| 
dytojai, kad neįruošia ap-į 
saugos nuo nelaimių. Dar
bininkų unijos čia nėra.

Western Electric Co. No. 
Andoveiyje išstatė naują 
fabriką, į kurį galės sutilp
ti 7,500 darbininkų. Pa
statas gražus, moderniškai 
Įtaisytas. Bet kompanija 
nori sulaužyti darbininkų 
uniją. Neužilgo bus balsavi
mas: balsuota bus už AFL- 
CIO uniją arba už nepri
klausomą uniją.

(180-182)Važiuos i Worcester^

BUSINESS OPPORTUNITIES HELP WANTED MALE

(179-185)

iš

(180-182)

REUPHOLSTERING 
SHOW ROOM St SHOP

Mažas įnešimas. 100% vieta bizniui
Nassau County. Telefonai: RO. 
4-2024 dienomis, TW. 7-7096 vaka
rais.

BLACK & WHITE FOOD SHOP
35 % metų kai biznyje. Savininkas 
atsistatydina. Prieinami išmokes- 
čiai. šaukite: iki 2 P. M. SH. 2-2448. 
Nepaprasta proga.

HANDYMAN—AP VALYTO JAS

Vieta Kew Gardens, Queens 
Pageidaujama pusamžio

kaukite: HI. 1-0911
Nuo 9 A. M. iki 5 P. M.

(180-182)

New y^irdoiMiSTX nlov
LIETUVIU TARPE

Laisvei rašo A. Valinčius 
Pittston, Pa.:

Jei tik pasiseks viskas, ma
inome pribūti į Worcesterį, į 
į Olympia parką rugsėjo 22, tai 
yra, į Laisvei rengiama pikni
ką.

O ten apie Bostoną, Nor- 
woodą ir kitus miestus gyve
no gana daug \nano pažįsta
mų, kaip tai — gražiškiečių, 
bartnykiečių, Pajavonio, bu
vusios Vilkaviškio apskrities, 
o dabar Kybartų rajono.

Tai visi tie, kurie tik skai
tysite šį pranešimą, stengkitčs 
pribūt rugs. 22 Olympia par
kam Pasimatysime, nes jau 

I prabėgo suvirs 50 metų kaip 
matėmės Lietuvoje.

A. Valinčius, 
gražiškietis. 

susirinkiino

Dėmesiui tų, kurie norite 
važiuoti rugsėjo 22 d. į pik-j 
niką Worcesteryje. Būkite! Iš LLD 185 kp. 
11 valandą ryto prie Liet. 
Pil. Klubo namo, 41 Berk
ley St., taipgi užsisakykite 
buse vietas iš anksto pas 
Igną Chuladą ar pas mane. 
Galite man ir patelefonuo
ti: 5*5809. Busas paimtas 
geras, naujos mados, bus 
smagu važiuoti, nes va
žiuos visi geri linksmi žmo
nės.

Gavau laišką iš Worces
terio, klausiant, argi teisy
bė, kad atvažiuos .iš Law- 
renco busas? Atsakiau, kad 
L a w r e n c o ir Haverhill io 
buso ratai jau pašmeruoti 
ir mes Worcesteryje tikrai 
būsime — Olympijos’ parke 
būsime tikrai 1 vai. dieną.

S. Penkauskas

įvykęs Liber- 
susirinkimas 

nors po ilgos 
pertraukos ti- 
narių susiren-

organizacijos

t y Auditorijoje 
buvo nedidelis, 
dviejų mėnesių 
kėtasi daugiau 
k ant.

Aptarti šios
reikalai. Atlikta Centro Ko
miteto nominacijos. Nominuo
ta daugiausia dabartiniai 
Centro Komiteto nariai. Kal
bėta 
nors 
šiuo

Binghamton, N. Y
Drauge:

Siunčiu čekį už $9.50. 
Tai yra už vieną atnaujin
tą prenumeratą.

Tuoj prasidės “Laisvės” 
vajus gavimui naujų skai
tytojų ir, žinoma, atnauji
nimui senų. Jeigu tiktai 
man sveikata ir gyvenimo 
aplinkybės bus palankios, 
tai bandysiu pasidarbuoti 
ir per šį “Laisvės” vajų.

O dabar norisi paprašyti 
draugus “Laisvės” skaity
tojus, kuriems prenumera
ta baigsis per vajaus laiką, 
kad pasirūpintumėte at
naujinti ją. O aš su mielu 
noru pagelbėsiu jums, ku
rie tiktai kreipsitės pas 
mane tuo reikalu.

Draugai, visi žinome, 
kad laisvė yra brangus da- 

. lykas žmogaus gyvenime. 
Tad visi skaitykime “Lais
vę” ir būkime laisvi!

M. Kazlauskiene

apie suruošimą kokio 
parengimo, bet kadangi 
metu kitos organizacijos 
turi pasiskyrusios savo

dienas, tai mums šiais metais 
jau sunkų prisitaikyti. Tad 
nusitarta žiūrėti sekamų metų 
pradžioje ką nors suruošti.

Sekamame susirinkime vei
kiausia teks šis klausimas ap

karti. Tad visi kviečiami daly- 
; v auti trečiadienio vakare, 
(spalio 9, Liberty Auditorijoje. 
Ije.

Ruoškimės pamatyti gražią 
operetę

I

Jau buvo šioje vietoje mi
nėta, 1
29, Liberty Auditorijoje' bus 
suvaidinti “Katriutės ginta
rai”. Tai žavinga operetė iš 
Lietuvos žmonių gyvenimo.

Vaidylos-dainininkai smar
kiai prie šio vaidinimo ruošia
si. Scena bus specialiai pa
ruošta, kad viskas būtų taip, 
kaip Lietuvoje buvo tais lai
kais, kai mes ten gyvenome. 
Tad visi ruoškimės dalyvauti.

Rep.

Brockton, Mass
LLD 6 kuopos mėnesinis 

z susirinkimas Įvyko rugsėjo 
9 d. Nors nariu buvo visai 
mažai, bet atliko daug ge
rų dalykų. Nominavo cen
tro Valdybą. Apalbėjo rude
ninį parengimą - koncertą, 
kviesti Worcesterio Aido 
chorą ant lapkričio 17 d. 
Po apkalbėjimo palikta, kad 
rengtų Liet Taut. Namo 

. Draugovė. Paaukota iš iž
do $25 apšvietos reikalams. 
Išrinkta komisija surengi
mui pikniko Liet. Tautiš
ko Namo knygynui. (Kai ši 
žinia pasirodys, tai pikni
kas bus jau praėjęs.)

Likviduota vyrų ir mote
rų pašalpinė Vienybės 
draugystė. Rugpiūčio 26 d. 
buvo atvirutėmis sušauktas 
nepaprastas susirinkimas. 
Draugystės viršininkai ra-

Uostininkai pirmieji bus 
skiepyti prieš influenzą

Gubernatoriui Harrimanas 
sako, kad uostininkai bus 
pirmieji skiepyti prieš taip 
vadinamą “Azijos flu”, influ
enza, kurios epidemija numa
toma šį rudenį. Harrimanas 
sako, kad uostininkai turi bū
ti skiepyti pirmieji, kadangi 
.jie turi glaudžiausią kontak
tą su laivais, kurie atplaukia 
iš užjūrio ir kurie atveža in
fluenzas .mikrobus.

Kaip ta pirmenybė uostinin
kams krovikams bus įgyven- 
dnta, sunku pasakyti, nes 
miesto sveikatos pareigūnai, 
kaip matyti, su gubernatorium 
šiuo klausimu nesusitaria. 
Miesto sveikatos komisijonie- 
re daktarė Leona Baumgart- 
nėr skelbia, kad ji dar neiš-

dirbo jokio plano apie pirme
nybes skiepams. Tiesa, kad 
miestas yra užsakęs 100,000 
skiepų, kurie bus duoti pirmo
je eilėje atsakingiems ir “Mi
tinai reikalingiems“ miesto 
tarnautojams, kaip tai polici
ninkams, gaisrininkams, mo- 
kytojams.

Bet daktarė Baumgartner 
pabrėžia, kad skiepai duoda
mi ne tam, kad apsaugot tar
nautojus nuo pavojingos li
gos. 'Toli to, nes influenza, 
,l;ūk ji Azijos ar kitokia, ne
pavojinga liga. Tik bijoma, 
kad. jeigu įvyktų epidemija, 
perdaug tarnautojų vienu* me
tu susirgtų ir neateitų dar
ban.

New Yorko spaudoje
Visi trys popietiniai New 

Yorko dienraščiai, “Post“, 
“World-Telegram” ir “Jour< 
nal-American”, kurie šiais 
metais padidino savo atskiro 
numerio kainą nuo penkių 
centui į dešimt, prarado žymų 
nuošimtį savo skaitytojų. Tie 
laikraščiai dabar bando atsi
gauti. Ypatingai desperatišką 
bandymą atsigauti daro 
“Post”, kuris vis didina savo 
bendradarbių - kolų mnistų 
skaičių, įvedė kasdieninį “ma- 
gazininį skyrių” ir t.t.;

Tarp kitų naujų kolumnų 
“Post” dabar spausdina pilną 
tekstą Mike Wallace’o inter
viu. Kadangi ta programa la
bai populiari, “Post” tikisi 
pritraukti nemažai jai skaity
tojų.

AUTOMOBILE MECHANIC
Plymouth dealer, patyręs vyras, 5 
dienų savaitė, apmokamos vakacijos, 
alga pagal susitarimą, šaukite serv
ice manager dėl sutarties.
OR. 6-1400.

Po miestą pasidairius
Turėtų didžiuotis

P u ertori k i e č i ų naci o n al i st ai
New Yorke sako, kad puerto
rikiečių radijo programos, jų 
vietinė spauda ir organizaci
jos dažnai užtyli puertorišku- 
mą, lyg bent kiek gėdintis jo. 
Puertorikiečių radijo program
mes dažniausiai kreipiasi į 
“ispanišką koloniją“. Tiesa, 
kad tų ispanų kalbos progra
mų klausosi ir nepuertorikie- 
čiai, kaip tai kubiečiai, mek
sikiečiai 
žmones 
grupės,
palyginant su puertorikiečiais.

Nacionalistai su apgailesta
vimu pažymi, kad ir kai kurie 
pavieniai puertorikiečiai linkę 
slėpti savo kilmę. Taip, pa
vyzdžiui, eilė puertorikiečių 
muzikantų ar šokėjų, kurie 
griežia, skambina arba šoka 
klubuose arba kabaretuose, 
save vadina kubiečiais, brazi- 
liečiais — visaip, bile tik' ne

Santo Domingo 
ir kitos ispaniškos 
bet jos nežymios

kad sekmadienį, rugsėjo I ikiečiais^
Nacionalistinės p u ertori- 

kiečių organizacijos dabar ve
da kampaniją prieš tokius 
elementus ir tokį atsinešimą. 
Nurodoma, kad puertorikie
čiai turėtų didžiuotis savo kil
me ir ją visur pabrėžti, vieto
jo kaip ir nusilenkti rasis
tams, kurie linkę žiūrėti į 
puertorikiečius iš aukšto.

Warrenas studijavo

Pavogė drabužių vežimą 
$20,000 vertės

Kas tai pavogė Mays De- 
partmentinių krautuvių pilną 
drabužių troką apie $20,000 
vertės.

Per tris dienas studijavęs, 
Warrenas, kaip tai jis sakė 
spaudai, priėjo sekamų išva
dų : Senovės Izraelio teisingu
mas buvo grynai moraliniai 
-religinis, tai yra, teisėjas sta
tę sau ne, klausimą, ar apkal
tintasis pagal taisykles gali ar 
negali būti nuteistas, bet, “ar 
dievas norėtų, kad jis būtų 
nuteistas.” Kitaip sakant, tai 
buvo moralinė, bet palaidi 
teisė. Warren abejoja, ar ji 
galėtų būti* naudojama mo
derniškoje šalyje.

Ekonomija ir rizika
Pogrindinių traukinių (sub- 

vių) konduktorių sąjunga, 
prie .kurios priklauso apie' 
2,000 konduktorių (iš viso jų 
yra apie 3,500) sako, kad 
Transito >. autoritetas tikrai 
žaidžia žmonių gyvybėmis.

Beveik nėra dienos, kad ne
įvyktų kokie nors akcidentai 
IRT, BMT arba Independent žmoną. Jis prisipažino,

Dažniau- abu gėrę ir baręsi, o išsimie-

Svarbiausia liudininkė bandė 
nusižudyti kalėjime

Julia Camberdella, 22 me
tų amžiaus, svarbi liudininkė 
Alfred Marciano užmušimo 
byloje, bandė miesto moterų 
kalėjime nusižudyti. Ji persi
pjovė rankų riešus. Bet laiku 
buvo kraujaplūdis sulaikytas 
ir jos gyvastis išgelbėta, 
esanti plėšikų gengės narė.

Ji

poJau gauta 2,535 parašai 
peticijomis už Elizabeth Gur
ley Flynn kandidatavimą.

Areštuotas ir kaltinamas 
žmonos užmušime

John Patterson areštuotas 
kaltinamas, kad jis esąsir 

girtame stovyje užmušė savo 
kad

Virtuvėje gazo eksplozija 
sužeidė šešis

šeši žmonės buvo sužeisti, 
kuomet įvyko gazo< eksplozija 
virtuvėje 700 W. 176 St., N. 
Y. Tai atsitiko bandant išsi
virti kavos. Fred Guggenheim 
ii jo žmona ligoninėn nuvesti.

portavo, apie draugijos fi
nansinį stovį Air narių skai
čiaus sumažėjimą žemiau 
šimto. Po apkalbėjimo nu
balsuota draugiją likviduo
ti. 8 nariai buvo prieš. 
Taipgi nubalsuota, kad nuo 
tos dienos, rugpiūčio 26 d., 
J957 m., susispenduoja sir
gimo pašalpa ir pomirtinė.

Tai pirma M o n t e 11 o j 
draugystė tapo likviduota.

Lietuvių piliečių pašalpi- 
nis klubas uždarė savo biz- 
nį-užeigą nes negalėjo susi
taikyti dėl pakėlimo nuo
mos. Pilečių klubas finan- 
niai tvirtas. Dabar daromi 
planai įsisteigti nuosavą 
namą.

Geo. Shimaitis

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

Jaunas vyras nori gauti kambarį 
Manhattan, Brooklyn arba Queens 
apylinkėse. Prašau rašyti: Laisvė, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

vy- 
per 

pasidaręs 
atvyko iš 

Yorkan,

buvo
.i i S
New

dienas lankė žy-

Aukščiausiojo teismo 
riausias teisėjas Warren 
tris dienas 
mokiniu : 
IV ashington o 
kur per tris
du religinės seminarijos kursą 
apie senovišką biblijinę teisę.

Warrenas sako, kad jis no
rėjo1 nuodugniau susipažinti 
su senovės Izraelio teisėmis, 
lygiai, kaip jis yra susipaži
nęs su romėnų, graikų ir kinų 
teisėmis.

linijų traukiniuose, 
šiai tie akcidentai nedideli ir 
nėra aukų, bet pavojus nuo
lat egzistuoja. Priežastys, 
kaip tai nurodo konduktorių 
sąjunga, yra sekamos:

Transit autoritetas (miesto 
agentūra) bando kuo daugiau 
*ekonomizuoti ir prie linijų da
bar dirba žyniai mažiau me
chanikų, kurte' tikrintų ir pri
žiūrėtų traukinius ir stotis 
bei bėgius.

Konduktoriai ir mašinistai 
vairuotojai, kurie šitoja prie; 
darbo vidunaktį arba antrą 
valandą ryto, dirba iki desim
tos ryto. Tas reiškia, kad per 
patį didžiausio judėjimo lai
ką, kuomet žmonės važiuoja 
darban, kuomet 
prikimšti ir kuomet 
rieda arti viens po 
vairuoja mašinistai, 
gan pavargę, kurie 
są naktį, ir kurių refleksai jau 
nėra tokie jautrūs ir švieži, 
kokie turėtų būti.

gojęs ant rytojaus radęs ją 
nebegyvą. Jis neatsimenąs, 
kas nakties laiku galėję atsi
tikti.

in-

Ieško invalidės moters 
užmušėjo

Policija ieško sergančios 
validės Margaretos Sablesack
užmušėjo. 63 metų amžiaus 
moteris 1 rasta pasmaugta ir 
sumušta ir jos apartmentas iš
verstas. Matyt, plėšiko dar
bas.

TRUOKS

i

44

MATYSITE

traukiniai 
traukiniai 
kito, juos 
kurie jau 
dirbo išti-

Chevrolet 1954, 1 tono Pick Up 
truck A-l stovyje, pilnai įrengtas, 
privatus savininkas, demonstruoja
mas tik perkantiems. Nepaprastas 
pirkinys už $525.00. Pamatykite 
persitikrinimui. SA. 7-3527, Staten 
Island, N. Y.

For Rent

(176-182)

KATRIUTĖS GINTARUS”
Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Pradžią 4 vai, popiet. Įžanga $1.25

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

Veikalas yra žavėjantis, iš Lietuvos gyvenimo.
Jis yra sutaisytas operetės forhioje.

Tai girdėsime gražių dainelių.
‘Vaidintojai-dainininkai — pasižymėję mūsų 

lietuviško teatro darbuotojai.
Rengėjai kviečia iš arti ir toli visus 
tą dieną susirinkti į Liberty Auditoriją.
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PASIRENDAVOJA 
AUTO BODY SHOP

Ant didelio kelio, įrentga su dar
bui stalais, gerai įsisteigusi. Ideališ
ka pusininkams. Prieinama renda. 
Tinkamas asmuo gali čia daryti pi
nigą. 300 Oakland St., Greenpoint. 
EV. 9-9611. • . (178-184)

MISC. ADS

BULDOZERS
2-TD-18 Caterp. and D-4 Caterp.L2 
Ford trucks, flat 6 & 10 wheels. 
1 Int. dump, 2 cement trucks. 4JA 
& 5*A yards; 1 P & H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218, L. I.
(178-184)

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20" .Crawler and new 
3/4- yard Bocyrus Erie Clam Shell 
Bucket. A-l condition. Sacrifice. 
FAirbanks 4-J849. Bronx, N. Y.

(178-184)

For Sale

CLEANING & TAILORING STORE

For sale. Good location. Sacrifice.
I KAY'S CLEANERS 
101 Sherman Ave.

New York City uptown.
Call LO. 9-5348

“ (182-187)

r "r į |

4 FORD TROKAI 1956, 20 pėdų.
Transportacijai bodies A-l mecha
niškame stovyje, privatus pardavė
jas. Bus demonstruojama numato
mam pirkėjui, nuolaida ant visų 4 
trokų. Anthony Guista Co., 57-02 
Grand Ave., Maspeth, L. I.

EV. 1-3721
(175-182)

MODERN STATIONERY, FOUN
TAIN. Greeting cards, žaislai, 
sundries. Visi rakandai nauji? įsteig
ta prieš 30 metų, arti 2 mokyklų ir 
bažnyčios. Nėra kompeticijos. šau
kite tarp 6:30 ir 10 P. M. A money 
Maker. FL. 9-9825.

AUTOMOBILE MECHANIC, paty
ręs, senyvas, Packard , Willys; pa
geidaujama pusiau patyrusio. Ge
ros darbo sąlygos. Ligoje pašalpos, 
apmokamos šventės ir vakacijos. 
įsteigta prieš 42 metus. Mineola, 
L. I. šaukite: PI. 6-0003.

(180-186)

DIE MAKERS — Ęraser & Rule 
Bender dėl plieninių Clicker Dies. 
Aukščiausias mokestis, nuolatinis 
darbas, vakacijos ir kitos pašalpos, 
apmokamos šventės. Turi suprasti 

(176-182) 1 angliškai. National Steel Rule Die

LUNCHEANETTE, BROOKLYN
Viso įeigų $1,000 į 5’A dienos. 5:30 
A. M.—5 P. M. Geras dėl 2 pu
sininkų. Dirbtuvės,-komercinė vieta. 
6’A metų lysas. Renda $100 į mė
nesį. Tikrai pinigų darymo vieta. 
MA. 5-9482, šaukite 3:30 iki 5 P. M. 
—Manny. (176-182)

Co., 9 East 61st St., N. Y. C.
CH. 3-2680. (176-182)

STATIONERY-LUNCHEONETTE
Modeminis, Viso įeigų $57,000 į me
tus. Renda $100. Ilgų meti* lysas. 
Air conditioned. Lower Westchester 
—Mount Vernon, šaukite tarp 9
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-8996 

(180-186)

SANDWICH SHOP
Ideal for young couple, 5 days, 
7 A. M. to 5:30 P. M. Factory sec
tion, outgoing orders, can be built 
up. Any reasonable offer for quick 
sale. Reason, illness.

Call BE. 2-9747
8634 18 Ave., Bensonhurst, B’klyn 

(182-189)

GROCERY, BUTCHER, GOOD GO
ING. Business established 12 years. 
Fine beer business, suitable husband 
wife or partners. Now doing $950 
to $1000 gross weekly. Can add 
fruits & vegetables. Will do more. 
Rent $120, long lease obtainable. 
Real good buy, fine location. 5202 
Ave. N, Brooklyn. Call CL. 8-0315, 
Geraci. (182-189)

HAM & EGGS RESTAURANT
Doing a good business. Modern,, 
long lease. Owner-Landlord. Trial 
basis. Manhattan. Call 10-12 noon, 
4-6 P. M. LC. 4-6888, Evenings 
TR. 6-2777. • \

(182-189)

GROCERY-MEATS-HEROES
Comer store, Low, ’rent $60, long 
lease, open 6 days, well stocked. 
$5,000. Commercial section, Ozone 
Park, Queens. Must sell by end of 
October. Other business interests. 
Call HO. 4-6306.

(182-189)

A 5 DAY HAMURGER STORE
In Mtgee hands

Closed with $2,000 weekly income 
Competent party or parties can 
make good living here. $$2,500 is 
all that’s necessary. CH. 4-8298.

(182-184)

^BARBERS! BUERS!
BARBER SHOP. Good business, 
fine location, long established. 3 
man shop, low rental, long lease. 
A good buy for $2,200. Hempstead, 
L. I., N. Y. Call IV. 6-9487. After 
7 P. M., WE. 1-3158.

(182-189)

CANDY—STATIONERY 
FOUNTAIN

Good location, near R. C. Church 
and school. Ridgewood section, 
Brooklyn. Doing $600-$700 weekly. 
Closed Monday. 3 nice rooms with 
steam heat. Gas Appliance $57.50. 
Excellent for couple.

Call HY. 1-8634.
(182-189)

BROOKLYN, N. Y., 4th Avenue, 
near 25th St. (Subway Entrance). 
App 2,000 feet, heat, 220 3 Ph. High 
ceiling. Reasonable rent, fine 
transit facilities. Good lease, for 
any purpose.

JA. 6-9048 or LE.. 2-1348
(182-184)

STATEN ISLAND, N. Y.

Robinson Ave., 2 Lots, Froton St., 
both near Great Kills Beach*. 
Staten Island is growing. A sound 
investment. Private ownership.

HO. 6-0393
(182-184)

RESTAURANT-BAR, 100 feet long 
bar, dining room, banquet room, 
200 capacity, all modern, air con
ditioned, $2,000 weekly. A gift at 
$30,000. Terms arranged. Sell all 
or part. Call RA. 9-9311.

(182-186)

CLINTON DELICATESSEN

Female Cook.
/6 days, 8 A. M. to 2 P. M.

426 Clinton St. 
Hempstead, L. I., N. Y. 

or call IV. 3-7930.
(182-189)

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas
Kreipkitės Asmeniškai

V AL CASE
705 Broadway, Westwood, N. J.

(179-185)

YOUNG LEAD MEN
with vocational training & some 
experience on press brakes, presses 
& shears. Must speak English- 
fluently. Call KI. 8-5000.

HRT STEEL CO.
170 W. 233 St., N. Y. C. t 

(182-184)

4

LATHE, MILLING MACHINE
& Drill Press operators, jobbing 
shop experience, all around mach
inists. Steady work. Paid vacation, 
holidays, full benefits.

Call CO. 7-2882
(182-184)

BODY FENDER OR 
METAL WORKER

Good working conditions, steady 
year around work. From $1.55 up • 
to $2.30 per hour. Must speak & 
understand English. 1042 Dean St., 
Brooklyn. (182-184)

GLAZER, experienced, all aroun^l 
man. Picture frame maker, cabinet 
work, alterations. Must drives^ 
license, speak English. Steady work! 
good conditions. Goldberg, 22* 
Columbus Ave., near 70 St., N. Y. C. 
or call EN. 2-0487. (182-189)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT, PATYRĘS 
Pusamžių pora aptarnavimui 18-os 
a partmen tų namo, nešildomas. $50 
į mėnesį, pridedant 3 kambarių 
apartmentą, gesą ir elektrą. 204th
St., West Bronx, šaukite po 6 P. M.
JĖ. 8-2141.

SUPERINTENDENT

Steam heat, 5 rooms, 
2nd floor apt.

Madden
406 E. 147 St , Bronx

(182-83)

SUERINTENDENT

20 family house, coal, may work 
out. 4 nice rooms plus $30 month. 
Must do light repairs. Bensonhurst 
section. No objection 2 children. 
Stores, near transportation. Call 
after 5 P. M. CO. 6-7387.

x (182-189)

SUPERINTENDENT

25 šeimų n'amas—Sunnyside, L. I. 
Krautuvei patalpa, 3 rūmai, šviesa 

ir šiluma., 
Mėnesinis mokestis.

SINGER 
Tel. TR. 5-1270 \

HELP WANTED—FEMALE

GIRL OR WOMAN
Neuwly landed acceptable. 

For housework
- Forest Hills.

Attractive own room, good salary.
Must speak some English 

or German.
Telephone TW. 7-9037

(182-184)

NAMŲ PATARNAUTOJA

Guolis vietoje, pusamžė, kalbanti 
angliškai. Daktaro namai. Wood
haven, L. I. 6 kambariai, 3 suaugę, 
paprastas valgių gaminimas, atski
ras kambarys.

VI. 9-7543 po 5 P. M.
(180-182)

MOTERIšKfc
Abelnam Namų Darbui 

8:30—430, 5 dienų savaitė. 
Reikalinga turėti paliudijimus.

Brooklyn, N. Y. 
TE. 6-0756

(180-182?

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtu rugsėjo (Sept.) 19, 1957




