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KRISLAI
40 metų sukaktis. 
Korėjos plepalas. 
Lai jis pagalvoja. 
Juozas Karsokas.

Rašo R. MIZARA

KkAoj pripuola reikšmin
ga sukaktis.

Lygiai prieš 40 metų, — 
1914 m. rugpjūčio 1 d., — 
kaizerinė Vokietija paskel
bė Rusijai karą ir su tuo 
užsiliepsųgjo I-masis pasau
linis karas.

Šis karas tęsėsi daugiau, 
kaip ketverius metus. Jis 
prarijo daug milijonų žmo
nių gyvybių ir sunaikino už 
bilijonus dolerių turto.

Kadaise žymusis Ameri
kos darbininkų vadovas, 
Eugenijus V. Debsas, sakė:

—Vienintelis geras daly
kas išplaukė iš šito karo— 
darbininkiškos santvarkos 
įsikūrimas Rusijoje...

Šios sukakties išvakarėse 
mūsų šalies Kongresas pa
sikvietė menkaverti žmo- 

* gysta, Syngmaną Rbee, kad 
jis pasakytų jam kalbą.

Rhee esąs labai didelis 
žmoguj, geras Korėjos pa
triktas, garsus, pasauly ži
nomas vyras, kovotojas už 
“laisvąjį pasauli.”

Na, ir ta proga Kongrese 
buvo suvaidintas farsas.

Žemesniojo Kongreso Rū
mo pirmininkas Martin, 
pristatydamas savo svečią, 
pamiršo net tai, ką Rbee 
atstovauja! Pirmiau sakė, 
kad Rhee esąs “Indijos pre
zidentas,” vėliau — “Indi- 

' anos prezidentas”; tik tre
čiu pasimo i imu a t s p ė i o : 
“Pietinės Korėjos preziden
tas.”

Na, o svečias, “laisvojo 
pasaulio gynėjas,” taip gar
bingai pristatytas, ragino 
Kongresą pradėti TTI-čiąjį 
pasaulinį karą!

Jam dar neužteko, kad jo 
kailį gindama Amerika Ko
rėjoje paaukojo daugybę 
savo geriausiu sūnų!

Jis nori, kad dar daugiau 
ir daugiau būtų žudoma 
žmonių.

H niekas nedrįso jo su
laikyti !

Tragedija!

Korėjos plepalas turėtų 
nepamiršti to:

Tie, kurie pradėjo I-mąjį 
pasaulinį karą, patys žuvo.

Tie, kurie pradėjo II-jį ka
rą, taipgi negarbingai galą 
gavo.

• Po I-mojo pasaulinio karo 
įsikūrė socialistinė Tarybų 
Sąjunga.

Po Il-rojo pasaulinio ka
ro įsikūrė didžioji socialis
tinė Kinijos Liaudies Res
publika ir eilė mažesniu so
cialistinių respublikų Euro
poje.

Kas pradės III-čiajį pa
salinį karą, sako žinovai, 
sulauks to paties, ko sulau
kė JWmuju pasaulinių karų 
pradėjėjai.

Pasaulio žmonija trokšta 
ne karo, o taikos, ramybės!

Tragiškai žuvo worceste-

SENATAS DISKUSUOJA
SIŪLYMĄ PASMERKT
RAGANGAl JDĮ McCARTHY
Kiekvienas senatorius turėsiąs 
pasisakyt už ar prieš McCarthy

Washington. — Republi- 
konas Senato vadas Wil
liam F. Knowland stengė
si sulaikyti sumanymą, 
reikalaujantį p a s m e r kti 
skandališkąjį ragangaudį 
sen. Joe. McCarthy.

Bet Knowland buvo pri
verstas leisti Senatui svar
styti tą republikono sena
toriaus Flanderso reikala
vimą. Taigi penktadienį 
ir prasidėjo senatorių gin
čai dėl McCarthy’©.

Demokratas senatorius 
Lehman ir pats Flanders 
užreiškė, jog kiekvienas 
senatorius turės balsuojant 
aiškiai pasisakyti, ar jis 
stoja už McCarthy ar ne.

Dauguma , republikonų 
“raitosi,” mėgindami iš
sisukt nuo tiesioginio bal
savimo už ar prieš Mc
Carthy. Nes tatai galėtų 
jiems pakenkti ateinančiuo
se kongresiniuose rinki
muose. *

Republikonas sen. A. 
Smith bandė suvelti Flan-

............k ................

Akrobatiškas lėktuvas 
užmušė 14 izraeliečiu

Tel Aviv, Izrael. — Spro
go ir nukrito, užkliuvęs už 
vielos lėktuvas Maagane, 
Galilėjoje, užmušdamas 14 
žmonių ir sužeisdamas 24. v

Lėktuvas akrobatiškai 
skraidė iškilmėje, kuri mi
nėjo žydus Antrojo pasau
linio karo parašiutistus ir 
savo tautiečius, kuriuos 
naciai nužudė.

Iškilmėje dalyvavo Izra
elio prezidentas Y. Ben Zvi, 
premjeras Moše Šarett ir 
kiti valdininkai, kurie svei
ki išliko.

Bet lėktuvas užmušė ir 
Yona Kesseh, Darbo Par- 
tijos (Mapai) sekertoriaus 
žmona, v

Philadelphia. — Trudy 
Tolin’aitė, 31 metų amž., 
pajodinėjus Fairmout par
ke, nušovė savo arklį ir pa
ti nusišovė.

riškis Juozas Karsokas: 
S \

Juozas Karsokas —vyras 
Josephinos Karsokienės, žy
miosios muzikės, ilgame
tės Aido Choro vadovės, ku
ri pati dar vis nesveikuoja.

Kilęs iš Merkinės vals
čiaus, Juozas kadaise gyve
no Maspethe, N. Y., pas sa
vo gimines. Visuomet pro
gresyvus, tykus, kuklus vy
ras.

Mūsų visų nuoširdi užuo
jauta velionio žmonai, du
krelėms, giminėms, drau
gams ir prieteliamsl 

derso rezoliuciją prieš Mc
Carthy. Smithas piršo su
daryti mišrią republikonų 
ir demokratų komisiją, kad 
ištirtu makartizma ir ka
da nors apie tai raportuotų 
Senatui. Bet Smitho ma
nevras tapo atmestas.

Tito įkalino arkivyskupą 
už suokalbiavimą ir už 
Eisenhowerio sveikinimą

Cetinje, Jugoslavija. — 
Čionaitinis teismas nuteisė 
pravoslavų bažnyčios ar
kivyskupą, metropalitą 
Arsenijų Bradvarevičių, 
tautinį juodkalniečių vadą, 
11 ir pusę metų kalėti.

Arkivyskupas buvo ap
kaltintas už tai, kad suo-
kalbiavęs su keturiais ku
nigais nuversti Jugoslavi
jos} Tito valdžią ir dar už 
tai, kad sveikino Eisenho
werio išrinkimą preziden
tu 1952 metais.

Teisme buvo liudijama, 
kad arkivyskupas tada, pa
sišaukęs kunigus į savo 
raštinę, pakėlė puoduką ka
vos ir išgėrė ją kaip tostą 
už Eisenhowerio sveikata, v

Maskvos spauda rašo, 
kaip Amerika rengia 
karui Thailand?

Maskva. — Sovietų vy
riausybės organas Izviesti- 
ja ir Komjaunuolių Prav
da rašo, kaip Amerika 
ginkluoja azijiniam karui 
“pusiau - fašistinę išgve
rusią ir sugedusią Thai- 
lando valdžią.”

Thailandas rubežiuojasi 
su Indokinija. Jo valdžia 
prašyte prašėsi Amerikos 
planuojamą karinę sutartį 
pietiniai - rytinei Azijai 
ginti nuo korųunizmo.

(Filipinų valdžia taip
gi priėmė Amerikos pa
kvietimą į tokią sutartį.) J

Statoma lėktuvnešis 
už 124 milijonus dol.

Brooklyn, N. Y. — šalies 
valdžia užsakė valdiniam" 
Navai Shipyard’ui Brook- 
lyne pastatyti dar vieną 
milžinišką laivą — lėk
tuvnešį, 60,000 tonų, kuris 
lėšuos 124 milijonus dole
rių.

Privačios kompanijos 
reikalavo dar daugiau. Val
džia todėl statys lėktuvne
šį savoje lai vasta tykioj e. 

> Kitą tokį lėktuvnešį sta
to Newport News Ship
building kompanijai

Kompanijų pelnai pakilo 9 nors 
jos paleido daug darbininkų

New York. — General 
Motors korporacija paskel
bė, jog per pirmąjį 1954 
pusmetį gavo 883 milijonus 
dolerių pajamų, tai yra, 80 
milijonų dolerių daugiau, 
negu pirmesniais pelnin-
giausiais 1950 metais.

Nors per 6 pirmuosius 
1954 metų mėnesius korpo
racija 7 procentais mažiau 
pardavė automobilių, bet 
jos pelnai pakilo dėl dviejų 
priežasčių, būtent:

General Motors šiemet 
mažiau moka valdžiai tak
sų ir paleido tūkstančius 
darbininkų, užtat likusius 
privertė sparčiau dirbti.

Tokiais būdais padidėjo
ir kitų kompanijų pelnai.

Westinghouse Electric
korporacija praneša, jog

Molotov pokiliii pagerbė 
Čou En-lajų, Angliją ir 
Vietminho ministrą

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalų ministras V. 
Molotovas surengė ban- 
kietą grįžtantiems iš Že
nevos konferencijos; Čou 
En-ląjui, Kinijos premje
rui, ir Fam Van Dongui, 
Vietminho premjero pa
vaduotojui.

Pokily je dalyvavo apie 
1,000 žmonių, jų tarpe An
glijos bei kitų vakarinių 
kraštų diplomatai ir įvai
riu šalių laikraštininkai.

Sovietų premjeras Ma
lenkovas, Molotovas ir so
vietinės Komunistų Parti
jos sekretorius Nikita 
Chruščiovas rodė draugi
škumą ypač Anglijos amba
sadoriui Williamui Hayte- 
riui.

Chruščiovas, pakėlęs tos
to taurę Hayteriui, pareiš
kė:

— Jūs anglai nenorite

Anglijos seimas užgyrė 
sutartį dėl Suezo kanalo

London. — Anglijos seimas 
237 balsais prieš 26 pareiškė 
pasitikėjimą premjerui Chur- 
chillui, kurio valdžia pasira
šė sutartį su Egiptu, pasižadė
dama ištraukt anglų..armiją iš 
Suezo kanalo ruožto.

Sutarties kritikams prem. 
Churchillas atsakė, jog šiame 
hydrogeninių bombų amžiuje 
tapo jau nesvarbia karinė 
'Anglijos pozicija prie Suezo 
kanalo. 

I

Darbiečių tylėjimas atlaike 
Churchillo valdžią

Darbo Partijos atstovai sei
me susilaikė nuo balsavimo. 
Jeigu jie būtų priešingai bal
savę- ,tai būtų susidarius dau
guma prieš Churchillą, kuris 
todėl būtų priverstas rezig
nuoti.

Athenai. — Graikijon atvy
ko Ethiopijos karalius Haile 
Selassie*

pirmasis 1954 pusmetis bu
vo peliningiausias visoje 
jos istorijoje.

Radio Corporation of 
America raportuoja, kad 
per šį pusmetį pardavė dir
binių už 445 milijonus do
lerių, arba 8 procentais 
daugiau, kaip per tą patį 
1|953 pusmetį.

N. J. Standard Oil kom
panija per 6 pirmuosius ei
namųjų metų mėnesius tu
rėjo 293 milijonus dolerių 
gryno pelno, tai yra, 25 mi
lijonais daugiau, nekaip per 
tuos pačius pernai/ met^ 
mėnesius.

Panašiai padaugėjo pel
nai ir kitų didžiųjų kom
panijų, nepaisant, kad jos 
sumažino darbininkų skai
čių.

užimti Leningradą, o mes 
nenorime užimti jūsų Glas- 
gową.

Hayteris šypsodamasis 
atsakė:

— Leningradas puikus 
miestas, dailesnis už Glas- 
gową.

Tolesniu ‘ tostu sveikin
damas Anglijos ambasa
dorių, Cchruščiovas sakė:

— Taigi mes nesibijome 
vieni kitų ir nenorime ka
ro.

Sunėręs gi savo ranką su 
Čou ranka, Chruščiovas 
užreiškė:

— Štai jums geras tau
tų draugystės pavyzdys — 
Sovietų Sąjunga ir Kinija. 
Taip ir mes visi turėtume 
būti draugai.

Pokilin buvo kviečiami 
ir Jungtinių Valstju am
basados nariai, bet jie ne
pasirodė.

i r
Uruguay platina prekybą 
su Sovietų Sąjunga

/

Montevideo, Uruguay.— 
Sovietų Sąjunga ir Urugu
ay pasirašė sutartį preky
bai platinti. Prekyba bus 
vedama mainais.

Sovietų Sąjunga gabens 
Uruguayui naftą - gazoli
ną, anglį, laikraštinį popie- 
rį, chemikalus, mašinas ir 
medžius. Uruguayus at
mokės mėsa, vilnomis ir 
neišdirbtomis odomis.

ROLANDAI MATĘ DI
DŽIULE “SKRAIDAN
ČIA lėkštę, kaip 
menulį”

Hoboken, N. J. — Jan P. 
Boshoff, atplaukusio Ho- 
landijos laivo Groote Beer 
kapitonas, laivo daktaras 
ir keli kiti įgulos nariai sa
ko matę ore labai didelę 
skraidančią lėkštę, kuri at
rodė panaši į mėnulį.

KINIJA BE SVARSTYMO 
ATMETA LĖKTUVINIUS 
AMERIKOS PROTESTUS
Duoda Jungtim Tautom skundą 
prieš Ameriką kaip užpuoliką

Washington. — Kinija be 
jokio svarstymo atmetė du 
Jungtinių Valstijų protes
tus dėl susidūrimų ore ties 
Hainan sala ir, iš savo pu
sės, pasiuntė Jungtinėms 
Tautoms protestuojantį 
skundą prieš amerikonus.

Vaikėzų šaika išdaužė, 
išbjauriojo ir padegė 
viešą New Yorko mokyklą

New York. — Keliolika 
- metiniai vaikai padegė 
Bronxe. mokyklą num. 16, 
užkurdami ją gaisrais dvie
jose vietose.

Begesinant liepsnas, liko 
sužeisti trys gaisragesiai.

Pirm padegant mokyklą, 
jaunieji nenaudėliai išdau
žė klasių įrengimus, išme
tė knygas ir dokumentus, 
pagadino mokyklinės sa
lės pianą ir subjauriojo sie
nas, taškydami į jas rašalo 
butelius.

Kaimynai pirm gaisro 
matė šaiką pusbernių be- 
si vaikio jant apie mokyklą. 
Policija j ieško tų gengste- 
riuku. c

Jaunuoli? nedorybės 
sparčiai daugėja' 
New Yorke ir kitur

New York. — Jaunolių 
nedorybės smarkiai dau
gėja, — sakė New Yorko 
miesto majoras Wagneris. 
Ir vien per 6 pirmuosius 
šių metų mėnesius jaunuo
liai mieste atliko virš 17 
procentų" daugiau krimina
linių darbų (plėšimų, prie
vartavimų, žmogudysčių 
ir kt.), negu per tą patį 
1953 metų laikotarpį.

O jaunuolių piktadarys
tės 1953 metais padaugėjo 
virš 13 procentų, lyginti su 
1952 metais, kaip nurodė 
majoras, kalbėdamas New 
Yorko Valstijos Policijos 
Vadų Sąjungai. Visoje ša
lyje gi, bendrai imant, dar 
labiau paplitę kriminali
niai jaunuolių prasižengi
mai.

Sugedusioms vaikams, 
pusberniams ir pusmer
gėms taisyti ir majoras rei
kalavo tinkamesnių teis
mų, geresnio dvasinio 
(psichiatrinio) gydyfno ir 
tikslesnių įstatymų.

Peking, Kinija. — Tja- 
niškos liūtys sukėlė didžiu
lius upių ištvinimus, kurie 
sunaikino 330,000 akrų der
lių vakarinėje Kinijoje.

ORAS. — Giedra, šilta ir 
netąip tvankiu

Juos Kinija vadina “įsiver
žėliais - užpuolikais.”

Amerikinius protestus 
Kinijai įteikė Anglijos at
stovas Pekinge, kaipo tar
pininkas. Nes Jungtinės 
Valstijos neturi diplomati
jos ryšių su Kinijos Liau
dies Respublika.
TAI DAR NE VISKAS, 
SAKO AMERIKA

•Amerikos valstybės de- 
partmentas pareiškė per 
savo valdininką Henry 
Suydamą, jog “dalykas dar 
nesibaigs tuom,” kad Kini
ja visai nesiskaitytų su 
Jungtinių Valstijų protes
tais. 1$ to pareiškimo dar 
nematyt, kokius naujus 
žingsnius Amerika pla
nuoja prieš Kiniją.
AMERIKINIAI 
PROTESTAI

Vienas Amerikos pro
testas buvo dėl to, kad Ki
nijos lėktuvai (per klaidą) 
nušovė keleivinį Anglijos 
orlaivį, su kuriuo žuvo 3 
amerikiečiai ir 7 anglai.

Kinija už tai atsiprašė 
Angliją ir pasižadėjo atly
ginti už lėktuvą ir žuvusius 
anglus. O kas liečia ameri
kinį protestą, tai pareiškė, 
jog čia tiktai Anglijos ir 
Kinijos dalykas, kurin 
Amerika neturi teisės kiš
tis.

Antru atveju Amerika 
protestavo, kad Kinijos la
kūnai užpuolė amerikinius 
lėktuvus, bejieškant jiems 
nukritusių į jūrą ameriko
nų ir anglų. Šiuo žygiu 
Amerikos lakūnai nušovė 
du Kinijos lėktuvus pereitą 
pirmadienį.

Dėl to Kinija smerkė 
amerikonus, kad jie, “kaip 
gengsteriai, įsiverždami į 
Kinijos orą virš Hainan sa
los, nušovė du Kinijos lėk
tuvus.” Už tai Kinija rei
kalavo atsiprašymo ir at
lyginimo iš Amerikos.

Washingtono politikie
riai sako, tai “dar negirdė
tas įžeidimas Amerikai,” 
kad Kinija taip atmeta 
amerikinius protestus, net 
neperžiūrėdama jųjų.

Lėktuvų vairuotojai 
paskelbė streiką

Chicago. — Keleivinių 
Lakūnų Sąjunga, Darbo 
Federacijos unija, paskel
bė 1,200 lakūnų streiką 
prieš American Airlines, 
pradedant nuo vidunakčio 
iš penktadienio į šeštadienį.

Lakūnai reikalauja ap
ribot vairavimo laiką, taip 
kad neturėtų ilgiau kaip 8 
valandas vairuoti lėktuvą 
tuo pačiu žygiu.
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MADMAN SYNGMAN RHEE
Visi Hitlerį vadindavo “madmanu” (pasiutėliu). Tokį 

pat “titulą” iki negarbingo galo nešiojo ir Mussolinis. 
Dar labai daugeliui žmonių “madmanu” yra gen. Franco.

Bet nė vienas jų nebuvo mūsų šalies prezidento pa
kviestas į svečius. Nė vienas jų nebuvo sutiktas ilgais 
ir galingais delnų plojimais Kongrese. Nė vienas jų iš
kilmingai nebuvo pakviestas pasakyti bendroje Senato 
ir Atstovų Buto sesijoje prakalbą. Nė vienam jų nebuvo 
suteikta proga savo pasiutiškomis idėjomis teršti mū
sų didžiojo krašto gražiąją sostinę.

Pasikeitė laikai. Mūsų Baltuosiuose Rūmuose sėdi 
ne Franklin Delano Rooseveltas su grupe savo naujada- 
lybininkų, bet Dwight Eisenhoweris su Browneliais ir 
Nixonais.

Ir štai ką turime: mūsų prezidentas pakviečia Syng- 
man Rhee. Jį gražiai priima, jį gerai pavaišina, jį pa
stato Kongrese pamokyti Ameriką, kas reikėtų daryti su 
Tolimaisiais Rytaiš, ypač su šešių šimtų milijonų^Aau- 
ta, vadinama Kinija. Ir jis mokina. Dar daugiau: jis 
putoja ir reikalauja paleisti darban visus karo pabūklus, 
jų tarpe ir atomines ir hidrogenines bombas, tiesiai ant 
Peipingo ir šanghajaus ir, jeigu reikalas pasirodytų, ant 
Maskvos!

Kalba tikro madmano. Kalba, kurios jau nebegali 
suvirškinti nei mūsų šalies didelė dalis komercinės spau
dos. Jau net toks N. Y. Times jo kalbą pavadina “nelai
minga,” o jo siūlomas priemones kovai su komunizmu 
neapgalvotom^. Bet šitam madmanui tūli senatoriai ir 
atstovai smarkiai plojo, jį karštai sveikino, jo pasiūlymus 
užgyrė!

Kaip toli, kaip be galo toli jau nusikraustyta nuo tų 
laikų, kai mūsų krašto vairas buvo Roosevelto rankose, 
kai panašiems madmanams tiek Baltųjų Rūmų, tiek Kon
greso durys buvo kietai uždarytos.

Syngman Rhee nori naujo karo, pasaulinio karo, 
“preventyvio” karo. Jis nori, kad.toks karas būtų tuo
jau pradėtas. Jis nori, kad jį tuojau pradėtų ne jis, 
žinoma, nes jis nieko neturi, apart liežuvio ir sugadintų 
smegenų, bet mūsų šalis, Jungtinės Amerikos Valstybės.

Syngman Rhee tačiau padaro mums, Amerikai, vie
ną didelį nusileidimą. Jis sako, kad mums nereikės 
siųsti savo jaunus vyrus Azijon savo krauju ir kaulais 
patręšti plačiuosius laukus. Jis duosiąs (ne jis vienas, 
bet kartu su Čiang Kai-šeku) du milijonus kareivių. Jis 
tiktai reikalauja, kad mes jam ir Čiangui pavestumėt 
visą mūsų karinį laivyną ir orlaivyną ir, žinoma, visas 
atomines ir hidrogenines bombas. Su tokia jėga, jis sa
ko, jie greitai ir sėkmingai apsidirbtų ne tik su KiAija, 
bet ir visa Tarybų Sąjunga!

Jis, Syngman Rhee, madmanas iš Pietinės Korėjos, 
pamiršo net mūsų netaip jau labai malonius patyrimus 
toje pačioje Korėjoje. Pamiršo net tai, kad prezidentas 
Trumanas lygiai taip galvojo: suteiks Rhee mūsų lai
vus ir lėktuvus ir to užteks. Bet ar užteko? Neužteko, 
tuojau beveik visas milijonas jaunų vyrų pėstininkų tu
rėjo važiuoti Korėjom Ir tai nebuvo galima karo lai
mėti. Ir karas buvo tiktai prieš vieną dalį tos pačios 
Korėjos. O dabar tas pats Rhee tik su mūsų laivynu ir 
lėktuvais ant kelių paklupdys ne tik Kiniją, bet ir Ta
rybų Sąjungą!

Rhee mūsų entuziastiškiems kongresmanams nepa
sakė nė to, o jie, matyt, plodami tam madmanui, visiškai 
pamiršo, kad ir mūsų laivynas ir mūsų lėktuvai patys 
savaime nei plaukioja, nei lekioja: juos reikia operuoti 
žmonėmis, jaunais vyrais, mūsų vaikais ir broliais. Jų 
ten berods yra daugiau kaip milijonas. Jie mums irgi 
labai brangūs. Mes nenorime, kad jie numirtų madma
no, vardu Syngman Rhee, komandoje. Užteko tų, kurie 
jau mirė Korėjoje Rhee vadovybėje. Mes jų nepamirši
me. Joks iš Korėjos ar Formozos madmanas neįtikins 
Amerikos žmonių, kad tiktai naujas, pasaulinis, atomi
nis. karas tėra mūsų išganymas.

Ne tik Amerikos žmonės, bet visas pasaulis susirū
pinusiai klausia: Kaip tai galėjo atsitikti, kad šitas 
madmanas iš Korėjos galėjo taip kalbėti, kaip kalbėjd? 
Nejaugi mūsų prezidentui nebuvo žinomas jo nusistaty
mas? Nejaugi iš anksto- nebuvo duota suprasti, ką jis 
kalbės mūsų Kongrese? Visi žinome, kad mūsų vyriau
sybė turi padariusi su Rhee militarinę sutartį jr bent 
jau militariniais-kariniais reikalais tuo būdu eina pasi
tarimai, eina nustatymas vienos linijos. Nejaugi mūsų 
vyriausybės yra pažadėta, kad visos mūsų karinės pa
jėgos būtų tuojau paleistos darban, jeigu šitas madma
nas vieną baisią dieną užsimanytų iš naujo patraukti lin
kui Kinijos?! Nejaugi nuo dabar karo ar taikos klau
simas priklauso nuo Rhee ir Čiango?

Baisu net pamislyti.
Madmano Rhee kalba mūsų Kongrese supurtė visą 

pasaulį. Visur suprantama, kad Rhee, su kuriuo pre
zidentas Eisenhoweris turi militarinę 'sutartį ir kuris 
buvo oficiališkai prezidento pakviestas, nekalbėjo tik 
savo vardu ir tiktai vardu Pietinės Korėjos, kurios, beje,

NEBEIŠGELBĖJO 
Nė DOLERIAI

Makartistinėms Nau
jienoms tiesiog širdis plyš
ta dėl užbaigimo karo Indo
kinijoje. Jų redaktorius 
verkia:

“Pralaimėjimas Indoki- 
joje buvo neišvengiamas, 
kai Prancūzija, pusaštuntų 
metų kariavusi su Vie t- 
minh maištininkais ir juos 
remiančiais Kinijos komu
nistais, nustojo noro tęsti 
kovą. Šelpdamos prancū
zus, Jungtinės Valstybės 
sukišo jiems beveik tris bi
lijonus dolerių. Jei ir su 
šitokia parama jie napajė- 
gė atsilaikyti, tai Ameri
ka būtų turėjusi siųsti savo 
ginkluotas jėgas į Indoki
niją, norėdama išgelbėti 
padėtį; bet tokiai interven
cijai nebūtų Atarę nei an
glai, nei kitfF- sąjunginin
kai.”

DAR VIENAS 
“SUOKALBIS”

Tikėsite, ar ne, bet Mas
kva arba Kremlius esąs iš
kepęs baisų suokalbį prieš 
mūsų senatorių McCarthy. 
Vilnis rašo:

Chicagos “Tribune” ati
dengė dar vieną “Krem
liaus konspiracija.” Aiškina 
svietui pulkininkas McCor
mick :

Jei tik pora laikraščių 
viena diena pakritikuotų 
senatorių McCarthy, galė
tume tą pavadinti “atsitik
tinumu.” Bet kada šimtai 
ir tūkstančiai laikraščių, ne 
tik Jungtinėse Valstijose, 
bet Kanadoje, Anglijoje, 
Francūzijoje, Indijoje, Mek
sikoje ir Pietų Amerikos 
respublikose ant syk prade
da šmeižti senatorių, tai 
jau nebe supuolimas ar at
sitiktinumas, o baisi kon
spiracija.

Toliau sako “Tribune,” 
juk nereikia nei aiškinti, 
kur ta konspiracija supla
nuota: Maskvoje!

Girdi, visa liberališka be
sivadinanti spauda per visą 
pasaulį šmeižia ne tik sen. 
McCarthy, bet tokius “ko
munizmo priešus” (ir demo
kratijos draugus), kaip 
Čiang Kai-šek, Franko, gen. 
MacArthur, kongresmaną 
Dies ir kitus.

Matote, nuo “Kremliaus 
konspiracijos” nepasislėpsi 
nei po lova palindęs.

EILINIAI DARBIEČIAI 
PRIEŠ SAVO VADUS

Su nepaprastu susidomė
jimu laukiama Britanijos 
Darbo Partijos konvenci
jos rugsėjo mėnesį. Parti
jos komitetas jau paskelbė 
rezoliucijas, kurios bus pa
siūlytos konvencijoje. Re
zoliucijos priimtos Darbo 
Partijos lokaluose bei uni
jose, kurios įeina į partiją.

Rezoliucijos labai įdomios. 
Jos parodo Britanijos Dar
bo Partijos eiliniu narių 
nusistatymą svarbiausiais 
klausimais.

Paimkime klausimą Vo^ 

jis neatstovauja, ant kurios žmonių jis sėdi dėka teroro. 
Iš visų pasaulio sostinių plaukia nusistebėjimas: kas pa
sidarė, kokiai naujai avantiūrai yra ruošiamas pasaulis, 
vos spėjęs’atsikvėpti, kad pagaliau po dvidešimties metų 
karo ir skerdynių, nors valandėlę, neturime niekur ka
ro?!

Ar tas padės Amerikos demokratijai? Nepadės. ’ 
Ar šitas to madmano pasirodymas pakels Amerikos 

prestižą taikos ištroškusioje pasaulio žmonijoje? . Ne-' 
pakels!

Ar tas padės užbaigimui šaltojo karo ir įgyvendini
mui taikios koegzistencijos, apie kurią kalba pats mūsų, 
prezidentas? Nepadės.

Syngman Rhee fr jo prakalbą Kongrese gali svei
kinti tiktai Amerikos ir visos žmonijos priešai.

kieti jos apginklavimo. Par
tijos vadovybė yra nutarusi 
remti Churchillo politiką už 
Vokietijos apginklavimą. 
Konvencija susilauks 58 re
zoliucijų prieš partijos va
dovybės nusistatymą. Ne
siranda nė vienos rezoliuci
jos už vadovybę.

Trylika rezoliucijų atme
ta Pietrytinės Azijos “apsi
gynimo” sąjungą. Už tokią 
sąjungą nesiranda nė vie
nos rezoliucijos.

Dvidešimt keturios rezo
liucijos pasmerkia partijos 
vadovybę už nevedimą ko
vos uždrausti atominių gin
klų vartojimą.

Paskui seka rezoliucijos 
įvairiais naminiais reika
lais.

NARSUMAS 
UŽPEČKYJE

L. Prūseika pastebi Vil
nyje:

“Vienas Londono laikraš
tis įdėjo karikatūrą: Galvą 
apglėbęs dūsauja Dulles, o 
du dičkiai biznieriai šau
kia: Ar girdėjai, kad Azi
joj išsiveržė taikos bomba!

Ir marijonų “Draugo” 
rašeivos stvėrėsi už galvos. 
Dievas vėl juos apleido. 
Taika Indokinijoj — baisus 
dalykas.

Vakarų politikai, anot 
’’Draugo,” vėl paklydo ir 
nuslydo.

Lietuviški klerikalai ti
krai nesigaili f r a n c ū z ų 
kraujo. Nors Indokinijoj 
žuvo arti 100,000 francūzų 
karių, bet “Draugui” to ne
gana. Daugiau kraujo var
de imperatoriaus Bao Dai!

Francūzijos . katalikai vi
sai kitaip kalba. Sykiu su 
visais francūzais jie džiau
giasi, kad karas baigėsi.

Kaip tik šimutis su Gri
gaičiu nedasiprotėjo pasiųst 
Genevon Krupavičių ir Žal- 
kauską. Tie būtų pamosi
kavę bomba ir vienam aki
mirksny čou En-lai ir Mo
lotovas būtų parpuolę ant 
kelių.

Ak tas narsumas mari
jonų užpečky!”

SPAUDIMAS
ANT SENATORIŲ

Angliškasis darbininkų 
laikraštis Daily Worker yra 
tos nuomonės, kad gerai 
būtų, jeigu būtų padarytas 
masinis spaudimas ant se
natorių, patariant jiems 
balsuoti už senatoriaus 
Flanders pasiūlymą pa
smerkti senatorių McCar
thy. Senatorius Flanders 
yra republikonas iš Ver- 
monto. Jis nori, kad sena
toriui |McCarthy būtų ap
laužytaragai. Jo įnešimas 
Senate bus paleistas balsa
vimui šiomis dienomis, vei
kiausia liepos 30 d.

New Delhi, Indiją.—Ki
nija padarė sutartį pirki
mui puspenkto milijono 
svarų tabokos iš Indijos.

Rensseler, N. Y. — Nu
krito ir nuskendo valties 
kapitonas A. H. Olsen.

M. G-nis «

Apie Su ši vienijimų Seimu
Šie metai — šeiminiai me

tai. Visi trys Amerikos lie
tuvių Susivienijimai,—Susi
vienijimas Lietuvių Ameri
koje, Lietuvių Rymo Kata
likų Susivienijimas Ameri
koje ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas Ameri
koje, — laikė savo seimus.

Apie LDS seimą, įvykusį 
liepos mėnesio viduryj Chi-" 
cagoje, mūsų laikrašty buvo 
rašyta platėliau (nors neiš
samiai), todėl čia jo nelie
sim

Tenka kai ką parašyti 
apie anų dviejų Susivieniji
mu Seimus, c

Kadangi mes savo specia
lių korespondentų juose ne
turėjome, tai reikia tenkin
ti informacinėmis žiniomis, 
tilpusiomis tų Susivieniji
mų organuose.

LRKSA Seimas
LRKSA Seimas iš eilės 

buvo 59-tasis. Kadaise šis 
Susivienijimas laikydavo sa
vo seimą kartą per metus, 
vėliau — kartą per dvejus 
metus, o šiame seime buvo 
nutarta laikyti seimą tik 
kartą per trejus metus.

59-tasis seimas įvyko šių 
metų birželio 28, 29, 30 ir 
liepos 1 d. La Salle viešbu
ty Chicagoje.

Toje pačioje Chicagoje iš- 
: eina klerikalų dien rastis 
Draugas, redaguojamas L. 
Šimučio. Šimutis gi yra ir, 
LRKSA prezidentas. Ta
čiau apie pačią seimo eiga 
Draugas rašė labai skūpiai, 
tiesiog sunku buvo iš tų ap

rašymu atrinkti “kur ko- 
J ja, kur ranka.”

LRKSA organas Garsas 
po seimo rašė apie ji pla
čiau, bet labai “nudailin
tai.”

Seimą sveikino Vatikano 
ambasadorius, apaštališkas 
delegatas Washingtone, ar
kivyskupas Cicognani; svei
kino vyskupas Brizgys, di
pukas. Abu sveikinimai bu
vo prisiųsti laiškais ir juo
se nieko įdomesnio nėra. 
Asmeniškai seimą sveikino 
prelatas Krupavičius (Juo
dasis Mykolas) ir kiti “žy
mūs vyrai.”

Beje, tarp kitų, seimą 
sveikino ir “nukryžiavote 
Jėzaus ‘seserys” iš Brock- 
tono.

> Garsas paduoda septynis 
didžiausius LRKSA nutari
mus, kurie šitaip skamba:

1. Įvesti nariams pasko
las ant jų certifikatų.

2. Įvesti naują jauname- 
čių klasės certifikatą,—En
dowment at age 65.

3. Sulyginti pilnamečių ir. 
jaunamečių certif i k a t u s 
duoklių ratų atžvilgiu.

4. Pagerinti narių naudai 
pašalpos skyrių sumažinant 
pašalpų mokėjimų apriboji
mus.

5. Vykdomajai Tarybai 
pavesta geromis sąlygomis 
parduoti dabartinį Susivie
nijimo namą ir įgyti tinka
mas patalpas vien tik Susi
vienijimo reikalams. Įgy
jant naujas patalpas page
rinti spaustuvę.

6. Susivienijimo seimus 
nutarta laikyti kas trys 
metai.

7. Sekantis 60-tasis sei
mas įvyks 1957, Baltimore, 
Maryland.

Tai ir viskas.
LRKSA narių seimo me

tu turėjo 10,483. Kai žmo
gus atsimeni, kad šis Susi
vienijimas sulaukė beveik 
70 metų amžiaus, tai tik 
tuomet pamatai, kokioje 
stagnacijoje, kokiame mer-v 
dėjime ši organizacija yra.

Ir kas metai LRKSA na
rių skaičius vis mažėja, ne
žiūrint to fakto, kad skel
biami vajai naujiems na
riams įrašyti. Narių skai
čiaus mažėjimas vyriausiai 
pareina iš to, kad labai di
delis senesniosios kartos 
mirtingumas, o jaunimo va
dovybė nebepajėgia į 
LRKSA daug įtraukti ir 
gana!

LRKSA Vykdomoji Tary
ba palikta senoji.

SLA Seimas
Nors SLA yra tokio pat 

amžiaus, kaip LRKSA, ka
dangi abudu išaugo iš vieno 
kelmo, tačiau šio Susivieni
jimo eilinis seimas šiemet 
buvo 48-tasis. Jis, kaip ir 
jo “brolis” LRKSA, prasi
dėjo šių metų birželio 28 d. 
ir tęsėsi beveik visą savai
tę, tik ne C h i c a g o j e, o 
Wilkes-Barre, Pa., Sterling 
hotely; tame pačiame mies
te, kur kadaise įvyko skili
mas, kur gimė du Susivie
nijimai.

SLA seimą atidarant bu
vo pasakyta eilė kalbų, ta
čiau, “programos paįvairi
nimui,” anot Tėvynės, buvo 
pakviestas Viktoras Kama
rauskas padeklamuoti.

Na, jis ir deklamavo. Ką 
gi jis deklamavo? Skaity
tojas tuojau gal pasakys: 
deklamavo apie fraternaliz- 
mą, brolybę, meilę. Ne!

V. Kamarauskas pasirin
ko deklamuot ilgą (ir patį 
silpniausią) Prano Vaičai
čio eilėraštį “Kunigaikščio 
Algirdo mūšis ties Mask
va”!

Be kitko, šitaip p. Kama
rauskas atsišaukė:
O eikime greičiu, pavysim, 
xAtimsim mielus viengenčius, 
Sodybas priešų išdraskysim, 
Nereiks drevėt jiems

mūs kraštus. . .
Beveik arti pačios Maskvos, 
Mažąi gyvų gudų teliko, 
Krūva lavonų prie krūvos 
Meškerių negyvų tysojo...’

Skaitytojas gali įsivaiz
duoti, kas tame Sterling 
hotely darėsi: Viktoras Ka
marauskas, kaip koks gene
rolas, kaip didžiulis karžy- 
gis, atsistojo ir tarytum 
paruoštai 'mūšiui armijai 
dėsto, kaip Algirdas “gu
dus” kapojo, kiek ten bu
vo lavonų, kokia ten buvo 
baisybė, ir visa tai atsitiko 
ties Maskva! Ir jis taip 
deklamuodamas, ta rytu m 
sakyte sako tai sėdinčiai 
“armijai”: imkit; ir jūs iš 
Algirdo pavyzdį, eikite į 
Maskvą kapoti gudus,—žy
giuokite !...

Bet, dievuliau! Toje ho- 
telio salėje sėdėjo ne kokia 
nors rinktinių armija, o se
neliai, bobelės, — nuo sun
kaus darbo nukriušę, suvy- 
kę iš įvairių miestų SLA 
kuopų atstovai, kuriems ne 
gudus kapoti rūpi, bet — 
kaip išgelbėti nuo savų po
nų Susivienijimą, kaip^š- 
gelbėti savo pomirtinę, Kaip 
užsitikrinti ligoje pašalpą...

Pats Viktoras Kamaraus
kas irgi jau stovi savo am
žiaus saulėleidy. Jeigu Ka
marauskas sumislino, kad 
reikia “mušti gudus,” tai 
tik parodo, kad jis labai 
serga senatvės' liga!

Tiesa, kai kas pasakys: 
betgi toje salėje Kama-’ 
rausko karingos deklamaci
jos klausėsi ir tvirtų vadų. 
Taip, buvo ten “strielčių,” 
sakysime, P. Grigaitis, M. 
Vaidyla, — kurie per arti 
40 metų mušė gudus, bet 

ta!
(Tąsa 3-me puslapyje)
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mušė juos tik liežuvi^ 4pi 
juos Kamarauskas pastaty
tų ties Maskva, tai abudu 
šitie “strielčiai,” pamatę ge
rą gudo gaidį, bėgtų neatsi- 
grįždami ir dar gal padary
tų tai, kas neetiška net laik
rašty minėti.

Na, bet tiek to apie Al
girdą ties Maskva. Tenka 
paimti rimtesnius dalykus, 
kurie SLA seime buvo na
grinėti.

Raportai
SLA sekretorius M. J. 

Vinikas bendrai paruošia 
seimams išsamius raportus, 
bet jie labai ilgi ir juos ma
žai kas teskaito.

Pagal Viniko raportą, 
SLA šiuo metu turi $3,007,- 
377.42 turto. Visai neblo
ga. “Solvency” paaugo^, iki 
123.78 proc. Lėšų Fondas, 
iš kurio mokamos algosf ir 
sugaištys, ir kelionės, dar 
vis labai tebešlubuoja.

Narių SLA turįs 12,262,- 
gi 1950 metais turėjo 13,- 
300.

Aiškus narių mažėjimas.
Tie, kurie labai rėmėsi 

“dipukų rezervais,” nusivy
lė.

Vidutinis SLA nariu am
žius, sako p. Vinikas, yra 
54.8 metų, — aiškiau: apie 
55 metai, gi 1950 metais 
buvo apie 53 metai.

Vinikas primena, kad vi
dutinis SLA nariu mirimo 
amžius 1953 metais buvo
64.6 metai, o 1938 metais—
53.7 metai.

7SLA daktaras - kvotėjas 
Dr. Biežis priminė: “Va
dinas, bendras SLA narių 
gyvenimas pailgėjo viršaus 
vienuolikos metų.”

Jis pailgėjo, pasak Abiejų 
raportuotojų, tarpe 1938^ir 
1953 metų, — vadinasi, bė
gyje 15-kos metų SLA na
rių amžius pailgėjo net vie
nuolika metų!

Jei taip yra, — smagi ži
nia!

Bet nesinorėtu tikėti, kad 
taip būtų.

Gal yra kas nors skaitli
nėse sumaišyta. Seniau, at
siminkime, SLA seimuose 
būdavo skundžiamasi, kad 
daug SLA narių nuslepia 
savo amžių, įstodami į Su
sivienijimą, dėl to ir būda
vo painiavų. Asmuo mirda
vo, sakysime, sulaukęs 60 
metų amžiaus, o SLA kny
gose buvo pažymėta, kad 
jis tėra 55 metų amžiaus. 
Ar nebuvo visa tai ištaisy
ta? - U

Neliesiu čia visų kitų vir
šininkų ir pareigūnų rapor
tų, pateiktų šiame SLA sei
me. Paminėsiu tik keletą 
ju- . (

Jaunuoliai
Štai SLA Jaunuolių Ko

misijos raportas:
“Aš, kaip Jaunuolių Ko

misijos narė, neturiu jokio 
raporto, nes mūsų niekas 
nekvietė į jokį susirinkimą, 
niekas nepasiūlė mums jo
kios kelionės išlaidų atlygi
nimo. Tokiu būdu nieko ne
galima buvo veikti. Linkė
dama viso labo mūsų bran
giai Organizacijai SLA, 
sveikinu Seimą Wilkes-Bar
re, Pa. , Pasilieku draugiš
kai, SLA Jaunuolių Komisi
jos narė Mrs. Angelo Atta- 
villa-Kuprytė.”

Štai, jei norite! Pirmes
nis SLA seimas išrinko Jau
nuolių Komisiją, kuri pov 
dvejus metus nieko negare1- 
jo Susivienijimui veikti, lies 
ji buvo ignoruota, paneig
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Apie Susivienijimų Seimus Širdingai dėkui!

Įžymus lietuvių kompozitorius 
Balys Dvarionas

Sukako penkiasdešimts metų įžymiam 
lietuvių muzikui, liaudies artistui Ba
liui Dvarionui.

Respublikos darbo žmonės Balį Dva
rioną pažįsta kaip plačiai išgarsėjusių 
muzikos kūrinių autorių, kaip talentin
gą pianistą, ir dirigentą. Kompazito- 
riaus kūryba ir jo muzikinė veikla yTa 
žinoma toli už Lietuvos ribų, visoje /fa- 
rybfc Sąjungoje. Su pasisekimu kompo
zitoriaus kūriniai atliekami liaudies de
mokratinėse respublikose. Už įžymius 
nuopelnus vystant tarybinę lietuvių mu
ziką B. Dvarionui šiais metais suteiktas 
garbingas TSRS liaudies artisto vardas. 
Jubiliatas yra apdovanotas ordinais ir 
medaliais.

Balys Dvarionas gimė 1904 metų bir
želio 19 d. Liepojoje. Vaikystę praleido 
daugiausia Liepojos pajūrio žvejų ap
linkoje. Pirmąsias muzikines žinias jis 
įsigijo iš savo tėvo — muzikos instru
mentų meistro. Kadangi šeima' buvo 
gausi, B. Dvarionui jau nuo 12 metų te
ko eiti uždarbiauti — groti smuiku ar 
fortepionu įvairiuose orkestruose. Bū
damas šešiolikos metų, materialiai re
miamas pažįstamų meno mėgėjų, B. 
Dvarionas išvažiuoja mokytis į užsienį.

1924 m., baigęs konservatoriją, Balys 
Dvarionas atvyksta į Kauną. Pradžioje 
kurį laiką dirba akompaniatorium Ope
ros teatre. Tačiau teatre vyrauja nepa
kenčiama atmosfera, ir jaunasis muzi
kas, atsisakęs šios tarnybos, eina už 
menką atlyginimą dėstyti fortepioną į 
muzikjcs mokyklą, o tuo tarpu jis tuo me- 
tu J?uvo vienas iš pajėgiausių pianistų 
Lietuvoje.

Šalia pedagoginio darbo B. Dvarionas 
plačiai išvystė savo koncertinę veiklą— 
jis dažnai koncertuoja ne tik Kaune, bet 
ir visoje eilėje periferijos miestų bei 
miestelių, organizuoja kamerinius an
samblius, su lietuviškos muzikos kon
certais lankosi užsienyje. Ilgainiui B. 
Dvarionas perima iš J. Tallat-Kelpšos 
muzikos mokyklos vadovavimą. Auklė
damas jaunąją muzikų kartą, jis skiepi
jo jai meilę klasikinei muzikai, ypač di
džiojo rusų muzikos klasiko P. I. Čaikov
skio tradicijoms.

Jau anksčiau B. Dvarionas buvo ban
dęs savo jėgas kompozicijoje, o 1931 m. 
jis parašo pirmąjį lietuvišką nacionali
nį baletą “Piršlybos” (libretas L. Gi
ros). Baletas buvo pastatytas teatro sce
noje, tačiau po kurio laiko jis buvo išim
tas iš teatro repertuaro. Buržuaziniams 
mano vadovams nepatiko jaunojo muzi
kei pasirinktas liaudies menui artimas 
realistinis kelias.

1933 metais B. Dvarionas lankosi Ta
rybų Sąjungoje, ir ši kelionė, be abejo
jimo, turėjo rimtą reikšmę formuotis 
j almoj o muziko pažiūroms į muziką, ap
sispręsti už realistinę, liaudžiai skirtą, 
liaudies kūrybos dvasia persunktą mu
ziką.

Įvairiapusiškas Balio Dvariono — 
kompozitoriaus, pianisto, dirigento — 
muzikinis talentas su visa jėga pasireiš
kė tik tarybiniais metais.

Išvadavus Lietuvą iš hitlerinių oku
pantų, B. Dvarionas konservatorijoje su 
entuziazmu įsijungia į jaunosios pianis
tų kartos auklėjimo darbą, organizuoja 
koncertus, energingai imasi originalios 
kūrybos. Jo kūriniams dabar atsivėrė 
platūs horizontai, keliai į liaudies ma
ses. Pirmieji pokariniai kompozitoriaus 
kūriniai greitai susirado vietą liaudyje. 
Daina “Sesuo žydrioji Vilija” plačiai pa
sklido darbo žmonių tarpe, ją dainuoja 
darbininkų chorai, ji skajįiba kolūkinia
me kaime. Pirmasis didesnės apimties 
Ėr Dvariono simfoninis kūrinys “Šven
tinį uvertiūra” jau ryškiai atskleidė 
brulžus — lietuvių liaudies dainų into- 

' nacijų skambėjimą, melodingumą, tur
tingą instrumentąvimą. Savo “Pirmo
joje simfonijoje” ir kituose kūriniuose 
Ek Dvarionas kaip kompozitorius kūry

biškai įsisavina didžiųjų rusų muzikų 
klasikų kūrybos tradicijas.

Po 1948 metų istorinio partijos CK 
nutarimo “Apie Muradeli operą “Did
žioji draugystė” Balys Dvarionas pra
turtina lietuvių tarybinę muziką reikš
mingu kūriniu — koncertu smuikui su 

^orkestru, įvertintu pirmojo laipsnio pre
mija. Šiame kūrinyje kompozitorius su 
didele menine jėga, panaudodamas dau
gumoje liaudies dainas, kūrybiškai jas 
vystydamas, sukuria spalvingus, subti
lius muzikinius vaizdus, persunktus gie
dria nuotaika ir liaudiškomis intonaci
jomis. Ypač puikūs yra antrojoje kon
certo dalyje lietuviškojo kaimo vaizdai. 
Liaudies muzikinės kūrybos dvasia at
spindi ir instrumentiniuose B. Dvario
no kūriniuose — pjesėj-e smuikui su for
tepionu “Prie ežerėlio”, fagotui tema su 
variacijomis ir kituose.

B. Dvariono kūryba išreiškia garsųjį 
M. L Glinkos kūrybinį devizą “Muziką” 
kuria liaudis, o mes, kompozitoriai, ją 
tik perteikiame”, ji- nurodo gaivinantį 
šaltinį kūrybai — liaudį, jos gyvenimą, 
jos žygdarbius, jos kūrybą.

B. Dvarionas yra muzikos kūrėjas, pir
miesiems lietuviškiems kino filmams 
“Marytė”, “Tarybų Lietuva”, “Aušra 
prie Nemuno”. Muzikiniais vaizdais 
kompozitorius padėjo atskleisti šiuose 
filmuose didvyriškosios lietuvių tautos 
dukters Marytės Melnik'aitės žygdarbį,. 
Lietuvos nuostabų peizažą ir jos darbo 
žmones, kuriančius naują, tarybinį gy
venimą mieste ir kolūkiniame kaime.

Sulaukęs penkiasdešimt metų am
žiaus, kompozitorius B. Dvarionas yra 
pilname kūrybiniame pajėgume. Lietu
viu literatūros ir meno dekados Maskvo-

/je metu buvo atliktas kompozitoriaus 
naujas kūrinys “Pasveikinamas Mask
vai”, išreiškiantis giliausius lietuvių 
tautos jausmus sostinei. Pagal B. Sruo
gos istorinę dramą “Apyaušrio dalia” 
kompozitorius šiuo metu kuria operą.

Minėdami B. Dvariono penkiasdešim
tąsias gimimo metines, respublikos dar
bo žmonės, visi jo kūrinių klausytojai 
laukia iš kompozitoriaus naujų kūrinių. 
Reikia tikėtis, kad, kasmet intensyvin
damas savo* kūrybinę veiklą, B. Dvario
nas ir toliau praturtins muzikos lobyną 
vis naujais ir naujais muzikos veikalais, 
vertais mūsų liaudies.

A. Račiūnas, kompozitorius. .

LMS Festivalio Klubas
LMS nacionaliam festivaliui artinan

tis, rytinių valstijų menininkai vis rim
čiau pradeda ruoštis prie dalyvavimo. 
Tuom tarpu kai kelios meno grupės ly
giagrečiai ruošiasi pasiųsti atstovaujan
čias jėgas į Chicago, kur festivalis į- 
vyks, LMS veikėjai rūpinasi, kaip tai 
įgalinti finansiniai.

Kaip praneša LMS IlI-sios apskrities 
sekretorė Mildred Stensler, būrys lietu
viško meno rėmėju susimetė į taip vadi
namą LMS FESTIVALIO RĖMĖJŲ 
KLUBĄ, grupę, kurios specialus užda
vinys yra užtikrinti, kad rytiečių dele
gacija galės pasiekti Chicago.

Prie klubo, kuris veiks iki festivalio, 
gali priklausyti kiekvienas lietuviško 
meno mylėtojas, kiekvienas, kuriam 
brangi lietuviška kultūra. Priklausymo 
sąlyga: vienkartinė vieno dolerio duok
lė. Ta duoklė ne vien padės pasiųsti tik
rai atstovingą menininkų grupę, bet 
kiekvienas klubo narys už jį gali laimė
ti APMOKAMĄ KELIONĘ Į FESTI

VALĮ IR ATGAL, viso šimto dolerių 
vertės.

Artimiausiu laiku LMS veikėjai ir ki
ti lietuviško meno mylėtojai turės Festi
valio Rėmėjų Klubų verbavimo blankas.

Stokite į klubą, paremkite festivalį, 
ir, jei laimė nusišypsos, patys vykite klu-; 
bo apmokamom lėšom!

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Argi šitaip veikiant, ga

lima įtraukti jaunimo .į Su
sivienijimą?

Pasirodo, kad SLA vado
vybė buvo užimta kuo kitu. 
Jai rūpėjo “Lietuvą laisvin
ti,” jai rūpėjo juo daugiau 
politikieriauti.

(Organas
Tėvynės leidimas neša 

nuostolius. Už Tėvynę kiek
vienas SLA narys per mė
nesį moka 7 centus. Defici
tą padengia Lėšų Fondas.

Tėvynė neštų dar dides
nius nuostolius, bet laimei 
dabartinis SLA organo re
daktorius M. L. Vasil pats 
laikraštį ir surenka, kas su
taupo vieno darbininko al
ga.

Raportuodamas Seimui, 
M. L. Vasil teisinosi dėl tų 
niekalų, kuriuos Tėvynei 
rašo tūlas A. Sūduvis.

Redaktorius sako, kad 
kiek jam tekę sužinoti iš 
narių, “tai jie tokia savai
tine apžvalga patenkinti.” 
Atrodo, kad redaktorius su
sitinka tik su tokiais, ku
riuos patenkins bet kas, kas 
tik* plūsta Tarybų Sąjungą 
ir bendrai socialistinius 
kraštus. Bet ne visi SLA 
nariai yra tokie: yra ir pa
dorių, galvojančių, pasauli
nės taikos trokštančių SLA 
narių, kuriems Sūduvio plio- 
vonės nepatinka. Jas reikė
tų iš SLA organo skilčių ša
linti.

Kontrolės komisija turėjo 
du raportus: Bostoniškis J. 
Arlauskas savo, o Laukaitis 
su Mikužiūte — savo. Kilo 
peštynių. Vėliau visgi buvo 
abiejų raportai ■ šiaip taip 
suderinti ir priimti.

Tas pats buvo ir su Ap
švietos Komisijos raportu: 
Grigaitis su Vaidyla patei
kė savo, o Trečiokas—savę. 
Po to visi trys “pasikuždė
jo” ir sudarė bendrą ra
portą.

žalinga rezoliucija
Klerikalų šulas V. Sidzi

kauskas perskaitė nerimta, 
žalingą “politinę rezoliuci
ją,” kurioje tokis yra pa
ragrafas:

“Kad klaidingų pranašų 
peršamoji komunistinio ir 
demokratinio pasauliu ko
egzistencija reikštų p a'- 
smėrkimą ilgai vergovei ir 
sunaikinimui šimtu milijo
nų tautiečių iliuzija...”

Tą paškudną rezoliuciją, 
kurią dipukas politikierius 
Vi. Sidzikauskas pakišo, o 
seimas priėmė. Bet juk tai 
aiškiai pasisakoma prieš 
taikų sugyvenimą; pasisa- 
koįria už karą.

Už dviejų pasaulių koeg
zistenciją stojo prezidentas 
Rooseveltas, stojo Willkie; 
šiandien už tai stoja Chur- 
chillas, Edenas, Mendes- 
France ir kiekvienas doras 
ir išmintingas žmogus, ku
riam rūpi pasauly taikos iš
laikymas.

Na, o Sidzikauskas va
dina tokius vyrus “klaidin
gais pranašais,” juos smer
kia. Jis, V. Sidzikauskas, 
tai, mat, neklaidingas diplo
matas.

Kas jo nežino!...
Dauguma SLA narių yra 

darbo žmonės, taikos trokš-, 
tantieji žmonės. Jie taip 
galvoja: jeigu Sidzikaus
kam^, Grigaičiams, Vaidy- 
loms ir kitiems karo troš- 
kėjams niežti kailį, tai tegu 
tarp savęs mušasi, arba te
gu būtų įstoję į Francūzų 
Legijoną, nuvykę į Indoki
niją, — ten jiems būtų kai
lį iškasę!

Ateiti su pro-karine rezo-

liucija į fraternalės darbo 
žmonių organizacijos seimą 
ir pakišti ją—tai nusikalti
mas.

Na, bet politikieriams šį 
kartą pavyko žmones ap
gauti.

Konstitucija parašyta, 
bet atmesta

1952 metais įvykęs SLA 
seimas Clevelande pasisakė 
už naują konstituciją, ka
dangi senojoje “prisirinko 
labai daug bereikalingo ba
lasto.” Buvo įpa r e i g o t a 
įstatų komisija per dvejus 
metus iš senos konstitucijos 
balastą išmesti laukan.

Komisijai vadovavo adv. 
John R. Verbalis, iš Ply
mouth, Pa. Na, ir ji nusi
tarė parašyti naują konsti
tuciją anglų Laiboje ir pri
duoti šitam seimui. Matyt, 
komisija daug dirbo ir kon
stituciją parašė.

Įteikus seimui, tačiau, 
dauguma delegatų jos nesu
prato, nes nebuvo lietuvis-, 
ko vertimo. Tuo būdu kon
stitucijos projektas buvo 
atmestas iki kito seimo. 
Per sekamus dvejus metus 
SLA nariai vadovausis sena 
oknstitucija, kurioje yra 
“labai daug bereikalingo 
balasto.”

Montello, Mass.
Laisvės piknikui liepos 4-5 

aukojo:

MONTELLO:
J. Stigienė cl o v a n o j o ' 2 

kvartūkėlius. Jinai pati su 
T. Kaminskiene išleido, pada
rė pelno $6.

Dovanojo valgių moterų 
stalui:

Moterų Apšvietos Klubas— 
16 svarų hamę.

Pyragų dovanojo : K.. Če-
reškienė, P. Sinkevičienė, P. 
Mickevičienė, B. Navickienė.

T. Kaminskienė — blėtą 
Grikių bapkos.

M., Potsienė —: 4 tuzinus 
margučių, 1 sūrį.

P. Orentienė — 2 tuz.

Negaliu surasti tinkamų 
žodžių, kai širdis pilna gi
liausių jausmų. Taip aš 
jaučiuosi dabar, taip jau
čiausi per visą laiką po ope
racijos, kada pradėjo mane 
lankyti draugai, giminės, ir 
kai pradėjo ateiti per paš
tą linkėjimai po kelias de
šimt kiekvieną dieną, — 
ateina dar ir dabar.

Ligoninėje gulėjau, kaip 
gėlių darželyje, — tiek bu
vo mano kambaryj gėlių ir 
įvairių dovanų-dovanėlių,
— o tos mintys vis kyla: 
argi aš verta tiek dėmesio, 
ir kaip aš galėsiu visiems 
atsilyginti bent dalinai už 
tokius nuoširdžius manęs 
prisiminimus?

Labai įvertinau atviru
tes, prisiųstas iš parengi
mų, kur pasirašė dalyviai,
— iš San Francisco, Kali
fornijos, Eliz. Vilkaitės iš
leistuvių parengimo; iš vie
tinių tėvams pagerbti po
būvio, surengto Moterų 
Klubo, ir iš B. šalinaitės 
mokinių rečitalio dalyvių. 
Taip pat didžiai įvertinu 
New Yorko aidiečių linkė
jimus ir Liaudies Teatro 
raudonas rožes ir linkėji
mus, draugų vilniečių iš 
Chicagos atsiminimą ir Me
lodijos grupės rūpesnį. O 
visiems pavieniams drau
gams tik galiu pasakyti: 
širdingai ačiū už dovanas, 
už paskambinimą telefo
nu, už linkėjimus, už jūsų 
visų tokį malonų atlautimą.

Nors dar gydytojas ma
ne skaito ligone, aš visvien 
manau, kad už keleto sa
vaičių arba mėnesio būsiu 
sveika, — galėsiu dirbti, 
galėsiu dalyvauti visuome
niniuose darbuose.

Tuomet turėsiu progos 
išreikšti savo jausmus, su
sitikusi su draugais.

Eva T. Mizarienė

ir Kazimierą. Frančiškus it 
Kazimieras jaut mirę, Vytau
tas gyvena Los Angeles, Cal., 
vedęs ir du sūnelius auklėja. 
Genovaitė taipgi vedus, gyve
na čia Worcester’yje, ir vieną 
dukrytę auklėja.

Keršuliai kaipo pažangūs 
ir draugiški žmonės, vi- 
s i e m s worcesterieciams ge
rai žinomi. Viktorija prigulėjo 
prie LDS 57 kp. nuo pat org. 
įsikūrimo. Buvo nuolatiniai 
skaitytojai dienraščio “Lais
vės” ir šiaip pažangių pramo
gų lankytojai. Viktorijai toko 
sunkiai pasirgti daugiau kaip 
tris metus laiko, širdies liga 
ją kankino iki pagaliaus u^e- 
so gyvybė. B. Keršuilis prieš 
žmonos mirtį irgi sunkiai sir
go, turėjo didelę operaciją, 
tad nalaidojimu Viktorijos 
rūpinosi jos duktė Genovaitė 
su savo vyru Bernotavičium. 
Tad nepaisant tėvų laisvų pa
pročių ir įsitikinimų, religiniai 
palaidojo. Mat, tokia jau da
bar mada — sauvališkumas.

Garbei velionies ir mylimo 
jos laikraščio Laisvės yra pri
dedama $5 prie šios korespon
dencijos Laisvės reikalams..

Ilsėkis ramiai, Viktorija! 
Gerieji draugai jūsų niekados 
nepamirš.

D. J.

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

Worcester, Mass.
Mirė Viktorija Keršulienė

parsiduoda nuosavybe

PELNINGAS BIZNIS
Apskritiem metam ir vasarojimui 
{rengimai labai patogioje vietoje Ir 

per ilgus metus išdirbtas biznis, 
nešantys stambias {eigas.

Motei ir Trailer Park; 4 Over Night 
Cottages, išrendavotos apskritiems 

metams, apartmentai, 4 rūmai, 
grocery. Platus frontas prie 

busų linijos.

Pardavimo Priežastis— 
Mirtis Šeimoje

įnešimas $20,000. Savininkas palai
kys mortgičių. Kreipkitės tuojau, 
nes del minėtos priežasties turime 

greit parduoti.
FRIENDLY INN CABINS 

AND TRAILER CAMP 
Old Route 22 & 28, 
North Branch, N. J.

Telefonas Sommervllle 8-7251
kiaušnnų.

M. Gutauskienė — uogų.
Z. Grakauskienė — blėtą 

kugelio.
BROCKTON:

Winnie Thompson -— 2 di
delius cakes.
SO. BOSTON:

B. Chuberkienė, M. Pau- 
rienė, B. Mineikienė — ban
dukių su varške.

Shukienė, J. Rainardier.ė—• 
po 2 tuz. kiaušinių.
SUDBURY:

M. Aleksandrienė — 3 sū
rius ir 1 galioną buttermilk.
STOUGHTON:

Ag. Petrukaitienė — baksą 
ausiukių.

K. Čereškienė

Ant nelaimės, kada buvau 
išvykęs į LDS 11 Seimą Chi
cago, III., liepos 6 d. mirė Ker
šulienė, tapo palaidota liepos 
9-tą d., West Millbury, Mass., 
kapinėse, kur jos du sūnūs 
jau ilsisi amžinai. Viktorija į 
Ameriką atvyko 1910 m., paė
jo iš Vilniaus rėdybos, Lomė- 
nių kaimo. 1911 metais susipa
žino su Bernadiktu Keršuliu, 
Kauno Rėdybos,Badaikių kai
mo, čia Worcester’je ir apsi
vedė. Vėliau, per 25 metus, 
pavyzdingai ūkininkavo West 
Millbuuy, Mass, išauklėjo du 
sūnūs, Frančišką ir Vytautą,, 
ir dukterį Genovaitę, ir pir- j 
mesnio vyro du sūnūs, Joną
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SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, V . . _ . v. . •kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
ni žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis lais
vėje !

Montello, Mass.
Tarptautinis spaudos pik

nikas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick 
Ild., įvyks rugpjūčio (Aug.) 1 
dieną, šį sekmadienį. Pradžia 
1 vai. dieną. Kviečia visus, | 
Rengimo Komitetas.

L.L.D. 6-tos kuopos susirinkimas 
{vyks rugp. (August) 2 d.', Lietuv. 
Taut, namo kambariuose, pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai daly
vaukite, nes čia išgirsite pikniko ra
portą. ' Geo. Shimaitis.

Rugp. 8 d., Liet. Taut Namo Par
ke {vyks piknikas, rengia Moterų 
Apšvietos Kliubas. Pradžia 1 vai. 
dieną.

Rengimo Komisija.

J Ideališka Vieta Vakacijom
♦ • V • •X šią vasarą praleiskite savo vakaeijas gražiai 

4* apšviestame

| Atlantic City, N. J.
Apvaikščiokite Jo 100 IVįetų Sukaktį

o

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū- 
X sų porčių; taipgi matysite -opi tųąui Įp3nvp
X mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 

mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

VIOLET R \KTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic Cit>, N. J.

Telefonas 5-2338

psl.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Liepoj (July) 31, 1954
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Apiplėšė ant laivo
Prie City Island stovin

čios jachtos kapitonas apsi- 
skundė policijai, kad anksti 
rytą du plėšikai dasigavo 
pas jį su valtimi. Jį pirma 
sumušė, paskui atėmė pini
gus ir prasišalino irklais 
varomoje valtyje.

Pagerbs įkalintą 
darbininką vadą

Bronx komitetas politi
niams kaliniams išlaisvinti 
praneša, jog rengiamas ma
sinis pobūvis pagerbti dar
bininkų vadą komunistę 
Dennis jo 50 metų sukak
ties proga. Paties pager
biamojo gal dar nesulauks 
į šį pobūvį. Tačiau jam bus 
smagu išgirsti, kad darbo 
žmonės rūpestingai jo ir ki
tų savo vadų laukia. Gi 
nauda iš to eis Amerikos 
politinių kalinių laisvinimo 
darbui.

Kalbės politinių kalinių 
žmonos ir bus meno progra
ma. Jvyks rugp. 10-tos va
karą, 683 Allerton Ave.

N-tis

Moterys teisme už 
plauką rovimą

Dvi jaunos, gražios mari- 
ninkų žmonos tapo pa
šauktos į teismą Ridgewoo- 
de. Jas paleido po $500 
kaucijos kiekvieną iki tar
dymo, kuris įvyks rugpjū
čio 9-tą.

Karas įvykęs Astorijoje, 
20-11 20th St., kur gyvena 
Eleanor Bordash, 24 metų. 
Kaiminkos pradėjusios ją 
barti, kad jos bute linksnia
vimai tęsiasi iki ankstyvo 
ryto. Ji pradėjusi atsikirsti.

Bordashienės kaiminka 
Mrs. Joan McGregor sako, 
kad Bordashienė puolusi ją 
mušti, o jos viešnia iš Lodi, 
Eileen Pearson, atbėgusi 
Bordashrenei į talką nešina 
peiliais. Gi Mrs. Bordash 
tikrina, kad kaiminkos jas 
pravardžiavo dėl to, kad jų 
vyrai nepareina namo. Jos 
viešnia sako neturėjusi jo
kių peilių, tik išgąstyje iš
bėgusi nešina mediniais 
šaukštu ir šakute, su ku
riais maišė maistą.

Vyrukai bus teisiami 
už žmogžudystę

Ronald Loesch ir Thomas 
Wysokowski, 16 ir 17 me
tų, bus teisiami kaip žmog- 
žudžiaj. Trečiasis, R a y - 
mond Sanzone, 15 metų, 
atiduotas teismui. Teis už 
mirtinai primušimą Tho
mas A. Čondon, veterano, 4 
vaiku tėvo.

Vyrukai Condoną puolė, 
mušė ir spardė dėl to, kad 
jiems atrodė, jog jis mur- 
mėjęs ir ėjęs link jų, kai jie 
pradėjo ant jo rėkauti.

Grasinimas nusižudyti 
gal kainuos gyvybę

Susibaręs su žmona, Arthur 
Bretton išėjo ant 5 aukštų na
mo stogo ir vaikščiodamas 
kranteliu1 grasino, kad jis nu
sižudys. Gal jis tik grasino, o 
gal už kiek laiko būtų ir nu
šokęs, tačiau viskas pasibaigė 
netyčia. Stebėtojai sako, kad 
jis paslydo, bandė susilaikyti 
nuo kritimo, bet negalėjo, nu
krito. Jį nuvežė ligoninėn dar 
gyvą, bet pavojingai susižei
dusi.

(Bretton dirbo langų valytojų. 
Buvęs nepatenkintas savo dar
bu. Tačiau reikalas išlaikyti 
Šeimą — tris vaikus—neleido 
pasirinkti. Pradėjęs smarkiai 

,girtauti,išlikti iš darbo. Dėl to 
Šeimoje nesibaigė ergeliai.
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NoH'YorkpzWW/iiilov
Autorius išstojo liudyti Kviečia atvykti Į LDS Apskrities pikniką 
prieš šnipelius

Arthur Upham Pope, au
torius, žymus Persijos me
no ir kultūros ekspertas/ 
stojo liudyti apgynimui Na
tional Council of American- 
Soviet Friendship nuo pa
žymėjimo “komunis t i n i u 
frontu.”

Jis buvo penktasis drau
giškas liudytojas, ketvirta
sis iš tų, kurių liūdymas pa
rodė, kad šnipas Budenz 
melavo.

Kadangi Budenz buvo sa
kęs, būk National Council 
yra komunistų kontroliuo
jamas, Pope buvo klausinė
jamas ta linkme, Pope pa
reiškė, kad Council niekada 
nebuvo kontrol i u o j a m a s 
bent kokios išlaukinės or
ganizacijos. Jo klausė, ar 
bent kada gavęs kokias di
rektyvas nuo komunistų 
Council darbui. Jis atsakė:

—Ar esi komunistų par
tijos nariu?

—Ne.
—Ar buvai juomi bent 

kada?
—Ne.
—Ar esi susitikęs Bu

denz?
—Ne. Rep.

Gal užvilkins ILA 
pripažinimą toliau

Kalbama, kad Nacionalč 
Darbo Santykių Taryba tu
rinti planus nuvilkinti New 
Yorko uosto laivakrovių 
ILA unijos pripažinimą dar 
iki gruodžio mėnesio. Jei 
tas įvyks, laivakroviai bū
tų priversti išbūti' ištisus 
metus be unijos atstovybės 
ir be kontrakto, o sykiu ir 
be gavimo pakėlimo mokes- 
ties ir kitų pagerinimų. Tą 
viską jie turėjo gauti jau 
pernai rudenį.

ILA laivakroviai tuos rei
kalavimus buvo įteikę ir ti
kėjosi naujo kontrakto tuo
jau po išsibaigimo senojo
1953 metų rugsėjo 30'd.

Štai priežastys, dėl ko jie 
to kontrakto negavo:

AFL viršininkai pasimojo 
ILA išstumti iš atstovybės. 
Jiems pritarė gubernato
rius Dewey, taipgi kompa
nijos. Nesant atstovybės, 
kompanijos gali išsisukti 
nuo kontrakto ir gerinimo 
sąlygų.

ILA spyrėsi įrodyti, kad 
ji tebeatstovauja laivakro- 
vius. 1953 m. gruodžio 23- 
čią įvyko balsavimai pasi
rinkimui unijos. ILA lai
mėjo, bet valdžia unijistų 
pasirinkimo neprip a ž i n o. 
Sakė, kad laivakrovius vei
kianti “gengsterizmo” įta
ka.

Darbininkai išsikovojo 
kitą balsavimą. Jis įvyko
1954 m. gegužės 26 d. ILA 
vėl laimėjo. Liepos mėnesio 
pabaigoje valdinė NLRB 
tebebuvo laimėtojų nepripa- 
žinusi, “teberokavo” balsus.

Liepos 27-tą kalbėdamas 
AFL konvencijoje AFL pre
zidentas pripažino, kad pa
veržimui laivakrovių iš ILA 
unijos New Yorke AFL 
jau išleido virš milijoną do-

White Plains miestelyje 
ant kelio rado pavojingai 
sužeistą Joseph Fountain, 
17 m., iš Oxford, Mass. Ban
do patirti, ar jį kas nors iš
metė iš autu, ar pats pate
ko po auto.

šį sekmadieni, rugpjūčio 1-mą, Great Necke
< Šį sekmadienį iš Brookly- Liberty Auditorijos 1:3C

r apylinkių visi keliai 
i Great Necką. Ten 

apskrities ir 
91 Steam-

no
> ves
Tvyks LDS 

I kbopų pikniką 
i boat Rd.

Visi kviečiami atvykti. | anksto. Jeigu .asmuo ir ne- 
i Turintieji auto prašomi nu- nuvažiuotų i pikniką, nau- 
I vežti neturinčius. Susitarusia
i ta iš Brooklvno nuo Piliečių j svetimam,, bet savo kuopai. 
'Kluvo išvažiuoti 1 vai., nuo1! B-tis .

su

žadėdamas 
Jie ištikro 

joms gauti kambarį 
vietoje, skambinęs j 
Tačiau jam nuėjus 

, mergaičių m oš ko
jas pastebėjo, įkviete 

VVV11 Jin

į Mergaites pateko 
kūno pirkliams A

Now Yorke areštuoti du 
Į augę vyrai, kurie padėjo 

ii' 13 metų mergaites į prosti
tučių padėtį.

Mergaites atradusios tėvų 
paslėptus $130 ir pabėgusios 
iš namų Wilkinsburghe. neto- 

| Ii Pittsburgho. Važiuojančias 
■ į New Yorką busti pristojo ne- 
I žinomas vyriškis, 
ionis gauti kambarį.

!bandęs 
I rangioje 
! YWįCA.
( skambinti, 
rioto.jai 
į savo auto, tarp 5 vyrų. Jie 
važinėjo pagal miesto viešbu
čius, tačiau visi atsisakė duo
ti nakvynę mėlynomis kelnai
tėmis apsirengusioms mergai
tėms. i

Pagaliau, jie pasiekę Brook- 
lyno esantį Majestic viešbutį, 
230 Duffield St. Ten naktinis 
svečių priėmėjas William Alt- 
schuller leidęs mergaitėms už
siregistruoti su vyrišku paly
dovu,"kaip vyras su žmona.” 
Mergaitės yra neperaugusios, 
tebėra vaikai ir taip atrodo.

"pasiskolinę’’ nuo mergaičių 
$60 ir išeje "atnešti pusry
čių.” Nesulaukusios, po kelių 
valandų mergšės išvažiavo i 
Manhattan "ieškoti darbo.” 
Policistas jas pastebėjo, suė
mė. Po išklausinėjimo, arešta
vo vieną su mergaitėmis buvu
sį vyrą, Frank Belviso, 23 m., 
gyvenantį 507 Myrtle Ave. 
Taipgi are 
mergšėms 
"pačiomis.

išgverėliu

ir

Reikalavo Pattersoną 
išleisti po kaucija

Advokatai Reuben Terris
Ralph E. Powe kreipėsi į J.V. 
Supreme Court teisėją Robert 
Jackson su prašymu išleisti 
William L. pattersoną iš kalė
jimo iki apeliacinio teismo.

Advokatų pareiškimas sako, 
kad Pattersonas turi teisę gau
ti apeliacinį teismą ir kad teis
ei arybinės taisyklės įsako ape
liuojantį išleisti po kaucija.

Pattersonas yra pasiųstas 
90 dienųTkalėti būk tai už pa
neigimą neamerikinių. Jis ne
pristatė jiems vardų ir adrėsij 
asmenų, kurie yra aukoję ci
vilinėms teisėms ir persekioja
miems asmenims apginti. Pat
terson as sake, kad jis 
vardų ir adresų neturi.

tokiu

Astorijos piliečiai 
surinkti 10,000 
prašymu 
prie 29th

parašų po 
trafiko lempos 

St. ir 23rd Avė. 
ta vieta jau yra 
kampu”,, ir jie

nelauks, kad taptų “mirties 
kampu.”

“nelaimiu
l

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.
1-mos kuopos susirinkimasLDS 

jvyks antradienį, rugpjūčio 3 d. Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 
Union Avė. 
lyvauti, nes 
legatai duos

280 
Visi nariai kviečia da- 
šiame susirinkime de- 

raportus iš LDS Seimo. 
Valdyba.

(148-149)

Liberty Auditorijos 1:30.
Kuopų nariams verta at

siminti, kad iš anksto par
duotų įžangos bilietų pelnas 
liksis kuopos iždui. Pakal- 

i binkite įsigyti^ bilietus iš

iš bilieto eis ne kum

Advokatą būrys Įtarti 
ambulansŲ sekliais

Aštuoniolika New Yorko- 
Brooklyno advokatų įtarti 
kaip ambulansų "chaseriai.” 
Taipgi sykiu su jais kaltina
mi ir 9 ne advokatai kaip rin- 
k e j ai a d vok atams i n f ormacij ų. 
Ką jie darė?

Jų užsiėmimas buvęs tuojau 
gauti informacijas nuo nelai
mės ištiktų, pasiųsti savo gru
pes advokatus užvesti bylas. 
Jie užsukdavę visą dalyką 
taip, kad tik atitinkamos ligo
ninės gautu sužeistus, parink
tieji graboriai gautų mirusius, 
ir tt.

Pilietinė Budžeto Komisi
ja, Ine., sako, kad uždėtieji 
ant pasilinksminimų taksai 
miesto iždinės naudai esą 
nereikalingi.

ESTATE OF
JOHN KIEL A, DECEASED

Žemiau pasirašę advokatai nori 
susisiekti -su giminėmis bei jpėdi- 
niais-paveldėtojai JOHN KIELA 
kuris atvyko j Jungtines Valstijas 
iš kaimo Vadokliai, Lietuvoj, 
žinome, kad jis turėjo seserj 
Viktoria Klebonas. Jeigu jūs 
ką nors anie velionio Jono 
Šeimą, ar jeigu esate giminė,

tuoj susirašinėti su mumis.
SONKIN & GLASSMAN, 

Attys at Law
Spring St., Hastings-on-Hudson, 

N. Y.

Mes 
vardu 
žinote 
Kielo 

prašo-
mo

16

(139-148)

KOVA PLIKAIS KRUMPLIAIS PRIES REVOLVERIUS, KAD 
ATGAUT LAIVAKROVIŲ UNIJĄ DARBININKAMS!

MARLON BRANDO
ON THE WATERFRONT

atsižymi KARL MALDEN ir LEE J. COBB 
ir perstatoma EVA MARIE SAINT

Dirigavo ELIA KAZAN — Apysaka Buddy Schulberg

RODOMA ASTOR THEATRE, Broadway ir 45th St., N. Y.

AR NORITE MATYTI KĄ NORS

i Eyck St. Brooklyn, N. Y 
Telephone: EVergreen 4-8174

apie žmogų, sukūrusi šią tautą iš dykumos, kuris užaugino 4 sūnus 
kaip savo sekėjus, bet jie priešinosi jam,—visi apart vieno: maišy- 
takraujo?
Matykite SPENCER TRACY didžioje CinemaScope filmoj,

Broken Lance
ROXY THEATRE, 50th St., prie 7th Avenue, N. Y. C.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL

Wagner sakosi esąs 
bešališku rinkimuose

Majoro su reporteriais kon
ferencijoje kas nors paklausė, 
kurį iš dviejų jis pasirinktų de
mokratų kandidatu i New 
Yorko valstijos gubernatorių: 
Rooseveltą ar Harrimaną. 
Wagneris atsakė, jog abu yra 
jo "geri draugai.”

Kai reporteris spyrėsi gauti 
tiesioginį atsakymą, kuris, ge
resnis, Wagneris atsakė: "Tą 
turės išspręsti konvencija.”

Demokratų partijos konven
cija pastatymui karuli datų 

21-22 dienomis, 

clad ėjo, kad esą 
kandidatų, ta* 

jų neįskaitąs sa

įvyks rugsėjo 
New, Yorke.

Wagneris 
ir kitų gerų 
čiau jis tarp
ve. Jis nesąs kandidatu. Kada 
jam pastebėjo, jog tas neati
ma jam galimybę būti geru 
gubernatoriumi, Wagneris sa
kė :"Aš noriu būti tiktai geru 
majoru per sekamus trejus 
metus ir 5 mėnesius.”

Kalbama, kad demokratų 
partijoje yra didelis pasidali
nimas dėl kandidato į guber
natorius. Velionio prezidento 
ir jo Naujosios Dalybos prie
šai darytų viską, kad tik ne
pastatytų kandidatu į guber
natorių jo sūnų. Darbininkų 
judėjimas, kuris tiek daug at
siekė prie Roosevelto, atrodo, 
rems jaunąjį FDR. Gi eiliniai 
demokratai ir daugelis parti
jos viršenybėje supranta, kad 
be darbininkų paramos demo
kratai negali laimėti guberna
toriaus rinkimu, t

Brook 1 y n i e t i s James 
Bruce, 73 m., mirtinai ap
degė savo cigarete užkurta
me bute. Būdamas paraly
žiuotu, jis negalėjo pabėgti 
nei pagalbos pasišaukti.

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

Mažina kavos kainą
Orui įkaitus, o kavai ne

svietiškai pabrangus, vis 
daugiau žmonių pradeda 
apsieiti be kavos. Tad ke
lios firmos paskelbė, kad 
jos nuleidžia kainas po 5 c. 
per svarą. Tikimasi, kad 
nuleis ir kitos. Numažini
mai skelbiami galiosiant tik 
30 dienų. Tačiau kompeti- 
cija gali planą pakeisti.

Gražus, jaunas vyras api
plėšė degtinių krautuvę 
prię^Ąvenue M ir Nostrand 
Avė., Brooklyne. Pirmiau 
atėjęs ko nusipirkti ir ge
rai apsižiūrėjęs, o paskiau 
sugrįžęs pinigų.

, Mrs. Margaret Lashway, 
38 m., barnyje pašovė savo 
Vyrą. Sulaikyta po $2,500 
kaucija J/ki tardymo.

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

prie baro ir restaurante. Nuolatinis 
darbas. Vieno darbininko bus savai
tine alga, kito mėnesinė alga. Val
gis ir guolis ant vietos. Galit būt 
kad ir pora. Patyrimas nesvarbu, 

•mes išmokinsime.
Prašome kreiptis pas savininką: 

Juozas Lugauskas, 426 So. 5th St.,
Brooklyn, N. Y.

(145-148)

MATRASAI—KALDROS— 
PADUŠKOS 

Atnaujintos ir Sterilizuotos 
Mes taipgi laikome naujus lovom 
aprėdalus ekonomiškom kainom. 

MAIN BEDDING
205 New Main St., Yonkers 

(arti Nepperham Ave.) 
Tel. Yonkers 8-2370

ŠIAURINIU JŪRŲ 
VĖŽELIA1 (Shrimps)

Išvirtų, su lukštais ir šviežiai su
šaldytų. Gatavi valgymui.

Pagaminame
Viešbučiams ir Restaurantams

RICHARD B. FRENKEL
64-05 Kissena Blvd., 

Flushing, N. Y.
Tel. FLushing 8-0053

NftRA GERESNES VERTES 
‘ -! IR PATARNAVIMO NIEKUR

PARSIDUODA
NAUJI IR NAUDOTI KARAI
U-Haul Trailer Išnuomavimai

Prieinamos kainos 
Išmokite Vairuoti

Tuojau Patarnavimas Prie Jūsų Durų 
Aptarnaujame ir Westchester County 

RAY TIMNEY
129 Central Ave., White Plains 

Tel. WH. 8-4660

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

' Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288

i

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID 4
Pasitikima ir patyrusi. DienvdaW- 

bas. Kreipkitės: r
BILL’S BAR & GRILL 
44-69 21 st St., L. 1. C. 

Telefonas: 
RA. 9-9450

(102-193)

LOOPER

Nuolatinis darbas. Puikios sąlygos.
DOLLY’S LOOPING SERVICE

66-01 Myrtle Ave.
Glendale, L. 1. 

(147-148)

FINGERWAVER

Pilnai mokanti — ekspertas. Geros 
valandos, gera mokestis, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

WELWYN BEAUTY SALON
58 Linden St., Great Neck, L. I. 

Tel. Great Neck 2-2260
(145-151)

MALE and FEMALE

Domestic Help 
FINNISH EMPLOYMENT AGENCY 

Mrs. Hilda Kotila, Prop.
860 Madison Ave.

kamp. 70th St., New York C)My 
Telefonas: BU. 8-6562 J 

Švarūs, Patikimi Namu Darbinin
kai. Parūpina Vasarinius Darbus. 
Darbai Daugeliui Lietuvių. Kreipki
tės Tuojau.

REAL ESTATE

For Rent

Išnuomavimui Kambariai 
BRONX

Arti Bruckner Blvd.
5 gražus, šviesūs, oringi rūmai, sun 
porch, didelis dinette, arti krautu
vių, transportacijos ir mokyklų —• 
$110. Po 4 p. m. šaukite:

TI. 2-8654
(148-154)

BAYSIDE
KITAS GERAS BARGENAS! 6 

rūmai, pusiau atskirtas medinis na
mas. Screen ir Storm langai. Gesu 
šildomas.- Pusė bloko nuo transpor- 
tacijų. $8,300.
POKORA. Prie “Traffic Circle” 

84-45 Francis Lewis Blvd.
FL. 8-8788

(147-153)

PIENININKYSTES IR 
VIŠTŲ FARMA

120 akrų. 3 kambarių namas. Ga* 
radžius trim karam. Ant kelio 52 
Vieta—Callicoon, N. Y. Kreipkitės 
pas: 5

. , W. HOEFT
2745 8th Ave., New York Clt^ 

AU. 8-0684
(146-148)

MASPETH
Nauji 614 rūmų namai, maudynė ¥2 

■—Šakuotos pušies virtuvė ir dinette.
69th Lane Tarp z

60th Avė. ir Caldwell Ave.
$16,000.

Tel. HI. 6-9886
(146-IW

ASTORIA
Kampinis grynų plytų namas, 7 šei
mų ir krautuvei patalpa.

75 rūmų apartmentai, prisideda 
krautuvei patalpa ir 3 rūmų apart- 
mentas. Užimtina 5 rūmų apart- 
mentas. Geros jeigos. Puikiausias 
pirkinys už $26,000.

LEWIS & MURPHY
95-38 Roosevelt Ave., 

Jackson Heights 
Tel. HI. 6-0100

(146-149)

GREAT KILLS—STATEN ISLAND 
Naujas Cape Cod. 4 rūmų bungalow. 
Pilnai jrengtas, šilto vandens šilu
ma, garadžius, moderniniai šėpukėm 
jrengta virtuvė, tile maudynė, Ex
pansion attic ir skiepas. Daug kitų 
įrengimų. Arti visų komunikacijų. 
Žemės plotas 45x81. Pirkinys už 
$15,200.

Taipgi parsiduoda 5 lotai—100x81. 
Visi Įrengimai, prieinama kaina.
Šaukite Savininką: DO. 6-2476 W

(14U148)

For Sale

CASTLETON CORNERS 
STATEN ISLAND-

Quinlan Ave. Parsiduoda rezidenci
nis lotas. Gera vieta, arti visų pa
togumų.

Telefonuoklte:
GI. 2-6822

.(147-148)

For Rent 
DELICATESSEN STORE 

Gera veikli vieta. Gaunamas apart- 
mentas. Galima pasidaryt gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina, 
mas. Savininkas išrandavoja abu, 
biznj ir apartmentą labai prieinamai, 

šaukite Savininką:
Tel. EV. 7-2012

(147-149)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

For Rent

PUIKIAUSIA VIETA DEL

KO DELICATESSEN STOIM3
(HUB)

Prieinama Randa
Telefonuoklte: CY. 2-9627

4 psl.—Laisve (Liberty)- šeštad., Liepos (July) 31, 1




