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Korėja. — Per 7 valan- tas jos komaaidierius. Ta
das' aš stebėjau mūšį dėl da , kitas . pficiepu^ paėmė 
Kelly kalno ir man atrodė, komandą ir šaukė kareivius

Šimtas niksonų.
Kodėl labiausia neapken-
,Kylio logika. [čia?
gaujas kylys.

nauj’ą madą.
Poetas kliedą.

Rašo A. BIMBA

Senatoriaus Nixono inciden
tas yra tik maža korupcijos 
dalelė. Panašiais kyšiais esą 
finansuojama visas šimtas se
natorių ir reprezentantų.

Bet štai kas įdomu: rakė- 
tieriais ir kyšininkais pasirodo 
kaip tik tie, kurie pasiučiau
siai plūsta ir kovoja pažan
giuosius žmones.

—o—
Komercinė spauda stebisi, 

kodėl tokiu aitrumu hitleriniai 
vokiečiai neapkenčia rusų. Bet 
čia nėra jokios paslapties. Jų 
neapykanta yra natūralūs reiš
kinys.

Jie negali dovanoti, ir nie
kados nedovanos, rusams už 
sutriuškinimą Rytuose hitleri
nių gaujų. Jeigu ne tie rusai, 
juk ^Hitleris šiandien jau gal 
būtų įviso pasaulio viešpačiu. 
SujĄkū tikėti, kad Anglija ir 

vienos būtų apsidir-

nesako, kad Tarybų 
viena
Bet

Amerika 
busios.

Niekas
Sąjunga 
sudorojo,
kad ji pačius 
Hitlerio gaujų 
kė ir pačius 
smūgius jiems

hitlerininkus 
visi sutinka, 
skaudžiausius 

smūgius aplai- 
skau tižiausius 

sudavė.
—o—

Atsirado didelis ir pavojin
gas kylys mūsų klerikališkojc 
visuomenėje. Taip praneša ku. 
nigų Draugas. Viskas prasidė
ję nuo to, kai dvi klerikališ- 
kos grupės pasitraukė iš 
VLlKo. “Tai pasidarė faktiš
kasis katalikiškos visuomenės 
skilimas”, rašo marijonų orga- 
nas.
\Kylys jau įvarytas. O to ky- 

lioY logika “skverbtis gilyn j vi
sas gyvenimo sritis.” Iš politi
nio gyvenimo plyšimas perei
siąs į kultūrinį gyvenimą.

Draugas bara atskilėlius ir 
liepia pasitaisyti.

Kitą kylį surandame Kana
doje. Jį sušilęs varo Nepri
klausomos Lietuvos bosas Kar
delis.

Jis sako, kad “Kanados 
Lietuvių Bendruomenei” nepa
vyko apjungti visus lietuvius. 
Todėl jis prikėlė iš numirusių 
-Kanados Lietuvių Tarybą ir 
liepia jai tą apjungimą atlik
ti po savo vėliava.

Kitoms kryžiokiškoms Ka
nados grupėms šitas Kardelio 
kylys nepatiks. Jis irgi turi sa
vo logiką. Klerikalai po “Ben- 
dflfettienes” vėliava temps sa- 
vopusėn, o kardeliniai men- 
šajKkai su sava “Taryba” va
žiuos savais keliais.

Nauja bėda. Lietuvos Karo 
Muziejus esąs perorganizuo
jamas, pertvarkomas. O tai dar 
vienas įrodymas, kad mūsų 
vargšėje Lietuvėlėje nė ak
muo ant akmens nebepalfo- 
kama. - • > .

Taip šiomis dienomis suriko 
kryžiokiškoji spauda.

Mes gi jokio pavojaus ne
matome. Muziejus yra visuo
meninė įstaiga. Jis buvo poniš
kai sutvarkytąs. Jąjne svar
biausias pozicijas užėmė tie, 
kurie jose sėdėti neužsitarna
vo. Dabar nauja mada : kas 
buvo nieks, tas tapo viskuom. 
Jam reikia garbingos vietos ir 
muziejuje. Tegu žmonės pa
mato, ko kas yra užsitarnavęs.

• Kadaise Lietuvoje buvo 
gerbiami ponai, dabar — dir
bantieji žmonės. Negražu ir 

» nesveika būtų, jeigu šis istori
nis perversmas nebūtų tinka
mai atvaizduotas Lietuvos mu
ziejuose ir visose kitose įstai-

dar tokių dyvų nesate 
girdėję, kad “basos kojos su
rinka iš džiaugsmo”, arba, 
kad “nuo raudančių rankų 
nukrinta klaiki prakeikimo 

'naktis.” . . '
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STEVENSONAS NIEKO 
NEŽADA DEL TAIKOS 
DARYMO KORĖJOJE
Taip jis atsako į N. Y. Daily Workerio klausimą; o 
gen. Eisenhoweris visai neatsiliepia j klausimą

Dienraštis New Yorko 
Daily Worker telegrafavo 
klausimą demokratų ir re
publikonų kandidatams į 
prezidentus;

—Kaip jūs žiūrite į pa
siūlymą Vincento Hallina- 
no, progresyvių' kandidato į 
prezidentus — tuojau su
stabdyti mūšius Korėjoje ir 
po to derėtis dėl vieninte
lio liekamo ginčo, tai yra, 
dėl apsikeitimo kariniais 
belaisviais?

Demokratu kandidato 
Stevensono kampanijos va
das Wilsonas W. Wyatt, 
atsakydamas, parodė, jog 
Stevensonas neturi jokio 
plano dėl Korėjos karo bai
gimo. Jis atsiuntė Daily 
Workeriui tiktai pirmesni 
Stevensono pareiškimą, bū
tent:

“Nepaisant, ką nesąžinin
gi politikieriai sakytų, iš
naudodami. žmonių gailestį, 
tragediją ir nepasitenkini
mą, bet istorija niekuomet 
nevadins Korėjos karą be
reikalingu karu.”

Stevensonas. kaip mato
me, vis tiek negali paslėp
ti fakto, kad amerikiečiai 
nekenčia to karo . '
\ Republikonų kandidatas 

Eisenhoweris visai nieko 
neatsakė į klausimą.

Jis. ir sen. Nixonas, repu-

“Milžiniški kinai” 
užėmė Korėjos kalną

Korėja. -- Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir jų pa
dėjėjai kinai ne tiktai at
griebė Kelly kalną; jie atė
mė iš amerikonų - portori- 
kiečių ir kitą gretimą Big 
Nori . kalną, vakariniame 
fronte. . •,

Portorikiečiai s.ąkė, ame
rikonus ant Big Nori kalno 
atakavo “milžiniški kinai,” 
kurie dar pirmą sykį pasi
rodė fronte.

Upited Press rašo, tie di
džiuliai kareiviai, tu r būt,
atvyko iš Mandžūrijos ar- Stevensonas, demokratų 
ba " Išlaukinės Mongolijos ,k an d'idatas į prezidentus, 
Respublikos. Mandžūrai bei 
mongolai yra daug stam
besni už kinus ir korėjie- v • Icius. •

Washington. — Valdžia 
atidėlioja Nixono pajamų 
tyrinėjimą.

Kojos “džiaugiasi”, rankos 
“rauda.”

Taip atsitikę arba atsitik
sią poetui Nagini, kai jis su- 
grįšiąs į “tėviškės kielno smil
tis”. ‘

Vargšas kliedą.
Nhgys yra vienas iš pabėgė

lių. Kremtasi ir sušilęs žmo
gus naikina savo talentą. Ne
reiktų nei kojoms “džiaug
tis”, nei rankoms “raudoti”, 
jeigu jis būtų Lietuvoje ir kur
tų savo fautos kultūrinio lygio 
kėlimui.

viceblikonu kandidatas i 
prezidentus-, veidmainiau
ja, vadindami Korėjos ką
rą tiktai “Trumano kvai
lybe.” Tuom nori gaut prie
šingų karui piliečių bal
sus. Iš tikrųjų gi republi- 
konai stoja už Korėjos ka
ro pasmarkinimą ir net už 
jo paplatinimą — prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Valdininkai turėtų 
skelbt savo pajamas, 
sako Trumanas

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasikalbėji
me su korespondentais sa
kė, visi aukštesnieji valdi
ninkai, senatoriai ir kon- 
gresmanai turėtų viešai pa
skelbt, kiek gauna algos bei 
kitų pajamų iš valdinių ir 
privačių šaltinių.

Prezidentas priminė, kad 
jis jau, 1951 mętų ,r u d e n į 
siūlė Kongresui išleisti, ista-, 
tymą, kuris, priverstų val
dininkus ,ir Kongreso na
rius viešai skelbti visas sa
vo įplaukas. Bet Kongre
sas palaidojo ,tą pasiūlymą.

Korespondentai užkląusė, 
kaip prezidentas žiūri į 
fondus, kuriuos privačiai 
asmenys sudėjo senatoriui 
Nixonui, republikonų, kan
didatui į vice -. prezidentus, 
ir Illinojaus gubernatoriui 
Stevensonui, demokratu 
kandidatui į prezidentus. 
Trumanas susilaikė nuo-at
sakymo į šį klausimą.

Stevenson pranešiąs apie 
dovanas jo valdininkam ,

Springfield, Ill. — Guber
natorius. Steve n s onas iš' 
pradžių buvo atsisakęs pa
skelbti turčių “dovanas,” 
kuriomis jis primokėdavo 
savo Illinojaus valstijos val
dininkams.

Dabar ' pranešama, kad 

jau shtiksiąs plačiau paaiŠ-' 
kinti apie tas dovanas.
' Aikštėn iškeliama ir ki
tas didesnis slaptas Steven
sono fondas su $100,000. 
Jis, sakoma, sudarytas rin
kliavomis bei “dovanomis” 
iš biznierių, kurie pristato 
valstijos valdžiai visokius 
reikalingus daiktus.

“MIEGALIAI” ŠNIPAI?
Berlin.— Daugelis vokie

čių “užmigę” ' pervažiuoja 
iškeltu geležinkeliu (elevei- 
teriu) iš vakarinės Berlyno 
dalies į rytinę.

Sovietų vyriausybė, kon
troliuodama rytinį Berlyno 
ruožtą, nužiūri, kad jie ty
čia “užmiega,” bandydami 
įsiskverbt kaip šnipai. To
dėl “miegalius” areštuoja 
ir kvočia. .

TAI “PURVINAS, SMIRDĄS 
KARAS”, SAKO ĮŽYMUS 
LAIKRAŠTININKAS

HALLINANAS SAKO
DIDIEJI SUKČIAI
VIS SLEPIAMI

jog tai purvinas smirdan
tis karas, — rašo Oland D. 
Russell, amerikinių Scripps- 
Howard laikraščių rašyto
jas. *

Kalno duobėje, apkrauto
je smėlio maišais ir rąstų 
galais, sėdėjo amerikonų 
oficierius. Jis davė nuro
dytu u s amerikinėms pa
trankoms šaudyti. Antra
pus gilaus klonio, nuo kito 
kalno šaudė Korėjos liaudi
ninkų artilerija į ameriko
nų poziciją. Tai buvo apie 
5 valandą ryto. Korėjos 
liaudininkai po pusvalan
džio šturmavo amerikonus.

Amerikonų komanda pa
siuntė dvi kuopas* (kompa- 
nes) savo kareivių; liepė 
jiems užimti visą kalną. 
Vos pradėjus vienai kuopai 
lipti aukštyn, buvo nušau-
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ROOSEVELTIENe SPĖJA, jei senatoriai gautų 
DAUGIAU ALGOS, TAI GAL ATPRASTŲ NUO KYŠIŲ

Eleonora Rooseveltienė, 
velionio prezidento našlė, 
rašo N.' Y. World-Telegra- 
me, kad senatoriai gauną' 
“per.mažą algą.” Todėl.kai 
kurie įpuola pagimdo n im
ti “dovanas” iš privačių 
žmonių.

Bet. apdovanotam 'Senato
riui sunku j susilaikyti.) nuo 
balsavimo už tu asmenų biz
nį, kurie; davė jam dovanų, 
sako Rooseveltienė.

Jinai , tik švelniai pastebi 
“klaidą,” kurią 'padarė se
natorius. Nixonas, priimda
mas $18,235 politinių kyšių

__ V'

Naujas Sovietą ambasado
rius pareiškę draugiškumą 
Amerikos žmonėms 

Washington. — Georgas 
N. Zarubinas,, naujasis So
vietu ambasadorius, ketvir- 
tadienį, persistatė preziden
tui Trumanui ir užtikrino, 
kad “Sovietų Sąjungos žmo
nės ;jaučia nuoširdų drau
giškumą link J u n g t i n i ų 
Valstijų žmonių.? - ■' . ’

Zarubinas pareiškė, kad 
“Sovietų Sąjunga stengia
si palaikyti draugiškus po
litinius, ekonominius ir kul
tūrinius santykius su Jung
tinėmis Valstijomis dėl 
abiejų šalių žmonių naudos 
ir pasaulinės taikos.”

Prez. Trumanas, atsiliep
damas, i sakė, Jungt. Valsti
jų žmonės “turi draugiš
kiausius jausmus link So
vietų Sąjungos žmonių,” 
Prezidentas taipgi linkėjo 
taikos ir gerovės visoms 
pasaulio tautoms.

Zarubinas, atsakydamas į. 
korespondentų klausimus, 
užginčijo pasakojimus, kad 
Sovietąi vedą neapykantos 
propagandą prieš Ameriką.

Zarubinas iki paskutinio 
laiko buvo Sovietų ambasa
dorius Anglijai.)'

kopt kalnan, bet jau nega
lėjo pavaryt jų pirmyn.

Kalne nuo pirmiau buvo 
batalijonas amerikonų; da
bar gi aš pamačiau tiktai 
šešis mūsų kareivius grįž
tant žemyn, — sako Russ
ell. — Tai beveik tik tiek 
ir teliko iš viso mūsų ba- 
talijono.

“Kita mūsų kuopa turėjo 
tuojau pasitraukti atgal. 
Kaina užėmė kinai bei Šiau
rinės Korėjos liaudininkai.”

Prie lauko ligoninės sto
ties buvo priguldyta daug 
s u ž e i st ų . • Du jau mirę. 
“Kraujas ant žemės. Krau
jas ant sužeistųjų drabužių. 
Čia žmogus ir matai tikrą 
karą, nepaisant, kaip -poli
tikieriai namie jį vadintų,” 
—rašo Russell. 1

' Trumanas tatai vadino 
tiktai “policiniu veiksmu.”) 

iš Californijos turčių.
• Iš s.dvo pusės, Roosevel
tienė pataria pakelti sena-, 
toriams algą. Spėja, kad 
jie tuomet gal susilaikytų 
nuo kyšių.

Senatoriai ir koiigresma- 
nai dabar gauna po $15,000 
algos per metus. Be to, Val
džia šimtais bei' tūkstan
čiais dolerių apmoka įvai
rias politines bei asmenines 
kiekvierio išlaidas.

(Bet Rooseveltienė klys
ta, manydama, kad algų pa
kėlimas. sulaikytų politikie
rius nuo kyšių ėmimo.)

Kuriamas vakarą Europos 
trustas kolonijoms 
išnaudot visam pasaulyj

Strasbourg, Franci ją. — 
Vadinamas patari amasis 
Europos seimas darė • pla
nus, kaip vakarų Europos’ 
kraštai turėtų sutartinai 
iąnaudot visas kolonijines; 
tautas pasaulyje: traukt iš 
jų medžiagas, planingai pa
sidalint kolonijų rinkąs ir 
pardavjnėt jose visų euro
pinių šalių dirbinius.; sta
tyt kolonijose fabrikus ir 
tt.

Tokiame sutartiname ko
lonijų išnaudojime dalyvau
tų Francij.a, Anglija, Belgi
ja, Danija, Italija, Islandi
ja, vakarinė Vokietija, Ai
rija, Švedija, Norvegija, 
Holandija, • Luksemburgas, 
Turkija ir Graikija.

Jei pavyktų plarią įvyk
dyti, tai sakoma, tie kraš
tai drauge sudarytų tokią 
ekonominę jėgą, kaip So
vietų Sąjunga arba Jungti
nės Valstijos.

Peking, Kinija.—Šį penk
tadienį čia atsidaro taikos 
kongresas. Laukiama šim
tų delegatų iš azijinių ir ki
tų kraštų.

Progresyvią kandidatas nur odo, kaip pelnagrobiauja 
stambieji demokratu ir repu blikonu raketieriai

New' York. — Vincentas 
HalTinanas, P r o g r e s yvių 
Partijos kandidatas į pre
zidentus, pareiškė:

—Senatorius Nixonas, re
publikonu kandidatas į vi
ce-prezidentus, gavęs $18,- 
235 politinių kyšių, yra tik 
smulkus raketierius.

Adlai Stevensonas, demo
kratų kandidatas į prezi-

Sukčius Caudle, buvęs 
valdininkas, kaltina 
kitus valdininkus

manų komisija vis dar klau
sinėja T. Lamarą Caudle 
apie valdininkų ryšius su 
taksų sukčiais.

Kada. Caudle įbuvo genę- 
ralio prokuroro padėjėjas 
taksams išrinkti, jis taipgi 
padėjo biznieriams sų^ti, 
taksus, iki prez. Trumanas, 
jį pavarė. Per tuos biznie
rius Caudle gavo brangius 
mink kailinius savo pačiai.

Dabar jis pasaikojo kon- 
gresmanams,. kad kiti valdi
ninkai raginę- jį patarnauti 
tūliems taksu sukčiams.

Caudle prisiminė, kad bu
vęs generalis prokuroras 
Howard McGrath jam sa
kęs: “Aš tiek žinau apie 
Baltąjį Namą (prezidento 
rūmus), kad jeigu paskelb
čiau, tai įvyktų tokia (po
litinė) eksplozija, kad jis 
taip aukštai padangėn būtų žiojama senatoriaus Spark
išneštas, kad jau visai ne
galėtu žemyn nukristi.”

McGrath taipgi buvo Tru- 
mano pavarytas.

Infliacija-tai republikonu 
kaltė, sako Stevensonas

Baltimore. — Adlai Sfe- 
vensonas, ' demokratų kan
didatas į prezidentus, atme
tė kaltinimą iš republikonu 
pusės, kad Trumano valdžia 
numušė dolerio vertę, tuo 
būdu pabrangino pragyve
nimą ir sukėlė infliaciją.

Stevensonas tvirtino, kad 
patys republikonai kalti už 
infliaciją. Juk senatoriaus 
Tafto vadovaujami republi
konai Kongrese net keturis 
kartus Urmu balsavo visai 
panaikint kainų kontrolę 
visiems kasdienio vartoji
mo dalykams. Tai per re
publikonu pasidarba v i m ą 
jau ir panaikinta kainų 
kontrolė daugumai reikme
nų, kaip priminė Stevenso
nas.

Washington. ~ Amerika 
ir Anglija atmetė Sovietų 
protestą, kad anglai-ameri- 
konai naudoja Triesto žemę 
kaip karinę bazę prieš So
vietų Sąjungą.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*

110-12 ATLANTIC A YU, 
Richmond Hill 19, N. T.

Tel. Virginia 9-1827—1828

dentus, primokėdamas savo 
valdininkams iš slapto tur
čių fondo, taipgi varo smul-'

Ir tos smulkios politinės 
suktybės aikštėn iškilo. Ta
riaus niekas nekliudo di- 

mi ir demokratų tarpo.

demokra-tai grobia sau ka-. 
rinius užsakymus už 65 bi
lijonus dolerių. Vieni ir ki
ti pasakiškai iš nAujo pini
gai! j asi, p a r d a v i n ė d ami 
“jau atliekamus” nuo karo 

Ir demokratai ii- republic . 
kanai yra tarptautinių alie
jaus - gazolino trus.tų di
rektoriai, kurie dvigubai 
.pabrangino gazolino kainą* 
Vieni ir kiti yra užsėdę ge»> 
ležinkelius, laivų kompani
jas ir oro linijas, kurias val
džia šelpia didžiomis sumo
mis pinigų iš mūsų taksij.i I ‘1 

■Valdžia dovanoja kari
niams fabrikantams, repu- 
b'likonams ir demokratams, 
milžiniškas sumas taksų; 
taipgi stato fabrikus val
džios lėšomis ir atiduoda 
juos kompanijoms. O repu
blikonų ir demokratų pel
nams saugoti užsienyje val
džia siunčia Amerikos ka
reivius, jūreivius ir lakū
nus į visas pasaulio dalis.

Valdžia per daugelį mė-

h

w
i*

saulinį aliejaus - gazolino 
trusta, kuriam vadovauja 

mokratų kompanijos.
Senato komisija, koman-».

mano, demokratų kandida
to Į vice-prezidentus, buvo 
pradėjus neva tyrinėti tą 
tarptautinį trusta. Bet tuo
jau užgniaužė tyrinėjimus* 

laikraščius'; tatai “padary
tų nesmagumą mūsų vals
tybės departmental ir gal 
pablogintų Amerikos San
tykius su kitais kraštais, < ■ 
kurie išvien su mumis k.o->. i 
voja. prieš komunizmą.”

Slėpdūmi gi tokius savo 
grobius, demokratai ir re
publikonai juo smarkiau ■ 
rėkauja prieš komunistus;* ! 
sutrempia senąsias ameri
kiečių laisves, urmu, gaudo 
ir teisia taikos šalininkus, 
apšaukdami juos suokalbi
ninkais prieš Amerikos vai- f 
džią, — sako Hallinanas. •

I

Baigiasi dienos šviesos , 
taupymo laikotarpis

Vidunakti iš šio šeštadie
nio į sekmadienį pasibaigs 
dienos. šviesos taupymo 
(daylight saving) laikotar
pis. Todėl, eidami gult šeš
tadienio vakare, atsukite 
laikrodžius viena valanda 
atgal.
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VIENYBĖS NĖRA
įBESITĘSĘS VIRŠ SAVAITĘ laiko, Ąmerikos Darbo 

Federacijos suvažiavimas užsidarė.
4 • . v

Šis suvažiavimas,—pirmą kartą ADF istorijoje,—už
gynė kandidatą į prezidentus; užgintuoju buvo Adlai 
Stevensonas, demokratų kandidatas.

- Bet svarbiausias dalykas, kurio ADF suvažiavimas ne-' 
padarė,— jis atmetė angliakasių unijos prezidento John 
L. Lewiso siūlymą apvienyti visus organizuotus darbi
ninkus Amerikoje.
.♦Tiesa, suvažiavimas priėmė rezoliuciją Vienybės klau
siniu, bet toji rezoliucija nieko konkretaus nepasako. 
Joje tik minima, kad CIO grįžtų į ADF, tai ir viskas!

‘ Bet kaip gi su angliakasių unija? Kaip Su kitomis ne
priklausančiomis nei prie ADF, nei prie CIO unijomis?
' Rezoliucija Lewiso pasiūlymo net nesumini, ji Lewisą 
ignoruoja.

Lewisas, kaip žinia, siūlė ADF suvažiavimui, kad vie- | 
nybės klausimas būtų pradėtas svarstyti tuojau, dabar, 
kad su spalio 15 diena jis būtų užbaigtas, kad apvienyti 
darbininkai galėtų ryškiai dalyvauti rinkiminėje kam
panijoje, kad balsavimų dieną jie parodytų savo galybę.

Žinoma, tai buvo galima padaryti, bet ADF vadams 
tai nerūpi. Suvažiavime dalyvavo ne eiliniai nariai, o 
daugiausiai visokie viršininkai ir viršininkėliai. Negrų 
iŠ viso suvažiavime tedalyvavo tik 3 delegatai, atsto
vaują geležinkelių porterių uniją.

Kitą ADF suvažiavimą nutarta laikyti St. Louis mies
te. Buvo pasiūlytos Miami miestas, tačiau prieš jį ne
grai griežtai protestavo, kadangi Floridos valstijoje 
vyksta žiaurus negrų puolimas, jų žudymas. Miami j e, 
kaip ir kituose pietinių valstijų miestuose, negrai neįsi- 
leidžiami į viešbučius, kur baltieji apsistoja. Dėl to Mi
ami miestas ir buvo atmestas. Kartu buvo; priminta: 
jei bus numatyta, kad ir St. Louiso viešbučiai negrus 
delegatus segreguos, tai ten suvažiavimo nelaikyti..

•‘DRAUGAS” TROKŠTA 
UŽTRAUKT KARĄ 
ANT LIETUVOS

Chicagos Marijonų Drau
gas dūsauja dėl Trumano ir 
Eisenhowerio. Girdi, Tru
mą.nas stovįs, už tai, kad A- 
merikos politika link Tary
bų Sąjungos būtų “sulaiky
mo” (containment) politi
ka. O tai reiškia: Ameri
ka privalo neleisti Tarybų 
.Sąjungai “plėsti savo teri
toriją,” sulaikyti kitų (ka
pitalistinių) kraštų, darbi
ninkų judėjimą, kovą, veda
mą prieš imperialistus ir iš
naudotojus už savo krašto 
nepriklausomybę — Korė
ja, 
etc,

Indo-Kinija, Malajai,.

Eisenhoweris stoja už 
kad Amerika kištųsi

atliktume 
atmušimui 
civilių’ tei-

Rašo A. SKALVIS

mylinčio
pažan-

GERA REZOLIUCIJA
5 NIŪJORKIŠKĖ MIESTO TARYBA priėmė rezoliuci- 

ją, raginant, kad vietos spauda susivaldytų nuo kursty
mo savo skaitytojų prieš negrus ir puerto-rikiečius.

Dalykas tame: Niujorke siautėja gengsteriai, vagys, 
moterų žagintojai (rapistai) ir kitokie nūdieninės visuo
menės padugnės. Spauda, rašydama apie tai, pūsdama 
tą bjaurią pūslę, kiek begalėdama, bando visa tai nu
kleipti prieš negrus, ir puerto-rikiečius. Sakysime, jei 
suimtas žagintojas ar koks kitas blpgdarys yra negras 
ar., puerto-ri kietis, tai komercinė spauda pakartodama 
tai primena, tarytum sa-kydama: žiūrėkit, kokie baisūs 
negrai, kokie nedori puerto-rikiečiai. Bet jei suimtas 
žagintojas yra baltas,—to fakto nemini.

‘ Dėl to miesto taryba ragina spaudą susilaikyti nuo 
savo bjaurios “taktikos”; xaprašant kriminalybes, nemi
ršti piktadario spalvos nei tautos.
-Tik klausimas, r.tr komercinės spaudos redaktoriai pa

klausys tarybos siūlymo?

BRANGUS ŽMOGUS
ĮDOMIĄ ŽINIĄ aną dieną išspausdino niūjorkiškis 

Times iš Singapore. Ji sako: Malajų (faktinai, anglų) 
valdžia siūlo $50,000 tam, kuris išduos jai, valdžiai, Ma
lajų komunistų partijos centrinio komiteto narį Kuk’ą.

Malajuose, kaip žinia, tebeverda ginkluota žmonių ko- 
prieš anglus. Malajiečiai nori, kad anglai iš ten pa

sitrauktų, kad būtų leista malajiečiams patiems tvarkyti 
savo krašto reikalus. Bet anglai nesitraukia. Jie ten 
siunčia vis daugiau kariuomenes ir ginklų sukilėliams 
pįllti.
’Matytį sukilėliams daug padeda to krašto komunistai, 

tčd anglai ir daro viską, kad sugauti komunistų vado
vas, o sugavus—šaudyti.

GRAŽUS DARBAS
...PROGRESYVIŲ PARTIJOS 1kandidatas prezidento 

vietai Vincent Hallinan parašė specialų atsišaukimą į 
Amerikos Darbo Federacijos suvažiavimą. Atsišauki
mas buvo atspausdintas lapelyj ir išdalintas ADF su-

• važiavimo delegatams.
V ; Be fo, ADF narių komitetas pasiryžo-išplatinti šio la- 

lįeįio 100,000 egzempliorių fabrikuose ir dirbtuvėse, kur 
oirba daugiausiai ADF nariai.

;Lapelyj Mr. Hallinan nurodo, jog Progresyvių parti- 
jį—vienintelė partija aiškiai ir griežtai stojanti už at- 
mėtimą Tafto-Hartley įstatymo, stojanti už taiką ir ki
tus naudingus liaudžiai dalykus.
't;-- i • •

tai, 
į liaudiškos demokratijos 
kraštus, ir į Kiniją, kur 
darbo žmonės jau laimėjo; 
Eisenhoweris nori, kad'ten 
Amerika įsikištų su jėga ir, 
atėmusi iš darbo žmonių 
valstybės galią, grąžintų ją 
parazitams, darbo žmonių 
išnaudotojams. Eisenhow
eris norįs kištis ir į Tarybų 
Sąjungą, kištis, žinoma, s.u 
jėga.

Draugui patinka Eisen- 
howerio politika, bet nepa
tinka Trumano - Stevenso- 
no politika. Dar labiau ne
patinka jam Senato užsie
nio reikalų komisijos pirmi
ninko sen. Connally pasa
kymas: Amerika nesiųs sa
vo sūnų i liaudiškais respu
blikas ir tarybines respubli
kas tam, kad tea jie būtų 
užmušti. Draugas tai vadi
na “rusišku pareiškimu*”

Kitais žodžiais: klerikalų 
laikraštis stoja, už Eįsem 
howeri ir nori, kad “ALT, 
Susivienijimai ir' kitos ati
tinkamos organizacijos” tai 
pasakytų viešai, nes taip 
pasisakė lenkai, vokiečiai ii* 
estai. Kokie lenkai, Vokie
čiai ir estai pasisakė? Aiš1 
ku, klerikalų vadų veislės 
“žmonės,” kuriems rūpi ne 
liaudies laisvė, o išnaudoto
jų, ne liaudies gerbūvis, o 
išnaudotojų, liaudies 
šu. v

prie-

TAI NUOPELNAI!
Naujienose kažkoks Auš

rinis. besiginčydamas su 
klerikalais, šitaip užreiš- 
kia:

Tikrenybėje yra tik ketu
rios lietuvių politinės partijos, 
su sena savo praeitimi ir nuo
pelnais kraštui: socialdemo
kratai, valstiečiai liaudininkai, 
tautininkai ir krikščionys de
mokratai...

" Kad čia įvardytos parti
jos turi seną praeitį, sutik
sime, bet kad jos turi kraš
tui (Lietuvai) nuopelnus— 
ne! Visos jos taip nusišpi- 
cavo, kad šiandien pasili
ko “generolais be armijos.”- 
Jų “nuopelnus, tautai” ge
idausią-atvaizduoja tų par
tijų dabartinė veikla ir sie
kimai: visos jos trokšta, 
kad juo greičiau atomo 
bomba nusiaubtų Lietuvą, 
kuriančią naują gyvenimą!

Tegu paibelis tokius tų 
partijų nuopelnus!

TIESA!
Mes aną dieną rašėme 

Laisvėje, kad perdaug ap
leistas rinkiminis darbas 
tarp A m e r i k o s. lietuvių; 
perdaug apleista propagan
da už Progresyvių partijos 
kandidatus. ,

Tuo pačiu klausimu praė
jusį šeštadienį rašo ir Vii-* 
nies bendradarbis, P-vis. 
Jis sako:

Perskaičius Progresyvių 
Partijos rinkimų platformą į- 
gauni įspūdį, jog šią platfor
mą paskleidus tarpe milionų

• • • >1 I A

Amerikos žmonių 
milžinišką darbą 
reakcijos, .gynimui 
šių ir laisvės.

Kiekvieno laisvę 
žmogaus, kiekvieno
gaus žmogaus, šiuo tarpu, yra 
pati svarbiausia pareiga daly
vauti rinkimų vajuje, skleisti 
platformą, ' dalyvauti mitin
guose, ruošti rinkiminius mi
tingus. . >

Reikia pasakyti, kad pas 
lietuvius kaip tai šis svarbus 
darbas negauna reikiamo dė
mesio. Mitingų lietuvių kalba 
neruošiama,’o dabar juk ge
riausia proga. Rinkimų vajus 
paprastai duoda geriausias 
progas ruošti mitingus.

Jei mes suruošę prakalbas 
nieko daugiau nedarytume, 
o tik Progresyvių Partijos 
platformą nųędUgniau paaiš
kintume ir tai būtų geras dar
bas atliktas, mitinguose juk 
galima ir savo spaudai pasi
tarnauti ir abelnai apšvietus 
paskleisti.

Visose didesnėse lietuvių 
kolonijose reikia ruošti mitin
gai, prakalbos. Laike rinkimų, 
vajaus net ir reakcija mažiau 
siaučia; mažiau kliudo veiki
mui. žmonės labiau klauso 
prakalbų. Reikia ta 
naudotis.

Teisingai pasakyta. Rei
kia pradėti > veikti, dirbti. 
Kur tik galima — organi
zuoti šio rinkiminio darbo 
pravedimui kad ir nedide
li komitetai.

proga

KUR ŽMONĖS KOVOJA, 
TEN IR LAIMI

Urugūajkus lietuvių “Dar
bas” rašo:

I » i !' * '

Liaudis apgynė savo teises. 
Liaudis laimėjo. Kolektyvinio 
susisiekimo tarifai vėl tapo pa
likti be pakėlimo. Rugpjūčio 4 
d. Urugvajaus parlamente bii- 
vb svarstoma apeliacija dėl 
transporto tarifo liakėlimb pa
naikinimo ar legalizavimo. 
Laimėjo -atstovų mažumos pa
dubtasis siūlymas, kad būtų 
atmestas -Montevidėjaus mies
to važiuotės pakėlinjas.. Prieš 
pabranginimą balsavo 47 at 
stovai, o už—43.

Sekančią dieną tramvajų ir 
autobusų tarifas vėl' buvo at- 
grąžintas į 8 centus.' ’ ' ,

Iš šio pąrlajnento sprendi
mo išplaukia du pagrindiniai 
rezultatai.

Pirmas: Urugvajaus liam 
dis, kovodama su pragyvenimo 
branginimu, sulaiko ir nule
mia šį naują pasikėsinimą di
dinti visuotinį skurdą.

Antras,: Urugvajaus liaudis 
vieningai apgynė plebiscito, 
arb$ referendumo, instituciją. 
Šią teisę ryžosi sumindžioti 
valdančioji klasė. Kaip žino
ma, Montevidėjaus departa
mento gyventojai pereitų me
tų liepos 22 d., pasinaudoda
mi demokratinio plebiscito 
priemone, atmetė miesto val
džios pasimojimą pabranginti 
keleivinį transportą. Bet gi, su 
liaudies valia, matyt, valdo
vams maža terūpėjo skaitytis, 
šiemet jie šiurkščiai sulaužė 
gyventojų demokratinę teisę ir 
įve.dė 10 centų tarifą.

Toks elgesysl. sukėlė pasi
piktinimo net ; pačių buržuazi
niu partijų viduje, o ką jau be
kalbėti apie .darbininkų klasę 
bei kitus darbo žmones, kurie 
priversti plačiai naudotis ko
lektyviniu transportu. Buvo 
aišku, kad čia jau įžūliai kėsi
namasi prieš piliečiu teises.

Demokratinių jėgų, kurių 
priešakyje stdvi darbo žmo
nės, vienybės dėka Urugva
jaus liaudis ‘ pasiekė dvigubo 
laimėjimo.

1947 metais lietuvis jau
nuolis Petras Škėlovas grį
žo iš perkeltųjų asmenų sto
vyklos netoli Hamburgo į 
tėvynę.

Jo geras draugas Pranas 
Liutkevičius iš karto jo ne
pažino. Patirti vargai sve
timame krašte, rūpesčiai 
paliko matomus pėdsakus.

—Pasikeitei tu, Petrai,— 
kalbėjo draugui Pranas. — 
Tačiau gerai, kad • Niurn-. 
bergo ir Liuneburgo kon
centracijos stovyklos bei vi
si tavo Vargai jau praeity
je. Dabar tau prasideda, 
naujas laimingas .gyveni
mas.

Tai buvo tikros tiesos žo
džiai. Petras Škėlovas grei
tai įsiliejo į naują , gyveni
mą,-įsijungė į žvalų darbo 
ritmą, kuris yra būdingas 
Tarybų Lietuvai, ir pasiju
to laimingas. Neturėdamas 
jokios specialybės, jis sto
jo dirbti į “Inkaro” gumos- 
avalynės kombinatą ir ėmė 
mokytis supiovėjo amato.
Prisikėlimas iš griuvėsių
Prieš kelerius metus hit

lerininkai, pabėgdami nuo 
Tarybinės Armijos smūgių 
iš Kauno, visiškai sugriovė 
“Inkaro” fabriką. Bet Ta-, 
rybinės vyriausybės rūpini
mosi, broliškųjų tarybinių 
respublikų pagalbos dėka 
“Inkaro” fabrikas per trum
pą laiką ne tik kad buvo 
atstatytas, bet ir žymiai 
praplėstas. Iš griuvėsių 
krūvos pakilo naujas, .stam
bus, aprūpintas puikia ta
rybine technika kombina
tas, kurio gamybos apimtis, 
palyginti su prieškariniu 
lygiu, padidėjo daugiau 
kaip dešimt kartų. Drauge 
su kombinatu išaugo ir “In
karo” kolektyvas.

Po kiek laiko Petras škė
lovas baigė fabrike organi
zuotus kursus kvalifikaci
jai pakelti'ir tapo 1 'puikiu 
supiovėju. Jis pradėjo vir
šyti gamybines užduotis. Jo 
geras darbas ne kartą bu
vo pažymėtas, jis. gaudavo 
premijas ir pan.

Platūs keliai
Kiek daug džiaugsmo pa7 

tyrė tomis dienomis Petras! 
Jis gavę įsitikinti, kaip di
džiai vertinamas ir gerbia-, 
mas darbas Tarybų Sąjun
goje. Kiekvienam darbo 
žmogui čia atviri visi ke
liai, plačiausi galimumai 
savo gabumus vystyti, štai 
ir “Inkaro” kombinate išti
sa eilė darbininkų išmoko 
naujas profesijas, tapo 
meistrais, cechų viršinin
kais, savo darbo žinovais. 
Antai, Kasperavičius iš pa
prasto darbininko išaugo į

mechaninių dirbtuvių vedė
ją; stalius Karmelavičius— 
į medžio gaminių dirbtuvių 
vedėją; Leonas šimanskas., 
buvęs paprastas ■ darbinin
kas, dabar kalandrų cecho 
brigadininkas. Tokių pavyz
džių galima daug pateikti.

Poilsis ir kultūraI
Didelį dėmesį tarybinės 

įmonės skiria darbininkų 
buičiai, jų poilsio organiza
vimui, darbo žmonių svei
katos apsaugai.

1951 metais “Inkaro” 
kombinato profsąju n g i n ė 
organizacija atidarė Lam
pėdžių kurorte savo poilsio 
namus darbininkams.

Kombinato sportininkai 
yra plačiai žinomi visoje 
respublikoje. Daugelis kom
binato darbininkų mėgsta 
užsiiminėti kūno kultūra ir 
sportu. Kelerius metus iš 
eilės kombinato futbolo ko
manda iškovojo “Tiesos” 
laikraščio taurę. Koman
doje žaidžia futbolo vetera
nai Mikalauskas, štriupkus, 
grįžęs į 'teVyfię iš vakarų 
Vokietijos futbolininkas Bo
brovas, grįžęs į Tėvynę iš 
Italijos futbolininkas Agul- 
nikas ir kiti. Pirmą vietą 
respublikoje iškovojo kom
binato ledo rutulio koman
da. “Inkaras” turi pajėgias 
krepšinio bei kitų sporto 
rūšių komandas.

Po darbo su draugais Pe
trą Škėlovą dažnai galima 
inatyti futbolo aikštėje. Po 
pusmečio Petras, treneriui 
Dzindziliauskui v a d o v au- 
jant, tapo geru futbolinin
ku ir buvo įtrauktas į kom
binato futbolo ’rinktinę. 
Kiek vėliau, jis buvo įtrauk
tas. į Tarybų. Lietuvos jau
nių j komandą, o po to ėmė 
žaisti drauge su tokiais 
Lietuvos stipriausiais fut
bolininkais, , kaip Ilgūnas, 
Penkauskas, G a 1 v y č i us, 
Saunoris ir kt.

Savo Tarybų Tėvynėje 
Petras Škėlovas rado tikrą 
laimę. Jis aprūpintas dar
bu ir jam netenka rūpintis, 
dėl rytdienos. Tai, ką jis 
užsidirba, jam visiškai pa
kanka pasiturinčiam gyve
nimui. Jam atviri platūs 
galimumai kelti gamybinę 
kvalifikaciją, įsisavinti nau
ją profesiją, gauti bet ko
kį mokslą. Jam sudarytos 
visos sąlygos užsiiminėti 
mėgstamu sportu .

Lygiai kaip ir visas tary
binis jaunimas, Petras užti
krintai žiūri į savo ateitį.

Korėja. — Pranešama, 
kad amerikonai atmušė 
kartotinas Korėjos liaudi
ninkų atakas prieš Bunker 
kalną.

Gerbiamieji Laisviečiai!
Šiuomi laišku prisiunčiu 

$12. Septyni doleriai bus 
už atnaujinimą Laisvės pre
numeratos, o penki Laisvės 
reikalams,z dėl atminties 
mano mylimo vyro Jono-To- 
tilo, kuris atsiskyrė su-JūAį 
mis ant visados rugsėjį o 
d. Paliko nuliūdime mane, 
jo žmoną, keturius sūnus ir 
tris anūkus, seserį ir dau
giau giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Velionis buvo progresy- 
viškas žmogus, Laisvės 
skaitytojas nuo pat jos įsi- 
steigimo. Kūnas sudegin
tas Fernclif krematorijoje, 
o pelenai palaidoti Kensico 
kapinėse, Westchester 
County.

Gi mano brangus brolis 
Pranas Cvirka mirė tik vie- 

| na savaitę vėliau Miami, 
Floridoje.

Su pagarba,
Marijona Totilicnč

Mūsų giliausia užuojauta 
jums ir visai liūdesy j liku
siai šeimai.—Redakcija.

-------------- -- y
Anekdotai |

Rašo, bet neskaito
Vienoje pietvakarinėje 

valstijoje miestelin atėję 
keli aviganiai pasigėrė ir 
ėmė triukšmauti. Policinin
kas vieną jų areštavo ir nu
vedė pas teisėją. Teisėjas 
pradėjo tardymą, pirmiau
siai klausdamas: “Pasakyk 
man, Manueliau, ar tu gali 
skaityti ir rašyti?”

“Taip, tamsta, galiu ra
šyti. Ne, tamsta, skaityti 
negaliu,” nuolankiai pasi
aiškino Manuelis.

“Tai gerai. Parašyk ant 
šio popierio savo vardą.” 

Manuelis paėmė d3odamą 
jam popierį ir paišelį, prU 
braižė visą popierį didesnSL 
ir mažesnių ženklelių ir su
grąžino jį teisėjui.

Teisėjas apžiūrėjo pri- 
braižytąjį lapą, visaip jį 
kraipydamas, paskui išsi
šiepė ir paklausė:

“O ką gi tu čia parašei?”- 
Manuelis pažvelgė į teisė

ją savo drėgnomis akimis, 
gūžtelėjo pečiais ir manda
giai atsakė:

“Kaip gi aš galiu žinoti, 
tamsta? Aš juk jums sa
kiau, kad skaityti negaliu!” .

” •
, Tikrai genijus

Ekonomiją studijuojąs Jo- 
na.s klausia savo bendro:

“Pranai, kaip tu išaiškin
si, kas vra finansinis geni
jus’?” - M*-

Pranas: “Finansinis 
nijus, Jonuk, tai tokis žiw-> 
gus, kuris moka.daryti pi
nigus greičiau negu jo šei
myna pajėgia juos išleisti.” 

Surinko žemaitis

Tokio, Jnnorijp.— šimtas 
japonų oolitiniu kaliniu su
sėdo kalėjime, atsisakydami 
eiti teisman. Todėl teismas 
pertruuktas. i

Jie kaltinami, kad daly
vavo Pirmosios , G e g u ž ė s 
riaušėse prieš amerikonus 
ir prieš Amerikai tarnau? 
jaučius- Japonijos valdinin
kus. .... . ................ .....

Gen. Eisenhoweris ir,senatorius Taft. Jie du atlaikė konferencija ir susitarė darbuotis
s išvien. Generolas sutiko priimti beveik visą senatoriaus reakcinę platformą. Demokra- • 

tai sako, kad Eisenhoweris tapo paimtas i Tafto nelaisvė. Daug kas mano, kad reale* 
cionieriaus Tafto pasižadėjimas remti Eisenhowerj atstums daug pažangesnių žmonių 
nuo republikonų kandidato. Mat, gen. Eisenhoweris skelbėsi liberalu.

------------------------------ ;----------------------------------------------- ---------------------------------------------------—------------------------------

2 pusi.—Laisve (Liberty)— šeštadien., Rug»ejo-Sept. 27, 1952
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Rašytojo A. Vienuolio-Žukausko Veikla
(Laiškas iš Anykščių)

ANYKŠČIAI.— Tarybų valdžios lai
kais neatpažįstamai pasikeitė gyveni
mas lietuvių tautos, kuri pasiekė dide
lių laimėjimų tiek vystydama liaudies 
ūkį, tiek ir vystydama kultūrą ir meną.

Aš gyvenu Anykščių rajone, ir man 
todėl norisi visų pirma pasakyti kelis 
žodžius apie šio rajono lietuvių gyveni
mą.
Kolūkinė santvarka iš pagrindų pa

keitė lietuviškojo' kaimo veidą, pakėlė 
valstiečių kultūrą, išugdė daugybę spe
cialistų. Kolūkiai užaugina žymiai gau
sesnius derlius, negu pavienių valstie
čių *4 ūkiai. Ypatingo pasididžiavimo 
Anykščių rajono gyventojų širdyse kelia 
hidroelektrinės, kurios pastatytos prie 
Šventosios' ir Anykštos-žiežurfibrio upių. 
Hidroelektrinės duoda šviesą ir elektros 
energiją kaimyniniams miesteliams ir 
kaimams, gamykloms ir kolūkiams. Jas 
aptarnauja daugiausia specialistai iš 
Anykščių rajono jaunuolių, kurie* išėjo 
specialų mokslą Vilniuje. ’

Neseniai man teko būti Anykščių ra
jono meninės saviveiklos apžiūroje. Kai
mo artistų jėgomis buvo suvaidinta J. 
Baltušio pjesė “Gieda gaideliai”, A. Os- 
trovskio komedijos “Į svetimas roges ne
sėsk” ir “Ne visuomet katinui užgavė
nes”, N. Gogolio komedija “Vedybos”, 
Vasiljevo pjesė “Pergalė” ir Liubimovo 
pjesė “Snaiguolė”. Kaimo meninės ' sa
viveiklos rateliai sėkmingai dalyvavo ir 
rajono #ainų šventėje, kuri įvyko Anyk
ščiuose šių metų liepos pradžioje. x

'Anykščių rajono lietuviai dažnai klau
sosi paskaitų, lanko spektaklius, ■. daly
vauja skaitytojų konferencijose, kuriose 
nagrinėjami nauji rašytojų kūriniai.

Kai dėl manęs, tai po apysakos “Iš
dukterė”, istorinės pjesės “Tvirtovė”, 
kuri buvo statoma Kauno Valstybinia
me teatre, ir kitų apysakų bei apybrai
žų aš šiais metais išleidau naują roma
ną “Puodžiūnkiemis”, kuriame norėjau 
pavaizduoti prieškarinius buržuazijos 
viešpatavimo laikus Lietuvoje. Roma
nas tiek skaitytojų, tiek ir kritikos buvo 
sutiktas palankiai. Trūkumus, kuriuos 
man nurodė skaitytojai, aš pasistengsiu 
pašalinti antroje romano laidoje. Šis ro
manas dabar verčiamas į rusų kalbą.

Šiuo metu aš baigiu rašyti naują le- 
gendą-apysaką Kaukazo motyvais. Kau- 
kMė aš esu gyvenęs dar 1903—1907 me- 
taja ir parašęs dvi legendas: “Amžinasis 
snSuikininkąs” ir “Užkeiktieji vienuo
liai”. Antrą kartą esu aplankęs saulės 
ir kalnų kraštą 1946 metais ir paskui 
1951 metais.

Mane nustebino tos permainos, kurios 
Įvyko Kaukaze tarybų valdžios metais. 
Sunku buvo pažinti per: tuos metus pui- 

’kiai išgražiptus miestus ir kurortus.
Nalcikas, -seniau buvęs carinės Rusi

jos tvirtovė, užmirštas ir žmonių apleis
tas miestelis' kalnuose —dabai* yra ta- 

I pęs Kabardos Autonominės Republikos 
centru. Tai vienas gražiausių Šiaurės 
Kaukazo miestų 5/ gerai įrengtas kuror
tas. Kabardiečiai tik tarybų valdžios 
laikais gavo savo raštiją — abėcėlę. 
Šiandieną šioji respublika jau turi savą 
literatūrą, pedagoginį ir mokytojų insti
tutus, dramos teatrą, muziejų ir kitas

* kultūros bei mokslo įstaigas.
Nebepažinau ir buvusio Vladikaukazo, 

dabar šiaurės Os.etijos Autonom. Tary
bų Socialistinės Respublikos sostinės —

- Dzaudžikau. Mieste yra daug mokslo ir 
L kultūras įstaigų, daugiaaukščių gyve- 
I. - namų jų pastatų, naujų sodų, skverų,

* aikščių ir gatvių. Dzaudžikau mieste ir 
jr^Jpylipkėse yra daug lengvosios bei 
suwiosios pramonės įmonių. Prie srau
nioj?) Tereko pastatyta hidroelektrinė,

| ’ kuri aprūpina šviesa ir energija ne tik
- . Dzaudžikau, bet ir visą Osetijos respu- 

: bliką. s
Osetinų kalba cariniais laikais nebuvo 

leidžiama nė vieno laikraščio. Net ir

įžymusis osetinų poetas Kosta Chetagu- 
rovas, kurį aš pažinau asmeniškai, tuo
met savo eilėraščius tegalėjo sp'ausdinti 
tik išverstus į rusų kalbą. O dabar K. 
Chetagurovo kūriniai yra išleisti ketu
riais tomais osetinų ir rusų kalbomis, 
Dzaudžikau mieste įsteigtas jo gyvenimo 
ir veiklos muziejus, jam pastatyta pui
kus paminklas.

Lankiausi ir kitose Kaukazo respubli
kose bei jų sostinėse. Ypač mane nuste
bino šiose respublikose neaprėpiami cit
rusinių kultūrų plotai, arbatos, tabako, 
rožių plantacijos, eukaliptų ir bambu
kų gojai. Jei seniau šias kultūras au
gindavo tik pavieniai mėgėjai, tai dabar 
tomis kultūromis verčiasi ištisi kolū
kiai. Sugrįžęs iš tos kelionės, be savo 
įspūdžių parašiau dar tris legendas-apy- 
sakaites Kaukazo motyvais.

Šiais metais rudenį manau vėl vykti 
į Kaukazą, apžiūrėti naująją Tbilisio 
jūrą, tįsojančią toje vietoje, kur pirma 
buvo du sūrūs ežerėliai. Noriu parašyti 
dar vieną-kitą legendą—apysaką ir ke
lionės užrašus Kaukazo motyvais.

Sugrįžęs, iš Kaukazo, aš toliau rašy
siu romaną “Puodžiūnkiemis”. Naujuo
siuose skyriuose ketinu parodyti toli
mesnį šio veikalo herojų likimą. Aš už
sibrėžiau tikslą pavaizduoti hitlerinius 
grobikus ir jų grobikiškąją politiką Lie
tuvos atžvilgiu, parodyti neužmiršta
muosius kovos dėl Lietuvos išvadavimo 
metus ir reikšmingiausius procesus, ku
rie vyko Lietuvos respublikoje pokariniu 
laikotarpiu.

' A. Vi^nuplisr^t/causkas.

Ir vėl ruduo nykus
Ir vėl greit prabėgo 
Skaisti < vasarėlė, 
It šypsą parodžius 
Jauna mergužėlė.
Dar, rodos, tik vakar
Ji pas mus atėjo: 
Nei'sudie nesakius — 
Ir vėliais išėjo:— 

Išėjo ir dingo 
Ir grįžt nežadėjo..

Ir vėj ruduo nykus, 
Laukais, pievom plinta, 
Žaliavę medeliai 
Bematant jau plinka; 
Ir skaisčiai žydėję 
Gėlelės jau liūsta, 
Kad šiaurys atbėgęs, 

' Vėl siaučia ir dūksta, 
Ir vėjo palaužtas 
Kvietkelis greit žūsta.

Dirvonai pilkuoja, 
Berželiai nuliūdę: 
Varnėnai tik kranksi, 
Rod’s būtų pablūdę. 
Ir klevas pašlaitėj, ' 
Kažką susimąstė, 
Kai yėjas įdūkęs 
Ir jam lapus draskė:

—- Gana tau žaliuoti!— 
Dar rūsčiai pasakė.

Ir liepos sodyboj,
Tik guodžias ir šnara, 

Kad ruduo atnešęs
Ir jorfis sunkią dalią;
Ir krūmas serbentos, 
Ir tas jau nus’minęs, 
Kad šalna jį' gnaibo, 
O jis — vienmarškinis;

Ir galvas nulenkę, 
Jau vysta jurginės.

Ir kur tik pažvelgsi, 
Vien rudens nykumas: 
Širdis taip nerimsta, 
Rod’s, slegia sunkumas. 
Rodos, kaip nebuvus . 
Vasara praėjo: 
Gaila man žolynų, 
Ką skaisčiai žydėjo,

• Kurie vien man širdį 
, Guodė ir žavėjo!

K. Rugys.
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jRuosidmes kultūriniam
darbui

Spaudoje jau buvo minėta, jog trečio
ji LMS apskritis ruošiasi ateinančiam 
sezone daugiau praplėsti kultūrinę-me- 
ninę l'avybos ir apšvietos veiklą, šiuo rei
kalu jau laikyta pora susirinkimų.

Į pereito antradienio (rugsėjo 16) L. 
M.S. 3 apskrities komiteto posėdį buvo 
pakviesta eilė veikėjų iš įvairių kultūri
nių organizacijų. Čia diskusuota pirma
me posėdyje pakelti klausimai. Būtent, 
ką mes veiksime ateinančiam sezone me
ninės, kultūrinės apšvietos pakėlimui. 
Buvo diskusuota apie steigimą vakari
nių kursų muzikos, dramos, lietuvių kul
tūros klausimais.

Į vakaro diskusijas Mildred Stensler 
ir R. Baranikas davė įvadus. Ypač Ba- 
ranikas nurodė, jog švietimo darbas rei
kia pradėti rimtai1 ir plačiai. Tam rei
kalui reikia sukaupti geriausios intelek- 
tualės jėgos, įtraukti ir kitos kultūrines 
organizacijos, kad šis kultūrinis darbas 
būtų ne vien LMS apskrities, bet visų 
pažangiųjų lietuvių.

Plačiau padiskusavus,. prieita bendros 
nuomonės, jog šiuo meta geriausia for
ma platesniam apšvietos darbui, tai ruo
šimas taip vadinamų vieštį, forumų. Ži
noma, tai nebus paprastų diskusijų su
eigos. Bus skiriamos atatinkamos temos 
įvairiais mūsų kultūrinio judėjimo klau
simais. Toki forumai gali būti ruošia
mi lietuvių kultūriniais bei istoriniais 

■ klausimais, apie mūsų vaidinamus vei
kalus, muziką, dainas ir tt. Vieta bus 
šiuose forumuose pakalbėti, padiskusuo- 
ti ir komerciniai filmai, draminai vei
kalai, jų vaidinimai, literatūra ir «eilė 
kitų klausimų.

Toki forumai hum'afoma vykinti su 
pasiruošusių prelegentų talka. Kiekvie
nai temai turės būti tinkamai paruoštas 
įvadas, kaip ir trumpas referatas. Pas
ijaus seks diskusijos, klausimai/

Bus dedama visos galimos pastangos 
įtraukti į šiuos forumus aktyviai veikti 
jaunesnėji lietuvių karta. - Jaunešnėji ' 
lietuvių karta daug ko gali įnešti į to
kius forumus iš vietinio, amerikinių gy
venimo, šios šalies .meno, kultūros.

Pradžiai, darbo išrinkta plati kohiisi- 
ja. Ši komisija dės pastangas įtraukti' 
ir kitas lietuvių kultūrines organizacijas 
prie šio darbo. Ypatingai LDS ir LLD 
vietinės organizacijos, jų apskričiai bus 
kviečiami prisidėti prie šio kultūrinio,' 
apšvietos darbo. , . < ,

Ypatingai LLD organizacija, kuri lei
džia žurnalą “Šviesą”, taip pat kas me
tai išleidžia įvairių knygų ir grožinės li
teratūros. Planuojamuose forumuose 
rasis geriausia proga įvertinti literatū
rą, .mūsų poeziją. Tai įneš ir didesnį su
sidomėjimą ir skaitymą literatinių kūri
nių.

Mes visi, visų organizacijų nariai pri
valome susidomėti čia keliamu klausi
mu. Kultūriniam veiksmui, apšvietai 
nėra persenų, nei per jaunų. Visi mes 
norime kultūriniai pakilti.

V; Bovinas.

Nauja komedija
Montevidejaus “Darbe” ('š. m. rugp.

16 d.) skaitome:
Pereitą šeštadienį iftitėme A. Ragaus

ko parašytą komediją “Visko yra, bet ar 
visko reikia?”.

Lošė seni-mūsų Centro artistai: J. 
Globys, A. Valionienė, O. Rasikienė, L 
Juodis, A. Ragauskas, V. Leviška ir dvi 
mažametės, pirmą kartą išėjusios scenon 1 
— Vanda Dijokaitė ir Miltą Leviškaitė.

Kad artistai sėkmingai interpretavo 
jiems skirtas roles, apie tai ir kalbėti 
netenka. Mūsų publika, virš valandą lai
ko, sukaupusi dėmesį sekė sceną; tai rū
pestingoje rimtyje, tai plyšdama juoku, 
tai užgirdama tūlus veiksmus delnų plo
jimais.

Komedijos turinys apima lietuvių imi
grantų šeimos gyvenimą Urugvajuje. 
Čia, iš pat pradžios matome, kaip Bam- 
bio žmona įsitraukusi į piniginį lošimą 
“kiniela”, nuskurdiną savo šeimą. O vy
ras, savo atveju, turi kitą blogą įprotį— 
nuslėpti, dalį uždarbio nuo žmonos ir 
praleisti su savo draugais prie.stikliuko 
ir kortų. Kaimynystėje jų gyvena kita 
šeima — Rageliai. Žmonės pažangūs, be 
jau minėtų įpročių, todėl, taip sakant, ir 
galą su galu. Įengyiau suduria.

Ragelis su dukrele Žibute platindami 
spaudą, apsilanko pas Bambius ir čia 
vyksta dialogai,' žinomi visiems pažan
giems veikėjams, užėjusiems pas nutolu-J 
sį nuo bet kokio judėjimo žmogų. Čia 

išgeriama stikliukas-kitas, čia nagrine- 
jam’a aktualios reikšmės klausimai *ir ga
lop sutariama finansiniai paremti pa
žangiąją veiklą. Kaip tik šituo laiku 
netikėti vėjai atpučia ir kunigėlį Kui
lį auską. Iš karto čią sužėruoja neapy
kantos žarijos tarp “tėvelio” ir Ragelio. 
Bambienė stengiasi padėtį atitaisyti 
taip, kad ir kunigėlis būtų pagerbtas ir 
kaimyn’as neįžeistas. Vyrai, taip sakant, 
laikėsi “rezervuotai,” žiūrėdami kas bus 
toliau. Bet, kalbai krypstant į-religines 
temas, “tėvelis” ima prarasti žemę po 
savo kojomis. Dar toliau, “grapės” pa
veiktas, ima meilikautis prie šeiminin
kės. Veiksmas baigiasi tuo, kad kunigė
lis gauna nešdintis lauk,: lydimas šei
mininkės šluotos smūgių.

Toks tai, trumpai apibrėžus, A. Ra
gausko sukurtos komedijos turinys. Da
bar žodį turės kritikai. O jie, toli gražu, ne
bus vienodų pažiūrų žmonės. Mūsų ko
lonijos jėzuitai, pavyzdžiui, vis dar ma
no, kad viso pasaulio dorą yra susukta į 
jų sijonus. JPer savo radijo pusvalandį 
jie išsiplepėjo, kad jų siųstos davatkos iš 
gėdos negali nusėdėti per mūsų vaidini
mus (nors jau žinoma, kad jos visai ne
sigėdi priimti “tėvelį”, vyrui namie ne
esant). Tačiau, kas ką nesakytų, yra 
vienas faktas, kurio niekas neužginčys, 
ir tai teikia A. Ragauskui didelės gar
bės, kad jis kimba ir ištraukia švieson 
mūsų gyvenimo realybę, nepaisant, būtų 
ji švelni ar šiurkšti.

° Taipgi reikia pripažinti sugebėjimą 
komiškoje formoje parodyti nekuriuos 
mūsų gyvenimo vaizdus. Pav., kaip mo
teris “nuvagia” maistui skirtus centus 
ir pralošia ant kinielio, kaip vyras savo 
draugo kišeniuje paslepia nuo moters 
penkinę, kaip kunigas įrodinėja Daratai 
kurioje būtent jos kūno dalyje slypi “dū
šia” ir t.t. 1

Ieškant nedateklių, irgi jų galėtume 
rasti.- Sutiksime, kad komedija turtinga 
prietikiais, • kad intriga stipri ir savo 
vietoje. Bet prie dialogų, prie sakinių 
ir prie ispaniškai lietuviško žargono, ga
lima būtų buvę dar daugiau pasidarbuo
ti. ' ' V :

Saviveiklininkės 
kelias,

Chicago, Ill. r -
Menininkų veikla

Rugsėjo 14 d. Spaičio dar
že įvyko LMS Pirmosios aps
krities ir Liaudies Teatro ben
dras piknikas. Nors apie pie-^ 
tus biskį buvo pradėję lyti, bet 
vėliau diena buvo graži ir pik
nike dalyvavo gana geras bū-, 
rys menininkų ir šiaip svečių., 
žodžiu sakant, piknikas pavyį- 
ko visais atžvilgiais. "S*

Tolesnis Pirmosios apskri
ties veikimas, tai orui atvėsus 
manoma suruošti eilę paskai-^ 
tų. Nutarta pakviesti prelc** 
gentais F. Mockapetrį iš La 
Porte, Ind., L. Joniką, LMS 
Centro sekretorių, ir L. Pru-* 
seiką. Paskaitas manoma sud
rengti Rosel ande, Cicero,, 
Bridgeporte ir Brighton Parke., 
Tai bus paskaitos dėl supažin* 
dinimo lietuvių, kas yra me- 
nas-dailė ir jos kūryba. * •
Vienetų eiga

Liaudies Teatras bendrai su 
LMS 1-ma apskr. nusitarė per 
šį sęzoną perstatyti veikalą' 
“Klasta ir Meilė.” Veikalą 
sumokintl apsiėmė J. Stulgai- 
tis, ir aktorius jau yra surin-( 
kęs. Svetainė, kol kas, dar ne-' 
ra išnuomuota. Tas klausimas 
bus išspręstas sekančiam beji-' 
dram susirinkime.
LKM Choras

Vasaros metu LKM Choras* 
turėjo mokyklėlę. Mokytoja# 
C. Deffner mokino gaidų pa^ 
žinimo, balso lavinimo techni
kos ir tt. Kadangi Chicagosr 
Lietuvių Auditoriją išnuoma-' 
vo DP, tai joje pažangia-' 
siems žmonėms nebeliko vie-' 
tos. šiuo kartu LKM Choras'' 
laiko pamokas Marquette sve
tainėj,, 1^08 S. Western Ave.^ 
Choro pamokos įvyksta ket-. 
virtadienių. vakarais.

1948 metų rudenį Kupiškio miestelio 
gyventojus pradžiugino Lietuvos Liau
dies dainų ir šokių ansamblio kolektyvo 
pasirodymas.
, —-Kaip puiku! Kad aš galėčiau...—- 
jauna mergina Sofija Krasauskaitė, ne
galėjusi atitraukti žvilgsnio nuo scenoje 
atliekamų šokių, nuklydo svajonėmis 
ten, kur ji jaučia didelį patraukimą —
ansamblio kolektyvan.

Į mintis, kurios užplūdo Sofiją, atsaky
mą davė ansamblio kolektyvas, pasiūlęs

Choras rengiasi prie kon#* 
certo ir suvaidinimo trumpa': 
veikalo. .
'Aido Choras

Aido Choras pradėjo pamo
kas su nauja mokytoja, Mild-

• red Chapute-Keller, kuri pęi> 
metus yra buvusi Aido ir 
LKM chorų narė. Yra 
artistė ir dainininkė ir pianis?.' 
te. Veliju Mildred gero pasĮ- • 
sekimo.

Be to, Aido Choras yra pa$. 
sirengęs suvaidinti veikalą 
“Blinda.” Prie vaidinimo re-f 
žisoriaus J. Nedvaras, page!-- 
bės J. Misevičius. Choro dai
nas sumokins Mildred. Kellen 
Veikalas bus perstatytas So-1' 
kol svetainėje.
Ex-Mainierių Choras

Pradėjo pamokas su nauja 
mokytoja Anna Tilvikiene. 
Tilvikienė yra pažangi mote
riškė, yra buvus LKM Choro 
narė, lavinosi piano mu/zikoš, 
yra gera artistė ir solistė.

Taipgi Jr Ex-Mainierių Cho* K 
ras turėjo apleisti Lietuviu 
Auditoriją, šiuo kartu pamb-' 
kas laiko kiekvieno trečiadie
nio vakare C. Ukelo svetaine- 

I je,' ir rengiasi prie rudens Se
zono. ' '■ '

. > V v
Cicero Moterų Choras

Pradės pamokas Liuosybės 
svetainėje. Jo mokytoja yrą.f 
Daratėlė Juden. Moterys nori, 
kad į chorą įtraukti kuodadf' 
giausia moterų, nes tai yta 
vienintelis progresyvių motę-" 
rų choras ne tik, Cicero, bet 
visoje Amerikoje. Todėl ne. 
tik Cicero, bet ir Chicagos 
moterys privalėtų į chorą įsto
ti ir padėti jį išauklėti.
Kastancija Menkeliuniutė- JįA 
Campa

Ji man rašo laišką, kad la
bai yra išsiilgus savo settį”> 
draugų-draugių ir pažįstamų/, 
amerikiečių. Jinai Italijoje* 
neturi progos su lietuviais su-- 
sitikti. Taipgi jos draugas su 
reikalais iš Italijos atvyksta | 
New Yorką ir atveš Kaštane^- 
jos dovanų draugams.

Kastancija Menkeliuniutė 
yra solistė ir su dainų mar^.. 
rūtų yra aplankiusi daug 
su miestų. J. D. Bendokaitis^ /

jai stoti į ansamblį.
— Taip, jau dveji metai, kai aš esu 

šio kolektyvo narys, — sako Krasauskai
tė. 1

...Sofija dar buvo kūdikis, kai jos tė
vas — paprastas darbininkas, privers

(Tąsa 4-tam puslap.)

3 putl.-Laisre (Liberty)-šeštadien., Kugsėjo-Sept, 27> 1953

tas ieškoti darbo svetur, 1928 m. su nuo
skauda ir neviltimi širdyje išvyko į Lat
viją. Ten jis ir pasimirė... Jaunos mer
gaitės dienos buvo panašios viena į ki
tą: juodas vargo ir tamsos šešėlis sun
kiai prislėgdavo jos šviesias viltis, ne
gailestingai gniauždavo troškimą moky
tis. Tik 1940-aisiais metais, išsivadavus 
iš buožių ir fabrikantų jungo, nušvito ir 
Sofijos gyvenimas. Daugiatūkstantinė
se liaudies demonstracijoje neramiai 
plakančia širdimi, jaunatviška energija 
ji išgyveno bendrą darbo žmonių džiaug
smą. Sofija — komjaunuolė, ir ji stip
riai jaučia didingą naujo gyvenimo ver
žimąsi į priekį.
’ ...Atimta teisė mokytis, gyventi savo 
šalyje, kalėjimai, priverčiamojo darbo 
stovyklos, žvėriškas žmogaus paniekini
mas —štai ką atnešė komjaunuolei So
fijai pirmosios hitlerinės okupacijos die
nos. Dar ir šiandien Sofija prisimena 
niūrias okupacijos dienas, pavertusias 
jos gražų, gimstantį naują gyvenimą 
tamsia ir šalta naktimi... Tačiau nepa- 
.laužė fašistiniai budeliai komjaunuoliš
ko Sofijos tikėjimo tarybinės liaudies 
jėga, jos pergale! Ir tuomet, kai ją išve-. 
žė į Vokietiją, kai ten, hitlerininkų la
geriuose, nepakenčiamose gyvenimo ir 
darbo sąlygose reikėjo iškęsti žiaurius 
pasityčiojimus, panieką, jos širdyje dar 
tvirčiau degė neapykanta hitleriniams 
grobikams, meilė tėvynei. Nepalaužia
mai, drąsiai praėjo Sofija kančių ir pa-



Mičiurino raštai lietuviškai
Lietuvoje yra gan palan

kios sąlygos sodams veisti, 
ypač obelims auginti. Drėg
nas jūros klimatas su pa
lyginti nešalta žiema, kal
bingos ir molingos dirvos 
sudaro visas sąlygas sodi
ninkystei klestėti. Sodai 
paplitę Lietuvoje nuo senų 
laikų, o sodininkystė yra 
mėgiama gyventojų. Lietu
vą davė net keletą moksli
ninkų šioje srityje: Strumi
lą, Montvilą, Jančevskį, 
Hrebnickį. Lietuvoje atsi
rado vertingos’ nuosavos 
vaismedžių veislės, kaip 
obuoliai Pepinka, Rudens 
dryžėtas,' Lietuvos saldiniai, 
iš, kriaušių Sapieginė, Dūlė, 
iš vyšnių — garsioji Zagar- 
vyšnė ir kū Dar buržua
zijos valdymo laikais, ne
paisant griežtos užtvaros, 
Atdarytos tarp Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos, į Lietuvą 
visokiais aplinkiniais, keliais 
pateko ne tik didžiojo ru
sų pomologo Mičiurino vei
kalai, bet ir jo sukurtos 
naujos vaismedžių veisles. 
Mūsų respublikoje galima 
raišti mičiurininių veislių 
medžių daugiau kaip 20 me
tų amžiaus. Tačiau buržu
azijos valdymo laikais Mi
čiurino veikalai negalėjo 
Teikiamai išpopuliarėti. Tik 
tarybų valdžios metais Mi
čiurino skelbiamos idėjos 
pradėjo plačiai plisti. Da
bar drąsiai galime sakyti, 
kad Mičiurino vardas yra 
Lietuvoje ypatingai popu
liarus.
V . Mičiurino veikalų rinki
nio lietuviško vertimo mū- 
Sų visuomenė laukė jau se
niai, tad pasirodžiusią jo 
Tinklinių raštų knygą ten
ka tik sveikinti.
;; Skaitydamas biografinius 
^altinius, liečiančius Mičiu- 
yino gyvenimą, didžiąj nu
stembi įsisąmoninęs milži
nišką jo atliktą darbą 
nepaprastai sunkiomis gy- 
yenimo sąlygomis. “Per vi
gą mano ilgametę veiklą 
vaisinių augalų veislėms ge
dinti vidurinėje Rusijoje aš 
negaudavau už savo triūsą 
nei tūkstantinės algos, nei, 

juo labiau, kokios nors vals
tybinės pašalpos ar para
mos... Kelis kartus siun
čiau mūsų žemdirbystės de
partamentui prane Šimus, 
kuriuose stengiausi išaiš
kinti, kaip svarbu ir būtina 
pagerinti bei papildyti mū
sų vaisinių augalų asorti
mentus, išvedant savo vie
tines veisles..., bet iš tų 
pranešimų nieko neišėjo. 
Pagaliau, dabar jau ir vėlu, 
—metai praėjo ir jėgos iš
seko.” Šios kartumo pilnos 
Mičiurino eilutės parašytos 
1914 metais. Oficialių mok
slininkų paniekintas, jis pa
sišalina į savo medelyną ir 

I ten vienų vienas tęsia sa
vo mėgiamąjį darbą, o nak
tį užimtas korespondencija, 
kurios taip daug, kad atsa- i 

i kymai į laiškus nusitęsia ke
liais menesiais.

Ir štai 1917 metai! Ug
ningu viesulu praūžė spalio 
menesio įvykiai Rusijos že
mėje. Į negrįžtamą praei
tį pasinėrė geležiniai pan
čiai ,uždėti ant žmogus dar
bo ir proto. Išvaduotas iš 
šių pančių. Mičiurinas pa- 
jut$o antrą jaunatvę, nes 
Didžioji Spalio revoliucija 
iš pagrindų pakeitė jo gy- 

i vertimą. 1918 metais Žemės 
1 Ūkio Komisariatas paėmė 
| s.avo globon jo medelyną, o
1922 metais didysis Leni
nas, susidomėjęs jo darbais, 
pareikalavo pranešimo apie 
jo eksperimentinius darbus. 
Mičiuriną taip pat du kar
tus aplankė M. I. Kalininas.
1923 metais už eksponatus 
visos Rusijos žemės ūkio 
parodoje Mičiurinui buvo 
suteikta aukščiausia dova
na. ' 1925 metais, ryšium 
su 50 metų mokslinio dar
bo sukaktim, Mičiurinas bu
vo apdovanotas Darbo Rau
donosios Vėliavos ordinu.-
1929 metais iš spaudos išė
jo Mičiurino knyga “Pen
kių dešimtų metų darbo iš
davos.” 1932 metais Mi
čiurino gyvenamasis mies
tas Kozlovas buvo pavadin
tas Mičiurinsku. Čia vy
riausybės nutarimu įkurta 
Centrinė genetikos labora

gos dalis .(api^200 pusla
pių) paskirta Mičiurino 
veislių aprašymui ir, • kas 
svarbiausia, jų išvedimo 
procesui. Nesibaigiama ei
le seka obelų veislės, ir ten
ka stebėtis Mičiurino iš
tverme bei fantazija, ku
riant šias įvairias veisles.

Remiantis Mičiurino me
todais, nukeliama į šiaurę 
sodų riba, sodininkystė plin
ta Sibire, virsdama iš siau
ro mėgėjų darbo plačia liau
dies ūkių šaka.

Kaip mes matome iš Mi
čiurino veikalo, savo veiklos 
pradžioje jis nutarė kurti 
naujas veisles, manydamas, 
kad net šiltų kraštų auga
las gali pakeisti s.avo pri
gimtį, prisitaikyti šaltam 
klimatui. Bet jis greit su
prato savo klaidą ir, rem
damasis savo gausiais dar
bais, jis prieina išvadų, 
kad paprastas perkėlimas 
negali duoti naujų veislių.

Nagrinėdamas sudėtingus 
biologinius reiškinius, susi
jusius su hibridizacija, Mi- 
čiūrinas sudarė visai nau
jus metodus naujoms veis
lėms išvesti. Tie metodai 
nebuvo anksčiau žinomi nei 
biologijos mokslo srityje, 
nei selekcijos praktikoje. 
Jie smulkiai aprašomi re
cenzuojamoje knygoje.

Didi yra praktinė ir teorinė 
Mičiurino veikalu reikš
mė. Jis išplėtė geografinės 
sodininkystės ribas, jis pa
rodė, kaip galima perdirbti 
augalą, kaip galima refor
muoti jo prigimtį. Savo 
praktikoje jis rėmėsi pažan
giausiu ano laiko mokslu - 
darvinizmu, bet kartu jis 
padarė ir žymų įnašą į šį 
mokslą, jis padarė jį dina
mišką, kūrybinį. Tad ti
krai Mičiurinas turi būti 
laikomas tarybinio, kūrybi-t 
nio darvinizmo įkūrėju. Mi
čiurino darbai suduoda 
mirštamą smūgį reakci
nėms veismanistų - mende- 
listų - morganistų teori
joms."

Mičiurino veikalų pasiro
dymas lietuvių kalba yra 
įžymus. įvykis Tarybų Lie
tuvos gamtininkų, sodinin
kų gyvenime. Jis sudaro 
sąlygas dar labiau plisti

torija. Tyrimų institutas bu 
daugybe zonalinių stočių, 
aukštoji mokykla, techniku
mas, tarybiniai ūkiai-sodai 
su didžiausiais apsodintais 
plotais. VCIK’o1 nutarimu, 
Mičiurinas apdovanotas nu
sipelniusio mokslo darbuo
tojo titulu, o Mokslų aka
demija išrinko jį garbės na
riu.

1934 metais per 60 metų 
mokslo darbo sukaktuves 
Mičiurinas gavo iš Stalino 
sveikinimą:
“Draugui Mičiurinui 
Ivanui Vladimirovičiui.

Nuoširdžiai sveikinu Jus, 
Ivanai Vladimirovičiau, ry
šium su Jūsų šešiasdešimt
mečiu Jūsų vaisingo darbo 
didžiosios Tėvynės naudai.

Linkiu Jums sveikatos ir 
naujos sėkmės vaisininkys- 
tės reformos darbe.

1 Stipriai spaudžiu ranką
J. Stalinas”

Mičiurinui tai buvo aukš
čiausias atpildas už jo dar
bus.

Ką gi padarė mokslui ir 
praktikai Mičiurinas? Už 
ką jį taip gerbia Tarybų 
Sąjungos tautos? Į šį klau
simą atsako I. V. Mičiurino 
“Rinktiniai raštai,” dabar 
išėję lietuvių kalba.
, Mičiurinas sukūrė dau
giau kaip tris šimtus naujų 
augalų veislių, parengė me
todus naujoms augalų veis
lėms išvesti ir tuo padėjo 
pagrindus tarybiniam agro
biologijos mokslui. Jo dar
bai įgalina pakelti į naują, 
aukštesnį laipsnį visą moks
lą apie gyvojo pasaulio vys
tymąsi.

Mičiurinas ne tik gerin
davo esamąjį vaismedžių 
sortimentą. Ne! Jis kūrė 
šiaurės klimato sąlygose to
kius augalus, kurie šiaip 
galėjo augti tik šiltuose 
pietų kraštuose. Jis ųžauį- 
gino aukštos vertės vyšnių; 
kriaušių, obelų, slyvų veis
les, kurių anksčiau nebuvo 
ne tik šiaurinėse, bet ir vi
durinėse Rusijo's zonose. 
Šios jo sukurtos veislės 
sparčiai paplito ne tik Ru
sijoje, bet ir kituose kraš
tuose.

Žymi naujai išleistos kny

(Tąsa nuo 8 puslapio) , ' 

niekinimo kelią. Kupina pasiryžimo it 
džiaugsmo ji grįžo į gimtąją šalį.

...Valstybinio liaudies dainų ir šokių 
ansamblio veikla pažymėta didžiu įver
tinimu — stalinine premija. Sumaniai, 
kūrybiškai savo veikloje panaudodamas 
giliai idėjiško ir įvairaus liaudies meno 
savybes, ansamblio kolektyvas pasiekė 
didelius laimėjimus, plačiai skleisda
mas visoje tarybų šalyje lietuviškas 
liadies dainas, šokius, žaidimus, kelda
mas kultūrinį darbo liaudies lygį. Tary
bų Lietuvos miestai, miesteliai, toli
miausi kolūkinio kaimo kampeliai girdė
jo ansamblio choro dainas, matė šokėjų

New Britain, Conn.
Rugpiūčio 10 d. staiga mirė 

Andrius švirinas, gyvenęs 36 
Hartford Avė., jau sulaukęs 
66 metus amžiaus.

Jis užlaikė išsigėrimo užei
gą. Jam tas biznis sekėsi ne
blogai.

Kada seniau yra buvęs Lai
svės skaitytojas. Tuomet jis 
gerai sutikdavo su pažangie
čiais, paremdavo juos su atsi
lankymu į jų parengimus. Bet 
per kiek laiko jis buvo pasi
keitęs, labiau mėgdavo pasn 
didžiuoti.

Jo žmona irgi jau mirus. 
Sakoma, kad jo visas turtas 
siekiąs apie $25,000, bet ne
są testamento palikto, tai ne
žinia kas jo turtą paveldės.
Veikiausiai gerai trupinių ati-

mūsų respublikoje nemirš
tamoms Mičiurino idėjoms, 
kurios niekuomet Nenustos 
savo reikšmės ir visuomet 
duos vaisius tikra šio žo
džio prasme.

Knygos vertimas, apla
mai imant, yra geras.. Ta
čiau nomenklatūroje vertė
jas įneša kai kurių nepa
geidaujamų n a u j e n ybių. 
Keletas pavyzdžių: vyšnių 
rūšį Paunksminę jis vadina 
Lotine (nlait, vokiškai ji va
dinama Lotkirsche), Lietu
vos Lepinas kai kur jo va
dinamas “Glogerinė” (310 
psl.) — vardas visai neži
nomas. Ką vertėjas vadi
na “Morele” (95 psl.), sun
ku suprasti. Nepageidau
jamą naujenybę sudaro žo
dis “kinietė.” Šis naujai 
įvedamas žodis reiškia šly

teks advokatams, žmonės daro 
klaidą, kol sveiki, tvirti, kad 
nepasirūpina su testamentais.

Av.

Minersville, Pa.
Biskis žinių iš mūsų apylinkės

Drg. V. Rašmiųas susirgo 
ant akių, buvo pas daktarus, 
taipgi ir ligoninėje. Dabar na
mie gydosi daktaro priežiūro
je. Jo akys eina geryn. Linkiu 
draugui pasveikti, nes akys 
yra vyriausias žmogaus orga
nas. Labai yra didelis pavojus 
žmogui netekti regėjimo. Bet 
aš tikiu, kad viskas bus ge
rai.
Juozą Papeckį ištiko paraly

žius. Dabar guli ligoninėje. 
Neteko patirti, kaip jo sveika
ta. B<et tiek turiu pasakyti,

valapę obelį (Malus pruni- 
folia) — jau gana plačiai 
pas mus žinomą laukinės 
obels rūšį, žodis “juodsly- 
vė” irgi mūsų pomologinė
je nomenklatūroje nežino
mas, o vartojimas “vengri
nė.” šiaip knyga išleista 
gražiai, turi daugybę ilius
tracijų, tarp kurių keletas 
spalvotų, ir malonu paimti 
ją į rankas.

Reikia palinkėti, kad ši 
vertinga knyga paplistų 
kuo plačiau mūsų respu
blikoje, padėdama sklisti 
didžiosioms Mičiurino idė
joms.

ti. Mičiurinas. Rinktiniai 
raštai. Vertė agr. J. Jony
nas ir A. Žukas. Išleido 
Valstybinė politinės ir mok- 

Islinės literatūros leidykla.)

SAVIVEIKLININKES kelias 
atliekamus šokius, gėrėjosi turiningais, 
meniškais montažais. Leningradas, Ta
linas, Ryga — šiuo maršrutu neseniai 
keliavo ansamblio kolektyvas, visur ra
dęs karštą pritarimą,’ šiltas žiūrovų sim
patijas. Krasauskaitė džiaugsmingai 
prisimena šias keliones, kurių kiekviena 
suteikia dar daugiau pasiryžimo ir 
gijos kūrybiniame darbe. V

Artėja dekada Maskvoje. Ansamffio 
patalpose šiandien didžiausias sujudi
mas. Visi neramiai laukia šventės Ma
skvoje. Ansamblio artistai, kaip ir Kra
sauskaitė, atėjo iš liaudies. Jų daina ir 
šokiai — tai gyvas ir sveikas liaudies 
menas. Liaudis myli meną.

T. B.

kad jj paralyžius ištiko jau 
antru kartu. Gaila žmogaus. 
Buvo linksmo būdo vaikinas— 
dar nevedęs.

Rugsėjo 16 d. tapo užmuš
tas privatiškose mainose J. 
Venz, J. ir M. Sudeliauskų 
dukters Alenos vyras. Paliko 
nuliūdime žmoną su sūnumi ir 
tėvus. Didelė mūsų užuojauta 
visai šeimai. V. R.

Anekdotai
Jis dar nežino ™ 

Reporteris nuvažiavo Į] 
tūlą šimtametį senuką J| 
siteirauti, kaip jis gyvenoj 

“Kas gi jums daugiausiai 
pagelbėjo tokio ilgo am-- 
žiaus pasiekti?” klausia re
porteris.

“Aš dar ir pats, kol kas 
to nežinau,” atsakė senis.
“Mat, jau- kelios patentuotų 
gyduolių ir vadinamo natū
raliu maisto kompanijos su 
ipanim derasi ir tik kai ga
lutinai paaiškės, kuri bran
giausiai užmokės, tuomet ir 
paskelbsiu, būk tie ir tie 
produktai mūn amžių pra
tęsė.”

• 
Pavojingas šofcds

Aplankęs ligoninėje, sava , 
draugą Kazį, Jurgis pasl-i 
koja: “Man ir tikėt nešino-1 
rėjo, kai išgirdau, jog tu 
ligoninėje. Juk dar tik va
kar vakarą mačiau tave su 
tokia gražia blondine šo
kant.”

Kazys (sudejavęs): “Tai
gi, mano moteris irgi tenai 
mane pamatė.”

Surankiojo Žemaitis
• ■

J.V..

<<<

ugpiucio 4-7 dienomis, bnemy liotelyj, ne iron, ivncn.-, delegatų ir svečių paveikslas, tačiau, paveiatsias liepimas, nes geios u a ties 
dalyvių fotografo aparatas neaprepe
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MONTREAL, CANADA Montello, Mass. Hartford, Conn
Protestuojama prieš 
fėro pakėlimą

Kaip žinia, Montrealo Tran- 
gportacijos Komisija nutarė 
pakelti važiuotos fėrą, tai 
yra, gatvekarių ir autobusų 
įAainas. Pradedant su rugsėjo 

montrealiečiai jau turi 
pilnai 10 c. už vieną 

(lig šiolei buvo 3 tikie- 
25 c.).

zti kietą 
tai už

Dėl kainos pakėlimo susi
darė didelė banga protestų. 
Protestuoja unijos, šiaip įvai
rios organizacijos ir ne maža 
dalis miesto tarybos narių.

- Buvo sušaukta ir masinis pro
testo mitingas, rugsėjo 15 d., 
St. James Marketo salėje. 
Tarp kitko, miesto tarybos

• narys, kuris daugiausiai įdė
jo iniciatyvos ir mitingo su
šaukimui, Charles Lafontaine, 
davė ir pasiūlymą, kaip visi 
važiuotojai masiniai gali už
protestuoti prieš, kainos pa
kėlimą, būtent: Kad visi va
žiuotojai įlipdami į gatvekari 
ar autobusus, mokėtų konduk
toriui su $2 bila. Jis sako, ap
skaičiuota, kad kiekvienas 
konduktorius perleidžia apie 
l.OGft. “Tuomet”, jis tęsė, 
“konduktorius turės turėti 
dte\ grąžos 3,000 kvoterių, 
2^/00 penktukų ir 5,000 vari
nių centų, neskaitant to, kad 
dar jis bus priverstas turėti 
apie $1,000 dolerių, bilų”. Jei 
tą padarytų važiuotojai ir pri
verstų konduktorius tiek grą
žos turėti, tai “jam 
sunkvežimio viską 
ir bent keturių 
apsaugos.”

Miesto tarybos 
nutarusi apeliuoti

, nos pakėlimą. Tuo tarpu sie
kiama pakėlimą kainos ant 
fėro atidėti iki apeliacija bus 
išklausyta. Ar Komisija skai
tysis su miesto pageidavimu, 
šiuos žodžius rašant dar 
žinoma.^,

* —o— 
Tuojau bus naudojami 
aųito pastatymo myteriai

Ateinančią žiemą gal
čia įvesta išbandymui auto
mobilių pastatymo sučekiavi- 
mui myteriai (parking me
ters). Tokią nuomonę susida
rė miesto tarybos važiuotos 
ir automobilių pastatymo ko
mitetas. Jie, sako išstudijavo 
apie 60 šio kontinento miestų 
praktikavimą ir atrado, kad 
yra patogus ir naudingas daik
tas turėti pastatymo vietoj my-- 
terius.

Komitetas dabar tariasi su 
policija ir miesto planavimo 
departments Jeigu šie pritars, 
tai darbas tuojau bus pradė
tas. Jei pasirodys, kad myte- 
rių stulpai žiemą perdaug ne
kliudys sniego nuvežimui, tai 
be (įvesta masiniai myteriai' 
ir tas už automobilių pastaty- 
rrujį manoma, miestui daug 
suteiks pajamų.

teismus, bet lig šiol nieko ne
darė.

Vargiai ko galima tikėtis ir 
iš Duplessio. Juk jo paties į- 
sakymu policija tada žiauriai 
daužė streikuojančiu mainie- 
rių galvas. Jo policijos agen
tai ir dabar visur ir kiekvie
nam streike deda pastangas, 
kad sulaužyti streikus. Ar ga
li Duplessis dabar ką padėti 
nukentėjusiems ir kankina
miems mainieriams.
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Svečiuose USA

o da-Buvusi montrealiete, 
bar gyvenanti New Glasgow, 
ūkyje, Antanina Milevičienė 
trims savaitėms paviešėti pas 

Įbrolius New Yorke buvo nu
važiavusi. Jos broliai, kaip ži
nia, irgi buvę montrealiečiai 
būtent, Valius, Pranas ir Al
fonsas Bunkai.

Paviešėjusi pas brolius, ap
lankius įdomesnes didžiojo 
New Yorko vietas, bei lietuvių 

‘ centrus, Antanina puikiai pa
tenkinta kelione, grįžo namo 
vėl prie savo kasdieninio dar
bo.
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šiomis dienomis susirgo Al
bertas Šileris. Neteko patirti, 
kokia liga serga. J.— .

Worcester, Mass.
reikėtų 

nusivežti 
policininkų

valdyba yra 
prieš kai-

nėra

bus

Unijos siekiasi Duplesio žygių

Kanados Katalikų Darbi
ninkų Konfederacija, į kurią 
afilijavusios visos katalikų sin
dikatų" unijds Kvebeko pro- 
vincijojb, pereitą savaitę at
laikė savo 31-mą rrtetinę kon
venciją Shawinigan Falls 
mieste. Dalyvavo virš 400 de
legatų. Tarp kitko, konvenci
ja vienbalsiai nutarė kreiptis 
prie provincijos premjero, 
Maurice Duplessis, kad šis 
pats tiesioginiai imtųsi' žygių 
išaiškinimui kritiškos padė
ties sąryšyj su asbesto mainie- 
rių didžiuoju streiku 1949 m.1

Pasirodo, kad didelis skai
čius kaltinimų teismu prieš 
mainierius dar ir dabar veda
ma. Kitais žodžiais sakant, 
buvusieji, sti eikieriai, kurie ta- I t •da drjso streikuoti prieš ame
rikonišką asbesto' kompaniją, 
dar vis—net ir po trijų metų 

į —terorizuojami. Unijos sako, 
. kad provincialis darbo minis- 

Antonio Barrette ir teis- 
FfljMpčio atstovas Antoine Ri- 

vr.rB yra keliais atvejais pasi- 
t žadėję ištirti dalykus ir susta
bdyti mainierių tąsymą po

i

t

Rugsėjo 14 d. įvyko Nau
josios Anglijos Moterų Sąryšio 
piknikas Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, Montelloje. Diena 
pasitaikė nelabai 
buvo vėsus, 
kos suvažiavo gražus būrelis. 
Draugės ir draugai žavėjosi, ram ūpe, tai 
žiūrėdami į moterų rankų sklandžiai, armoningai. Vedė- 
darbo paroda, į mezginių ir 
išsiuvinėjimo gražius darbus. 
Taipgi piknike buvo stalas su 
namie gamintais valgiais. Se
kamos draugės prisidėjo su 
pinigais arba valgiais:

Montellietės, kurios aukojo 
po dolerį: P. Mickevičienė, K. 
Kalvelienė ir M. Markevičie
nė. O sekamos aukojo maistu; 
M. Gutauskienė aukojo 1 gal. 
pieno ir pyragą; M. BenevK 
čienė — pyragą; O. Klimienė 
—keiką.

Cambridge Moterų Klubas 
aukojo “basket”, už kurį pa
daryta $34.

Sekamos draugės bostonie- 
tės aukojo po dolerį: U. Kavo- 
liūnienė, B. Čiuberkienė ir A. 
Griukaitjenė. Valgiais auko
jo: LLD Moterų antras skyr. 
— varškės ir pyragą; M. Mas- 
teikienė — du pyragus.

Norwoodietės draugės auko
jo sekamai-: $2 S. Bu-drevičie- 
nė ir M. Trakimavičienė. Val
giais: N. Grybienė — keiką ir 
J. Krupienienė — 4 tuz. kiau
šinių.

Komisija draugėms 
širdingą ačiū, visoms, 
tik prisidėjo prie 
šio

Vakaras su choriečiais

Neperseniai užsukus į Lai
svės Choro buveinę ir dainų

labai gera, oras pamokas, teko susitikti su 
bet vistiek publi- jaunesnės ir senesnės kartos

žmonėmis. Visi jie buvo ge- 
ir pamokos ėjo

ja Wilma Hollis jiems teikė 
pagyrimus, kad nuosekliai 
mokėsi dainuoti.

Tarpe skambančių dainų— 
dainelių, pasigirdo “Happy 
Birthday” daina, o tai būta d. 
B'. Mulerankos, choriecio, gim- 
tadieiiio.

Prieš apleisiant Choro pa
mokas, d. B. Muleranka nusi
skundė, jog jo sveikata esanti 
pašlijusi, tuojau be atidėlioji
mo turėsiąs eiti ligoninėn, ir 
jei kokios,' pasiduoti operaci
jai. Linkėtina Mulerankai at
gauti sveikatingumą ir vėl dai
nuoti ir. darbuotis visame ka
me.

lūs, suolus ir kitus reikalingus 
daiktus. Organizatorius gel
bėjo, gavo muzikantus ir ra
šė į spaudą ir pagelbėjo gauti 
karus nuvažiuoti išvažiavi
mam
j Draugas Daubaras aukavo 
vyno butelį, o Belūnas suve
žė maistą. Už tai visiems dar
buotojams, aukotojams ir 
kuom nors prisidėjusiems ta
riu širdingiausią ačiū!

Svečių turėjom nemažai. 
Draugai M. Prakevičius, Gare
liai, Vasiliauskai, Genaičiai,

Waterbury, Conn
Prašome visų įsitėmyti, 

kad
Sekmadienį

Spalio 12 October
Waterburyje yra rengiami pie-1 
tūs. Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės. Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir’ 

išgirsti jdomių prakalbų, j

Prežgentas su draugais; Onu
tė Demskienė su savo draugė
mis, Butkai, Poc/evičius ir 
daugelis kitų, kurių vardų ne
suspėjau sužinoti ir pasižymė
ti. Visi suminėti ir nesuminėti 
nemažai prisidėjo prie sėk
mingumo šio išvažiavimo, šis 
gražus ir< skaitlingas išvažiavi
mas liks kaipo graži atmintis 
buvusiems išvažiavime.

LLD Narys

Įvairūs išsireiškimai
Apie meilę. — Meilę daž

niausiai įgyja tie, kurie ma
žiausiai jos jėško. * .

Goethe

Abejonė. — Niekam neti
kėk ir visur - visuomet at
sargiai elkis.

Lotynų patarle
Surankiojo žemaitis

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai modemiškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110 '

Mirimai tarpe senosios 
kartos didėja

zRugs. 13 d. staiga mirė Jur
gis Endzalaitis, sulaukęs 72 
m. amžiaus. Ryto anksti velio
nis atsikėlė ir rengėsi važiuoti 
žuvauti. Viską susidėjo į ma
šiną ir jau ruošėsi lipti, *bet 
staiga sudribo ir už penkių 
minučių mirė.

Jurgis Endzalaitis išgyveno i 
Amerikoje 50 metų. Paėjo iš 
Kauno rėdybos^ Į šią šalį atva
žiavęs apsistojo Philadelphia, 
Pa. Vėliau persikėlė į Wor
cester!. i • ■

Velionis buvo vedęs du k ar-1 
tu, bet vedybinis gyvenimas 
jam nesisekė: su abiem žmo
nomis turėjo persiskirti. Su 
pirmąja -žmona velionis turė
jo dukterį, bet jau ilgas lai
kas nežinojo, kur 'ji randasi. 
Turėjo seserį, kuri gyveno 
Philadelphijoje, bet jau miru
si. Tad Jurgis buvo visų ap
leistas.

Gyveno ir mirė Jurgis pas', 
Jaskevičius, todėl ir jo laido
tuvėmis jiems prisiėjo rūpintis. 
Velionis tapo palaidotas rugs. 
15 d. iš Kovaliaus koplyčios.

Be jokių religinių apeigų 
koplyčioje sr ant kapų trum
pas prakalbas pasakė Stalių-, 
nionis.

Velionis buvo linksmo būdo 
žmogus, su visais draugiškai 
sugyveno. Gyvas būdamas vi
suomet lankė progresyvių pa
rengimus. Nors darbo dienoje 
laidotuvės įvyko, bet gražus 
būrys jo pažįstamų palydėjo 
į Vilties kapus.
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taria 
kurios 

padarymo 
pikniko pasekmingu.

K. Čereškiene

Chicago, 111
Žmonės pritaria menininkams

* *

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
Spaičio darže įvyko Chicagos 

' progresyvių lietuvių meninin
kų piknikas. Piknike tvarką 

~ i vedė LMS 1-mos Apskrities ir 
| Liaudies Teatro veikėjai.

Nors i
nebuvo per

Waterburyje LDS atsibuvu
siuose pietuose rinktos aukos 
dėl gero, tikslo, bet per neap
sižiūrėjimą, nepažymėta O. 
Giraitienės vardas. Ji davė 
$1. V. ir S. atsiprašo jos už 
šią klaidą, ir dėkui už auką.
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Yra sakoma, jog ranka 

ranką mazgoja, kad abi būtų 
baltos, taip yra ir su draugi
jų gyvenimu. Ten, kur visos 
draugijos sutartinai subendri
na veikimą — parengimus, vi
sos apturi gražias pasekmes. 
Kyla mintis ir pas kai kuriuos 
choriečius, kad pas juos bent 
jau parengimus reikėtų išban
dyt rengti bendrai su broliško
mis draugijomis, kaip su Mo
terų Klubu, LDS, LLD ir kito
mis. Užgirtinas toksai mintiji
mas, visi būtų įtraukti į vei
kimą, visos draugijos- geriau 
galėtų gyvuoti ir pačiam cho
rui išeitų ant sveikatos, Taip, 

popiknikas per laikrašti kaiP su tomis rankomis, 
daug' garsintas, nusiplovimo liekasi baltos, šva- 

kaip pas mus yra įprasta, betp’ios. .

Rugs. 15 d. mirė Agota 
Kriaučiūnaitė-Ėobinienė, išgy
venus Worcesteryje 41 metus. ’ 
Paliko vyrą Antaną, dukterį 
ir tris sūnus, sęserį Worceste- 1 
ryje ir brolį Antąną Kraučiū-- 
na Vokietijoje. Tapo palaido-, 
ta su bažnytinėmis apeigomis 
Notre Dame kapuose.
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Staiga mirties tapo par

blokštas dar jaunas advokatas | 
Kazimieras Tamulionis, vos 
sulaukęs 49 m. amžiaus. Dar 
dieną anksčiau ryte buvo teis
me. Vakare susirgo, tapo nu
vežtas į šv. Vincento ligoninę 
ir ten mirė ant rytojaus.
Velionis buvo gimęs Nashua, 

N. H. Paliko savo tėvus ir 
žmoną, Angelą Jokubauskalte, 
du sūnus, keturius brolius ir 
seserį. Tapo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis Notre 
Dame kapuose. ’ ■

Kadangi velionis praktikavo 
savo" profesijoje apie 25 me
tus ir priklav.se prie vietos 
lietuviškų organizacijų, tai ii

žmonių suvažiavo pilriutėliš 
daržas. Daug buvo scenos me
no veikėjų,1 tačiau daugumą 
publikos sudarė nieko bendro 
neturį su scenos menu. Ir kiek 
teko su jais pasikalbėti, tai: 
daugumas buvo atvažiavę .į 
pikniką, kad paremti, meninin
kus, kad įvertina jų triūsą vi
suomenės labui.

\ Nežinau kokios materialės 
pasekmės buvo iš pikniko, bet 
jos turėjo būti, geros, nes ,pu
blika nesįskūpėjo, o vaišinosi' 
ir linksminosi. Tačiau iš' mo
ralinio taškaregio piknikas nu
sisekęs. Galima tik džiaugtis, 
kad žmonės taip gausiai atsi
lankė pritardami 
kams.

Aš manau, kad 
menininkams duos 
ir stengtis, nes 
♦Tvatyti, kad Chicagos pažan
giajai .liaudžiai .menininkų 
tikslai taip artimi, kaip savi.- 
Kitaip ir negali būti. Kai pa
mąstai, ištikrųjų, ką męs turė
tumėm ir koks būtų mūsų vei
kimas, jeigu nėturetūmj^n. 
triūsiančių teatrM menininkų?

Ateinančiam sezone -numą- d 
tomą turėsim: progos pamatytų 
“Blindf’, “Klasta- ir Meilė” 
veikalus, o jų bus ir daugiau. 
Reiškia per žiemą nereikš snu- 
duriuoti namie. O.už tai tik 
dėka ;tiems, kurie stengiasi 
mums perstatyti scenoje vei
kalus, kurie liuosalaikį pžG 
švenčia mokinddJmiesi suvai
dinti, parodyti mums kas yra 
gyvenimas ir žmonės.

Todėl no tik menininkų pik
nike buvo gražu, kad tuos mū
sų nenuilstančius meno veikė
jus pažangioji Chicagos lietu
vių liaudis atsiminė atsilan
kydama gausiai, bet smagu, 
kad* jiems pritaria ir įvertina 
jų darbus.

Taigi. Menininkai ir meni
ninkės sukruskite! žmonės su 
jumis! J. Žaliukas

menini n-

piknikas 
ūpo dirbti 

aiškiai buvo
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Nugirsta, kad renka po ge

rą skaičių delegatų į LLD 3- 
čids Apskrities metinę konfe
renciją. Moterų Klubas išrin
kęs tris, ir kitos žada vykti 
šiaip svečiais. LLD kuopa, sa
koma, neatsiliksianti. Tai la
bai gražu, kad rūpestingai pa- 
siruošiama dalyvauti konfe
rencijoje.

Draugiją iPrietelis

Detroit Mich.

5 pusL-Lahve (Liberty)-Seštądiėn., Rugsejo-Sept. 27, 1952

dau£ jo pažįstamų susirinko 
atiduoti jam paskutinį patar
navimą. Jaunas Senis.

Iš
bendro išvažiavimo

. Rugsėjo 7 d. draugų Panir
ki! f ar moję įvyko tikrai ge
ras LLD 188-tos ir LDS 86-tos 
kuopų išvažiavimas, kur abie
jų kuopų nariai ir jų draugai 
draugiškai vaišinosi ir prie 
geros muzikos gerai pasišoko. 
Kita, linksmų dainų nestoka- 
vo, tai atsilankiusieji nega
lėjo atsigėrėti ir atsigrožėti.
Pirmiausiai castsidiečiai pui

kiai dainavo, ■;•*>> kai prie jų 
I prisidėjo Onutė Demskienė su 
savo draugėmis iš West Side, 
tuomet susidarė;tikras ir har
moningas chorais ir .buvo ko 
pasiklausyti.: P i; :

. -Iš sykio nebuvo •' suvažiavę 
daug, bet apie 4-tą ir 5-tą va
landą tai pribuvo gana daug. 
Gerai, kad mūsų rengėjai bu
vo prisirengę, bet gerokai tu
rėjo suktis su patarnavimais, 
šeimininkės N. Ėelūnienė, Mi- 
trikiefiė, Varaneckienė, Vid- 
rinskiene darbavosi gražiau-' 
šiai. Alekas Budginas prie tb 
kietų turėjo gerokai skubėti, 
o Steponkevičius ir Putrienė 
prie gėrimų, pastaroji greit 
svečiams ir viešnioms patarna
vo. Draugei • Putriėnei sekasi 
ir rodos nelengvas darbas, 
kad ji vieną padaro už tris- 
keturis darbininkus, 
bėtihas jos gyvumas.

Draugas Alfonsas vienas 
iš pramogų komisijos su J. ;

I Laimikiu suvežė gėrimus, sta-

LLD ir LDS kuopų

Tai ste

KVIEČIAME Į KONTESTĄ
Su Pirma Diena Spalio Prasideda Kontestas 

Gavimui Laisvei Naujy Skaitytoju .

Kviečiame stoti į kontestą buvusius vajininkus ir 
laukiame naujų vajininkų. Prašome tuojau pra
nešti Laisvės administracijai, kad stojate į kon

testą, o ji aprūpins jus vajaus medžiaga.

Kontestas Prasidės Su 1-ma Diena Spalio-Oct 
Ir Tęsis Iki Gruodžio-Dec. 31-mos d., 1952

Visi ir visur apšvietę branginanti žmones privalo rūpintis kaip nors ir kuo 
nors prisidėti prie vajaus gavimui Laisvei naujų skaitytojų. Šis vajus turi 

sukelti tinkama budžetą užtikrinimui dienraščio gyvavimo 1953 m.

Kontestantam Paskirtos Pinigines Dovanos

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš tų dovanų

Laisvės prenumerata metams $7.00, ' pusei metų $3.75.
Queens County $8.00 metams, $4.00 pusei metų
Kanadoje $8.00 metams ir $4.00 pusei metų.
Europoj ir kitur užsieniuose $9.00 metams ir $5.00 pusei metų.

Prašome įsitėmyti, kad sii 1-nia diena sausio, 1953 metų, 
Laisvės prenumerata bus pakelta vienu doleriu.

Kurie užsimokėsite prieš naujus metus už prenumeratą arba 
naujai užsisakysite Laisvę prieš naujus metus, sutaupysite $1. 
Tad atsinaujinkite ar naujai užsisakykite Laisvę laike vajaus.

Labai prašome nesiuėlinti stoti į kontestą. Administracijai labai 
svarbu žinoti kontestantus iš pat pradžios vajaus

Vajaus reikalu prašome kreiptis šiuo antrašu:

LAISVE
110 12 Atlantic A ve.,i Richmond Hill 19, N. Y

« J

priklav.se


TARP LIETUVIŲ
Aido Choras prašo visus sa

vo buvusius narius, prietelius 
ir bendrai visus smagių pra
mogų mėgėjus praleisti su 
jais popietį (ir vakarą) spa
lių 5-tą, Liberty Auditorijoje. 
Ten bus tokia programa, ku
rioje visi ne vien tiktai mielai 
klausysis dainų, bet ir d a i-
nuos.

moterų susitarė (irBūrys
jau įsigijo bilietus) spalių 4- 
tos popietį nueiti į New Yor- 
ką pasveikinti dvi žymiausių
jų vadovių darbuotės taikai, 
daktarę Clementiną Paolonc 
ir. Halois Moorhead Robinson.

(Einančiosios pageidauja 
dAr daugiau moterų. Ir apsi
džiaugtų. jeign atsirastų ir vy
rų, kurie įvertiną darbą tai
kai, norėtų nueiti sykiu. Prašo 
tam iš anksto* * pasižadėti ir 
bilietą įsigyti pas saviškes.

ž. R.

Jo-

URBONAS PASIDUOS 
OPERACIJAI

C Gydytojų patariamas,
. nas Urbonas išeina į ligoninę

Rugsėjo 27-tą, operacijai. Apie 
jo padėtį ir sąlygas jį lankyti 
bus pranešta vėliau.

Filmy festivalis bus 
per tris dienas

LLD 2-ji Apskritis šaukia 
metinę konferenciją

Profesorius atsisakė darbo, 
bet neužgyre ragangaudystes

I

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2-sios Apskrities Komi
tetas išsiuntinėjo kuopoms Di
džiajame New Yorke ir arti
muosiuose New Jersey mies
tuose kvietimus. Juose rašo: 
Gerbiami Draugai:

ALDLD 2-ros Apskrities 
metinė konferencija įvyks se
kmadienį, 26. d. spalio (Oct.), 
1952, Liberty 
110-06 Atlantic 
mond Hill, N. Y. 
valandą ryto.

Išrinkite .pilną 
gatų. Delegatai 
nas nuo kuopos
kiekvienų penkių kuopos na
rių. Išrinktieji delegatai pri
valo dalyvauti konferencijoje.

Jeigu kuopa nesuspėtų turė-

Auditoriume, 
Avė., Pvich- 
Pradžia —10

skaičių1 dele- 
renkasi vie- 

ir vienas nuo

ti savo susirinkimo pirm kon
ferencijos, tai kuopos valdyba 
privalo paskirti reikalingą 
skaičių delegatų ir pasiųsti 
juos konferencijom

Kuopos' valdyba taipgi turi 
pasirūpinti priduoti konferen- 
ci.jon vykstantiems delegatams 
duokles pasimokėjimui į aps
kritį — 5 centai nuo kiekvie
no kuopos nario.

Jeigu kuopa turi naujų su
manymų dėl mūs organizaci
jos naudos, delegatai privalo 
pateikti konferencijai.

Pageidautina, kad delega
tai pribūtų konferencijon pa
skirtu laiku.

Draugiškai, ALDLD 2-ros
Apskrities Komitetas

Profesorius Frederic Ewen 
atėjo į McCarrano Komiteto 
posėdį praėjusį trečiadienį ne
šinas parodymu, jog jis įteikė 
atsistatydinimo iš pareigų do
kumentą Brooklyno Kolegijai, 
kur jis dėstė literatūrą. Broo
klyno Kolegijoje -profesorius 
Ewen buvo ištarnavęs 30 me
tu, v

Profesorius spaudos atsto
vams pareiškė, jog jo pasi
traukimas iš pareigų
laisvas. Kad jis leidimo atsi
statydinti iš pareigų kolegijo
je prašė žinodamas, jog at
sisakymas patenkinti to komi
teto klausimus jam kainuos 
jo darbas.

Kuomet Ewen buvo pašau
ktas tardytojams liudyti ir 
buvo paklaustas, ar jis bent 
kada buvo komunistu, profe
sorius atsakė :

nėra

Advokatai nuginčija 
“kriminalybes”

i Rengiami pasitikimai 
į išteisintų vadu

Apsidžiaugę laimėjimu iš-

Penktadienį, spalių (Oct.) 
3-čią; dieną, 8-tą valandą va
karo' bus rodoma opera “Bar
ber of Seville,” “Paparčio 
žiedas”, ir “Botanic Garden”. 
Šeštadienį - spalių 4-tą dieną, 
8 vai. vakaro bus rodoma 
“Young Mr. Lincoln” ir “Ku
protas Oželis”. O sekmadienį, 
spalių 5-tą dieną, 2:30 po pie
tų, bds rodoma ‘'‘History of 
Franklin D. Roosevelt” ir ‘‘Bi
rutė.”

Šitą filmų festivalį rengia 
LDS 46-ta kuopa ir filminin- 
kas Jurgis Klimas, šių filmiĮ 
rodyrpas įvyks Liberty Audi
torijoje,. 110-06 Atlantic Avė., 
ftichfhond Hill, N. Y.
' šiais metais filmininkui Jur
giui ^Klimyi sukanka 20 metų1 
kai'^s darbuojasi ’filmų rody
mo ir .filmavimo darbe. Taigi, 
šia proga jis ir parinko labai 
gražias filmas ir jas rodys at- 
žymSjimui 20 metų jo darbuo
tės.

Gerbiamieji lietuviai, visi ir 
visos esate kviečiami pamaty
ti šias filmas. “Barber of Se
ville’.’ yra viena iš gražiausių 
operų filmoje. O Lincolno ir 
Roosęyelto . filmos yra istoriš* 
kos, : pamokinančios. Taigi, 
'bus. į ka pažiūrėti ir pasimo
kinti.

Širdingai visus ir visas kvie
čia, Rengimo Komisija.

Tos tariamosios moterų 
puldinėjimo kriminalybių ban- teisinimo dviem iš 15-kos, tei- 
gos New Yorko mieste šiuo 
tarpu ar bent kada nebuvo ir 
dabar nėra. Taip’ pareiškė 
žymus advokatas ir advokatų 
organizacijai patarėjas Ro
bert Danu,. ■ H

Daru savo raporte sakė, kad 
galima daleisti, jog vykdomo
sios kriminalybės dabar daž
nai įvykdomos drąsiau, lig 
šiol neįprastais būdais, tačiau 
nėra staigaus kriminalybių 
padaugėjimo (ertme wave).

siamųjų darbininkų vadų ko- 1 
munistų, tų sričių gyventojai 
subruzdo rengti laimėjimo po- 
buvius-mitingus. Neskaitant, 
mažesniųjų, kuriuos rengia Į 

[kaimynai, bendradarbiai, gi
minės, draugai, mieste jau pa
skelbti du :

30
gy-
iš-

New York o ‘ miestą ir sritį 
Washington!) valdžia paskaitė 
p a g e r ė jusiu darbų sritimi, 
Tas prašalina miestą iš sąrašo 
tų, kuriems būtina skirti •mili- 
tariniuš dkrbus.

.Gersonui pasitikti brookly- 
niečiai rengia rugsėjo 30-tos 
vakarą, 8 vai., Apel’ion Hali, 
8U) Kings Highway. .Ten, 

j greta jo “'paties, kalbės jEliza- 
I both Gurley Flynn ir Pettis 
Perry, kurie yra teisiami ii' 
sykiu patys sa.u advokatais. »

Antrasis, abiem pasveikinti 
ir paspartinti gynimą likusių 
teisiamųjų, jų apgynimų besi
rūpinančioji organizacija ren- 

I gia masinį mitingą spalių 6-tą, 
1st.- Nicholas. Arenoje, 69 W. 
66th St., New Yorke.

“Buvau mokytoju per 
metų. Atidaviau visą savo 
venimą mokyklų sistemai, 
sudirbau sau mokytojo vardą, 
kuris yra žinomas visame ( 
mieste. Vienu švenčiausiųjų j 
dalykų mene, literatūroje ir 
kultūroje yra teisė reikšt tavo 
mintis ir jas pasilaikyti pri- 
vatiškai. Aš negaliu nutylėti 
jokio Įsibriovimo Į ta teisę.”

. McCarrano komisijos pir
mininkas Homer Ferguson, 
Michigano reakcininkas, sakė 
to negalįs priimti atsakymu į 
savo klausimą. Tuomet Ewen 
atsakė, 'jog jis kitaip neatsa
kys to klausimo, nes einant 
konstitucijos Penktąją Patai
sa (5 th Amendment) jis turi 
teisę' neatsakyti to, kas galė
tų. ’būti panaudota prieš jį

Kiti teises 
mokytojai

Drąsiu

ginti pasiryžę

j i‘.Buvęs praėjusią savaitę ap
vogtas New Yorke montrea- 
lietis. daktaras Edwards gavęs 
atgal savo svarbius dokumen
tus. Jbos atsiuntę spaudoje

• buvVsiu paduotu jo giminės 
adresu, pas kurį daktaras sve- 
fiuojasi.

m-'

Gregory Peck7 žvaigž- 
džiuoja filmoje “The 
Snows of Kilimanjaro,” 
rodomoje Rivoli Teatre, 
Broadway ir 49th St., 

New York.

Žaisdama pakaruoklius 
mergytė pasikorė

Florence Conti, Valley Stre
am gyventojų dukrytė, 6 me
tų, atrasta kabant kieme 
užnerta virve ant 
stangos atgaivinti 
džios.

• su 
kaklo. Pa

buvo bergž-

kieme suMergaitė žaidė 
mažesniaja savo sesute. Spėja
ma, kad jinai norėjo mažajai 
pademonstruoti . kur nors, 
gal filmose, matytą pasikori-' 
mą, kokiuose, viskas baigiasi 
laimingai. Menama, kad ji
kilpą užsinėrė ant kaklo užsi
lipusi ant kėdės, o paskiau 
kėdę paspyrė ir taip tapo už
smaugta. .

RODOMA ■"...
šauni Muzikinė Filmą

1 DABA FC 
Puikiu Technicolor

“SOMEBODY LOVES ME’’
žvaigždžiuoja 

BETTY HUTTON ★ RALPH MEEKER
Didžiojoj Roxy Scenoj 

MARY SMALL ★ AL BERNIE 
ir Įspūdingi Vaidinimai ant Ledo su Arnold Shoda

ROXY Theatre 7th Ave. ir 50th

Medikai iškas egzaminierius 
Gonzales įsakė iš naujo per- 
tyrinėti kūną detektyvo La- 
Monica, kuris tapo nušautas 
laike bandymo suimti pabė
gusius iš kalėjimo asmenis. 
To įsako priežastimi esą pir
mojo tyrimo daviniai. Koki tie 
daviniai, pirm antrojo tyrinto 
nebuvo paskelbta. '

atsisakymu tapti 
ragangaudystes dalyviais pa- : 
sižymėjo ir kiti tą dieną pa
šaukti devyni mokytojai. Trys' 
iš jų, Mokytojų Unijos nariai, 
pasisakė, jog jie nėra komu
nistų partijos nariais, tačiau 
ragangaudystę pasmerkė kai- 

Konstitucija 
kiekvienam 
savo mintis

per 29 me-

po triuškinimą 
garantuotos teisės 
laisvai mintyti ir 

, reikšti.
Lillian Spence,

tus biologijos mokytoja, sakė
si nesanti komuniste, bet pa
smerkė tuos puolimus. Ji sa
kė, jog “šiandieninė isterija 
rausia Teisių Eilių taip, kad

1 Pirmojo Amendmento veik vi
sai nebesimato.”
„ Dr. Bfernhard J., Stern, so-, 
ciologas ColumbiaUniyersite- 
te, sakėsi nesąs Ibajftunistu, 
bet atsisakė pasakyti, ar juo- 
mi buvęs bent kada tolimoje 
praeityje.

Marry Slochover, vokiečių 
kalbos ir kitų dalykų dėstyto
jas Brooklyno Kolegijoje, 
taipgi sakė nesąs komunistu,; 
bet’ atsisakė ' atsakinėti apie 
laikotarpį pirm 1942 in.

; ■ Profesorė Vera ’Shlakman, 
1 per 14 metų dėstanti ekono
miką Queens Kolegijoje, pa-T 

| reiškė McCarrano komisijai,

kad jeigu ji atsakytų į komisi
jos klausimus, jai “būtų la
bai sunku susitikti veidas į 
veidą sui mano studentais dis
kusijose apie teisę laisvai ieš
koti žinybos ir patiems save 
valdytis, kadangi čia stato
mieji klausimai tą viską pa
neigia.”

Profesorius Bernard Reiss, 
per 24 metus mokytojas Hun
ter Kolegijoje, pasipriešino 
atsakinėti politinius klausi
mus. Taipgi priminė, kad jo 
profesijos organizacijos yra 
priešiškos lojai limo' priesai
koms.

Fergusonas argumentavo, 
jog toki “priešiškumai nelega
lūs”. Profesorius Reiss jam 
atsikirto, jog jie “yra princi
pingi priešiškumai.”

D)-. Randolph Smith, direk
torius privatiškos mokyklos, 
vadinamos Little Red School 
House, pareiškė: “Giliai ger
biu Jungtinių Valstijų Konsti
tuciją... kaipo ką nepaliečia
mą, kas garantuoja apsaugą 
sąžinės teisių laisvai mintyti, 
laisvę spaudos, susirinkimų, 
sąjungų. Ar tai reiškia, kad 
atsakingas senatims komite
tas sako, kad Pirmasis Amen- 
dmentas neteikia Amerikos 
žmonėms apsaugos?” klausė 
Smith as/

Fergusonas atsakė, .jog “šis 
tardymas nėtifri nieko su 
laisve mintyti, laisve kalbėti 
ir laisvo susirinkti.”
Atvyko studentai užtarti 
savo mokytojus

; -Mokytojai nebuvo vieniši, 
nors tardymams skirtas ma
žas kambarys dabar jau pas
kubusiame Foley Square teis- 
mabutyjo neleido studentams 
ton būti masiniai. Ypačiai už
tarti profesorių Ewen studen
tai atvyko organizuotai. Jie 
skleidė lapelius, .kurių vienas 
pasirašytas 54, kitas 53 jo 
studentų, gyrė Ewen kaipo 
“mylimą ii- pavyzdingą” mo
kytoją.

Apie 75—100 studentų at
vyko būriu, bet tiktai mažiau 
pusė to būrio tegalėjo įeiti į 
posėdį. Taip mažai vietos te
randa dabartiniai valdovai 
posėdžiui, kuriame tardomi 
liaudžiai mokslo ir bendrai 
teisių klausimais iritas teises 
pripažįstantieji mokytojai. To
kiems dalykams darosi siaura 
ir šykščiai biedna mūsų pla
čioji ii’ turtingoji Amerika. 
Nejaugi Fergusonas bijosi, 
kad studentai būtu ko nors 
tuose posėdžiuose pasimokę iš 
jo išminties. • Rep.

Paskirs 800 naujy 
policisty

Spalių 1-mą oficialiai bus 
paskirti-prisiekdinti 800 naujų 
policištų. Policijos departmen- 
tas taipgi prašys ' miestinės 
budžeto komisijos paskirti pi
nigų pasamdyti darbui rašti
nėse 200 civilinių. Einančius 
raštininkų pareigas policistus 
nori išsiųsti originalius polici
nius darbus dirbti.

Šie 800 naujųjų yra prie
dams prie tų seniau numaty
tų samdyti 525, kuriuos pa- 
samdys kada nors iki 1953 
metų liepos 1 dienos.

Brooklyno suimtas Charles
Chipman, įtartas bandyme 
apiplėšti aludę.

Philadelphia Pa.
• ?

HELP WANTED—MALE
General Kjtęhen Help & Bus Boys. 
Good working conditions,’ plusgood 
pay to reliable men. Inquire in’ per
son. Track Kitchen, - Garden State 
Park. Merchantville 8-3540. Ext. 47, 

(189-195)

MACHINIST. Tool maker. Per
manent position for right man. 
Must have all around machine shop 
experience on general work. Re
pairs, tools, dyes, etc. Phone Pe. 
5-3824 for interview. Ask Mr. Laws, 
Gen. Supt.

(189-191.)
x

CARPENTERS, UNION

Apply 
STOFFLET & TILLOTSON 
Rifrigerated Warehouse Bldg. 
Philadelphia State Hospital 

Southampton Rd., Off Roosevelt 
Boulevard.

Ask'for Mr. PRUITT 
(186-192) ’

TV andTECHNICIAN for bench 
outside calls. Must be fully exp. 
on radio & television. Must know 

j how to use lest equipment. Car 
i necessary. Good salary to start with 
excellent oppor. for advancement. 
Paid holidays & vacations. Olney 
TV Service Co., 6001 N. 41 h St. ' 

LI 8-6385.

Sunkvežimių savininkų kom
panijos kritikavo miestinius 
sunkvežimiams taksus, kaipo 
“nokonstitucingus.”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys Richmond Hill apylinkėj. Pa
sitikimų dirbanti vyrų. Gražus, Sva
rus kambarys. Tykus privatinis UĮ'J-i 
mas. Skambinkite VI. 9-4114, arltji 
kreipkitės: 11)1-16 1071h Streets

(188-190)

PARDAVIMAI
Parduodu kampinį mūrinį namų, 

7 apartmentai. Lenkais, rusais ir 
lietuviais apgyventojo vietoje. Tuo
jau bus tuščias 6 kambarių apart- 
mentas. Namas neša liek randų, kad 
savininkas gali puikiai iš jų gyvent. 
Pardavimo priežastis - savininko 
nesveikata. Būtinai turi išvykti j 
Arizonos valstijų. Kainos nesakau, 
noriu kad pamatytumėte namų ir 
sekciją. Parduosiu greit ir už že
mų kainų, be agento. Prašau kreip
tis bile laiku. C. Bonetski, 121 
Dobbins St., Brooklyn. GreepjKMnt 
sekcijoj. ,

(189-190)
..... - ’——■ - •—T-—• ••

Parsiduoda gori baldai. Mos tu- 
rirtie išvykti -į Washington valstiją. 
Baldai dėl trijų kambarių: ' turiu 
ir įrankių pardavimui. Living room 
baldai susideda iš dviejų karpetų ir 
dvi lempos; miegamojo baldai iš 7 
kavalkų (mahogany); virtuvės iš 5 
kavalkų. Nebūtinai reikia pirkti 
viską ant syk. Prašome kreiptisj— 
1562 Ocean Ave., Brooklyn, N<^Y. 
Apt. IB. NA. 8-4132. f

(187-190) j

TONY’S A,
.UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
Gerai Patyrę Barberla!

Matthew A

Puikiausia Europos 
Operete

SMAGIOJI NAŠLE’
(“THE MERRY WIDOW”)

Su LANA TURNER ir
FERNANDO LAMAS

Skubėkite pamatyt šių gražių, 
^sirpinančių filmų.

LOEW’S STATE
" > O

Broadway prie 4Gth St.

Gregory Susan Ava
Y PECK-HAYWARD GARDNER 

k ^.HILDEGARDE NEFF-1*0
eooas on* swam « jfr > w . I

—■MIMI TMI i r 'M., i II ll - iW

“Aukščiausios Rūšies!”
■ --Kate Cameron, Daily News

Zavėja, Jaudina, Akis patenkina!”
—Bosky Crowther, Times

Naujas Pramogos Aukštis!”
—Rose Pelswick, Journal-Ameriean

, '»> OiVury-lov present'. y ur ERNEST HEMINGWAY S

“■Smoivs ifĮOUMMjAK)
TECHNICOlOR

fcRNEST HEMINGWAY'S

Scena iš 
mos Roxy

fiybos “Somebo dy Loves Me,” dabar rodo- 
Teatre. Vadovaujančią rolę vaidina Betty

Hutton.

(186-192)

8-1825

estab-

D

Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUSBlain 

pop
home.

EGZAMINUOJAM AKI8 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

BUYUS
(BUYAUSKAS)

BILLING CLERK. Long 
lished Phila. clectvical distributor. 
1 block from Delaware Bridge. De
sires services of Billing Clerk for 
work on electric typewriter. Must 
be fast typist. Permanent position. 
5 day week. Salary open. Phono 
Mr. Walker. LO. 3-3642.

(189-191)

6 pus!.—Laisve (Liberty)—Šeštadien., Rugsėjo-Sept.

w f

HELP WANTED—FEMALE
Housekeeper, ęxp, settled, 

cooking. Sleep out. Steady 
lion for right woman in good 
Adult family. Good salary, 
and Ref. required. Woodlawn 
for interview.

(190-193)

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MĄarket 2-5172

Dr. A. Petriką
CLERK—TYPIST

Willing Worker, opportunity for 
advancement. 
Steady Work.

Day Week — Broad Benefits.
* Apply

MRS. S. TYLER, 
LOMBARD 3-9175 

(189-191) '

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y 

• Tel. ST. 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
IN&nlrtadlenlala ■Įdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St.;

Brooklyn, N. 1
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai Žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikia jaunos merginos ar mo
ters, mylinčios vaikus, bendram na
mų darbui. Maži namai. Miegoti 
darbavietėje. Skambinkite:

AXtell 7-0573. 1
(190-191)

PRANEŠIMAS
GYVA BAŽNYČIA JĖZAUS KRIS
TAUS, 543 Leonard St., Brooklyn, 
N. Y., atdara kožną sekmadienį 3 
vai. p. p. Ketvirtadienį 7 vai. vak. 
šeštadienį 7 vai. vak. Liudytojas iš
ganymo, Lietuviškos giesmės, skir
tingi pamokslai, ligos išgydomos. .

Visus kviečiame atsilankyti. 
Įėjimas nemokamas.

Dominikas Diskevičius.
(190-191)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174




