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KRISLAI
Ruduo.
Baletas “Spartakas.”
Atsakys.
Kinai ir kinai.

Rašo R. MIZARA

T^iduo prasidėjo oficia
liai* Diena susilygino su 
naktįmi ir ji. diena, vis 
trurv/pės net iki Kalėdų.

I šiaure nuo ekvatoriaus 
esančiame pasaulyje atsi
darė mokyklos, atsidaro 
operos ir teatrai, prasideda 
platus kultūrinis žmonių

Ką kultūrinėje srityje 
ruošiasi veikti Amerikos 
lietuvių kolonijos, ypatin
gai progresyvė lietuviu vi
suomenė?

Galvokime, — darykime 
ką nors gražaus, naudingo, 
kultūringo.

žinią apie Maskvos Didžio
jo Teatro (operos) atsida
rymą.

Ten bus patiekta visa ei- į 
lė naujų operų ir baletų.

Armėnų tautos kompozi
torius Aramas Chačaturia
nas sukūrė naują baletą! 
“Spartaką,” kuris šį sezoną I 
bus^pastatytas Didžiajame 1 
Teatre.

prieš 2,000 metų vadovavo 
didįjį Romos vergų sukili
mą, yra visokiose kalbose 
parašyta nemaža veikalų, 
tačiau baleto ligi šiol dar 
nebuvo.

Tenka manyti, kad šis kū
rinys turės didžiulio pasise
kimo.

Kadaise Lietuvos spau
doje skaičiau, kad vienas 
lietuvių kompozitorių rašo 
operą apie Tada Blindą, 
“svieto lygintoją.”

O rašytojas Vincas My
kolaitis-Putinas kuria apy
saką apie 1863 metų sukili
mą, kuriame iškeliamas vie
nas sukilimo vadovu, kun.4 z

Ant. Mackevičius.
Šį kunigą-kovotoją kata

likų bažnyčia buvo pasmer
kusi, bet tai jį tik dar bran
gesniu padaro lietuvių tau
tai. /
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Kameji reikalauja 
Scelbos pašalinimo

Socialistai ir komunistai sako, kad Scelba 
pergiliai įveltas į nesvariausius skandalus 

Roma. — Socialistai ir sitrauktų.
komunistai Italijos parla
mente, kurie iškovojo, kad 
parlamentas diskus u o t ų 
Montesi skandalo reikalą, V ' 
dabar reikalauja, kad spe-

ta tyrinėjimui.
Bet manoma, kad visos 

kitos partijos susidės ir 
balsuos prieš komunistų-so- 
cialistų pasiūlymą.

(Montesi buvo jauna gra
žuolė, kuri buvo rasta nu
žudyta. Laipsniškai iškel
ta, kad su jos nužudymu su
rištas užsienio reikalu mi
nistro sūnus. Piecioni, kad 
Romos ir nacionalis polici
jos viršininkas bando rei-

)a netiesioginiai įvel- 
nes žinodamas apie vi-

Piecioni dabar jau atsista
tydino.) i

Komunistai ir socialistai i
reikalauja, kad Scelba pa-

kui.is I Taryby Sąjungos protestas 
Iranui dėl nedraugiškumo

Teheranas.—Tarybų Są
jungos ambasadorius Irane 
Lavrentievas įteikė protes
to notą Irano valdžiai. No
toje sakoma, kad suiminėji- 
mai Irano armijoje ir kal
tinimai, kad suimtieji šni
pinėjo Tarybų Sąjungos 
naudai, yra tiksli kampani
ja pabloginti Irano-TSRS 
santykius.

Kaip yra žinoma, Irane 
paskiausiomis savai temis 
buvo suimta virš 500 žmo
nių, daugumoje karininkai, 
valdininkai ir policijos pa
reigūnai, ir jie visi kalti
nami šnipinėjime.

(Kai kurie koresponden
tai sako, kad suimtųjų dau
guma faktinai yra Mosade- 
go šalininkai, nacionalistai, 
o ne komunistai.)

Žmonės didžiai myli ir 
gerbia tuos* kurie drąsiai 
gynė savo tautos, savo liau
dies interesus, nepaisydami 
savęs.

Vilnius.—čia pradėta sta
tyti pirmą Lietuvoje meta
linių lovų fabriką. Iki šiol 
lovos buvo importuojamos 
iš kitur.

Joseph Clark, Daily 
Workerio korespondentas, 
buvo Maskvoje tuo metu,

Times korespondentas Mr. 
Salisbury, kuris šiuo metu, 
grįžęs iš ten, rašo nei vieną 
nei du.

Mr. Clark praneša, kad 
jis, pradedant su sekamu 
pirmadieniu, per Daily 
Workerj duos eile straips 
nių, “pakorektuoda m as” 
M>. Salisbury.

fylatyt, tie straipsniai bus 
ūš ir verti skaitymo.įd

Šią savaitę New Y o r ko 
komercinėje spaudoje tilpo 
puslapiniai skelbimai, ragi
nantieji Jungtines Tautas,

kad jos nepriimtų Kinijos!
Pasirašo apie 80 kiniškų 

•organizacijų, esančių Jung
tinėse Valstijose.

Sprendžiant organizacijų 
skaičiumi, atrodytų, kad 
mūsų šalyje kinų gyventų 
koks desėtkas milijonų.

Iš tikrųjų, kinų kilmės 
amerikiečių Jungtinėse 
Valstijose šiuo tarpu iš vi
so tėra tik apie 125,000.

Jei paimsime tą faktą, 
kad nemažiau kaip pusė jų 
pritaria Kinijos Liaudies 
Respublikai, tai matysime, 
kokį absurdą padarė minė
tos reklamos organizato
riai.

Kinai reakcininkai daro 
taip, kaip lietuviškieji re
akcininkai.
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Komunistas se
natorius Ottavio Pastore 
sakė, kad Scelba turėtų bū
ti ne tik pašalintas iš prem
jero vietos, bet apakltintas.

Krikščioniu - demokratu C v
spauda bando teisinti Scel- 
bą ir ragina skaitytojus 
“nedaryti greitų išvadų.”

suėmė agentus
Berlynas. — Tarybinės 

Vokietijos zonos aukštasis 
komisionierius gen e r o 1 a s 
Georgijus Puškinas padavė 
pareiškimą Amerikos aukš
tajam komisionieriui Vo
kietijoje p r o f e s o riui Co- 
nantui.

Puškinas sako, kad Rytų 
Vokietijoje buvo suimta 
400 šnipų ir dar vienas šim-

i 1 *” • •j'tas jų pasidavė savanoriai.
Tie šnipai, sakė Puškinas, 
veikia po Amerikos kari
nės žvalgybos ir jos vado
vaujamų vokiškų šnipinėji
mo organizacijų įsakymais 

Puškinas įvardino < 
organizacijų ir agentūrų, 
kurios užsiiminėja šnipų 
siuntinėjimu į Rytų Vokie
tiją. Jis nurodė, kad virš 
visų tame šnipinėjime dar
buojasi taip vadinama Geh- 
leno agentūra. Gehlenas 
karo metu buvo Hitlerio 
žvalgybos galva rytiniame 
fronte.

Senatorius Įves 
j GOP kandidatas 
i į gubernatorius

Syracuse. — New Yorko 
valstijos republikonų suva
žiavimas savo gubernatori- 
niu kandidatu nominavo se
natorių Irving M. įves. Jis 
tokiu būdu kandidatuos 
prieš demokratą Harrima- 
ną ir Amerikos Darbo Par
tijos (ALP) McManus. J 
gubernatoriaus • padėjėjus 
republikonai nominavo 
Raymond McGovern, į ge
neralinius prokurorus 
(prieš demokratų Roosevel- 
tą) Kongreso narį Jacob K. 
Javits.

Liberalų partija tuo tar
pu pranešė, kad ji rems de
mokratų kandidatus, ypa
tingai gubernatorinį kandi
datą Averell Harrimaną.

Spauda sako, kad nors de- > 
mokratų suvažiavime Har- 
rimanas, o ne Rooseveltas, 
tapo nominuotas, viskas ro
dė, kad eiliniuose demokra
tuose Rooseveltas turi dau
giausia populiarumo.

Senatore Smith 
nori aplankyti 
Tarybų Sąjungų

eilę į Washingtonas. — Senato

Policininkas O’Neill mokinas 
piktai klausti: “Gdie požar?”

Glen Cove, L. I. — Poli
cininkas Timothy O’Neill 
eina susisiekimo tvarkytojo 
pareigas vieškelyje GI e n 
Cove miestelyje Long Is
lande. Ten, kaip yra žino
ma, gyvena tarybinės Jung
tinių Tautų delegacijos na
riai, ir nemažai tos delega
cijos automobilių su savais 
rusiškais šoferiais prašvil
pia pro O’Neill’o motoci
klą, c-

Timothy O’Neill sako, kad 
jie prašvilpia pergreitai, 
kad rusai labai skubūs šo
feriai. Jis bando juos daž
nai sulaikyti ir klausia 
“Where is the fire, Mac?” 
bet šoferiai
ko nesupranta.

O’Neill dabar 
kad jis mokinasi 
bos vakariniuose

narė Margaret Chas c 
Smith paskelbė, kad ji pla
nuoja aplankyti Tarybų Są
jungą. Ji yra republikone 
iš Maine valstijos, ir ji pra
eituose rinkimuose vėl buvo 
išrinkta, nors su žymiai 
mažesne daug u m a negu 
praeityje.

Ji norėtų aplankyti Tary
bų Sąjungą ateinantį mėne
sį, kas reiškia, dar prieš 
rinkimus. Ji padavė prašy
mą dėl vizos, bet iki šiol 
negavo atsakymo.

Sastroamidjojo 
pilnai smerke 
“Azijos paktą”

New Delhi. — Indonezijos 
'premjeras Dr. Ali Sastroa
midjojo kalbėjo Indijos par
lamento posėdyje. Jis di
džiausią dalį savo . kalbos 
pašventė taip vadinamam 
Pietrytinės Azijos paktui, 
kuris neseniai po Amerikos 
globa buvo pasirašytas Ma-

Gali jvykl 
dėl atemij
Dalies sakė Jungtinėm 
nori derėtis; TSRS už < 
"Jungtinės Tautos. — Se

kretorius Dulles pasakė sa
vo pirmą prakalbą šioje 
Jungtinių Tautų generali
nės asamblėjos sesijoje, ir 
jis sake, kad Amerika yra 
gavusi notą iš Tarybų Są
jungos. Toje notoje Tary
bų Sąjunga primena, kad 
ji yra pasiryžusi derėtis— 
Didis sprogimas 
užmušė virš 30

Bitburgas (Vakarų Vo
kietija). — Čia sprogo di
džiulis m i Ii j o n o galionų 
amerikinės aviacijos sprus- 
minių (jet) orlaivių skys
čio tankas. Virš 30 asme
nų buvo užmušti ir daug 
sužeista.

Bitburgas randasi f r an- 
cūzų zonoje, ir nors tankas 
priklauso Amerikos aviaci
jai, jį prižiūrėjo ir tvarkė 
francūzų kariai ir vokiečiai 
civiliai. Sprogimas įvyko, 
kuomet grupė vokiečiu ir 
francūzų pareigūnų stebėjo 
ugniagesių manevrus prie 
tanko.

Sprogimas sukėlė daugy
bę juodų dūmų, kurie pa
kilo į 10,000 pėdų aukštį. 
Jie buvo matomi už 60 my
lių Belgijoje.

Skuodiečiai lietnviu-latviu 
meno parengime Priekulėje

Skuodas.—Priekulės (Lat
vijos) meno organizacijų 
pakviesti, grupė Skuodo 
choristų, šokėjų ir kitų me
nininkų buvo nuvykę į Prie
kulę, kur dalyvavo bendra
me lietuvių-latvių vakare.

Skuodiečių choras su sa
vo mokytoju A. Audaru 
priešakyje sudainavo kele
tą dainų. Latviams ypatin
gai patiko “Važiavau die
na,” “Piaun broliukai.” 
Latvių šokėjai atliko “Ma
lūnėlį,” “Laužą” ir kitus 
liaudies šokius, kurie lietu
viams atrodė labai panašūs 
į lietuviškus.

i derybos 
lės Jėgos
; Tautoms, jog Sovietai 
.tom ginklų uždraudimą 
dėl atominės jėgos kontro
lės.

Dulles sakė, kad derybos 
galėtų eiti remiantis ant 
prezidento Eisenho w e r i o 
plano, kuris buvo padary
tas anksčiau. Amerika ta
da buvo skelbusi, kad Ta
rybų Sąjunga Eisenhowerio 
pasiūlymą derėtis atmetė, 
bet tarybinė žinių agentūra 
“Tass” paneigė tai, ir sakė/ 
kad TSRS derėtis nori.

Tarybų Sąjunga siūlo, 
kad atominiai ginklai iš vi
so būtų uždrausti ir kad 
•visos šalys pasižadėtų nau
doti atominę energiją tik 
taikingiems tikslams. Dul
les sakė, kad jis su tuo siū
lymu nesutinka. Amerika 
verčiau tartasi apie atomi
nės jėgos naudojimą tai
kingiems tikslams, kaip tai 
industrijai ir medicinai,bet 
tuo tarpu nesulaikytų ir 
atominių ginklų gaminimo.

Dulles savo kalboje taip
gi darė pastabas apie Gua
temala bandydamas teisin
ti intervenciją toje šalyje.

Teisėjas uždraudžia remti 
Square D pikieto linijas

Detroitas.—Teisėjas Fer- 
gusonas, kuris anksčiau už
draudė pačių Square D dar
bininkų masinį pikietą prie 
fabriko, dabar tą patį už
draudė pikietams iš kitų 
unijų, kurie ateidavo padė
ti streikieriams. Jis pa
tvarkė, kad tiktai 30 iš kitų 
unijų pikietų gali prisidėti; 
tuo tarpu, kai iki šiol atei
davo šimtai, ir dienomis net 
arti tūkstančio.

Kai pikietai (dauguma jų 
iš auto unijos, UAW) ket
virtadienio rytą atėjo prie 
fabriko, jie rado apie 200 
policininkų, apsiginklavu
sių ašarinių dujų granato
mis, kaukėmis, riaušių laz- 
domis ir tt.

Ir buvo aišku, kad poli
cijai buvo įsakyta paleisti į 
darbą visus tuos instru
mentus, jei pikietai for
muotų masinę liniją.

tik žiuri ir nie- i 
į taikai.

praneša, 
rusų kal
kiniuose 

ir visų pirma mokinasi 
kinį “Gdie požar?”

sa-

LAIKRODŽIU
ATSUKIMAS

Pusiaunaktį iš šeštadienio 
į sekmadienį visur, kur j>er 
vasarą įvestas taupomasis 
dienos (daylight saving 
time) laikas, laikrodžiai at
sukami viena valanda at
gal— prie standartinio lai-

Indonezijos premjeras sa
kė, kad tas paktas pasitar
nauja ne taikai, o nesan- 

. Jis sakė, kad pak
tas yra svetimų padaras, 
nuo kurio azijiečiai turi at
sisukti. Indijos parlamento 
nariai jo žodžius sutiko au
dringais plojimais.

Indonezijos premjeras 
taipgi sakė, kad Azijos 
žmonės turėtų g 1 a u džiau 
bendradarbiauti su Afrikos 
žmonėmis anti-kolonijinėje

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas paneigė 
gandą, kad Amerika pasiū
lė Thailandui nusiųsti ten 
savo karines įgulas*

Japonija giliai sujaudinta 
dėl apkrėsto žvejo mirties

Tokyo. — Japonų spauda, 
radijas ir gyventojai gatvė
se; traukiniuose bei užeigo
se beveik apie nieką kitą 
nekąlba, kaip apie Aikiči 
Kubo jam ą, 40 metų am
žiaus žvejį, kuris mirė nuo 
ansikrėtimo vandeni linės 
(hydrogeninės) bombos dul
kėmis. Jis buvo apkrėstas 
žuvaujant kovo 28 dieną 
apie 80 mylių tolumoje nuo 
vietos, kur amerikiečiai pra
vedė tos bombos bandomąjį 
sprogdinimą.

Japonų spauda ir visuo
menė visą laiką kaltino, 
kad amerikiečiai, nepraneš
dami japonų žvejams apy

linkėje apie bandymą, nusi
dėjo. Dabar, kuomet žve
jys mirė, visi laikraščiai iš
ėjo su didžiuliais antgal- 
viais, kurie sako: “Pirma 
vandenilinės bombos auka 
— japonas.” Tokyo centre 
studentai skleidė lapelius, 
kuriuose kaltinami ameri
kiečiai. Tūkstančiai žmo
nių demonstratyviai užsidė
jo gedulo ženklus.

Pranešama, kad ameri
kiečių komandieriai kai ku
riose vietose patarė ka
riams nesirodyti gatvėse, 
nors oficialiai tai neįsaky
ta. Civiliai amerikiečiai ir 
vengia rodytis gatvėse.

Paskutiniai 
pranešimai

Los Angeles. — Preziden
tas Eisenhoweris kalbėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime.

Jungtines Tautos. — Sep
tynios šalys jau sutikusios 
su Dulleso raginimu pradė
ti derybas dėl atominės jė
gos kontrolės.

Washingtonas. — Senato
rius Flanders sako, kad jis 
nepriešingas atidėti Senate 
McCarthy’io reikalo svars
tymą iki ateinančios sesi
jos.

Jefferson City, Mo.—Su
kilimas Missouri kalėjime 
užgniaužtas. Keturi kali
niai žuvo, 30 kaliniu ir 30 
sargų sužeisti. Nuostoliai 
siekia 5 milijonus.

Jungtinės Tautos. — J. T. 
dienotvarkės komisija nu
tarė svarstyti Kipro gyven
tojų skundą prieš britus, 
kad jie prieš vietinių žmo
nių valia valdo ta sali. C 4- *. i

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas atmeta 
Kinijos premjero Čou En- 
lajaus pasiūlymą pradėti 
derybas dėl Korėjos, pana
šias, kokios vyko Ženevoje 
dėl Indokinijos.

Ir indėnu vaikučiai dabar 
lanko bendrąsias mokyklas

Albany. — Aukščiausio 
teismo nutarimas panaikin
ti rasinę segregaciją moky
klose palietė ne tik negrus, 
bet ir indėnus. New Yorko 
valstijoje iki šių metų apie 
1,500 indėnu vaiku lankė 
segreguotas mokyklas, ku
rios radosi rezervacijose ir 
buvo netinkamuose pasta
tuose.

Šiais metais pirmu kartu 
šimtmečio istorijoje indėnų 
vaikai pradėjo lankyti ben
dras valdiškas mokyklas.

(Atskiros mokyklos indė
nų vaikams N. Y. valstijoje 
buvo įsteigtos 1846-tais me
tais.)

Lietuviškas pavilionas turi 
pasisekimo Maskvos parodo j

Vilnius.—Laikraštis- “Tie
sa” rašo, kad lietuviškas 
paviljonas turi daug pasise
kimo Maskvoje vykstančio
je žemės ūkio parodoje. 
Lankytojai iš užsienio, kaip 
tai Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Vokietijos ir Vakarų 
Europos, domisi Lietuvos 
paviljonu ir įrašb į svečių 
knygą daug palankių pa
stabu.

Kaip “Tiesa” sako, dau
gelis svečių teiraujasi, kaip 
galima įsigyti lietuviškas 
juostas, keramikos ir gin
taro dirbinius. Į tai lietu
viai paviljono tvarkytojai 
atsako:

“Atvykite pas mus, į Lie
tuvą, pasisvečiuoti.”

Inchonas (Korėja). — 2-ra 
amerikiečių divizija jau ap
leido Korėją.

ORAS.—Giedra, vėsu
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na laikraštis “Nepriklauso
moji Lietuva.” Tas laik
raštis eina taip, kad jo lei
dėjai nežino, “kas bus ry
toj”: išeis jis ar ne? O jo 
leidėju ir redaktorium yra 
Jonas Kardelis.

Kai Kardelis gyveno 
Kaune, kai jis dar nebuvo 
kartų su hitlerinėmis govė- 
domis iš Lietuvos pabėgęs, 
tai mes manėme, jog Kar
delis “neblogas žmogus.” 
Juk jis vadinosi “Lietuvos 
Žinių” redaktoriumi. O 
“Lietuvos Žinios” anuo me- 

Į tą konferenciją vyksta ii- mūsų šalies valstybės Į tu buvo neblogas laikraštis.
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NE DIKTUOTI, BET PAKLAUSYTI
' SU PRADŽIA SEKAMOS SAVAITĖS Londone pra- 

sides dar viena Vakarų Europos valstybių konferenci
ja, kurioje dalyvaus devynių šalių atstovai.

sekretorius Mr. Dulles.
New Yorko Times korespondentas Washingtone 

James Reston rašo savo laikraščiui, jog Mr. Dulles skris 
i Londoną ne tam, kad kuriai nors valstybei diktuotų ar 1 
jai grasintų, bet vyksta jis ten pasiklausyti, patarti, 
‘padėti apsivienyti.”

Mūsų valstybės sekretorius užtenkamai jau prigąs
dino tūlas Vakarų Europos valstybes. Ir kaip jis jas 
gąsdino! Ypatingai teko Prancūzijai. Jis pakartoda
mas reikalavo Prancūziją užginti EDC, o jei ji to nepa
darys, 4ai jai bus!

Na, bet Prancūzija ėmė ir nepaklausė valstybės se
kretoriaus. Ji atmetė EDC. Ji pasisakė, kad esanti 
priešinga tokiam Vakarų Vokietijos ginklavimui, koki 
siūlė Jungtinės Valstijos. Ji priešinga tokiai tarptau-. 
tinei armijai (kurioje dominuotų vokiškieji naciai), ko
kia buvo projektuota.

Po to viso, tūli galvojo, jog dabar Mr. Dulles Pran
cūzijai “parodys savo.” Bet nieko iš to neišėjo. Ką jis 
galėjo “parodyti”? Kaip tūli gyvenimo bėgio stebėtojai 
sako: Mr. Dulles galėjo “parodyti” Prancūzijai “kelią į 
Maskvą...” Kitais žodžiais, jei perdaug su Prancūzija 
būtų šiurkščiai elgiamasi, tai ji gali ieškoti bendros ap
sigynimo sutarties su Tarybų Sąjunga. Lenkija, atsi
minkime, jai ką nors panašaus jau pasiūlė.

Mr. Reston, kuris dalykus gerai mato, primena, 
jog po to, kai Prancūzija atmetė EDC, Washingtone 
pradėta palaipsniui persiorientuoti. Valstybės depart- 
mentas ima kitaip samprotauti. Tiesa, Mr. Dulles ne
seniai Prancūziją “snubino,” kai jis, būdamas Bonnoje 
ir Londone, nesustojo Paryžiuje. Bet ir tai francūzų 
“nepamokė,” o jei juos pamokė, tai pamokė tik į atbulu 
pusę: supykdė, sukiršino francūzus.

Taigi, matysime, kas bus sekamą savaitę Londone. 
Devynių valstybių delegacijos ten svarstys tą patį klau
simą: kaip ginkluoti Vakarų Vokietiją, kaip visa tai su
derinti su Francūziios žmonių norais ir nenorais.

Pasimokęs iš praeities, Mr. Dulles, matyt, toje kon
ferencijoje daugiau klausys, o mažiau kalbės.

’ jau nežada nepaklusnias jam šalis barti.
Ir jis

SAPNUOJA AR MELUOJA?
REPUBLIKONŲ PARTIJOS šulai šiuo metu pra

kaituodami dirba rinkiminėje kampanijoje. Neužilgo jų 
dar daugiau mesis veiklom Masiniai mitingai, radijas, 
televizija neužilgo bus dar atviriau ir dažniau pajungta 
jų propagandai.*

Mus labai stebina vice-prezidento Nixono prakalbos. 
Mus stebina ypatingai tai, kad Nixonas, kalbėdamas 
apie Eisenhowerio valdžios “nuopelnus,” nuolat prime
na: republikonai išgelbėjo šalį nuo socializmo, kurį Tru- 
mano valdžia vykdė!

Kur, kada, kuria prasme Trumanas vykdė Ameri
koje socializmą? Nei joks galvojantis žmogus negalės 
to parodyti. Bet republikonų partijos šulams tai ne
svarbu.

Atrodo, kad republikonų galvose posmai labai su- 
» simaišė.

Tačiau, atsimenant, kad makartistiniai republikonai 
prezidentą Rooseveltą, generolą Marshall ir kitus vadi
no “šalies išdavikais,”' tai šis ju klajojimas apie Truma- 
no socializmą liekasi visai “natūraliu šių dienų reiški
niu.” z ?.

PASITIKĖJIMAS LIAUDIMI
ADVOKATAS FRANK SERRI yra žymus juristas, 

katalikas, bet plačių pažiūru žmogus.
Mr. Serri griežtai smerkė tuos demokratus (libera

lus) senatorius, kurie senate balsavo už bilių, atimantį 
pilietines teises Jungt. Valstijų komunistų partijai.

Savo laiške, rašytame Americans for Democratic 
Action (liberalų organizacija), Mr. Serri daro išvadą, 
kad tie senatoriai nepasitiki žmonėmis, nepasitiki liau
dimi. O kadangi jie nepasitiki liaudimi, tai jie bijosi at
sistoti, kaip vyrai, prieš pą ir pareikšti savo principus ir 
įsitikinimus. Nepasitikėdami liaudimi, jie nusilenkė 
prieš makartistus ir maldavo: mes esame geri, mes, va, 
balsuojame už šį anti-komunistinį bilių, tik nekaltinkite 
ir laikykite mus gerais žmonėmis.

Na, ir kas iš to išėjo
Adv. Serri sako, jog šitie senatoriai, balsuodami už 

anti-konstitucinį bilių, “padarė daugiau žalos mūsų 
Konstitucijai vienu savo rankos pakėlimu, negu komu
nistų partija būtų padariusi per 1,000 metų, net jei ji 
iš tikrųjų (kaip yra neteisingai kaltinama) skelbtų idė
ją jėga nuversti Jungtinių Valstijų valdžią.”

Dabar pasirodo, kad tik jo 
vardas ten “giliavo”—Kar
delis kaip buvo niekam ti-

Paimkime dabar jo lei
džiamą “Nepriklau s o m o s 
Lietuvos” n u m e r į 36-tą. 
Kardelis jame gal būt dau
giau negu kada nors prira
šo tokių kvailų dalykų, kad 
žmogus nežinai, “kur ran-

Jis įvedė speciali skyrių, 
I kurį šitaip pavadino: 
j “ Nepriklausoma Lietu
va, skelbia tai, ko neskel
bia ‘Laisvė,’ ‘Vilnis’ ir ‘L. 
Balsas’.”

Na, tai ką gi jis rašo?
Pasiskaitykite:
“Bendrai pas mus, sta

tybos darbuose yra daug 
rimtų trūkumų. Statybos 
ministerija neįvykdė pus
metinio statybos darbų pla
no ...”

Iš kur jis tai paima? 
| Jis tai paima iš Vilniuje 
einančio lietuviu dienraščio

I “Tiesos.”
Prisipažinsime, mes to 

į “Tiesos” numerio nesame 
Įgavę, kadangi cenzūra — 
Washingtono cenzūra — jo 
mums nepraleido. Tasai 
straipsnis yra savikritika. 
Jis byloja apie neatlikimą 
to ar kito darbo Lietuvoje. 
Jis smarkiai pliekia tuos, 
kurie neatlieka savo parei
gų-

Na, tai kas čia baisaus? 
Kiek straipsnių mes iš
spausdinome iš Lietuvos, 
kurie kritikuoja tuos, ku
rie neatlieka jiems paves
to darbo?

Ten pat:
“Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčioje Toronte įrengti 
nauji vargonai.”

Na, tai ar mes nusikal
tome, kad neparašėme apie 
tuos vargonus? Kardelis, 
pats buvęs vargonininkas, 
tuo domisi, bet kiek tuo da
lyku domisi Amerikos lie
tuviu visuomenė?! O vis- 
tik, jei būtų mūsų kores
pondentas parašęs, kad. šv. 
Jono krikštytojo bažnyčioje 
buvo įrengti nauji vargo
nai, tai veikiausiai mes bū
tume tą žinią išspausdinę 
savo laikraštyje. Bet mūsų 
korespondentas nematė rei
kalo apie tai parašyti.

Ar dėl to, kad šv. Jono 
bažnyčioje yra nauji vargo
nai, kad nebuvo apie juos 
pas mus parašyta, kalta 
“Laisvė,” “Vilnis” ar “Liau
dies Balsas”?

Tik keisto proto žurna
listas gali taip sakyti!

Toliau:
“Romoje jau parengti 

planai šv. Petro bazilikoje 
įrengti lenkų koplyčią. 
Virš altoriaus bus mozaika 
Čenstakavos panelės šven
čiausios paveikslo.”

I V

. ' Na, ar “Laisvė,” “Vilnis” 
ir “Liaudies Balsas” kaltas 

, Įį dėl to, kad šv. Petro baž- 
•! nyčioje yra lenkų koplyčia?

i Ar mes kalti, kad Vatika-

nas nepranešė mums apie 
tai, o pranešė Kardeliui?

Dar toliau. Kardelis 
spausdina laišką iš Lietu
vos, — paimtą iš ‘.‘Laisvės.” 
Iš laiško ištrauką jis spaus
dina taip, tarytum “Laisvė” 
būtų už viską kalčiausia. 
Pasiskaitykite:

“Klausi, kaip pragyvenu. 
Tamsta gali suprasti, kaip 
gali gyventi turint šešis 
vaikus, Tamsta pati augai 
gausioje šeimoje. Jei mes 
susirašinėsim, tai aš atsių
siu savo šeimos paveikslą 
ir tamstos mamytės laido
tuvių paveikslą.

“Laiške yra dar vienas 
būdingas pastebėjimas:

“Mano mama pas mane 
nestovi, nenori man padė
ti.”

“Taigi, sūnus nepatenkin
tas motina, kad ji jam ne- 

.norinti padėti... Anksčiau 
Lietuvoje vaikai išlaikyda
vo motinas, o dabar sūnus 
reikalauja, kad jį su žmona 
ir šešiais vaikais išlaikytų 
motina... Toks tai gyveni
mas okupuotoje Lietuvoje/’

Matote, Montrealio gal-I 
vočius dar pridėjo ir savo 
komentarus. Sūnus neišlai
ko motinos! Tiėsa, tai blo
gas dalykas,—Lietuvoje yra 
nemaža trūkumų ir lietu
viuose blogų dalykų. Te 
niekas neginčys.

Bet imkime antrąją me
dalio pusę. Kiek daug di
pukų pabėgo (su hitlerinė
mis govėdomis) iš Lietu
vos, palikdami savo žmo
nas, savo kūdikius, savo 
šeimas? Net toks didžiu
lis “lietuvių darbininkų va
dovas,” kaip St. Kairys-Ka- i 
minskas paliko savo žmoną j 
(Leonaitę) ir pats dui į Vo- I 
kietiją, pas Hitlerį!...

Šitie pabėgėliai - dipukai | 
skaitosi “tautos vadovais,” ! 
skaitosi “patrijotais.” Kaip 
jie gali mylėti tautą, jei ne
myli- savo šeimos, savo ar
timųjų?! Jie neturi širdies, 
jie neturi jausmų, jie yra 
išgamos, tautos atmatos 
pilnoje to žodžio prasmėje. 
Bet Kardelis juos gina! Jis, 
mat, yra pats vienas jų.

Bet kvailiausias tame pat 
Kardelio laikraščio nume
ryje dalykas yra štai kas:

“Dr. Kaškelis per radiją 
smarkiai pakritikavo Lietu
vių Dienos rengėjus. Jis ra
do daug priekaištų: buvusi 
netikusi organizacija, są
moningai blefavusi apie ba
liaus artistus, nes žinojusi, 
kad nei Kilimonytės, nei 
linksmųjų brolių nebus; 
peržiauriai rinkusi pinigus 
ir nebuvusi objektyvi suda
rant LD leidinį; dailės pa
roda buvusi nesuprantama 
ir už ją brangiai už įėjimą 
imta; sporto žaidynės labai 
prastai organizuotos, dėl to 

! n e t ‘Draugas’ parašęs
3 t r a i p.snį ‘Tragikomedija 
Toronte.’ Kritikas davęs 
suprasti, nors ir neminėda
mas vardų, kad tai yra vai
sius darbų tos daugumos, 
kuri, nežiūrėdama į nieką, 
visom priemonėm stengiasi 
išlaikyti savo rankose val
džia’... Kaikas ši dr. Kaš- 
kelio pranešimą supratę, 
kaip įžangą į priešrinkimi
nę k a m p a n i j ą, kaip kad 
Amerikoje pradėjęs prezi
dentas Eisenhoweris...”

Kas ta “Lietuvių diena”? 
Kas tie do priekaištai? Kas 
ta “dauguma”?

Tiesiog kvailas raštas! 
Tačiau visa tai telpa Kar
delio laikrašty.

Mes nuoširdžiai patartu
me Jonui Kardeliui: meski
te tokius dalykus rašę ir 
grįžkite prie vargonų. Ten 
Dievulis jums gal padės su
siprasti.

Kas blogiausia 
glaukoma, tai kad 
prasideda nežymiai, iš leng- 
vėlio, ir tu gali ir nepaste- 
bėt, kada ji tau akį ima 
gadint.

Matymas užeina neaiš
kus, truputį drumzlinas. 
Kai žiūri į kokią smarkes
nę šviesą, tai aplink ją ma
tai lyg kaip ir kokią spal
votą korūnėlę ar vaivarykš- 
tę. z

Pc/truputį regėjimo lau
kas eina siauryn: kraštais 
akių nebetaip daug ir ne
beaiškiai tematai. Ir tau 
nesijunta skausmo. Pasa
lom visa tai, vogčia vyksta. 
Galva ima skaudėt tik jau 
vėliau, kada akis tau pa
sidarė kieta, kaip akmenu
kas. Ir tada jau tu nebeką 
tegali ir matyt tokia su- 
kniužinta akim.

Pusamžiam žmogui, ki
tam 40 metų šone, reikia 
apsižiūrėt iš anksto. Iš 50 
tokių pusamžių žmonių 
bent vienam jau vyksta 
glaukoma. Geriau duot akis 
gerai ištirt laikotarpiais, 
gerai, nuodugniai ištirt, ką 
gali padaryt okulistas, akių 
specialistas. Jei tau jau 
pradėjo vystytis glaukoma, 
tai ką ji sumaigė ir pagadi
no, to jau niekas nebeati- 
taisys. Tačiau gydytojas

apakimas -12
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su ta gali sulaikyt tolesnį ligos 
ji tau siautėjimą ir sutaupyt bent 

dalį regėjimo, kurs dar te
bėra nesutriuškintas to ne
labojo vidinio slėgimo. Yra 
lašų, kurie mažina glauko-. 
mą, o kartais reikia ir iš
leist iš akies truputį skys
čio, nedidelės operacijos ke
liu.

Kur kas dažniau pasitai
ko katarakta. Bet kata
rakta nėra tokia kenksmin
ga, kaip glaukoma. Čia tik 
pabąla ir sukietėja akies 
žirnelis-lėšiukas. Katarak
ta paprastai irgi įvyksta 
jau senyvam žmogui, bet ji 
gali atsirast ir bet kada, 
net ir negimusiam kūdi
kiui — gemalui, kai gležnu
tį organizmą paveikia ko
kie nuodai, kaip kad viru
siniai vokiškų tymų (“ger
man measles,” “rubeola”) 
nuodai, kai suserga ta liga 
nėščia moteris.

Ir bet kada ir bet kokia 
rimta užkrečiamoji liga ar
ba ir sisteminė, organinė li
ga gali padaryt kataraktą. 
Akies užgavimas, sumuši
mas, sukrėtimas, ypač ato
miniai1 spi n d u 1 i a v i m a i, 
Rentgeno ir radžio (radiu- 
mo) spinduliavimai padaro 
kataraktą. Kad ir už ke
lių mylių nuo atominės 
bombos sprogimo, ta pra

garinė jėga gali tau pada
ryt kataraktą, ne iš karto, 
bet iš lengva. Nereikia ir 
atombombos sprogimo: 
vien darbas toj atmosferoj, 
kur daromi atominiai dar
bai, sugadina daug ką žmo
gaus organizme, padaro ir 
katarakta. c

Su katarakta yra pagal
ba. Gydytojas išima ne
betikusį lęšiuką, o paskui 
tau priskiria stiklinį lęšiu
ką — lenzą — storus per 
vi'duri akinius, v

Apakimas, aklumas, vai
kų tarpe būdavo seniau 
dažnas reiškinys. Akių ap- 
saugojamieji lašai — sida
bro nitrato (“silver ni
trate”) arba peniciZ/ino 
skysčio lašinimas naujagi
miui į akutes prašalina ap
akimo priežastį. Į nauja
gimio akutes gali įsimest 
triperio ar kitokios veneri
nės ar šiaip bakterinės ligos 
oarazitai, iš motinos gim
domojo kanalo. Tačiau, ge
ri lašai kūdikiui į akutes 
tuojau užmuša tokias bak
terijas.

Dėl viso ko, nors motina 
ir neturėtų kokios tokios 
ligos, tie kūdikio akių lašai 
yra naudingas daiktas, dau
gely vietų — būtinas ir pri
valomas daiktas.

Akių apsauga kitą kartą.

Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

Bet prokuroras ir fabriko advokatas 
beveik vienu balsu sušuko, kad Jurgis 
negali užsiginti, nes jie turi liudininkų. 
Ir štai Jurgis žiūri ir savo akimis tikėti 
negali: ateina abu liudininkai, buvę jo 
geriausi draugai, vienas lietuvis, kitas 
austras.

Teisėjas klausia:
“Ar matėte, kaip Jurgis R. mušė for

malią?
Pirmas atsakė, taip, jis matė, kaip 

Jurgis geležimi mušė formalią. Antras 
liudininkas tik patvirtino, kad tiesa, ką 
sakė pirmasis. Paskui liudininkas pra
dėjo apklausinėti Jurgio advokatas. Jis* 
klausė vieno:

—Matei, kaip Jurgis mušė formaną?
— Mačiau.
— Su kuom?
— Su stora geležimi?
— Per kur Jurgis jam rėžė?
— Per galvą, per pečius.
— Ar matėte bėgant kraują?
Čia liudininkai abu susimaišė, pradė

jo mikčioti, ir vienas pripažino:
—: Ne, kraujo nemačiau.
Kitas tik galva pakratė.
— Kas daugiau matė, kaip Jurgis 

mušė formaną?
— Visi matė. Ten buvo daug žmonių 

— atsakė liudininkai.
Ant tų žodžių prokuroras atsigrįžo 

veidu į prisaikdintus teisėjus ir paklau-

“Girdėjote visi?” Ir į Jurgį jis krei
pėsi :

“Ką tu turi pasakyti? Kaip smaugei 
šeimininkę?”

“Aš jos nesmaugiau...” Bet' nebaigęs 
sakinio užkimo, nutrūko kalba ir veidais 
riedėjo ašaros... Susijaudino, suvaitojo 
jo širdis ir sudribo jis ant draugo ran
kų... Tapo pasodintas...

Teisėjas tai pamatęs nulenkė galvą ir 
laukė keletą minučių. Kai Jurgis šiek 
tiek atsipeikėjo, teisėjas klausė:

“Ar tu atėmei iš jos pinigus? Ar no
rėjai nušauti?”

“Ne, aš nenorėjau jos nušauti ir netu
rėjau kuom” atsakė Jurgis, “o pinigų aš 
neėmiau nei vieno cento, aš turėjau sa
vus. Aš negaliu suprasti, dėl ko ji ant 
manęs taip užsipuolė.

Paskui teisėjas pakvietė liudyti pačius

j

Jurgio šeimininkus. Jis klausė šeimi
ninkės, ką Jurgis jai darė, ir ji lyg nie
kur nieko atsakė, kad Jurgis norėjo ją 
pasmaugti ir pinigus atimti. Sem^pa
kartojo tą patį.

Besiklausydamas tų žodžių Jurgis ne
sitvėrė iš piktumo ir pagiežos apimtu 
aukštu balsu sušuko:

“Meluojate, meluojate, begėdžiai, me
luojate !”

Bet akimirksniu jis vėl tapo pasodin
tas. Liudininkams baigus, prokuroras 
pradėjo savo kaltinimo kalbą. Jo kiek
vienas žodis kaip policisto buožės kir
čiai smogė Jurgio galvon. Jurgis girdė
jo prokurorą jį vadinant kriminalistu, 
piktadariu, maištininku, vagimi, 
girdėjo prokurorą šaukiant:

“...Šis Jurgis ne tik norėjo nudėti 
briko formaną, bet dar išprievartavo 
kaltą moterį,, jo namų šeimininkę,
bandė iš jos pinigus paimti... Atminki-

Jis

fa-
ne-

ir

kad Jurgis R. yra labai pavojingas as
muo mūsų mieste! Ar mes toliau leisi
me mušeikoms užpuldinėti formanus, 
superintendentus fabrikuose ir žmones 
namuose bei gatvėse? Jis ne tiktai ban
dė pašalinti iš gyvųjų tarpo formaną, 
bet ir suagitavo streiką fabrike ir strei
kui vadovavo. Ir jau rasdamasis po už
statu, jis vis dar kiršino, agitavo, kalbė
jo prie fabriko vartų, ragindamas kitų 
fabrikų darbininkus išeiti į simpatijos 
streikus! 
raina, ir 
jį dabar 
ramybės 
puolimas mūsų pačių namuose!

“Todėl aš raginu jus, gerbiamieji 
sėjai, šitą kriminalistą aštriausiai 
bausti (prokuroro pirštas kaltinamai nu
krypo Jurgio link), aštriausiai pagal 
mūsų teismo patvarkymus ir galia! Aš 
reikalauju jam nemažiau kaip tris me
tus kalėjimo, ir jis taipgi turi būti pini
giniai nubaustas ant tiek, kiek nustaty
site jūs, gerbiamas teisėjau!”

Jurgio advokato žodžiai skambėjo jo 
ausyse lyg švelninanti vaistai ant skmj- 
džios žaizdos, kurią padarė prokuiwo 
kalba. Jis sakė:

(Bus daugiau) •

Jis yra riaušininkas, nenuo- 
jeigu jūs, gerbiamieji teisėjai, 
išteisinsite, kaip galite tikėtis 
ateityje? Mums grasintų uz-

tei
nu-

pusl.-Lai»vė (Liberty)- šeštad., Rugsėjo (Sept.) 28, 19S4
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Apie rašytoją Aleksą
Jasutį

“Pergalės” žurnale, išeinančiame Vil
niuje, rašytojas-kritikas K. Korsakas iš
spausdino straipsnį apie Aleksą Jasutį, 
gražiai pasireiškusį literatūroje, bet žu
vusį Ispanijos pilietiniame kare.

Mes to straipsnio nematėme, nes 
“Pergalės” negauname, bet jis yra 
trumpai atpasakotas dienrašty “Tieso
je.” Kadangi A. Jasutis per neilgą lai
ką rašinėjo ir Laisvei, tai čia paduosime 
tą neilgą atpasakojimą, kad skaitytojas 
susipažintų su to talentingo anti-fašisto 
gyveniniu ir kūryba.

“A.PJasutis gimė 1910 metais, maža
žemio valstiečio šeimoje. Iš pat jaunys
tės dienų jis įsijungia į pažangų anti
fašistinį judėjimą. Straipsnyje yra pa
teikta eilė A. Jasučio visuomenines-revo- 
liucinės veiklos faktų ir pavyzdžių, ku
rie rodo jį buvus aistringu, akty
viu dalyviu Lietuvos darbo žmonių re
voliucinio judėjimo. Šioje revoliucinėje 
kovoje brendo ir vystėsi rašytojo revo
liucinė pasaulėžiūra. Už revoliucinę vei
klą A. Jasutis buržuazinio teismo 1929 
metais buvo nuteistas daugiau kaip pen- 
keriems metams kalėti. Išėjęs iš kalėji
mo, jis atkakliai tęsia savo- revoliucinį 
darbą, yra nuolat persekiojamas polici
jos, ištremiamas. A. Jasutis savo vei
kloje drąsiai demaskuoja liaudininkų 
vadeivų išdavikišką politiką, priešišką 
liaudies interesams. Savo visuomeninėje 
veikloje, kaip pažymi straipsnio auto
rius, A. Jasutis padarė ir klaidų, nebu
vo visuomet iki galo nuoseklūs.

gai demaskuojanti šiuos pikčiausius lie
tuvių tautos priešus—užsienio imperia
listu samdinius.

“Atskirą grupę rašytojo publicistiko
je sudaro kūriniai, susiję su ispanų ka
ro tema. Apybraižų cikle ‘Paryžiaus 
gatvės ir liaudis’ A. Jasutis iškelia pran
cūzų tautos revoliucines tradicijas, jas 
sujungdamas su aktualiais gyvenimo 
klausimais. A. Jasučio straipniai iš Is
panijos kovingai, jaudinančiai perteikia 
Ispanijos darbo žmonių kovos, jų gy
venimo epizodus, demaskuoja fašizmą ir 
tarptautinį imperializmą, dvelkia tikėji
mu demokratijos pergale.”

Menininkių festivalio

“Ispanijoje kilus pilietiniam karui, A.
Jasutis 1937 m. išvyksta į Ispaniją ir 
su giųlfeu rankose demokratinėje armi
joje įsijungia į kovą prieš tarptautinį
fašizmą; Ispanijos Aragono fronte, sa
vo kovos poste A. Jasutis ir žuvo 1938
metais, kaip ištikimas kovotojas-inter- 
nacionalistas.

“A. Jasučio literatūrinį palikimą su
daro įvairi kūryba: beletristikos, poe
zijos bei publicistikos dalykai. Litera
tūriniame gyvenime, — rašo straipsnio 
autorius, — A. Jasučio vardas plačiai 
nuskambėjo poezijos kūriniu ‘Tėviškei, 
mylimai ir motinai,’ parašytu Ispani
joje ir išspausdintu po rašytojo mir
ties Julmio slapyvardžiu. -Šis kūrinys, 
kaip ir daugelis jo raštų, yra persunktas 
giliu idėjiniu turiniu, nuoširdumu, ko
viniu ryžtingumu, revoliucinio interna
cionalizmo dvasia. Šis kūrinys rodo 
brendusi A. Jasučio poetinį talentą ir 
meistriškumą. Internacionalizmo moty
vai, stipriausiai pasireiškia A. Jasučio 
kūryboje, parašytoje Ispanijos pilietinio 
karo tematika.

“Pirmieji A. Jasučio prozos dalykai— 
apsakymai ‘Ponaitis,’ ‘Nuošimčiai’ ir ki
ti, nors dar meniškai nesubrendę, jau iš
reiškę jauno rašytojo protestą prieš 
kapitalistinę tikrovę. Apsakymai ‘Val
kata’ ir ‘Katrė,’ išspausdinti Kbmumsti- 
nėje spaudoje 1929 m., vaizduojantieji 
revoliucinę Lietuvos darbo žmonių kovą, 
jų sąmoningumo augimą, kaip pabrėžia
ma straipsnyje, vertingai papildo ano 
meto lietuviu literatūra kūriniais revo
liucinės kovos tematika. Ilgesniame 
prozos fragmente ‘Dešimt metų po ve
lėja’ A. Jasutis perteikia Lietuvos jau
nimo revoliucinį judėjimą, veikėjo Po
liaus asmenyje sukurdamas įsimenanti 
revoliucionieriaus pogrindininko pa
veikslą. Brandžiausias ir vertingiausias 
A. Jasučio grožinės prozos kūrinys,— 
kaip rašo K. Koršakas,—yra jo apysaka 
‘Lidija Mursi ja,’ parašyta Ispanijoje.

“Vertingų kūrinių A. Jasutis paliko 
apybraižos žanre. Apybraiža ‘Tarnaga- 
los miško tragedija,’ parašyta su kovi- 
nitoižsidegimu ir patosu, pasakoja apie 
diiryriškus 1918-1919 metų kovų už ta
rybą valdžią Lietuvoje dalyvius, papras
tus "revoliticijos kareivius.’ Minėta apy
braiža, kaip ir kita, pavadinta ‘Niekšai,’ 
yra tiesiu taikymu nukreipta prieš bur
žuazinius nacionalistus, aštriai ir kovin

programa
LMS centras skelbia Vilnyje sekamą 

programą būsimoje menininkų festivalio 
metu Chicagoje:

Spalio 12-ta, antradienis
Festivalio atidarymo iškilmės:

Eks-Mainierių Choras stato kome
diją;

Aldona Wallen (iš Massachusetts) 
solo;

Al. Binkis (vietinis) mandoline solo; 
Eks-Mainierių Choras, dainos.

Spalio 13-ta, trečiadienis
Aido Choras, Roseland;
H. ir R. Misevįck, duetas;

Joyce-Haynes, piano;
Julius Krasnickas (Cleveland), solo;
-Dolores Pazar, solo;
Paul Dauderis, solo;
Loretta Cooper, solo;
Cicero Moterų Choras.

Spalio 14, ketvirtadienis
Nuo 12-tos dieną iki 6-tos vakaro— 

kultūrinė programa, prelekcijos, disku
sijos;

Nuo 7-tos vakaro — New York - New 
Jersey artistai: Suzana Kazokytė, Jonas 
Juška, Frank Balevičius, Geo. Klimas, 
R. Baranikas, Mildred Stensler ir kiti;

Chicagiškis Liaudies, Teatras, kome
dija.

Spalio 15-ta, penktadienis
LKM Choras;
Aldona Wallen (Brockton, Mass.), 

solo;
Leon Yonik (New York), solo:
Al. Downs, solo;
Stanevičienė ir Dočkienė, duetas;
Bogden ir K wain, duetas;
Suzana Kazokytė, solo.

Spalio 16-ta, šeštadienis
AŽVD Grupė;
Milwaukee LDS Jaunuolių Orkestras; 
Aldona Wallen ir Leon Yonik, duetas; 
Jaunieji solistai ir muzikai.

Spalio 17-ta, sekmadienis
Detroito jaunų dainininkų grupė: so

listai, duetai ir tt.;
Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas 

(iš Worcester, Mass.), duetas;
Vietiniai chorai, svečiai solistai ir tt.
Veikiausiai programoje bus tūlų pa

keitimų. Galutinai programa bus su
tvarkyta, kada bus spausdinama knyga.

Visos koncertinės programos bus va
karais, nuo 7-tos valandos, didžiajame 
Mildos teatre.

Kitose salėse per visą festivalio laiką 
bus išstatyti parodai lietuvių dailininkų 
paveikslai, moterų rankdarbiai ir lite
ratūra.

Penktadienio ryte, spalio 15-ta, pra
sidės LMS suvažiavimas. Tą dieną lai
kysime dvi sesijas, o jei neužbaigsime 
visų darbų, trečią sesiją laikysime šeš
tadienio ryte nuo 10-tos valandos.

Sveikinimai, linkėjimai ir pasiskelbi- 
mai programos knygoje turi tučtuojau 
pasiekti LMS centrą, 3116 S. Halsted 
St., Chicago 8, 111.

VISOS ŠALIES REIKALAS
Šis festivalis yra visos pažangiosios 

lietuvių visuomenės reikalas. Programa, 
kaip matome, bus plati, įspūdinga. Vi
sose kolonijose reikėtų pasirūpinti pa
siuntimu festivaliui finansinės paramos. 
Reikia atsiminti, kad tokia iškilmė atsi
eis nemažai.

Ten, kur tykiai teka
} J

gražusis Nevėžis
Tykus ir didingas Nevė

žis. Jo krantai neaukšti, 
vietomis apaugę pušimis, 
vietomis—pelkėti. Nemaža 
upelių įteka į Nevėžį. Vie
na jų — Kruosta — dabar 
pasidarė žinoma kiekvie
nam Lietuvos darbo žmo
gui. Vardas “Kruosta” su
teiktas naujajai tarpkolū- 
kinei hidroelektrinei, kuri 
per pastaruosius dvejus me
tus pastatyta prie Nevė
žio.

Elektrinė “Kruosta” po 
statyta vienuolikos Dotnu
vos ir Kėdainių rajonų kol
ūkių bendromis jėgomis. 
Šalis atsiuntė čia, į Nevė
žio krantus, galingų ekska
vatorių, skreperių, betono 
maišyklių ir kitos techni
kos, kolūkiai paskyrė darbo 
jėgos. Ypač aktyviai hidro
elektrinės statyboje dalyva
vo Dotnuvos rajono “Tie
sos” žemės ūkio artelės kol
ūkiečiai. Jie atliko kasimo 
ir betonavimo darbus, pa
statė elektrinės pastatą, nu
tiesė aukšto voltažo elek
tros laidų linijas.

Elektra darbams

Juk vien pernai daugelis 
kolūkiečių šeimų skirstant 
pajamas kolūkyje gavo tris- 
keturias tonas grūdų, po 
du-tris tūkstančius rublių 
pinigais. Be to, kiekvieno 
kolūkiečio šeima turi sody
binį sklypą, savų gyvulių, 
naminių paukščių, iš kurių 
gauna žymias papildomas 
pajamas . Daugelis kolūkie
čių turi po dvi karves, au
gina po keletą kiaulių.

“Tiesos” kolūkiui vado
vauja Jonas Blozys, kalvio 
sūnus iš Dotnuvos rajone 
Škėmų kaimo.

SKAITYTOJ V BALSAI

Neseniai elektrinė buvo 
paleista į darbą. Jau de
ga elektros lemputės M. 
Melnikaitės ir K. Požėlos 
vardo kolūkiuose, esančiuo
se netoli elektrinės. Nebe
toli ta diena, kai pradės 
gauti elektros energijos 
srovę ir “Tiesos” artelė. 
Čia įtaisytas transformato
rius, baigiamos tiesti žemo 
voltažo elektros laidų lini
jos. Šios linijos eina į Sla- 
pagarpių kaime gyvenančių 
kolūkiečių namus, į fermas, 

i i g r e n d y m u s. Netrukus 
: elektros šviesa sužibės “Tie
sos” kolūkyje įkurtose tri
jose mokyklose, trijuose 
klubuose ir biblio t e k o j e. 
Elektros motorai varys kū
limo agregatus, šiaudų ir 
siloso kapokles bei kitas že
mės ūkio mašinas.

“Tiesos” kolūkio kolūkie
čiai pavertė savo artelę 
viena geriausiųjų Lietuvos 
žemėje. Vien per praeitus 
metus priešakinio kolūkio 
pajamos padidėjo 860 tūks-i 
tančiu rubliu ir sudarė 1 
milijoną 300 tūkstančių ru
blių. šiais metais pajamos 
bus dar didesnės.

Gerovė kolūkiečiams
“Tiesos” artelės žmonės 

ėmė gyventi gerai, pasitu
rinčiai. Senaisiais laikais 
daugeliui Lietuvos valstie
čių tekdavo gyventi pusiau 
sugriuvusiose pirkiose, kur 
grindis atstodavo žemė. 
Nebėr dabar šito. Vien per 
pernykščius metus daugiau 
kaip dvidešimt artelės kol
ūkiečių čia pasistatė erd
vius ir gražius namus.

Tarp tų, kas šventė įkur
tuvės, — K. Valaičio, A. 
Petraičio, J. Vytauto ir ki
tų šeimos. Užeikite į kiek
vieno šių eilinių kolūkinio 
kaimo darbo žmonių nau
jus namus, ir jūs pastebė
site daug pasiturimo gyve
nimo žymių. Štai, pavyz
džiui, K. Valaičio namas. 
Jame — keli šviesūs ir erd
vūs kambariai. Kambariai 
apstatyti gerais baldais. 
Patys šeimininkai dėvi ge
rus rūbus ir avalynę. Nu
grimzdo į praeitį tie laikai, 
kai lietuvių valstiečiai ne
šiojo rūbus iš naminės ga
mybos milo ir drobės, kai 
avėjo klumpes.

Automašinos, motociklai, 
vyriški ir moteriški dvira
čiai, radijo imtuvai, knygos 
—visa tai prieinama “Tie
sos” artelės kolūkiečiams, t

Didelė pažanga
—Pagrindinę mūsų j'ėgą 

sudaro kolektyvinis dar
bas,—sako Jonas Blozys.

Ypač daug jis pasakoja 
apie augalininkystės išvys
tymą, apie plačius horizon
tus, atsiskleidusius artelei. 
“Tiesos” kolūkis — sėkli
ninkystės ūkis. Jis gauna 
daug pajamų, parduodamas 
pašarinių kultūrų sėklas. 
Nemaža pajamų teikia ir 
runkelių auginimas. Kas 
metai artelė gauna iš Pa
venčių cukraus fabriko šim
tus tūkstančių rublių už 
jam pristatytus runkelius.

Kolūkis apsėja savo lau
kus tik veislinėmis sėklo
mis, griežtai laikosi agro
technikos taisyklių. Parink
ti veisles ir organizuoti pa
sėlių priežiūrą kolūkiečiams 
aktyviai padeda prityręs 
agronomas Juozas Straz
das. Be to, ne tik pirmi
ninkas ir laukininkystės 
brigadų brigadininkai, bet 
ir eiliniai kolūkiečiai daž
nai lankosi gretimais esan
čioje Dotnuvos selekcijos 
stotyje. Ten jie perima 
priešakinį patyrimą, moko
si auginti šimtapūdinius 
derlius.

Ekskursantus visada mie
lai sutinka selekcijos sto
ties direktorius Bulavas ii 
kiti moksliniai darbuotojai. 
Jie noriai pasakoja apie 
savo pasiekimus, rodo ūkį- 
laukus ir fermas, laborato
rijas ir mokslo kabinetus.

Mokslo talka
Mokslininkų patari m u 

kolūkiečiai pradėjo kulti
vuoti gausius derlius duo
dančias žemės ūkio kultūrų 
rūšis (miežiai “auksiniai-2,” 
b u 1 vės “krakmolingosios,” 
žirniai “alaska” ir kt.). 
Laukams tręšti plačiai nau
dojamos mineralinės trąšos 
—superfosfatas, kalio drus
ka, amoniako salietra. Se
niau tatai valstiečiams bu
vo neprieinama.

Nuo senu laiku čia žem
dirbystei labai kliudė pel
kės. Pradės lyti, ir šimtai 
hektarų aptvindomi. “Tie
sos” artelė sėkmingai at
kariauja žemę iš pelkių. 
Nusausinta šimtai hektarų 
žemės,, didžiuliuose plotuo
se atlikti drenavimo dar
bai ir jau sėjamos grūdi
nės bei techninės kultūros, 
o taip pat daugiametės žo
lės.

Gyvulininkystė
Kolūkis nuolat rūpinasi 

tolesniu gyvulininkystės iš
vystymu. Statomi dideli 
diendaržiai, mechanizuoja
mi daug darbo reikalau
jantieji procesai. Mažai 
produktyvūs gyvuliai pa
keičiami veisliniais. Kiaulių 
fermoje, pavyzdžiui, augi
namos baltosios lietuviškos 
veislės kiaulės.

Geriausieji artelės gyvu
lių augintojai iškovojo tei
sę dalyvauti Visasąjunginė-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Rugsėjo 17 d. Laisvėje R. 
Mizaros Krisluose skaitome: 
“Antanas Metelionis yra pasi
ryžęs savo lėšomis išleisti kny
goje savo, raštus. Jis, kaip 
žinoma, yra laisvąxnanis. Jo 
raštai, pagrįsti istoriniai-moks- 
bniais faktais, atskleidžia re
ligines “paslaptis” ir rodo 
žmonėms, kodėl jie turėtų bū
ti be prietarų, laisvai galvoti 
ir gyventi.

“Knyga jau ruošiama spau
dai. Ji turės apie pustrečio 
šimto puslapių.

“Autorius norėtų, kad žmo
nės užsisakytų jo knygą iš 
anksto,—knygą, kurios kaina 
bus $1. Prenumeratorių var
dai ii’ pavardės bus išspaus
dinti knygos gale.”

R. Mizara iškėlė labai ge
rą ir svarbų klausimą, i kurį 
visi laisviečiai turėtų atsiliep
ti teigiamai. Aš manau, kad 
visi Laisvės skaitytojai skaito 
Metelionio raštus. Tai moksli
niai, faktais paremti raštai, 
iš kurių mes daug ko sužino
me ir pasimokiname. O aš 
esu tikras, kad nevisi jo raš
tai tjlpo vien tik Laisvėje; 
daug jų mes nematėme ir 
nesame skaitę. Knygoje gi 
skaitytume jo visus raštus, iš 
kurių daug kas mum paaiškė
tų, ko nežinome. Taigi aš sto
viu už išleidimą minėtos A. 
Metelionio knygos, kurią aš 
užsiprenu meruosiu.

Taipgi, turėtų būti atspauz- 
dinta knygoje D. M. šoloms-
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ko raštai “iš Istorijos.” Juos 
galėtų išleisti L.L.D. Centras. 
Man rodosi, irgi būtų vertinga 
knyga. Taip pat visi gerai 
žinome, kad D. M. šolomskas 
ilgiausiai buvo L.L.D. Centro 
Sekretorium, ir geriausiai at
liko darbą už visus buvusius 
tame darbe. O jeigu L.L.D. 
Centras nematytų reikalo to
kią knygą išleisti, tai aš duo
du sumanymą, kad D. M. šo- 
lomsko raštai “Iš Istorijos” 
būtų atspausdinti knygoje 
prenumeratos keliu. Ką sako
te? Ir ką sako, beje, pats So
lo mskas?

V. Žilinskas

Rochester, N. Y.
LLD moterų ir vyrų kuopos 

rengia pažmonį spalio (Oct.) 9, 
šeštadienį. Vieta: Gedemino 
svetainė, 575 Joseph Ave. Pra
sidės 6:30 vakaro.

Kadangi su pirma spalio pra
sidės Laisvės vajus, mes šir
dingai kviečiame visus lietu
vius ir Laisvės skaitytojus da
lyvauti šiame parengime ir ap
tarti vajaus reikalus.

Nevalgykite vakarienės na
mie, nes bus labai skaniai pa
gaminta vakarienė: kepta jau
tiena, kugelis ir daugiau viso
kių skanėsių.

Brangūs draugai ir draugės, 
maloniai visus kviečiame daly
vauti ir paremti šią svarbią 
pramogą, širdingai prašome.

Rengėjai.

LAISVĖS KONCERTAS
Iš anksto kviečiame visus i Laisvės koncertą. Kvie
čiame visą didžiojo New Yorko visuomenę ir kviečia
me iš tolimesnių kolonijų. Koncertas yra rengiamas 
anksti iš rudens todėl, kad patogiau būtų atvažiuoti 
iš tolimesnių kolonijų. Koncerto programa šiemet 
bus labai įdomi, nes yra numatoma žymių talentų pro
gramos pildymui. Greit bus paskelbta ištisa progra
ma.

Koncertas Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 November
Prašome pasižymėti ant savo kalendoriaus dieną kada 
koncertas įvyks ir iš anksto ruoštis jį išgirsti ir pa
matyti. Sulig šių dienų brangenybių koncertui įžanga 
labai žema — tik $1.50 asmeniui. Būtume dėkingi, 
kad iš anksto įsigytume įžangos bilietą. Būtų pato
giau jums ir rengėjams.

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Koncertas prasidės 3:30 vai. popiet. Po programos 
bus šokiai, šokiams gros George Kazakevičiaus or
kestrą. Vien tik šokiams įžanga 75c. Visi rūpinki
mės, ir darbuokimės, kad koncertas pavyktų. Kvies- 
kime į koncertą visus dailę mylinčius žmones, visus 
apsviltą ir dienraštį Laisvę branginančius žmones.

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai Įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo. 

Puikiausias

One
One
One

Room
Room
Room

praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

Day
- two double beds ----- $7.00
- one double bed, one single bed - $5.50
- double bed ------- $4.00

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas
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Liberty Auditorijoj 
Įvyks kas naujo

Žymiosios banketų šeiminin
kes Mrs. Nellie Kanopa ii 
Mrs. Mary Wilson sumanė g*- 
lų banketu mėgėjams palink
ti nepaprastai smagu pobūvi. 
Jis Įvyks spalio 30-tą. šešta
dienio vakarą, Liberty Audi
torijoje. Vakarienę duos 7 
valandą.

Rengia tikslu pagerbti Mr. 
ii Mrs. Brazauskus jų vedy
binio gyvenimo 5 metu su
kaktimi. Walteriui. beje, šio
mis dienomis suėjo prakęri 
metai kai jis tarnauja Lietu
viu Kultūrinio Centro vedėju- 
gaspadoriumi.

Kaip nauji šiame mieste 
gyventojai Brazauskai gal ir 
ne visiems pažįstami. Tačiau 
tas faktas, kad tos darbštuo
lės šeimininkės mato reikalą 
juos pagerbti, rodo, jog jie 
turi būti labai to verti. Kas-gi 
kitas, kad ne šeimininkės, 
ateinančios dirbti sunku dar
bą daugybės banketu rengime 
per sezoną mato, kaip palai
koma tvarka Įstaigoje; kaip 
pasitinkami užeiviai; kokia 
suteikiama talka turintiems 
ten dirbti.

Rengėjos prašo visus rezer
vuoti tą vakarą šauniam pa
silinksminimui. Taipgi prašo 
kvietimus užsitikrinti iš anks
to sau, savo visai giminei ir 
draugams.

Kaiminka

Istorija pateisina 
Lincolno veteranus

Foley Square teismabutvio 
tebevykdomi Abrahomo J.in 
colno Brigados Veteranų liu-

vo Milton Wolff, briga
dos nacionalis komandierius. 
Wolff taipgi tarnavęs antra
jame pasauliniame kare, ja-

už pasižymėjimus.
Brigados apgynėjo advoka

to Homer ('lav klausinė.jamas. 
Wolff atpasakojo istoriją tų 
Įvykių, kurie vedė Ispanija i

dėl kurių susiformavo

Ispanijos liaudies valdžios 
i tuomet gynusio.s savo krašp 
j nuo tarptautinio fašizmo. Ta 
i me pažymėjo ir savo asmenis 
Įkas priežastis Įstojimo i tą bri
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Demokratai platformom American Labor Party 
įdėjo dali CIO 

pasifdymą
stato kandidatu 

John T. McManus

APGAVO IR APIPLĖŠĖ

Brooklyne meiliai atrodant) 
porelė atėjo pas auksorių. Už
sakė jai apie $960 vertės žie
dą, davė $100 rankpinigių.

Už poros savaičių jie sugrį
žo “žiedo atsiimti.'’ Kai jau 
žiedas buvo ant piršto, vietoje 
traukiamų iš kišenės pinigų.

brangumynų, atėmė visus pas 
auksorių rastus pinigus ir pra- ; 
sišalino pirm policijos pribu- j v 

1 vimo.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

VIDURAMŽE MOTERJOCfc
Priežiūrai 3-jų mažų vaikų. JejJgvas 
valgių gaminimas, nėra narmjyvaly- 
mo darbo. Gyvenimas vietoje, geri 
namai, maža mokestis, pridedant iš
laidas. Angliškai kalbanti.

Saukite Mrs. Revis
Freeport 9-8931, Po 7 P. M.

(183-187)

HELP WANTED MALE

k ratų
minėjo
vietoje
mą. Klausimas išleistas pana 
šioje formoje i)' nedarbui ša 
linti pasiūlymai y>p. maztbmj 
tie pat.\'s, kokius pasiūlė Xev

konvencija savo rin.ki- 
platformo jr pirmoje

i (imtų minimum 
pagerintu darbo 
da reikalauti iš

į 1 ('itais.vti Taft-Hart!
į tymą : teikti
i miestams
{ kėniia
| bėgančios

Wolff pateikė dokumentus, 
j kurie parodo, kad Amerikos 
! visuomenės pritarimas tuomet 1

■ sėje. 1937 metų \ ašarų 
nesi užrekorduotas ( 
Poli rodė 65 procentus <

1 konų simpatizuojant I
I tams, o metais vėliau tos pat

procentus.

me-

am^ri-

Wolff pa

užmok-

Wash ingtono 
ista-

monopolių, 
smu] kiuosiu

kurie 
“nuo krinkančios ir is

os.“ Taip- 
ykdyti an
ai valdymu 

naikina.

įima ms.

šie pasiūlymai:

jo būtų Įvesta 
mokestis.

S minimom

Tuojau atšaukti tą Hughes.

numažinimus

Amerikos darbo partijos- 
1 kandidatu į New Yorko gu
bernatorių statomas McMa
nus—tas pats, kuris kandida

tavo 195(i metais. Jisai tuose 
Įlinkimuose buvo gavęs 225.- 
■ ii'iii baisų.

McManus yra pažangaus 
savaitraščio National Guar-
(liaii vedėjas. Jis pats ir jo 
vadovaujamas laikraštis daž 
nai užtaria darbo žmonių ir 
bendrai eilinių piliečių ir gy
ventojų teises.

Demokraty kandidatai
sos valstijos plotme būsimi! 
kandidatų sąstatas buvo toks:

11 arriman i

atorių.
George B. DeLuca 

nant gubernatorių, 
dabar eina Bronx prokuroro

Į Lieute- 
DeLuca ■

Franklin I). Roosevelt Jr. i 
eneralĮ prokurorą.
Aaron Jacoby i Controller

eina

Jūs pamylėsite ją šioje naujoje skirtingoje rolėje

3 GREAT ACADEMY AWARD WINNERS!

HUMPHREY
BOGART

AUDREY
HEPBURN

WILLIAM _______
HOLDEN • CRITERION 45thVSt'

Dainy - Juokų - Programa

Po Programos Vakarienė
Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio 3 October
i

Programa prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 
duodami tuojau po programos.

REIKALINGAS

OFFSET PRESSMANAS

Harris LTW. 22x29 B & XV

ir spalvuotam darbui.
MASTER ARTIST MATERIALS

390 Wythe Ave., Brooklyn
Tel. EV. 4-7102

SUPERINTENDENTAS 
VYRAS GALI DIRBTI KITUR

Turi atlikti mažus pataisymus, 30 
seimų, 4 rūmų apartmentas ant pir
mų lubų, pridedant algą.

RITHOLS
160 So. 3rd St., Brooklyn 

Tel. EV. 7-4681
(184-190)

t
OIL BURNER

SERVICE MEN

Del No. 2 Oil ar No. 6 Oil mimers. 
Reikalaujama patyrusių.

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Te!. MAin 5-3800

(183-189)

t

FRAMING CARPENTERS
GRUPĖS

Stamford, Conn.
Sužeista Phillipsienes 

duktė
Amilia Burbaitė laisvie- 

čiams trumpai pranešė, kad 
sunkiai sužeidė mūsų gero
sios draugės Annos Phil
lipsienes dukterį Filanskie- 
nę, kurios vyras anąmet 
savo troku atvežė Annos 
nupirktąją Liet. Kult. Cen
tro daržui eglę.

Automobilis Filanskiene 
parbloškė jai einant sker
sai gatvę. Smulkmenų apie 
tai neturime. Burbaitė pa
pasakojo tik tiek, kad au
tomobilio vairuotojas esąs 
dalinai paralyžiuotas, va
žiavęs savo žmonos auto
mobiliu be “laisnio.” Tur
to ne tik neturi, bet dar gi 
esąs “ant relief.” Taip 
esant, sužeistoji gal nega
lės išreikalauti jokio atly
ginimo.

Reiškiame gilią užuojau
tą Mrs. Filanski, josios vy
rui ip motinai Phillipsienei.

S. V.

Didingas Nevėžis
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

je žemės ūkio parodoje 
Maskvoje. Neseniai kolū
kiečiai išlydėjo į Maskvą 
kiaulių šėrikę Veroniką Ža- 
baracėnienę. Ji nusivežė Į 
parodą dvi baltosios lietu
viškos veislės motinines 
kiaules. Viena šių kiaulių 
sveria 361 kilogramą, kita 
—292 kilogramus.

Kas metai auga ir geriau 
susitvarko kolūkinis kai
mas. Nauja elektrinė, nau
ji gerai įrengti namai, mo
kyklos, klubai, skaityklos, 
bibliotekos — visa tai jų 
entuziastiško darbo rezul
tatai.

N. Klimašauskas

Atvyko Anglijos vyriausias 
teisėjas lordas Goddard daly
vauti apeigose 175 metų su
kakties nuo atidarymo pirmo
jo teismo Amerikoje. Sunku 
ir įsivaizduoti, kaip būtų mū
sų ponai galėję paminėti tą 
sukaktį be lordo!

New Yorke viešbutyje ras
tas miręs ten apsinakvojęs A. 
Rappaport iš Greenburgh.

jauni amerikonai tai darė no- 1

žmonių gerinusiems intere- I 
sams.

Rep.

Kompanijos svarsto 
laivakroviy unijos 

reikalavimus
Laivakrovių firmų atstovai 

šiomis dienomis susirinko 
svarstyti nepriklausomos In
ternational Longshoremen's

vintus.

13 centų mokesties priedo. 
Tačiau prasidėjus deryboms 
unijos viršininkai sutikę pada
ryti nuolaidą. Visų priedų 
bendrai reikalaujama tik 
10 centų už valandą. K 
8 centai eitų tiesioginiai
goms, o 2 centai i gerovės fon-

P(l 
i o

atmokamas ir už 
dienos, 
unijos 
turėtų 

motu c

das būtų 
praėjusį laiką nuo tos 
kai pasibaigė senasis 
kontraktas. Priedą 
gauti pradedant 195:’) 
spalio 1 diena. t

Pagerbs sveturgimiy 
apgynėjus advokatus
Ne wyor k iet is Svet u rgi m i ams 

Ginti Komitetas rengia ban
ketą pagerbti tuos advokatus, 
kurie pasiaukojo apgynimui 
sveturgimių nuo persekiojimų 
ir deportavimų. Atitinkamai 
tikslui parinkta ir diena, spa
lio 28-ta. Tą dieną sueina 68 
metai, kai tapo dedikuota 
Laisvės Statula.

Rengia Jugoslavų salėjo, 
J05 W. 41st St., New Yorke. 
Prasidės 7:30. Bilietas $5 
Prašo organizacijas ir atski
rus asmenis dalyvauti. Nega
linčius ten būti asmeniškai, 
prašo atsiųsti pasveikinimus.

Lietuviai taipgi turi tų pa
kvietimų ir renka užsisaky
mus tikietų ir sveikinimus. 
Prašo kooperuoti su jais ir 
atžymėti, .jog ir lietuviai Įver
tina tą svarbų darbą.

Širdies nesveikatą turįs 
rew.jersietis Jules Endler buvo 
pašauktas! Į New Yorką liudy
toju buvusio savo partnerio 
Zwillmano taksų byloje. Jis 
taip susijaudinęs, .jog pavojin
gai susirgo ir už kelių valan
dų mirė.

firmoms.

Apdrausti nuo nedarbo ir 
tuos, kur dirba po vieną ar 
( augiau darbininkų.

Padidinti savaitini davinį 
bedarbiui iki $36 (maximum- 

I daugiausia), taipgi duoti žmo
nos pragyvenimu i ir išlaikyti
niams vaikams po $1 (ne dau
giau. kaip trims).

nuo dabartiniu 20 iki 15,
Pagerinti Workmen’s kom

pensaciją, keliant davinį pa
gal pabrangimą pragyvenimui 
reikmenų.

s C h o o i, s

GILBERT 
PRADINĖ MOKYKLA

Specializuojame skaityme, rašy-t 
me, skait liavime. Remedial skai- 
tymas kasdien. Kiekvienas siu-1 
denlas progresuoja pagal savo 1, 
greitumą. Visus atskirai mokina-; 
me. Draugiški su patyrimu mo- < 
Rytojai. Šviesūs, patogūs mokini-; 
mo kambariai. Taisyklės pagal1 
Board of Education. 15 min. nuo j' 
'Time Square. 120 .Montague St., j 
Brooklyn, N. Y. ULster 8-8825. ( ----—---------------- ------------ --— j

PROF. VICTOR STOTT
Balso Meno Studija

KLASES PRASIDĖS SEPT. 20 
Pilnas l.šmokinimas Dainininkų, 
Balso lavinimas, operos darbas, 
bažnyčios muzika, klasikiniai ir 
moderniniai repertuarai —■ Muzi
kalu operetė. Teorija, Skaity
mas gaidų, pianas. Naujiems 
talentams audencijos visą rug
sėjo rnūnesj. Kreipkitės:

490 West End Ave., 
(cor. «3rd St.) N.Y. .24, N.Y.

Telefonas TR. 3-4230 
Kalbami* Lietuviškai

Baigusieji studentai padedami 
pareigom p(*r Artistų Atstovę

MAGD/\ STOTT

Convalescent Domą
PRIVATINIAI PALIEGĖLIAMS 

NAMAI
Slaugė maitins ir prižiūrės senyvus 
hnones, Tray Service, porčiai, svei
katą atnaujini i dieta. Patogūs na
mai arti jūrų jlankos. Tel. CO. 
6-9733. 8807—21st. Ave., Brooklyn,

’MATTHEW A
BUVUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

«

likimų teismo
Aibini Conway 

teismo vyriausią 
dabar yra vienu 
teisėjų tame pat

sekretoriaus.
Į apeliacijų 
teisėją. Jis 
iš - associate 
teisme.

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y

I Metų darbas — Aukštos Algos

FIRESIDE TERRACE 
York, Pa. 8-1031—2-4214

šaukite Dabar.

cijų ’ teismui: 
(Jtarlet
1 Jo ;

jau esamasis 
Desmond iš Buffa- 

Adrian Burke iš New Yor- 
taipgi jau esamasis John

Van Voorhis iš Irondequoit,

{ikonas.

n imą, 
vietos

ad visos svarbiosios 
ititeko miestiečiams, 

ahksto tikėjosi, 
IJ andidatu i gubernatorių 

■ pastatytas 
I čiau i kitas 
įstatyti savo srities vadus

newyorkietis. 
vietas norėjo

kad 
bus

Ne
numaldę jų nei priminimas, 
kad llarrimanas yra Orange

sikerta (ir teisingai), kad 
llarrimanas daugiau gyvena 
ir veikia New' Yorke.

'o iš anksto numatoma, 
llarrimanas ir gal tūli 
(1 e m o k ra tų k a n d i d a ta i

ir liberalų partijos no-
kiti
gaus 
minaciją. Tos* partijos konven-

čios vakarą, šiuos žodžius ra
šant j’os tarimai tebebuvo ne
žinomi.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

Neklauskite vakarienės kainos, ateikite ir vakarieniau
kite, o mokėsite tiek kiek jūs patys matysite verta.

ši- sueiga yra rengiama pradėjimui vajaus, gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų proga. Taipgi kartu ir ap- 
vaikščiojimas dienraščio Laisvės 35 metų sukakties.

Pasižymėkite ant kalendoriaus dieną ir tikrai dalyvaukit.

ATIDARYMO PRANEŠIMAS

ROYAL PRINCESS SHOES
1709 2nd Ave., N. Y. C. Tel. SA. 2-5363

(tarpe 88—89 Sts.)

SPECIALIZUOJASI
Kostumorsko darbo čeverykai ant: užsakymų—Vėliausių madų 
iš viso pasaulio: U.S.A., Paryžiaus, Vienuos, Berlyno, Londono, 
Romos. Originaliai suplanuoti (designed) bile kokiam reika
lui —- vedybiniai, 
ir School 
kymo.
Padaroma 
jos, kuris
glijos karalienei, kuri dar tebebuvo Karališka princesė, už ką 
vėliau gavo nuo jos laišką, kaipo pranešimą ir jvertinimą.

Taipgi taiso čeverykus, Briefcases ir Handbags.

vakariniai ir 1.1. Taipgi daroma Briefcases 
Bags. Aukštos klasės oda iš sandėlio ar ant užsa-

eksperto batsiuvio Richard Egle — iš Rygos, Latvi- 
padarė vedybinę dovaną—batukus jos didenybei An-

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

(184-188)

REAL ESTATE

FLUSHING
Vieno Fėro Zonoje—15c. 6 rūmų na
mas, semi-attached, 3 metų senumo, 
IV2 maudynių, ištaisytas skiepas, di
delis patio, arti visos transportacijos 
ir mokyklų. Su kiemu, Venetian, alu
minum screens—storins. Virtuvė pil
nai jrengta. Split bamboo draw
drapes gyvenamajame rūme. Dideli 
langai. $15,990. G. I. 4% ^mortgage 
ant $12,000.

Tel. FL. 8-5363 X
(186-187)

PEARL RIVER, N. Y.
4 miogrūmiai, ranch namas, 21 pė
dų gyvenamasis kambarys, Vene
tian blinds, beveik naujas, gas 
range, auto, washer, macadam drive, 
comb., storms ir screens, langai, pil
nai insulated, at t., garadžius. 96x154 
kiemas. Plotas gražioje rezidencijo
je. Patogu del visko.,Švariose sąly
gose. Tuojau užimama. Parduodama 
su nuostoliu — $14,500.

Pearl River 5-5305
(185-187)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

G ROCERY—DELICATESSEN
Alus, cold cuts, frozen foods. Pilnai 
tavoro—puikiausias didelis projek
tas yra statomas toje apylinkėje. 
Geras lunch biznis. $1,100 jeigu j sa
vaitę. Su nuolaida $6,500 už viską.

Glenmore 5-4028
(186-187)

Policijoje vėl įvykdė 
pakaity

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.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL KV. 7-6238

Policijos viršininkas Adams 
perkilnojo iš vienos viętos į 
kitą grupę policijos ankštų 
pareigūnų. Rytinio ir vakari
nio Manhattan komandieriai 
perkelti į kitas sritis, o į jų 
vietas atkelti nauji. Bronxe 
taipgi naujas.

Lietūs nepripildė 
vandens sandėlius

Po visų tų ilgų lietaus ant
puolių, miestui vandens tieki
mo valdininkai sako, kad re
zervuarai mažai to vandens 
tegavę. Juose esama tiktai 
67.7 procento , talpos. Tačiau 
tas kiekis neskaitomas pavo
jingai mažu. Pernai tuo pat 
laiko buvo tik 64.6 procento. 
Vienok pataria su vandeniu 
elgtis atsargiai, nes niekas ne
žino, kiek jo prisidės rw^eni 
ir žiemą.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

4 pusi. LaisvS (Liberty) šeštad., Rugsėjo (Sept.) 25, 1954




