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■ Višitaskis reikalavo 
visų nusiginklavimo

no smerkt pasiūlymą kaip 
I “nenuoširdu,” kaip jis daro 
! panašiais atsitikimais. Vie- 
I toje to jis sakė, kad Višins
kio pasiūlymai sukelia viltį 
dėl nusiginklavimo galimy
bės.

Kiti delegatai ir sakė, 
kad pasiūlymai yra labai 
svarbūs. Francūzijos atsto
vas Jules M och sake, kad 
“dabar laikas studijuoti de- 
U.bu. ”

rybu

)ti

b’-ni laipsniško nusiginkla
vimo ir atominės jėgos kon-

plano vyriausi punk-

usiginklavimo
rašiusios salys per se- 
mėresių arba, metų lai-

it*. !

|l( ‘ P r j ra

A’fi tarptautine kontroles komi

ku r io
z m o

gm
, tinių Tautui Saugumo Ta-
■ ryba, rinktų
i planas tikrai
i gyvenime.

duomenis, ar
pravedamas

kolegų

jomis reikia skai 
mokt sugyventi.

Iš Canterbury

simokinti 
čios a tikš

i.

negu

lis žino, j 
negalima '

! gus, prasidėti] antra. Per 
• ją būtų tęstas tolimesnis 
i nusiginklavimas, ant kiek 
t a Kini tų numatyta sutarty
je. ano pačiu laiku taipgi 

; būti] pravestas visų atomi-
vandenilinių (hydro-1 sene,

geniniu) ir kitu masinio

uždraudimas.
uždraudimas

Londone devynių

Krinsias 
klavima.

apgin-

Francūzijos p r e m j e r a s 
Mendes-France.

Belieka tik vienas klausi
mas: ką pagiedos Francūzi- 
ios žmonės, kurie jau ne

Tam tikslui būtų sudary
ta tarptautinė komisija, ku
ri turėti] teisę kontroliuo
ti, inspektuoti ir pranešti 
Jungtinėms Tautoms savo 
atradimus.

Lodge neskuba smerkt
Višinskiu i pabaigus savo 

kalbą, Amerikos vyriausias 
delegatas Lodge nesiskubi-

sistatyma prieš atgaivini
mą vokiečiu militarizmo.

v

gurwi

Indija ketvirta iš eilės v
didžioji jėga pasaulyje

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė, 
kad jo šalis yra ketvirta iš

ma-
tyt, apie tai maž

Kai mos čia. Amerikoje, 
turime tokią galingą lėktu
vų gaminimo pramone, 
mums skamba gana keistai 
kiniečiu apsidžiaugimas pa
sigamintu pirmuoju lėktu
vu. Tokia milžiniška tau-

minti lėktuvus!

ąiangininkų klikos valdoma

nikoie. Sunku 
silikimo pakilti.

minimas yra istoriniu pa
vaizdavimu t ii galingų p ra
ces*, kuriais gimsta nauja, 
pažangi Kinija.

Kolumnistas John 
man kritikuoja mūsų 
gaciją Jungtinėse Ta
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Ketwrios divizijos — 
Wehrmachto pradžia

Hitlerinės dainos, saliutai, 
S.S. veteranu sąskrydžiuose

Frankfurtas. — Vakaru 
Vokietijoje paskuti n ė m i s 
keliomis savaitėmis įvyko 
keli “Waffen S. S.” vetera
nų sąskrydžiai. (“Waffen 
S. S.” buvo hitlerinių SS- 
nikti kariniai daliniai, pri
jungti prie Wehrmachto. 
Jie ypatingai buvo naudo
jami okupuotuose kraštuo
se prieš civilius gyvento- 
jus-) ................

Viename sąskrydyje Gies-

dainavo sena savo 
himną “Su kardu, su para
ku ir švinu!” ir saliutavo 
kariniai. Bad Hersfelde vie
tinės unijos protestavo ir

draustas. Pasėkoje, jie at
spausdino lapelius, kuriuo
se kaltino, kad unijos yra 
“bolševikų įnagiai, kontro
liuojamos iš Jeruzalės”...

Čiango laivai elgiasi kaip 
piratu, sako skundas J. T.

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjunga patiekė skun
dą prieš Čiango laivyną. 
Skundas įteiktas Jungtinių 
Tautų generalinės asamblė
jos pirmininkui Kleffensui.

Skunde sakoma, kad 
Čiango laivai elgiasi kaip 
piratiniai, kad jie laužo 
tarptautines jūrininkystės 
taisykles ir tarptautiniuo-

Kitos trys yra Tarybų j se vandenyse užpuola kitųte.
Sąjunga, Kinija ir Ameri
kos Jungtinės Valstybės.

Nehru sakė, kad jis savo 
teigimą remia ant Indijos 
didžio, gyventojų skaičiaus, 
gamtiškų turtų ir “poten- 
jialės” jėgos, nors šiuo mo
mentu ji tos jėgos dar gal 
nepasiekė.

šalių laivus.
Kaip yra žinoma, Čian

go laivai yra sulaikę ne tik 
Liaudies Kinijos, Tarybų 
Sąjungos, Lenkijos ir kitų 
socialistinių kraštų, bet ir 
Britanijos laivus, kurie 
plaukia į Kinijos uostus.

Manoma, kad tas skundas 
bus uždėtas ant Jungtinių 
Tautu dienotvarkės ir 
svarstytas.

mui Amerikos gero vardo. 
Ji susilaiko nuo balsavimo, 
kai eina klausimas tarpe 
imperialistimu kraštu ir
Azijos žmonių.

O tautai geras vardas 
svarbu. Nesvarbu, ką mano 
saujelė diplomatų, bet svar
bu, kaip žiūri masės žmo
nių. Mūsų delegacija savo 
elgsena laimi Britanijos ir 
Holandijos diplomatus, bet 
praranda pasitikėjimą jų 
kolonijų žmonėse.

Paryžius. — Buvęs Pary
žiaus policijos viršininkas 
Jean Didės sako, kad Fran
cūzijos kontr-špionažo gal
va Roger Wybot yra komu
nistų simpatikas. Esą, jis, 
Didės, rado Wyboto vardą 
ant komunistų simpatikų 
slapto sąrašo. Esą, rastas 
ir sąrašas Paryžiaus poli
cininku, kurie simpatizuoja 
komunistams.

1 ORAS.—šilta ir tvanku.

Čia matote pirmuosius Laisvės vajaus rezultatus. 
Brooklynas anksti pradėjo darbuotis, j. Steponaitis ir 
J. Ručinskas, abu pridavė po naują skaitytoją.

Clevelandas taipgi prisiuntė naują prenumeratą. 
Gerai žinomi veikėjai vajuje prisiuntė atnaujinimų, tai 
yra: iš Norwood, Mass.; S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., ir V. Žilinskas iš Plymouth, Pa.

(Tąsa 2-ram pusi.)

Londonas.—Devynių vals
tybių konferencijoje “prin
cipiniai” susitarta, kad Vo
kietija (Vakarų) gali būti 
ginkluota NATO sąstate ir 
ji bus pritraukta prie 
Briuselio pakto. Numato
ma, kad vokiško Wehr- 
machto atsteigimo pirmas 
žingsnis bus keturių pilnai 
ginkluotų divizijų įsteigi
mas. Skeletas tokioms di
vizijoms jau egzistuoja sun-

"Square I?" streikas 
darbininku laimėtas

Detroit. — 1,200 “Square 
D” darbininkų, kurie per 
108 dienas vedė sunkią 
streiko kovą prieš kompa
niją, streiklaužius ir polici
ją, išėjo nugalėtojais: kom
panija pasirašė sutartį su 
U E, pažangia nepriklauso
ma unija, su kuria anks- 
č i a u nenorėjo derėtis. 
“Square D” kompanija ti
kėjosi per streiklaužius uni
ją visai sulaužyti. Policija 
padėjo kompanijai puldama 
streikierius-pikietu^

Bet streikui tekantis UE 
pradėjo gauti s daugiau 

 

pagalbos iš. kitų unijų, ypa
tingai CIO auto-darbininku 
(UAW).

Streiką baigę UE darbi
ninkai laikė laimėjimo mi
tingą UAW 351 lokalo pa

talpose. Mitinge dalyvavo 
eilė UAW vadų, kurie padė
jo streikieriams. Jie taip
gi dalyvavo bendroje per
galės demonstracijoje, ku
ri paskui įvyko prie 
“Square D” fabriko vartų. 
Demonstrantai šaukė:

“Negalite mūsų išgąsdin
ti, mes liekame su savo-uni-

kiai ginkluotos 
policijos” 
faktinai jau yra 
užuomazga.

Manoma, 
pirmas kelias vokiškas di
vizijas, jos susidės beveik 
išimtinai iš buvusių kari
ninkų ir puskari n i n k ių. 
Buvę generolai ir pulkinin
kai eis kapitonų ir leite
nantų pareigas, buvę kapi
tonai ir leitenantai seržen- 
tų ir korporalų pareigas, o 
buvę seržentai ir korporalai 
—eiliniu kareiviu. V C

Tokiu būdu pirmos^ ketu
rios divizijos bus aukštai 
treniruotos ir lyg kadrai, 
aplink kuriuos bile kuriuo 
laiku, rekrutavus eilinius, 
bus galima sudaryti kelioli- 
ką arba net keliasdešimt 
divizijų. Tuomet karininkai 
ir puskarininkiai bus pa
kelti į savo senus laipsnius, 
kuriuos jie laikė Hitlerio 
Wehrmachte.

pasienio 
pavidale, kuri 

armijos

kad įsteigus

U n i j a lai m ė jo keturi ų

dai, reikalavimą pašalinti 
visus streiklaužius, dvieju 
meti] kontraktą, pagerintas 
darbo sąlygas. Unijos var
du sutarti pasirašė UE 
957-to lokalo atstovas Ch. 
Kelly, kuris buvo specialiai 
paleistas iš kalėjimo, kur 
jis sėdi apkaltintas už da
lyvavimą “nelegaliame” pi- 
kiete.

Kinija iškilmingai paminėjo 
liaudies pergalės sukaktuves

Pekingas. — šį penkta- tas. Be to, atvyko Mongo- 
dienį, spalio pirmą, sukako , lijos Liaudies Respublikos 
penki metai nuo Kinijos. parlamento pir m i n i n k a s 
Liaudies Respublikos įstei-į Jamsarang Sambų, Rumu- 
gimo, — nuo Kinijos revo-jnijos kompartijos sekreto- 
liucijos galutinės pergalės, rius Gherghe Apostol, Če- 
Šios sukaktuvės buvo iškil
mingai paminėtos visoje ša
lyje ir ypatingai sostinėje.

Kalbėdamas per radiją 
premjeras Čou En-lajus sa
kė, kad per tuos 5 metus 
Kinija tapo galinga pirma
eilė pasaulio jėga ir kad 
Azijos tautose Kinija lošia 
vadovės ir mokytojos rolę.

Iškilmingame masiniame 
mitinge kinus sveikino iš 
Maskvos atvykęs Tarybų 
Sąjungos komunistų parti
jos sekretorius ir vice - 
premjeras Chruščiovas.

Daug užsienio svečių
Kad padėti kinams švęsti 

savo revoliucijos sukaktu
ves, atvyko daug svečių iš 
užsienio. Iš Tarybų Sąjun
gos atvyko Chruščiovas, 
Bulganinas, Miko j anas, 
švernikas; iš Korėjos Kim
II Sungas, šalies preziden-1 tankai.

koslovakijos kompartijos 
politbiuro narys Vaclav Ko- 
pecky, Vengrijos vice-prem- 
jeras Andras H e. g ėdu es, 
Rytų Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Lothar 
Bolz, Bulgarijos vice-prem- 
ieras Raiko Damjanov ir 
Vietnamo informacijos rei
kalų ministras Hoang Minh 
Giam.

Pekinge sąryšyje su su
kaktuvėmis vieši 25 Japoni
jos parlamento nariai, tarp 
jų kairūs ir dešini socialis
tai, atstovai iš Britanijos, 
Francūzijos, Pietų Ameri
kos ir kitų pasaulio dalių.

Washingtonais. — Atei
nantį mėnesį bus pradėta 
siųsti Amerikos ginklus į 
Pakistaną. Pirmiausia bus 
siunčiami sunkvežimiai ir

Arti pusės parlamento nariu 
stojo prieš premjerą Scelbą

Roma. — Italijos parla
mentas nubalsavo pasitikė
jimą premjerui Scelbai, bet 
su menka dauguma. 294 
deputatai balsavo už prem
jerą, 264 prieš. Prieš prem
jerą balsavo komunistai, 
kairieji socialistai ir nacio
nalistiniai dešinio sparno 
deputatai.

Scelba prieš balsuojant I 
aiškinosi, kad jis nekaltas j Suvažiavimas nutarė pri- 
Montcsi skandale. Monte- imti Vokietiją ir Italiją į 
si buvo jauna gražuolė, ku- taip 
ri rasta nužudyta pajūryje, paktą, prie kurio jau pri
jos nužudyme kaltinamas i klauso Britanija, Francūzi- 
buvusio užsienio reikalų ja ir Benelukso valstybės, 
ministro sūnus Piccioni ir (Vakarų Vokietijos dele-

ir Italiją į 
vadinamą Briuselio

Kairiečiai sako, kad Scel- 
ba, kuris tuo laiku buvo vi
daus reikalų ministras, pa
dėjo Romos policijos virši
ninkui visą dalyką už
gniaužti.

Tas policijos viršininkas 
dabar atleistas iš pareigų.

(Vakarų Vokietijos dele
gacija paskelbė, kad Ade
nauerio valdžia netrukus 

' ž savo “atsidavimą 
Jungtinių Tautų taikos ir 
ne-agresijos principams.”)

Francūzijos premjeras 
Mendes-France išreiškė sa
vo padėką Britanijai už pa-

- j pareikš

Buvęs belaisvis nuteistas 
kalėjimu iki gyvos galvos
San Antonio. — Karinis 

teismas nuteisė amžinu ka
lėjimu korporalą Batchelo- 
rį, buvusį belaisvį Korėjoje. 
Jis buvo vienas tų belais
vių, kurie atsisakė grįžti 
namo. Bet jis paskui pa
keitė savo nuomonę ir grį
žo, po to, kaip jam buvo 
žadėta, kad nebus baustas.

Pažadas, vienok, nebuvo 
ištesėtas: jis buvo patrauk
tas teisman už bendradar
biavimą su korėjiečiais ir 
kinais tuo laiku, kai jis ra
dosi stovyklose. Prokuro
ras sakė, kad jis stovykloje 
vadovavo komunist i n ė m s 
studijų grupėms, kaltino 
Ameriką mikrobinių ginklų 
vartojime ir rašė namo ko
munistinio turinio laiškus.

ČEKAS SUGRĮŽO NAMO 
Praga. — Į Čekoslovakiją 

sugrįžo Bruno Folta, kuris 
iki šiol per amerikiečių ra
diją “Laisvoji Europa” če
kų kalboje kiršino prieš da
bartinę Čekoslovakijos val
džią.

Folta pareiškė, kad jis 
apgailestauja savo pirmykš
tį darbą ir nori vesti tai
kingą, kūrybingą gyvenimąkmgg, kuryoing 

J Čekoslovakijoje.

kontinente keturias britų 
divizijas (tiek, kiek iš khr- 
to turės Vokietijos armija). 
Mendes tiki, kad britų pasi
likimas kontinente yra tam 
tikra garantija prieš vokie
čių perdidelį stiprėjimą.

Jenneris puola Stevensoną, 
Trumaną, Eleonor Roosevell

Louisville. — Senatorius 
Jenneris sakė, kad demo
kratų vadai, kaip tai Ste- 
vensonas, Trumanas, Davis 
ir Rooseveltienė yra kalti 
padėjime komunistams. Tie 
demokratai, sakė Jenneris, 
kovoja prieš tuos, kurie ko
voja prieš komunizmą, ir 
tokiu būdu komunistus už
stoja.

Jenneris taipgi puolė For
do fondaciją, organizaciją, 
kuri išleidžia milijonus vi
sokiems spausdiniams. T$ 
fondaciją remia Fordas, bet 
Jenneris ir joje įmato “pa
lankumą komunistams.”

New Delhi.—Indijos piWn- 
jeras Nehru sako, kad ki
nai Thailande, Malajoje, In
donezijoje ir Burmoie turė
tų arba įsipilietinti savo 
naujuose kraštuose arba . 
atsisakyti maišytis tų šalių 
politikoje. Milijonai kinų 
gyvena tose šalyse. Jie pa
prastai, kad ir gimę ten 
pat, palaiko Kinijos piliety-
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Worcester, Mass

zmo-

Pa-

APIE MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMĄ

Daug miršta mūsų 
nių, kuriuos likusieji, 
išmanydami, gerbia,
gerbti mirusįjį galima vi
saip. Išmintingiausias ir 
kultūringiausias būdas, ro
dosi, turėtų būti per spau
dą mirusiojo apgailestavi
mas ir pareiškimas jo arti
miesiems užuojautos.

Vilnyje andai J. Žaliukas 
t u o klausi m u paraše 
straipsnį, kuriame, be kit
ko, sakoma:

“Mirus mūsų geram drau
gui ar giminaičiui, visi mes 
stengiamės užjausti jo liku
sius artimus. Perkam vai
nikus, gėlių bukietus miru
sio pagerbimui ir tt. Kar
tais tų vainikų ir gėlių pri- 
perkam už kelius šimtus 
dolerių ir daugiau. Pašar- 
votasai skęsta tuose žoly
nuose ir brangių gėlių žie
duose. Išrodo gražu, šau
nu.

“Bet atvertus kitą lapą, 
kokia nauda, iš to? Nabaš- 
nikas jau nemato ir ne
jaučia, kad taip gražiai ir 
nuoširdžiai jį pagerbiant 
Tik mes patys vienas kitam 
pasirodom, kad buvom jo 
draugai ir pažįstami. Ta
šiau likusiems nabašniko 
artimiesiems, kurie atsako- 
mingi už jo palaidojimą, 
sudarom visai bereikalin
gas išlaidas.”

Kokios tos išlaidos? Kai 
perdaug geliu vainikų pri- 
perkama, tenka s a m d y t i 
ekstra automobilius gėlėms 
vežti į kapus.

Dėl to J. Ž. teisingai pa
taria:

“Vieton, kad mokėti pini
gus už gėles bei vainikus ir 

tt* • 11 • • i t i i paskui palikti, kad už jų
Uz ginklavimą pasisakė delegatai, atstovaujantieji ; nuvežima i kapines išlaidas 
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ANGLIJOJE
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Londone dar tebevyksta 

devynių valstybių konferencija, kurios vyriausias tiks
las: apgerinti Francūzija, apginkluoti Vakarų Vokietiją.

Apie tai, kad Vokietija turėtų būti suvienyta, su- i 
demokratinta,—ko reikalauja Vakarų ir Rytų Vokieti- ; 
jos žmonės,—konferencijoje nekalbama. Čia kalbama, 
kaip Vakarų Vokietiją padaryti tvirtą, kaip ją paruošti 
karui. j

Mr. Dulles įteikė konferencijai lyg ir ultimatumą,— 
mandagų, gražų įspėjimą: jei Francūzija nesutiks Va-< 
karų Vokietiją ginkluoti, tai Amerika ištrauks iš Euro
pos savo kariuomenės dalinius. Tada, be jokių “įspėji
mų” aišku, Vakarų Vokietija būtų ginkluojama, ji būtų 
padaryta galinga ir ji vėl stovėtų Francūzijos pašonėje 
didžiuliu pavojumi.

Edenas pareiškė, jog Anglija, atsisakydama savo 
“tradicijų,” sutiks palaikyti Europos kontinente savo 
kariuomenės dalinius, bet Francūzija turinti sutikti su 
V. Vokietijos ginklavimu. Anglijos kariuomenės dali
niai Europos kontinente, sulyg Edenu, būsią palaikomi 
per 50 metų!

Kaip toli ponas Edenas siekia! Kaip greit jis pa
miršta, kad už metų-kitų konservatorių valdžia Anglijo
je gali būti pašalinta darbiečių valdžios, kuri Edeno 
pažadus gali niekalu paversti.

Na, kai šie žodžiai rašomi, nežinome, ką iš tikrųjų 
Londono konferencija iškeps. Palauksime, pamatysime.

KITAME ANGLIJOS MIESTE, Scarborough, vyks
ta kita konferencija—Britų .Darbo Partijos metinė kon
ferencija bei suvažiavimas.

Čia suvyko delegatai, atstovaujantieji virš šešis mi
lijonus organizuotų darbo žmonių,—organizuotų į Dar
bo Partiją, kuri, kaip britų gyvenimo stebėtojai sako, 
jei šiandien būtų parlamento rinkimai, juos laimėtų. :

Čia taipgi iškilo tas pats klausimas: ginkluoti Va- ! 
karų Vokietiją ar neginkluoti ? I

3,270,000 narių, o prieš ginklavimą — 3,022,000.
Už .ginklavimą stoja Attlee, vadinasi., dešinieji. 

Prieš ginklavimą stoja kairieji su Bevanu priešakyje.
Atsieit, balsavimas buvo beveik fifty-fifty, kaip sa

ko amerikiečiai. Balsai beveik pasidalijo pusiau.
Atsižiūrint į tai, kad Attlee dar vis yra Darbo Par

tijos vadovas ir turi savo rankose partinį aparatą, šis 
balsavimas iš tikrųjų neparodo, kad Anglijos darbo 
žmonių dauguma stoja už V. Vokietijos ginklavimą. 
Tai praėjusį trečiadienį pastebėjo Bevanas, sakydamas, 
kad Mr. Dulles ir Mr. Eden darytų didžiausią klaidą, 
galvodami, būk darbiečių suvažiavimo nutarimas rodąs, 
kad darbiečių partijoje yra dauguma žmbnių už V. Vo
kietijos ginklavimo politiką.

Svarbu .ir tai, kaip pažymėjo Aneurin Bevanas, kad 
priimtojoje darbiečių rezoliucijoje V. Vokietijos ginkla
vimo reikale yra įkergti reikalavimai, kad V. Vokieti
jos ginklavimas būtų griežtoje priežiūroje ir kontrolėje 
kitų valstybių.

Sprenžiant visais duomenimis, gaunamais iš Angli
jos, galima štai ką sakyti: jei šiandien Didžiojoje Bri
tanijoje būtų suteikta žmonėms teisės referendumu nu
balsuoti už ar prieš V. Vokietijos ginklavimą, tai milži
niška dauguma jų, britų, pasisakytų prieš!

Vadinasi, Mr. Edeno duodami devynių valstybių 
konferencijai pažadėjimai nėra britų liaudies valios iš
reiškimas.

To reikia nepamiršti.

ŠIOMIS DIENOMIS MŪSŲ sALĮ apleido patsai 
vyriausias anglikonų bažnyčios galva, Canterburio ar
kivyskupas, Dr-. Geoffrey Francis Fisher. Jis grįžta na
mo. Jis dalyvavo pasaulinėje bažnyčių atstovų konvenci
joje, suvažiavime, įvykusiame Evanston, Ill. Jis čia sve
čiavosi ir stebėjo.

Spaudos korespondentai apipuolė iškeliaujantį aukš
tąjį dvasiškį-svecią, klausinėdami, ką jis mano apie ka
pitalistinio pasaulio prekybą su socialistine Kinija? Ar 
jis pritaria tam?

Anglų arkivyskupas atsakė: taip, sutinka.
—Juo daugiau bus tarpe tautų prekėmis apsimainy- 

mo, tuo bus geriau. Prekybos vesti negalima be pasi
tikėjimo. Kas tik padrąsina pradžią pasitikėjimui, tas 
yra gera...—sakė Dr. Fisher.

Bet'kinai esą bedieviai, kaip su jai# prekiauti?
Dvasiškis atsakė:
—Prekiaujant su bedieviais, nereikia išsižadėti savo 

•įsitikinimų...
Palyginkite šitą aukšto anglų dvasininko pasisaky

mą su Amerikos katalikų aukštųjų dvasininkų pasisaky
mais!... ’

tegul padengia kas nors ki
tas, nabašniko artimieji, 
galima mokėti tokius pat 
pinigus išreiškiant užuo
jautą laikraštyje, bei juos 
įteikti mirusio artimie
siems, laidotuvių išlaidų pa
dengimui, jeigu matom, kad 
yra reikalas jiems finansi
niai pagelbėti.

“Laikraštyje išreiškimas 
mirusio artimiesiems ir gi
minėms užuojautos nei kiek 
neprastesnis gestas už vai
niko ar gėlių bukieto nupir
kimą. Laikraštyje išreiš
kiant užuojautas, apie mi
rusįjį draugą sužino plačio
sios skaitytojų masės visoje 
Šalyje, mirusio draugo var
das Įamžinamas laikraščio 
archyvuose ir už daug me
tų irgi kas nors užtiks pa
geltusiuose laikraščio pus- 

j lupiuose apie mirusį, ir jo 
populiariškumą spręs pagal 
kiekį ir stambumą užuo- 

I jautų. Gi vainikus ir gėles 
I nuveža į kapus, suverčia 
krūvon, supūsta jie ir dings
ta be pėdsakų...”

Patarimas vietoje ir mū
sų žmonės turėtų jo nepa
miršti.

VALDŽIA BE VALDŽIOS
Chicagos sandarieči'ų laik

raštis rašo:
‘’Pasirodo, jog ir likučiai 

lenkų valdžios, susispietu- 
sios Londone, jau galutinai 
subirėjo. Kad visa tai įvyk
tų, nereikėjo n'ei priešo in- 
trygų, nei spaudimo iš ta-

TENKA NEPAMIRŠTI ir to, kad Anglijos žmonės, 
—net ir tie, kurie stoja už V. Vokietijos limituotą gin

riamų draugų pusės... Pa-1 
čios lenkų politinės grupės 
geriausiai sugebėjo atlikti 
tą likvidacijos darbą.

“Anksčiau buvo manyta, 
jog gen. Sosnowski, šiuo 
metu esąs Kanadoje, sutiks 
užimti prezidento vietą. Jis 
yra remiamas didžiumos 
grupių ir yra gana populia
rus buvusių kariškių tarpe. 
Bet pastaromis dienomis ir 
jis pradėjo svyruoti ir už
trukti su atsakymu.

“Neužilgo iš Londono iš
vyks į Kanadą lenkų dele
gacija prašyti gen. Sos
nowski užimti neaptuštintą 
prezidento sostą. Jeigu gi 
tas ir šiemet nesutiks ga
lutinai pasisakyti, tuomet 
lenkiškos grupės pradės 
ješkoti naujo kandidato.

“Didžiausias kaltininkas 
už šią suirutę esąs ‘premje
ras’ Cat-Mackiewicz, kuris 
įkalbėjęs A. Zaleskiui nenu
silenkti ir savo įpėdiniu pa
skirti ne gen. Sosnowski, 
bet kunig. Eustachą Sapie- 
hą, 72 metų senuką, gyve
nantį nuošaliai nuo visko.”

Taigi lenkiškų dipukų 
valdžia pasilieka be vai- < 
džios. Pas lenkiškus ponus 
verda tokia pati pekla, kaip 
ir pas lietuviškuosius. Dar 
ir kitas dalykas tarp len
kiškų ir lietuviškų 
yra bendra: abieji, 
nedarni kvailus 
aukštai nosį riečia.

A 1 

niui jie ir tą turės 
žemyn.

| MENINIS PIKNIKAS
Rugsėjo 26 d. Olympia Par

ke įvyko LMS 2-ros Apskrities 
suruoštas piknikas. Oras ištiko 
kaip parinktinis: saulėta, ma
loni, graži diena. Kadangi šie
met Naujoje Anglijoje buvo la
bai mažai giedrių dienų, vis be
galiniai lietūs ir audros, tad ir 
sakau, jog ši pasitaikė lyg rink
tinė diena dėl taip žavingo pik
niko.

Publikos privažiavo viduti
niai, svečių ir vietinių. Aišku, 
kad dailės mylėtojai, nes dau
gumas vis domėjosi kada čia 
ta dainų programa prasidės? 
Parke, matytis, randasi garsin
tieji dainininkai.

Po 5 vai. J. Lukas šūkterėjo 
i parke besišnekučiuojančius 
piknikierius, kad programa jau 
prasidės. Bematant publika su
gužėjo į svetainę jr stalavojoje 
salėje mažai kas pasiliko. Tai 
nepaprastas paklusnumas šį 
kartą. M. Sukackienė paprašė 
ramumo ir taip gražiai visi 
nutilo, kad net malonu.

Pirmutiniais programoje per- 
stato vietinį duetą, Oną Dirve- 
lienę ir Joną Sabaliauską. Jau 
žinoma, kaip jie skambiai dai
nuoja. Ir čia gausūs plojimai 
jiems buvo. Jie sudainavo tris 
dainas, akompanuojant pianu 
H. Smith (Janulytei).

Sekantį iššaukia montelliečių 
trijo. Jame randasi Rožė Mer- 
keliūtė, V. Jodeikis ir Pocius 
su akordionu. Jie sudainuoja 
gražiai, sutartinai tris dainas. 
Publika plojimu reikalauja 
daugiau. Dar vieną sudainavo.

Po tam Aldona Wallen, taip
gi montellietė, solo irgi tris 
dainas sudainuoja. Tą čiulbuo- 
nelę publika privertė ketvirtą 
padainuoti.

Pirmininkė pranešė, kad tai 
bus jau paskutinis programos 
punktas, kurį atliks energingie
ji dainininkai, Laisvės Choras, 
vadovybėje lietuviškos francū- 

sprogclintos ameriKines iiy-1 raitės Wilma Hollis iš Hart- 
drogeninės bombos “skevel- ford, Conn. Nepaisant, kad dvi j 

avaitės atgal čia jie buvo dai- ! 
eika dėl to šitaip rasoj navę, dabar ir vėl dainuos. Iri

atlikdi-
darbus,

Ilgai - 
nuleisti

AIKIČI KUBOJAMA
Aikiči Kubojama buvo ja

ponas žvejis. Jis buvo vie
nas tų japonų žvejų, ku
riuos užgavo Pacifike iš
sprogdintos amerikinės hy-

droš.” Jis mirė. L. Prū-
S
Vilnyje:

“Amerikos koresponden
tai neslepia, kad mirtis Ai
kiči Kubojama baisiai su
krėtė Japonijos visuomenę. 
Šis japonas yra pirmoji au
ka vandenilio bombos. Į jo 
mirtį japonai žiūri kaip į 
nacionalę tragediją.

“Pasirodo, kad japonai 
gydytojai nei iš tolo nepri
sileido prie ligonio ameri
kiečių gydytojų.

“Amerikos valdžia nori 
atsipirkti milionu dolerių.

“Bet ką reiškia tas mili- 
onas akyvaizdoje neapy- 
akntos, kurią sukėlė vande
nilio bombos išbandymai?”

Akyviausias čia dalykas, 
mūsų nuomone, glūdi tame: 
japonai buvo pirmieji, “pa
ragavę” atominės bombos, 
japonai buvo pirmieji para
gauti ir vandenilinės (hy- 
drogeninės) bombos “smo
ko.”

tas mišrus choras daugumoje ' 
senyvo amžiaus choriečių, pui
kiai, .sutartinai sudainavo še
šias dainas.

Tarpe choro dainų chorvedė 
su savo sūneliu, kuris yra apie 
11 metų amžiaus, sudainavo 
duetu lietuvišką dainą, “Myliu 
Lietuvą.” Už tai publika gau
siai plojo jiems.

Užbaigus dainų programą, 
pirmininkė pranešė, kad šis 
piknikas tai lyg išleistuvės mū
sų Massachusetts dainininkų j 
tolimą Chicagą, į meninį lietu
vių festivalį. Ten važiuoja 
vvorcesteriškis duetas — Ona 
Dirvelienė, Jdnas Sabaliauskas 
— ir Aldona Wallen, montellie- 
tė. Publika jiems palinkėjo lai
mės gausiu delnų plojimu.

Tai taip Olympia parke yra 
galima ir koncertas atlaikyti 
bepiknįkaujant. Visus džiugino 
gražus pobūvis ir graži nuotai
ka visų piknikierių. Didelė dė
ka visiems dainininkams ir 
gaspadinėms, kurios vis priga
mina valgių, kad dalyviai galė
tų pasisotinti ir maistu tyro 
oro pakvėpavus. .

New Yorkas. —
Maustas Britanijos 
ninkas arkivyskupas 
frey Fisher išplaukė 
Jis pareiškė spaudos
vams, kad prekyba su soci
alistiniais kraštais yra ge
ras dalykas, kuris veda prie 
taikos.

Aukš- 
dvasi- 
Geof- 
namo. 
atsto-

J. D.

Cleveland© Žinios

Madridas. — Franco pri
ėmė pakvietimą aplankyti 
sekanti mėnesi Amerikos 
lėktuvnešį. Dar nenuspręs
ta, kurį lėktuvnešį jis lan-

Meno Grupės veikimas

Vietos meno grupė savu lai
ku šį tą veikė, bet per pasta
ruosius keletą metų tik vieną 
kitą susirinkimą 
nusitardavo ši ta
dėl tam tikrų priežasčių 
tarimai 
likdavo, 
r i valiu i, 
t i ir vėl

klavimą,•’—yra griežtai nusistatę už ko-egzistenci ją, už 
taikų tarp komunistinės ir kapitalistinės sistemų sugy
venimą. *• <

O tai reiškia labai daug.
Kairieji darbiečiai su Bevanu priešakyje teisėtai 

reikalauja, kad Darbo Partijos'vadovybė būtų pakeista, 
kad ji pereitų į kairiųjų rankas.

Tai, be abejojimo, anksčiau ar vėliau ir bus pa
siekta.

tai kilo klausimas net 
likvidavimą, tačiau klau-

laikydavo, 
veikti, bet 

visi 
tik tarimais ir pa.si-
Artinantis L.M.S. Fes- 
biivo reikalas sušauk- 
minimos meno grupės 

susirinkimą, kuris ir įvyko
rugsėjo 2 1 d. Kadangi grupė 
liek laiko nepasirodė su ve i ki
rn u, 
apie
simą plačiai apkalbėjus, vien
balsiai nutarta meno grupę 
palaikyti i)- ant toliaus. Išrin
ko delegatą Julių Kra.snicką 
į L.M.S. suvažiavimą ir Festi
valį, prisidedant bent dalinai 
prie jo kelionės lėšų padengi-

kiti dien-

(įvykusio

prisiuntė

Y.; Jonas 
Conn.

LAISVES VA JUS
Gavimui Naujų Skaitytoji

(Tąsa^nuo 1-mo psl.)
Aukų šį sykį gauta sekamai:

Prašome pasiskaityti įdomų laišką. “Gerb. Laisvie- 
čiai: šiame laiške siunčiu jums $100 čekio formoj. Tai 
dovana nuo vieno gero draugo, kuris senokai nesveikuo- 
ja... jis nori paremti savo mėgiamą spaudą. Šis Lais
vės patriotas iš Dearborn, Mich., jaučiasi, kad gal ilgai ne
teks sirginėti, tad kol išgali, nori paremti dienraštį Lais
vę. Su linkėjimais, J. Ginaitis, Detroit, Mich.”

Tai gražus pavyzdys, kurį turėtų pasekti 
raščio skaitytojai.

Iš Worcester, M<ųss., nuo spaudos pikniko 
rugsėjo 12) gauta $205.00. Pinigus prisiuntė 
sius.

Pr. Gustaitis, iš Detroit, Mich., taipgi 
$200, pinigai nuo spaudos pikniko Detroite.

Anksčiau spaudoje buvo pažymėta, kad Harrisono 
(N. J.) senukė davė po $1 už kiekvienus metus savo 
amžiaus. Šį sykį ji prisiuntė $74.00. Didelis ačiū jai!

Iš Cleveland, O., nuo spaudos pikniko gauta $5flk00.
Nuo Moterų Apšvietos Klubo, Brooklyn, N. Y., $15, 

ir per A. Bimbą gauta $15 nuo Juozo Bimbos gimtadie
nio pares, Hawthorne, N. J.

Nuo norwoodieciu (Mass.) $13.
Clevelandietis, $12.
A. Mikalaus, Brooklyn, N. Y., $7.

Po $10: D. L.; C. P., Woodhaven, N. 
Brooklynietis, ir Eva Rudman, New Haven,

Po $5.00: Joe Stank; Painteris iš Conn.; M. Kli
mas, Fairlawn, N. J.; Antanas Mičiulis, Kearny, N. J.; 
L. Rauduvienė, Pittston, Pa.; George ir Anelė Kanopa, 
Brooklyn, N. Y.; Wm. Patten, Gloucester Hts., N. J.; 
Elena Savukas, Portage, Pa.

M. P. Paulauskai, Pittsburgh, Pa., $4.
Po $2.00: Ann šlapikienė, Easton, Pa.; E. Bazi- 

liauskienė, Newark, N. J.; V. Vaškienė, Quincy, Mass.; 
U, Masienė, Mahanoy City, Pa.; M. Kalušis, W. 
Fitchburg, Mass.; Povilas šiušąs, Holden, Mass.; J. Paz- 
nokaitis, Philadelphia, Pa.; Mary Thomas, Poquonock, 
Conn.; K. W. Bruzgis, Newark, N. J.; John Kunickas, 
Newark, N. J.; Mrs. C. Matakas, Jackson Heights, N. 
Y.; P. Kondrotas, Bridgewater, Mass.; P. Sedar, Canal 
Fulton, Ohio; T. Metelionis, St. Petersburg, Fla.; A. 
Kunevičienė, Maspeth, N. Y.; K. Yokubinas, Tunkhan
nock, Pa.; P. Butkevičius, St. Petersburg, Fla; S. Užda- 
vinis, Haverhill, Mass.

šie miestai aukomis stovi sekamai:
Worcester, Mass....................... ................... .
Detroit, Mich. ... •............................. ..........
Harrison, N. J............................................... .
Cleveland, Ohio ................ ...........................
Brooklyn—Richmond Hill, N. Y...................
Paterson, N. J.................................................
Norwood, Mass...............................................
Newark, N. J. .........................................•...
New Haven, Conn. ... •.................................
Philadelphia, Pa............................ . ................
Pittston, Pa...............................................•..
Pittsburgh, Pa................................................
St. Petersburg, Fla........... .................. . .
Bridgewater, Mass.................. .............. .........
Plymouth, Pa............................................... .
Haverhill, Mass.................................. ............

$205.$) • 
200.00

. 74.00
62.00

. 53.00
. 22.00
. 13.00

.. 11.00

.. 10.00

... 7.00

... 5.00

... 4.00

... 4.00

... 2.00

... 2.00

... 2.00

Prašome turėti mintyj, kad ir už aukas miestams 
yra skiriami punktai. Širdingai dėkojame kiekvienam, 
kuris taip gražiai parėmė dienraštį, ir tiems, kurie pa
sidarbavo vajaus reikale. Ačiū ir tiems, kurie prisiuntė 
naujų prenumeratų.

Dabar lauksime žinių nuo kitų vajininkų,—pradė
kime vajų skambiais atsiliepimais!

Laisvės Administracija

mo.Nutarta ii- L.M.S. suvažia
vimą pasveikinti su $15; prie 
to dar susirinkusieji sumetė 
$7, viso $22.

Ant vietos duokles pasimo- 
kėjo apie 20 narių ir su šiuom 
susirinkimu pradėjo šį tą veik
ti meno srityje. Kaip žinoma, 
nemažai New Yorko meninin
ku važiuos į Chicagą dalyvau
ti Festivalyje ir pakeliui su
stos Clevelande, jų tarpe bus 
ir filmų mėgėjas J. Klimas. 
Todėl vietinė meno, grupė nu
tarė pasinaudoti ta proga i) 
surengti gražią ir seniai lauk- 

pramogą—filmas ir kon
certas :

Bus rodomos dvi žymiausiu 
operečių filmos—“Birutė” ir 
“Paparčio žiedas”; dainuos 
gerai žinomas .solistas St. 
Kuzmickas iš Shenandorio, 
Pa. Tikimės, jog bus ir dau
giau menininkų, kurie prisidės 
prie šios programos; bet šiuos 
žodžius rašant, dar nežinoma, 
kurie.

Filmos ir koncertas įvyks 
sekmadienį, spalio 10 dieną,

White Eagle svetainėje, 8315

tą

i vai. po pietų. Po programos 
■ bus šokiai iki vėlumos. Kvie
čiami visi Clovelando, Akrono 
ir kitų apylinkės miestelių lie
tuviai apsilankyti, nes tokių 
programų čia seniai turėjome.

i Svarbu LDS 55 kp. nariams

Kuopos rengiama vakarienė 
įvyks spalio 2-rą <1. klubo sve
tainėje, tikėtas tik $1, jų ga
lite gauti pas komisiją, arba 
h lube. Įsigykite is kalno, ki
taip jims vakarienė nebus už
tikrinta. Pradžia 6 vai. vak.

Kuopos susirinkimas Įvyks 
spalio 6 d. paprastoje vietoje. 
Nariai. įsitėmykite laiką ir 
vietą ir atsilankykite.

J. Žebrys

agentūra sako, kad nacio- 
nalistai “nuvarė 40 l/inų 
komunistų karinių laivukų” 
Matsu vandenyse, prie Fu- 
kieno kranto.

2 pusk—Laisvė (Liberty)- šeštadien. spalio (Oct.) 2, 1954



llTCRATURAS
IR fljgnAS

Pasekminga parodėlė
Rugpjūčio 19 įvyko Richmond Hill, 

N. Y., dailės parodėlė su muzikale pro
grama. Pasekmės buvo gan gražios, pa
lyginant su aplinkybėmis; atsilankiusių 
buvo ganėtinai.

Parodėlėje matėsi visi, apart poros 
kūrinėlių, jau matyti brooklyniečiams 
piešiniai. Tai stačiai apgailėtinas daly
kas. Atėjai pamatyti ko naujo, o radai 
jau net kelis sykius matyta darbų, kū
rinį. Galiu sakyti — atsilankiusiam da
rosi kaip ir pikta, jautiesi, kaip ir su- 
venziotu.

Numerio pirmo piešinį pasauly galime 
skabyti Leonardo da Vinčio “Moną Li- 
są.” Tačiau, apart piešėjų, vargiai kas 
eitų to piešinio žiūrėti antru ar trečiu 
sykiu. Taip nėra. Tai kaip mes galime 
norėti, kad mūsų žmonės eitų žiūrėti 
per kelis sykius mėgėjų-piešėjų kūriniu, 
kai kada net tik neorganizuotų braiži
nių? šiame atvejyje mūsų norai, nors ir 
geri, gali būti perdaug platūs ir nesu
derinami su žmogaus jausmais ir pagei
davimais.
Apie dailės parodos rengimą reikia ap

galvoti gan ankstyvai, iš kalno net apie ko
kius šešis mėnesius, bet nemažiau, kaip tris 
Apart laikrašty paskelbimo, su dailinin- 
kais-piešėjais reikia susižinoti asmeniš
kai, arba laišku pranešti jam bei jai, 
jog tokia ir tokia paroda įvyks tada ir 
tada, ir kad jo dalyvavimas joje yra 
pakeidaujamas. Tada pasekmių parodo
je galima būtų tikėtis visai gerų.

Piešėjai - kūrėjai turi gerai apgalvoti 
apie parodavimą savo kūrinių publikoje. 
Jeigu jau esi tiek siaurai protaujantis, 
kad tas pats žmogus eis ’net kelis sy
kius įžiūrėti tavo to paties kūrinio, tai 
ta^p-pasekmės dailėje apribotos. Faktai 
rodo, jog žmogus pasitenkina labai pil
nai pažiūrėjęs sykį į dailės kūrinį. Tą 
patį kūrinį paroduoti gali tik kilnoda
mas skirtingose vietose skirtingais lai
kais.

Ir aš nesuprantu, kodėl piešėjas-kū- 
rėjas turėtų ir bandyti rodyti tam pa
čiam žmogui tą patį savo darbą atkar- 
totinai? Tai savęs kaip ir pažeminimas, 
kaip ir pasirodymas, būk aš tiek ir tega
liu—vieną kitą sukūriau, ir daugiau ma
no protelis... mano gabumai ir išgara
vo. Tai no good.

Jeigu piešėajs, arba kitas dailininkas, 
nori dalyvauti dažniau parodose su savo 
kūriniais, turi prie jų ir prisirengti iš 
anksto, turi turėti savo kūrinių dau
giau, negu jam reikia vienoje parodoje, 
jeigu jis ten dalyvauja tik vienas iš 
daugelio. Daugiau trijų-keturių kūrinių 
niekas ir neišstato mišrioje parodoje, 
kur daugiau dailininkų dalyvauja.

O jeigu dailininkas yra gan geras my
lėtojas savo dailės šakos, jis per gyve
nimą taip gerai pramoksta, tampa gan 
geru ekspertu, skubiai galintis dirbti, 
kad reikalui priėjus jis gali tris-keturis 
kūginius pagaminti į tris arba šešis mė
nesius lengvokai.

Tokia dalyko, kaip temų, niekada ne
trūksta, ir niekam nepriseina dėl to 
skųstis. Kiekvienas daiktas turi 360 
laipsnių. Juos tik varteliok ir prezen- 
tuok žiūrovams iš kitos jų pusės, tai te
mų per savo trumpą amželį negalėsi 
trūkti.

Tik taip elgdamiesi dailininkai gali 
tikėtis atsiekti pageidaujamų pasekmių 
dailės parodose. A. Gilmanas

PASTABA. Parodėlės rengėjai pa
stebi :

Dailininko A. Gilmano (kuris pats 
parodoje dalyvavo su drožiniais) kritika 
nepamatuota. Faktai tokie: Iš aštuonių 
parodoje dalyvavusių tapytojų keturi 
(R. Feiferis, R. Baranikas, Charles 
White ir May Stevens-Baranikienė) iš
statė visai naujus niekad, lietuvių pa
ndose nerodytus kūrinius.
illsės Bimbienės dekoratyviniai moty- 

vai ir išstatyti pirmu kartu. Dalis iš
statytų penkių E. Skučo kūrinių buvo 
matyti LMS parodose pirmiau, bet šie 
penki kūriniai buvo kaip ir kukli mini- 
atūrinė memorialinė parodėlė dailininko, 
kuris mirė praeitais metais.

Pas anuos
Aną dieną marijonų Draugas parašė, 

kad “šiuo metu laisvajame pasaulyje te
turime senosios kartos tik tris poetus: 
kan. Mykolas Vaitkus, Faustas Kirša ir 
Juozas Mikuckis.”

O kur Kl. Jurgelionis?
M. Vaitkus kai kada pasirodo klerika- 

' lų spaudoje, J. Mikuckis, sakoma, išlei
džia naują savo poezijos rinktinę, “Lyri
kos kraitį.”

Bet kur pasidėjo Faustas Kirša?
Girdėjome, F. Kirša, supykęs ant sa

vo dipukiškos nedalios, liovėsi rašęs... •

Rugsėjo 26 d. Chicagoje buvo šauktas 
“Lietuvių Rašytojų Draugijos” suvažia
vimas, kuriame, anot Naujienų, tedaly
vavo tik 14 asmenų, — vienuolika chi- 
kagiškių ir trys iš kitur: Aistis, Mikuc
kis ir Gražulis. •

Einant sąjungos konstitucija, 14-ka 
narių nesudarė kvorumo, sulyg kuriuo 
suvažiavimas būtų legalus. Dėl to, “po 
valandos pasinaudota 14 LRD įstatu, ir 
suvažiavimas paskelbtas teisėtu...”

14-ka asmenų pasinaudojo 14-tu įsta
tu ir viskas buvo O. K.

Suvažiavimas buvo mizernas.
Tiesa, suvažiavimas “pagerbė rašyto

jus Kl. Jurgelionį ir Juozą.Mikuckį, ku
rių kūrybos 50 m. sukaktys šiemet pri
puola.”

Vakare vyko “literatūros vakaras,” 
rašo Draugas.

Juozas Mikuckis deklamavo “apie rū
tų šalį Lietuvą, kur kovos virė dėl rašto ; 
apie galingą Geležinio Vilko staugimą, 
apie motiną tarp dangiškų bokštų...”

Kl. Jurgelionis “pasisakė teberašinė
jus eiles, be kitų savo kūrinių paskaitė 
eilėraštį,-' dedikuotą italų renesanso poe
tei Štampai, mirusiai prieš 400 metų...”

Jonas Aistis “vėl laimėjo publikos dė
mesį eilėmis prabildamas apie baisųjį li
kimą, kada viena menkystė viešpatau
ja...”

Albinas Valentinas “humoristo links
mu tonu skaitė ‘Šalin spaudą’—apie pa
rengimus, kur rengėjų daugiau, negu 
dalyvių...”

Gražina Tulauskaitė “buvo vienintele 
moteris, pasirodžiusi su savo poezija. Ji 
skelbė,— kad laimingas tas, kurs ties 
kryžiumi susimąstyti sustoja.”

Tai, pasak Draugo, patys svarbiausie
ji ir žymiausieji programos dalyviai.

Pesimizmas, nusivylimas, atitrūkimas 
nuo Amerikos žmonių realaus gyvenimo, 
tai jų dalia.

O visgi: ties “kryžiumi susimąstyti” 
gal nebloga, bet ir ten galima sveikai 
mąstyti, nepamirštant, kad yra darbo 
žmogus, savo prakaitu sukūręs pasaulį, 
ir jis dar neišsilaisvinęs.

N.

R. Baranikas mokys 
paišybinio meno

Dailininkas Rudolfas Baranikas yra 
pakviestas mokyti paišybinio meno pra
dedančiuosius ir jau prasisiekusius toje 
srityje studentus Tuckahoe, N. Y.

Pamokos bus teikiamos vieną kartą 
per savaitę, — trečiadienių vakarais, — 
St. John’s Episcopal Church patalpose, 
Grandview Blvd, ir Underhill Street, 
Tuckahoe, N. Y.

Vitartienės piešiniai buvo matyti vie
name bazare, bet jie tada buvo netinka
mai išstatyti, kadangi tai nebuvo paro
da, ir tai jos pirmas pasirodymas. Be 
to, kiekvieno dailininko kūrinius svar
bu matyti kontekste su kitų. Dėl tos pa
čios priežasties parodos stylių papildy
mui išstatyti ir du anksčiau matyti 
Lumbio piešiniai.

A. Gilmanas klysta sakydamas, kad 
išstatyti meno kūrinius pakartotinai 
yra nusidėjimas. Profesinėse meno ga
lerijose tie patys kūriniai dažnai išsta
tomi vėl ir vėl, įvairiose parodose, įvai
riose ^ombinacijose.

Lietuvių dailininkų kūryba
Rašo A. Jar-Kravčcnko

Neperseniai Maskvoje buvo atidalyta 
lietuviu dailininku paroda. Žemiau pa
duodame žymaus tarybinio dailės kritiko 
A. Jar-Kravuenko nuomonę apie tūlus siu 
dieną Lietuvos dailininkus ir jų kūri
nius.—A’ed.

Li e tu v i ų p roles i on a 1 u s vai zd u o. ja m a s i s 
menas kilo iš liaudies. Antroje XIX am
žiaus pusėje lietuvių dailininkų — rea
listų kūrybai didelę ir vaisingą įtaką-tu
rėjo rusų dailininkai — keliautojai.

Vilniaus meno mokyklos, turėjusios 
tamprius ryšius su Peterburgo Dailės 
akademiją, įkūrėjas Pranas Smuglevi
čius pasireiškia kaip gilaus ir gyveni
miškai teisingo portreto meistras. Jo 
Granovskienės portretas pasižymi tikru 
klasikiškumu.

Jonas Rustemas, — Smuglevičiaus 
bendražygis — kuris pats kalbėjo, kad 
jam svarbu “ne tik veido bruožų ir spal
vų gražumas, bet sielos išreiškimo gilu
mas ir teisingumas”, taip pat paliko ver
tingą palikimą. Ypatingai geras jo au
toportretas.

Panašių; lietuvių praeities dailininkų 
realistinės1 tapybos pavyzdžių parodoje 
nemaža. Tai — K. Rusecko teptuko tem
peramentingas “Besijuokiančio italo gal
vos” portretas, peizažai, iš kurių ypač 
išsiskiria poetiškas, nepaprastai švel
naus kolorito E. Remerio “žiemos peiza
žas”.

Žinoma, kad pirmaisiais XX amžiaus 
d eš i m tm eč i a i s lietuvių v a i zd u o j a m a j ame 
mene buvo stipriai jaučiama formalizmo 
įtaka. Apie tai vaizdžiai kalba gausiai 
parodoje pateikti M. Čiurlionio darbai. 
Jo mistiškuose ir simboliškuose paveiks
luose prasiskverbia miesčioniškumas, 
miesčioniškas veržimasis prie apgaulin
go “gražumo”, išviršiniu efektu. Ir 
“Juodasis žaibas”, ir “Laimės pilis”, ii* 
“Jūros sonata”, ir “Demonas” atžymėti 
aiškiais Čiurlionio — puikaus piešėjo ir 
švelnaus koloristo — talento išsekimo 
požymiais.

Dargi buržuazinės Lietuvos metais, 
kada Čiurlionio tipo dailininkai buvo 
“madų” mene nustatytojais, ir formalis
tinė “ARS” grupė duodavo toną, Lietu
voje buvo stiprios sveikos realistinės tra
dicijos. Jų skleidėjais buvo P. Smugle
vičius, J. Rustemas, P. Kalpokas, K. 
Šklėrius ir kai kurie kiti meistrai.

P. Kalpoko kūryba pateikta parodoje 
puikiu autoportretu, gražiomis drobė
mis: “Rudens peizažas”, “Žvejo name
lis”, džiaugsmingumu ir gilia pagarba 
darbui prasisunkusiu žanriniu paveikslu 
“žvejai taiso tinklus”.

Įsidėmėtinos K. Šklėriaus akvarelės 
“Laivelis”, “Parke”, “Senasis estas”, 
moterų portretai. Visuose šiuose kūri
niuose jaučiama dailininko meilė gyve
nimui, visi jie švieži ir temperamentingi.

Paskutiniais metais žymiai kūrybiškai 
išaugo Tarybų Lietuvos tapytojai V. 
Dilka, B. Jacevičiūtė, M. Rozentalis, S. 
Gračiovas, J. Švažas.

Gilus savo idėjiškumu V. Dilkos pa
veikslas “Kolūkio steigiamasis susirin
kimas”, vaizduojantis Lietuvos žemės 
ūkio kolektyvizavimo pirmuosius metus.

Visame šiame nepretenduajančiame ir 
paprastame paveiksle jaučiama naujo 
kolūkinio gyvenimo artėjanti pergalė. V. 
Dilkos parengiamasis darbas su etiudais 
iš natūros padėjo gabiam tapytojui pa
siekti spalvų perdavimo įvairumą ir tei
singumą.

Tapybos atžvilgiu stipresnis jo antra
sis paveikslas “Kolūkio statyba”. Pir
mame plane realistiniai parodyti jau
nuolis ir mergina.

Puikus jauno dailininko M. Rozenta- 
lio paveikslas “Jaunasis Dzeržinskis 
praveda slaptą susirinkimą netoli Vil
niaus”. Šis gyvenimiškai teisingas pa
veikslas su šiltu, turtingu koloritu — 
vienas iš geriausių parodos kūrinių savo 
kompozicija, jausmingumu, teisingu 
epochos atmosferos perdavimu.

Jaunos gabios dailininkės B. Jacevi
čiūtės paveikslas “Rašytojai pas lietu
viškojo junginio karius” yra jos diplomi
nis darbas.

Gerą įspūdį taip pat daro tempera
mentingas S. Gračiovo paveikslas “Klai
pėdos išvadavimas”. Tai rimtas, atlik
tas aukštame profesionaliniame lygyje, 
pradedančiojo dailininko darbas. Kom
pozicinis vientisumas, figūrų išdėsty
mas, spalvos, detalės — viskas pajungta 
svarbiausiam — kūrinio idėjos išreiški- „ ■■■■■-■■ ■ .......... .
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J. Švažo diplominis darbas “Kolūkio 
gyvulininkystės fermoje” meniniai ii* 
Įtikinančiai perduoda džiaugsmingą ko
lūkiečiu darbą.

Reikia atžymėti ir Ta Surgailio pa
veikslą “Janka Kupala i)’ Petras Cvir- 

(Tąsa 4—tame puslap.)

LMS Festivalis ir kaip 
jis vyksta gyvenimai* 
šeštadienį, rugsėjo 18 dieną, buvo su

šauktas platus festivalio rengėjų susi
rinkimas. Dalyvavo kaip kas ir iš pa
šalinių stebėtojų, kurie dabar dar neįei
na į jokias komisijas, bet matyt, kad 
jiems rūpi festivalio pasėkmingumas.

Tame susirinkime, kiek buvo galima 
suprasti, daugiau buvo kvotimas, kiek 
kuri komisija nuveikusi, kiek darbo pa
dariusi.

Išklausius raportus, visgi galima ti
kėtis pasėmingų vaisių.

Iš raportų pasirodė, kad šiais melais 
finansiniai bus sunkiau, kaip pereitame 
festivalyje. Bet visgi bus galima darbas 
atlikti.

Programos komisija veikia gerokai, 
nors prie pabaigos gali turėti nemažai 
rūpesčio dėl pakeitimų. Paskelbta pro
grama atrodo gana turininga. Tiktai 
reikia žinoti, kas ką pateiks.

Eksponatų komisija raportavo entu
ziastiškai, nes jaučiasi turinti daug pa
žadų, kurie užtikrinti išstatymui paro
doje. Prie jų bus pridėti ir rankdarbiai, 
kurių1 bus gausus kiekis. Teko girdėti 
iš jaunosios gentkartės, kad jie rengiasi 
išdėti savo amerikoniško pobūdžio rank
darbius. Vienas jaunuolis prirengęs tu
rės viso pasaulio pašto ženklelius, kurie 
Įkainuojami apie 4,000 dolerių. Vienas 
paveikslų piešėjas kuria naują Jovaro 
paveikslą. Gal atsiras kitas, kuris su
kurs Miko Petrausko portretą ir kitų kai 
kurių mūsų pirmųjų menininkų. O tai 
būtų labai įdomu. Už juos susidarytų 
varžytinės.

Tos komisijos darbas džiuginantis, 
duos gerų pasekmių.

Reklamos komisija iki šiol silpnai vei
kė, bet dabar jau gerokai išsijudino. O 
vienok vis dar trūksta daugiau aprašy
mo apie programos dalyvius, kaip tai 
apie Aldoną Wallen, L. You i ką, Detroito 
grupes, Mildred Stensler, ir keletą kitų 
menininkų, kurių paveikslai turėtų būti 
prie aprašymo Vilnyje ir Laisvėje. Man 
labai patinka skelbimas Laisvėje. Tie
siog patraukiantis. Tikrai meniškas 
antgalvis.

Literatūros komisija kiek silpniau 
darbuojasi, o jai reikėtų geriausiai pa
sirodyti. Kiek man teko suprasti, kaip 
tik prasidėjo kalba apie rengimą festi
valio, tai jau tada buvo pageidavimas, 
kad literatūros paroda turėtų būti at- 
spindis viso festivalio. Dėl to ir buvo 
kviečiami ir skiriami geriausi literatū
ros žinovai į tą komisiją, kad ji galėtų 
sudaryti lietuvių spaudos istoriją. Vi
sa festivalio komisija pilnai pasitikėjo, 
kad L. Pruseika, V. Andrulis, L. Joni
kas, J. S. Jokubka, Vėshis ir Yuris iš
ryškins pageidaujamą istoriją, kurią 
mes galėsime aiškiai, nuosekliai supras
ti. Tikimės, kad jie sudarys spaudos 
obalsius, kurie suįdomins kiekvieną at
silankiusį. To visko mes laukiame ir ti
kimės matyti nacionaliame festivalyje.

Skaitau Vilnyje iš rugsėjo 22 d. žinu
te IŠ MENININKŲ PASITARIMO. 
Džiaugiausi, kol priėjau prie tų kelių 
žodžių, “BUS IR KNYGŲ PARODĖ
LĖ.” Iš to skyriaus, kur lietuvių liau
dis daugiausiai tikėjosi, pasidaro tik pa
rodėlė. Gali būt tiktai parodėlė, gali 
būti tik kelios knygelės padėtos. Bet 
klausimas, kaip manys tie, kurie aplan
kys tą parodą? Kaip reikės manyt anie 
tas kritikas, kurias Vilnis davė prieš ke
lias savaites, kuomet D. P. turėjo paro
dą skersai gatvę? Kokį pasiteisinimą 
turės komisija, gaudama neskanios kri
tikos? Kaip atsakys j klausimą, kada 
buvo sakoma: “Kada buvo paroda New 
Yorke, žmonės neįdomavo literatūra?” 
Jeigu žmonės‘neįdomavo tada, tai reikia 
surasti būdą, kad įdomautų. Dabar rei
kia sudaryti tokia istorija, kad ji būtų 
patraukianti. Ir negalima- sakyti, kad 
tai negalimas daiktas. Yra pilnai gali
mas, tik reikėjo pagalvoti ir padirbėti. 
Medžiagos be galo daug, o lietuvių spau
dos istorija jaunutė ir begalo įdomi.

Festivalio Svečias.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
EKSK ITISUOS B A N D Y MŲ 

STOTY.I E
Dotnuvos bandymu stotis yra 

viena iš žymesniu mokslinių-ti- 
riamųjų įstaigų respublikoje. 

, I ž moksliniu pasė kimu propa- 
! gavimą ir Įdiegimą Į gamybą ši 
■ stotis dalyvauja Visasąjunginė- 
| je žemos ūkio parodoj'*.

Bandymu stoti lanko kolū
kiečiu, moksleiviu ir žemes ūkio 
specialistu ekskursijos iš Įvai
riausiu respublikos vietų, šiais 
motais čia buvo atvykę daugiau 
kaip 30 ekskursijų, apie 1,200 

l žmonių. Jų tarpe Skaudvilės 
; rajono “Naujojo gyvenimo”, 
Kretingos rajono “Gegužės 
Pirmosios” ir kitu kolūkiu na
riai, o taip pat Kaišiadorių, 
Kupiškio rajonu žemės ūkio 
specialistai.

I’. Uocydaitis.
I TRAKTORLNĖS BRIGADOS 

ĮVYKDĖ METINIUS 
PLANT'S

MARIJAM POLĖ. Marijam* 
poles MTS Kill traktorinė bri
gada, vadovaujama J. Galinai* 
čio, per 7 men< sius Įvykdė me* 

i tini traktorinių darbų planą, 
i Geriausius darbo rezultatus pa* 
I siekė traktorininkas V. čiuka, 
Įvykdęs metinį planą 159 pro
centais, 

i
šiuo metu traktoriuos briga

dos, dirbančios S. Neries vardo 
kolūkyje, mechanizatoriai ruo
šia dirvą žu mkenčiams.

VILNll'S. - Kiekvienais me
tais Vilniaus valstybinis dailės 
muziejus ruošia ekspedicijas 

į lietuvių liaudies menui rinkti 
bei tirti. Tokia ekspedicija, 
vadovaujama muziejaus vyres- 

' niojo mokslinio bendradarbio 
: A. Mikėnaitės, šiemet buvo su
ruošta i Jezno rajono Nemaniū
nų apylinkę, čia ji dirbo visą 
mėnesį. Jos metu buvo surink
ta ir įsigyta daug vertingų 
liaudies meno kūrinių. Iš jų 
pažymėtini: kostiumai, turtin
gos savo raštais juostos, lova
tiesės, rankšluosčiai ir kiti. Be 

; to, padaryti apmatavimai, brė
žiniai bei piešiniai senų liau
dies architektūros pastatų.

Netrukus muziejuje bus su
ruoštos ekspedicijos metu su
rinktos medžiagos paroda.

7b*. Gudynas.

STATOSI NAl'.ILS NAMUS
MAŽEIKIAI. —- “Jaunosios 

Gvardijos” žemės ūkio artelės 
kolūkiečiai P. Visminas, K. 
ž i auga. St. Kaminskas, pagal 
kolūkinės gyvenvietės projektą 
pradėjo statytis naujus gyvena
muosius namus. Kolūkis jiems 
nemokamai davė statybinę miš
ko medžiagą, išskyrė statybi
ninkus, aprūpino transporto 
priemonėmis, .šiais metais nau
jus gyvenamuosius namus pasib 
statys 12 “Jaunosios Gvardi
jos” kolūkio narių.

Į kolūkines gyvenvietes taip 
- pat persikels nemaža “Gegužės 
Pirmosios”, “Pergalės” žemės 
ūkio artelių kolūkiečių.

T.

STUDENTU DIPLOMINIAI 
DARBAI

KAUNAS. Kauno Politich- 
nikumo ketvirto kurso studen
tai, atlikę gamybinę praktiką 
Įvairiuose respublikos rajonuo- 

. se, šiuo metu ruošia diplomi
nius projektus. Juose studen
tai nagrinėja aktualias temas, 
susijusias su naujų kelių tiesi
mu, miestų magistralių staty
ba, kelių rekonstrukcijomis, til
tų, kino teatrų ir kitu kultūri
nių Įstaigų statybomis respuli- 
koje. Diplomantas A. česiūnas 
ruošia diplominį projektą “Ke
lio statybos darbu organizavi
mas sriautiniu metodu”. Jame 
nagrinėjamas kelių inžinierių 
patyrimas. Automagistralę 
projektuoja studentai J. Lapa- 
činskas ir G. Leščiukaitytė. 
Studentų diplominiams projek
tams vadovauja dėstytojai-inži- 
nieriai A. Bagdonas, B. Bielo- 
vas, J. Baužys ir kiti.

P. Venckus.



Lietuvių Dailininkų Kūryba
(Tąsa nuo 3 puslapio)

ka”, kuris dvieju įžymiųjų poetų pavyz
dyje parodo broliškų tautų — lietuvių ir 
baltarusių — draugystę.

tarpe užima peizažas.
Dailininkai J. Žebenkiene, J. Šileika 

ir kiti su pamėgimu dirba portreto žan
re.

Ypač norisi atžymėti seniausio Lietu
vos dailininko Z. Petravičiaus darbus. 
Nežiūrint savo senyvo amžiaus, jis daug 
dirba ir stato sau rimtus uždavinius. 
Žanriniai Petravičiaus paveikslai — op
timistiniai ir gyvenimiški. Ypač vykęs 
jo portretas “Piemenaite”.

Nudžiugino mus savo pasiekimais ir 
lietuvių grafikai. Senesnės kartos meis
trai J. Kuzminskis ir D. Tarabildienė, 
įveikdami formalizmo įtakas savo kūry
boje, sukūrė grafikos darbuose aiškius, 
ryškius ir teisingus vaizdus. Puiki J. 
Kuzminskio medžio graviūrų serija “Se
nasis Vilnius”. D. Tarabildienė padare 
įtikinančias iliustracijas Mieželaičio po
emai “Tavo bičiulis” ir jo romanui “Ma
rytė”. Ryškios politinės, demaskuojan
čios liaudies priešus, S. Žuko karikatū
ros. Jaunasis dailininkas V. Galdikas 
pateikė parodai gerą iliustracijų ciklą 
Salomėjos Neries “Poemai apie Staliną”.

Giliais ir temperamentingais portre-

tįstais pasirodė lietuvių skulptoriai. Pa
rodoje mes matome jų realistinius kūri
nius. P. Aleksandravičius sukūrė išraiš
kingą liaudies poetės Žemaitės vaizdą. 
Puikų skulptūrinį rašytojo Venclovos 
portretą sukūrė J. Mikėnas, o mokytojo 
Budrevičiaus biustą — P. Vaivada. 
Skulptorius L. Žuklys kompoziciniai vy
kusiai išsprendė tekintojo Tarnausko 
vaizda. v

Parodos salėse, skirtose liaudies kūry
bai surinkti kūriniai įtikinančiai kalba 
apie didelį lietuvių įgimtą gabumą, apie 
puikias ir gyvas meno tradicijas, kurias 
įsisavino ir išvystė puikūs liaudies meis
trai. Čia originalūs savo ornamentais, 
ryškūs savo spalvomis gabių audėjų kū
riniai — staltiesės, rankšluosčiai, juos
tos; puikūs medžio raižytojų darbai—se
novinės medžio figūrėlės, lazdos, įmant- 

1 riai išraižytos verptuvo lentelės, smul
kiai metalu ir gintaru inkrustuotos poli
ruotos skrynelės, žavingi puodžių įvai
riai nublizginti keramikos išdirbiniai — 
švilpukai, indai, karoliai, sagtys, žais
lai...

Visumoje įdomi paroda vaizdžiai liu
dija Lietuvos vaizduojamojo meno su
klestėjimą, įtikinančiai parodo lietuvių 
liaudies nacionalinės kultūros pakilimą 
ir išsivystymą.

MONTREAL, CANADA
UGA naciu ĮTEKMĖ 
SAKO STUDENTAS

SKAITYTOJŲ BALSAI
KAS LINK ANTANO 
METELIONIO KNYGOS

“Laisvės” No. 181 R. Mi- 
zara, “L.” veda k t o r i u s , 
Krisluose praneša sekamą:

“Antanas Metelionis yra 
pasiryžęs savo lėšomis iš
leisti knygoje savo raštus... 
Autorius norėtų, kad žmo
nės užsisakytų jo knygą iš 
anksto,—knygą, kurios kai
na bus $1. Prenumerato-. 
rių vardai ir pavardes bus 
išspausdinti knygos gale.”

Tik kažin kodėl nepra
neštas adresas (Jis “Lais
vėje telpa), kad žmonės ži
notų, kur siųsti knygai pre
numeratas? O “Knyga,— 
rašo R. Mizara,—“jau ruo
šiama spaudai.” Baigda
mas, R. M. klausia: “Ką 
sakote?”

tas

idealistas, tai aš nežinau, 
kas kitas galėtų juo būti!* * *

Tačiau, man rodos, 
darbą1 (knygos leidimą) tu
rėjo pasiimti “Laisvė” 
“Vilnis,” tai jos išplat
mas būtų daugiau užtikrin
tas. Juk šie dienraščiai jau 
yra išleidę po kelioliką kny-

Dvi Kvebeko provincijos uni
jos, Canadian Congress of La
bor (CIO) ir Canadian Cath
olic Confederation of Labor iš
leido bendrą raportą, kuriame 
nuodugniai išnagrinėta įvairio
se industrijose Ontario ii’ Kve
beko provincijose darbi ninku 
uždarbis. Raportas detaliai įro
do, kad Kvebeko provincijos 
kiekvienas darbininkas viduti
niškai uždirba loc į valandą

. mažiau, negu Ontario provinci
jos darbininkas, dirbdamas to
kį pat darbą. Tai susidaro 
daug maž apie $300 mažiau į 
metus. Bendrai paėmus, visi

- Kvebeko provincijos darbinin
kai, palyginus su Ontario pro
vincijos darbininkais, praran
da, del mažesnio uždarbio, arti 
$200,000,000.

Raportas
nuo 1916 m. iki 1953 m. Ir, ra
portas sako, vadovaujantis val
džios daviniais, skirtumas ■ miau po karo. Daugelis didžių- 
$1.32 savaitės uždarbio, ką On
tario darbininkas uždirbdavo

. daugiau, negu Kvebeko 1946 
m., pasiekė $6.60 1953 m. Ra
portas taipgi nurodo, kad ir 
darbo valandos Kvebeko pro
vincijoje ilgesnės, negu Ontario 
provincijoje.
BEDARBIS SU ŠEIMA “GY

VENA” AUTOMOBILI UJE

apima

Didėjantis skaičius buvusių 
nacių vėl grįžta atgal į augštą- 
sias pozicijas Vakarų Vokieti
joje, raportavo McGill univer
siteto studentas, kuris tik su
grįžo važinėjęs ten studijavimo 
kelionėje.

Studentas Eric Marler, sū- 
į nūs naujai paskirto provinci

jos transporto ministerio, dien
raščiui The Gazette pareiškė, 

’ kad jis suradęs didelį susirūpi
nimą Vokietijos žmonių, ka
dangi industrialistai, kurie rė
mė Hitlerio militarinius pasimo- 
jimus, vėl organizuoja Vakari
nės Vokietijos sunkiąją indus
triją į kombainus, kurie pana
šūs prieškarinėms kartelėms 
(cartels).

Mr. Marler yra vienas iš še- 
šių Kanados studentų, važinė- 

• jusiu po Vakarų Vokietiją, pa
sakė : “Be abejonės, pačiose 
viršūnėse yra daugiau nacių ir 

■ neo-nacių, negu bile kada pir

Man, kaipo apšvietą bran
ginančiam žmogui, lai bus 
leista pasisakyti, ką manau 
apie šį A. Metelionio didelį 
pasiryžimą, pasišve n t i m ą 
liaudies apšvietai, energiją 
ir už jo tęsimą nuolatinės 
kovos su prietarais,—reikia 
tik pasveikint!

Rodos, ir be aiškinimo 
aišku, kad pas lietuvius

mos šir
vi su s lietu- 

da- 
ap-

na-
pa-

Rochester, N. Y.
I,LD 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, 
dingai kyječiame
vius ir Laisvės skaitytojus 
lyvauti šiame parengime ir 
tarti vajaus reikalus.

Nevalgykite vakarienės 
mio, nes bus labai skaniai
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.
Jei Tamsta dar neprenu

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

prieš prietarus, prieš tam
sumą, prieš tą didžiausią ir 
kenksiu i n gi a u šią ž m on i j o s 
priešą. O Romos trustas 
neatlaidžiai ir sistematiš- 
kai (per savo agentus) ve
dė ir veda tarpe lietuvių ir 
kitu tautu tamsinimo dar
bą ir kovą prieš visokį pro
gresą ir apšvietą.

Ir nenuostabu, kad buvę 
neva laisva m a n iai “su
minkštėjo” ir pradėjo grįž
ti “prie dvasios šventos”: 
jie jau jų vaikų laidojami 
šit visokiais burtais, su vi
somis bažnytinėmis cere
monijomis. O tas reiškia, 
kad jų sunkiai uždirbti do
leriai tenka priešdarbinin- 
kiškai veiklai...

Ant apleistos dirvos sužy
dėjo kūkaliai! Ir kas neuž-

simerkia prieš faktus, 
aiškiai tą gali matyti.

Tad visi padėkime A. Me
telioniui purenti užleistus 
dirvonus.!!!* * *

Prie, šios progos tenka šį- 
tą pasakyti, nors trumpoj 
formoj, ir apie būsimos 
knygos autorių — Antaną 
Metelioni. v

Pirmu kartu susipažinau 
su Metelioniu 1916 metais, 
LSS IX suvažiavime, Chi
cago j (abu buvome delega
tais) ir per 38 metus ne
nutraukėme draugiškumo. 
Su pasigerėjimu skaičiau 
spaudoje jo straipsnius apie 
religiją. Taipgi atidžiai per
skaičiau jo išleistą brošiū
rą “Pekla.” Metelionis yra 
ekspertas religijos klausi
me ir nuoseklus jos kriti
kas. Jis yra išstudijavęs 
daugybę moksliškų ir kito
kių knygų. Jis yra išsėdė
jęs nesuskaitomas valandas 
prie rašomosios deskos.

Be to, Metelionis, kaip ži
noma, yra duosnus rėmėjas 
progresyviškos spaudos. 
Jam rūpi, kad ji klestėtų.

Pagaliau, tas pats Mete
lionis dabar pasiryžo savo 
lėšomis išleisti net apie pus
trečio šimto puslapių kny
gą, kuri jam lėšuos krūvą 
dolerių.

Jei A. Metelionis nėralvų divorso byloje.

si €

ar

Bile dienraštis veda už 
savo išleistą knygą agitaci
ją ir tuo būdu knyga pa
siekia platesnius žmonių 
sluogsnius. O kas ir kaip 
išgarsins Metelionio išleis
tą knygą?!

Jei, ant nelaimės, Metelio
nis, įdėjęs tiek energijos, 
triūso ir pasišventimo, ne
surinktų savo įdėtų lėšų, tai 
didesnio smūgio jam jau 
negalėtų būti!

$• * *

Baigdamas, kreipiuosi į 
visus apšvietą . mylinčius: 
Stokime į talką Antanui 
Metelioniui apšvietos dar
be! Reikėtų kuo daugiau
siai surinkt prenumeratų 
jo knygai. ;

Antanas Metelionis pasi
tikėjo mumis, tad nesuvil
kime jo.

Svieto Pereiga

Žavinga dainų, muzikos 
ir šokių programą 

Praėjusį trečiadienį tuojau 
progą patekti į Stanley Tea
trą (New Yorke, ant 7th Avė. 
prie 42nd St.). Pamačiau ir 
išgirdau tą, ko niekuomet ne
pasitaiko kituose Amerikos ju- 
džių teatruose. Gerų poros va
landų programa susideda iš 
ištraukų iš baletų, šiaip liau
diškų šokių, chorų dainų, mu
zikos kavaikų. Mylintiems šo
kius, dainą ir muziką šaunes
nės programos negalima nė 
Įsivaizduoti.

Mano patarimas: Kurie dar 
nematėte, tuojau pasistengki- 
te pamatyti.

O kas bus 
programos ? 
garsina, kad 
publikai pateiks tarybinę ope
rą “Oleko the Gypsy.’’ Ope
ros perstatyme dalyvauja pa
tys šauniausi tarybiniai Artis
tai. Tai irgi, pasirodo, bus ką 
pamatyti.

toliau, po šios 
Teatro vedėjai 
jie amerikinei

A

Darbiečiai agituoja 
už registraciją

American Labor Party vei
kia sudominti piliečius užsire
gistruoti. Spalio 1-mos vakaro 
7 vai. suruošė radio ir televi
zijos programą iš stoties 
WNBC savo kandidatams į 

i ir padėjėją, 
painia-1 John T. McManus ir Karen

i Morley.

Newyorkiete Mrs.
beth Rappel pasišovusi save iš į gubernatorių 
nusiminimo dėl visokių

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Prasidėjo 1-mą Dieną Spalio ir 
tęsis iki Gruodžio 31 D., 1954

Visus apšvietą 
gavimui naujų
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir 
ruotų LAISVĘ.

t

talkąir dienraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į 
skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus.

pažįstami prenume-

I jų kombainų administratorių 
■ yra tie patys žmonės, kurie tu
rėjo tas pozicijas prieš karą ir 
laike karo. Daugelis vokiečių 
susirūpinę apie tai.” (Gazette,

1 rugsėjo 15 d.)
i

SUSITUOKĖ

Lietuviy Meno Sąjungos

Montrea I o p r i e m i esty j t •, 
chine, Tom Bond, 21 m. . 
žiaus, kuris turi žmoną ir 
mėnesių kūdiki — dukrelę, 
jau kuris laikas atgal atsidūręs j 
bedarbių eilėse. Pragyvena iš i 
gaunamos bedarbių apdraudos, 1 
gaudamas $21 į savaitę. Sun- į 
ku pragyventi. O čia dar na- | 
mo savininkas atsako jam ap- j 
artmento kambarį, 

; “neramus” kūdikis.
mas darbo, aišku, 
nuomuoti ir stubos.

* Turėdamas automobilių, nutarė 
įsitaisyti “butą” automobiliuje. 
Pasistatė prie upės pakrantėje, 

v kad vėjas neužpūstų, ir ten te
gyvena jau antra savaitė. Mie
ga visi trys automobiliuje ir 
ten pavalgo. Dienos metu, žmo- 

. na išsiplauna savo ir kūdikio 
drabužius upėje, o jis eina ieš
koti darbo. Nelaimei, dar ir po 
šiai dienai nesusi rado darbo.

Spaudos reporteriams pareiš
kė, kad abu turi savo tėvus, bet 
ir tėvai esą blogoj ekonominėj 
padėtyj, todėl nenorį kol kas 
jųjų baderiuoti, iki visiškai gy
venimo likimo desperatiškai 
bus prispausti.

Baisus vaizdas ir tai nėra iš
imtis. žiemai artinantis ne 
viena bedarbių šeima laukia jos 
SU pasibaisėjimu.

am- i
19 i

negali išsi-
Kur dėtis?

Rugsėjo 18 d. susituokė Ane
lė Labūnaitė su Albertu Skrui- 
biu. Po bažnytinių apeigų jau
namartės tėvas, Vladas Labū- 
nas iškėlė puikią vestuvių puo
tą.

Po vestuvių jaunavedžiai iš
važiavo medaus mėnesį praleis
ti į Jungtines Amerikos Valsti
jas.

BUVO IŠVAŽIAVĘ
Aleksas Misevičius, kuris už

laiko valgyklą, orlaiviu buvo 
nuvykęs į New Yorką paviešė
ti.

Vanda Mikonis buvo nuva
žiavusi į Toronto pasisvečiuoti.

MIRĖ
Po ilgos ir sunkios ligos, rug

sėjo 20 d., mirė Aleksandra 
Venskus, sulaukęs 64 m. am
žiaus. Velionis paliko nuliūdi- 

; me žmoną Eva (Lubis) ir duk
relę. Taipgi brolį Juozą ir dvi 
seserį — vieną čia Montreale, 
kitą, Windsor, Ont.

Palaidotas per šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią, Cote dės 
Neiges kapinėse.

l~sj.
NACIONALIS

FESTIVALIS
Ir Visuotinas Suvažiavimas

Spalių 12,13,14,15,16 ir 17 dienomis
Mildos Teatro patalpose, Chicagoje

Kas Gali ir Privalo Dalyvauti?
Chorai, Dramos Grupės, Muzikai, Kompozitoriai, 

Dailininkai-Piešėjai, Meniškų Rankdarbių 
Artistai-Artistės

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

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5
Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų, padėkite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodytų dovanų. Kalbinkite savo draugus ir pažįsta

mus užsisakyti Laisvę.

Visų EsančiŲ Laisves Skaitytoj y Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus, 
vajininkų, kurie gauna po keliolika skaitytojų, tai po 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai

Kadangi yra daw? 
vieną, aišku, gaW 
svarbiu reikalu.

metamsUžtikrinkim Laisvės gyvavimą 1954
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, 
darbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui 

kelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1955 metais.

UZ-
su-

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

LMS Visuotiname Suvažiavimo dalyvauja delegatai 
nuo visų LMS priklausančių vienetų.

LMS Festivalio programos knygoje skelbiasi ir teikia 
.savo sveikinimus progresyvės organizacijos, biznieriai, 
profesionalai ir pavieniai Lietuvių Liaudies Meno Mėgė
jai.

Norintieji patalpinti savo skelbimą ar 
LMS Festivalio programos knygoje, privalo 
duoti parašytą tekstą.

Visais Festivalio ir abelnai LMS reikalais 
si adresuokite:

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvieti) branginančių žmonių

aukas irTuojau stokime į darbą verbavimui naujų skaitytojų, rinkimo 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžetb 1955 metam. K 
prisidėti darbu ir gerai pasilaiko finansiniai, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę.

4 P»l.—Laisve (Liberty)- šeštadien., Spalio (Oct.) 2, 1954 |

sveikinimą 
tuojau pri-

kreipdamie-

LITHUANIAN FINE ARTS LEAGUE, Inc.
3116 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y



Įiie&uvos Sūnūs —Išeivis
.... v- Rašo SUSNINKŲ JURGIS====^ 

muojantis, apie karo lauką ir degančią 
po kojomis žemę, jį atbudino.

Ir taip išsikankinęs visą naktį Jurgis 
pagaliau susilaukė rytmečio. Pavalgęs 
pusryčius, kuriuos priruošė geroji gas-, 
padinėlė ir sulaukęs dešimtos valandos,

Į tai Purgis jau atvirai atsakė:
— Tu vagis, ne advokatas! Aš tavęs 

daugiau nenoriu matyti!
Ir vargšas Jurgis paliko raštinę pik

tas, nepatenkintas. Atsisveikinęs drau
gą jis parėjo namo ir gulė lovon, o per 
jo galvelę vijosi mintys, lėkė viena po ki
tos, tamsios, neramios.... Jis galvojo:

“Argi tie mano pinigai taip ir pasiliks 
niekuomet neatgauti? Aš juos turiu 
atgauti, nežiūrint, kas neatsitiktų, prieš 
tai, kaip mane paima armijom..”

Veik visą naktį jis galvojo ir sugalvo
jo: pirmadienį visvien eis teismabutin. 
Eis ir pasiguos pačiam teisėjui!

Ir sulaukęs ankstyvą rytą jis su drau
gu nuėjo į tiesiną, dar prieš bylų spren
dimui prasidedant, ir laukė teisėjo. Bet 
Jurgis nespėjo prie jo prieiti, nes jis 
atėjęs bematant atsistojo savo vietoj-e, 
sucfevė kūjeliu ir.bylų sprendimas pra
sidėjo.

T 5 dieną trys bylos buvo spręstos. 
Jurgis su draugu nekantriai laukė. Jų 
galvose sukinėjosi abejonė: o gal dar iš
šauks ir Jurgį? Bet ne, jo neiššaukė. Ir 
kai teisėjas atsikėlęs pradėjo eiti lauk, 
Jurgis jį sulaikė ir pasiskundė:

— Dėl ko, pone teisėjau, mano byla 
šiandien nesprendžiama? .

Ir jis teisėjui pasakė savo vardą ir 
pavardę. Teisėjas pažiūrėjo į savo kny
gą ir paskui klausė:

— Ar turi advokatą? Kas jis?
Jurgis pasakė advokato vardą ir pa

vardę. Teisėjas nuėjo į kitą kambarį ir 
jiems liepė palaukti, o paskui juos pasi
šaukęs išaiškino:

— Tavo teismas turės įvykti vėliau. 
Jis turėjo įvykti šiandien, bet senio ad
vokatas yra išvykęs į kitą valstiją.

Jurgis tada sakė:
— Labai įdomu, kad kaltinamasis sto

ja, bet skundėjų nei vieno nėra. Aš tie-
• siog nesuprantu, kokia čia byla prieš 

mane.
’ Teisėjas jam paplaksnojo per petį ir 

užtikrino:
Nesirūpink, Džordž, tavo byla įvyks 

po kokios savaitės.
Draugai nieko nelaimėję apleido teis

mą. Jurgis buvo labai nusivylęs ir su
sirūpinęs, o čia jis mato ant stalelio 
kambaryje jo laukia kitas atvirukas, vėl 
nuo miesto valdybos. Žiūri jis, kad atei
nantį trečiadienį jau reikės prisistatyti 

- mediciniškam egzaminavimui 
toją.

Vargšas Jurgis dar labiau 
Puolė jis lovon, bandydamas 
čiau užmigti, bet jokiu būdu
Visokios mintys sukosi jo galvoje... vis 
apie karą, apie policijos viršininką, ku
ris turi jo pinigus, kurie dabar jam taip 
r aikai ingi....

Ir kuo arčiau vidunakčio, tuo labiau 
jis rūpinosi, krimtosi. Ir buvo kuom rū
pintis, nes laikraščiai buvo pilni baisių 
žinių.... Francūzijoj, netoli Verduno ver
da kruvini mūšiai... krinta kasdieną 
tūkstančiai alijantų kareivių.... žūsta 
šimtai tūkstančių iš abiejų pusių.... daug 
amerikiečių krinta....

Vyriausias sąjungininkų karinių jėgų 
vajjas generolas Peršingas be paliovos 
telegrafavo prezidentui, reikalaudamas 
daugiau karių. Ir Jurgis tą visą per
galvojo ir jautė, kad kas vakar ar kelios 
savaitės atgal jam buvo tik tolimi ant- 
galviai laikraščiuose, kurie jo tiesiogi
niai nelietė, dabar jam taip artimi, da
bar tiesiog tiesia rankas į jį patį...

Ir taip jis pragulėjo visą naktelę ne
sumerkdamas akių. Rytoj jis turės eiti 
pas gydytoją. Jis bus egzaminuotas. 
Jis bus įmestas į karo verpetus, į karą, 
kurio jis taip neapkenčia. Ir kitos išei
ties nėra... Ar leistina eiti kariauti? 
Jis bus priimtas, taip, jis bus priimtas, 
tą jis tikriausiai žinojo, ir mintis jį kan
kino: Ar leistina eiti žudyti nekaltus 
jam visai nepažįstamus žmones, kuomet 
Čia pat yra tiek nedorų žmonių, kurie jo 
priešai?

Tai buvo baisiai ilga ir širpi naktis, 
kartkarčiais miegas lyg paimdavo vir-

• šm, bet prieš jį tuojau pradėdavo vaidin
io gąsdinanti sapnai: Jis karo lauke, 
kulkos aplink zvimbia, jis bėga ir puola, 
bėga ir puola....

Pašoko, žiūri — nieko nėra, jis savo 
kambaryje, lovoje. Vėl bandė užmig- 

ir vėl sapnas, toks pat baisus ir ka-

Tyrinėjimas buvo neilgas: daktaras 
pasakė “O.K.”, kas reiškė, kad jis priim
tas. Nuo gydytojo Jurgis su kitais bū
simais draugais rekrūtais patraukė link 
aikštelės miesto viduryje. Ten radosi 
Amerikos civilinio karo paminklas—ka
reivis su šautuvu ant puikaus eržilo. 
Ten tas būrelis rekrūtų susėdo ant pa
minklo laiptų ir pradėjo tarpusavyje 
kalbėtis.

Kalbėjo daugiausia, žinoma, apie ka
rą. Nei vienas karo nenorėjo, kiekvie
nas jų karo vengtų, jeigu tik būtų gali
ma.

Kai gerai išsikalbėjo, nuomonės pra
dėjo dalintis. Sakė vienas:

— Mes nei vienas nenorime karo, bet 
ką galime daryti?

Sakė kitas:
' — O kodėl ne? Mes nenorime karo, 
mes galime pasipriešinti, mes galime į 
kąrą neiti!

Ir dar vienas pridėjo:
— Pakol mus paims ir išmokys, karas 

gal jau bus visai baigtas....
Pasiklausęs visokių kalbų kalbelių, 

Jurgis jau norėjo eiti namo, tik staiga 
jam atėjo galvon mintis: kas jam dabar 
tie namai? Niekas jo nelaukia, ir, pa
galiau, jam neliks ilgai ten būti. Tad, jis 
vėl atsisėdo su draugais ir klausėsi kal
bu.

Kalbos tebebuvo tos pačios,— apie ka
rą, Kiekvienas rūpinosi savo likimu. 
Jurgis bandė užvesti pasikalbėjimą kita 
tema, bet negavo pritarimo. Ir kai vie
nas jaunuolis pradėjo kalbėti api-e mer
ginas, kitas jį nutraukė:

— Ką čia kalbėti apie mergas, kad už 
keleto-savaičių mūsų gali jau visai nebū
ti gyvųjų tarpe;* Palikime mergas ryt
dienai !

pas gydy-

nusiminė, 
kuo grei- 
negalėjo.

Laipsniškai Jurgis nustojo klausytis 
aplink einančių pasikalbėjimų ir labiau 
skęsti savo mintyse. Jis pradėjo prisi
minti visas jam padarytas skriaudas, 
visus neprietelius. Ir jis sau statė klau
simą: dėl ko jis buvo taip bjauriai už
pultas? Kam jam tiek daug reikėjo nu
kentėti visai nekaltai? Ir štai dabar jis 
šaukiamas karau, šaukiamas žudyti vi
sai nekaltus žmonos, ir jie taipgi gali ji 
nužudyti... Negi jis spės prieš juos pa
kelti ginklą.... \

Jis apsižvalgė. Aplink jau nebuvai nei 
vieno draugo. Tik jis vienas tebevedėjo 
ant cementinių laiptų. Sutemo visai. 
Miestelio gatvėse praretėjo žmonės, pa
sidarė tylu. Jurgis atsikėlė ir pradėjo 
rioglinėti miestelio gatvėmis. Jis beveik 
nežinojo, kur eina. Savo kelnių kišenėje 
jis laikė stipriai suspaustą kumštį, ku
rioje radosi banknotas: penkiadolerinė. 
Tai buvo viena ir paskutinė penkiadole
rinė, užsilikusi nuo šeštadienio gautos 
algos. Ir tai visas jo turtas, uždirbtas 
per aštuonius metus gyvenimo Ameriko-

BINGHAMTON, N. Y.
MIRUS

Valentinui Čekanauskui
Mes reiškiame širdingą užuojautą velionio šei

mai—žmonai Evai, dukrai Aldonai Dudek, žentui 
Peter, anūkams Aldonai ir Richard, sūnui Ed. 
Čekanauskui ir marčiai Jenai, anūkėms Jenai ir 
Lindai, taipgi ir artimiesiems giminėms, kurių li
ko nemažai.

P. Mikalajūnas ir J.

A.
P.

A.

Valgyti jis jau norėjo, bet kažkodėl 
nesinorėjo išmainyti paskutinę penkinę, 
—pats nesuprato, kodėl jam buvo taip 
gaila tai padaryti. O mintys tos pačios: 
jo pinigai pas advokatą. Kitos santau
pos pas geriausi draugą, kuris, kaip jis 
pats, buvo išgelbėtas nuo sunkios baus
mės už darbavimąsi visuomenei. Jau ke
linta diena, kaip jis rašė draugui laiške
lį *ir dar negavo atsakymo. Bet jis drau
gu pilnai pasitiki ir nesikremta.

Bet jo buvusių šeimininkų ir advoka
tų elgsena, toks neteisingas užpuolimas, 
sukčiavimai, teisininkų “veidmainystė, 
tas viskas tiesiog jį varė iš proto. Ba
landžio 26-ta, diena, kada jis turi išeiti 
i armiją, tik už trijų dienų. Diena, ku
rioje jis turi išvažiuoti į karą....

Tartum vaiduoklis Jurgis slankiojo 
miestelio gatvėmis. Ir kuo toliau, tuo 
labiau pagieža augo jo galvoje, plėtėsi 
kerštas... Baisios mintys, tartum aš
triausios strėlės, smigo į išvargusią jo 
galvelę... Ir kiekviena vis buvo skaudes
nė už ankstyvesniąją. Mintys šaukė: 
“Atkeršyti neprieteliams pirma, negu 
turi žudyti kitus!”

(Bus daugiau)

PASTABOS
Kažin, ar kada nors iš 

mūsiškių laikraščių rašybos 
išnyks tokie dalykai, kaip 
“keturi melai,” “penki me
tai,” ir tt.?

Metai neturi vienskaitos. 
Todėl taisyklingai raštin
game lietuviškame pasauly- 

nietai,” 
tt.

įe rašoma: “ketveri 
“penkeri metai,” ir

prigis paš

kad žodis 
pavaduoja

ir K. Juozapa i čia i 
ir U. šimoliūnai 
ir J. K. Navalinskai 
Kapičiauskienė

Mr. ir Mrs. W. Kampan 
B. Zmitraitė 
Mr. and 
J. ir A. 
P. ir A.
Ig. ir M. Liužinai 
J. ir A. žemaičiai

A.

Mrs. V. Miller 
Kireiliai 
Mačiukai

ir M. Kazlauskai 
ir N. Stroliai 
ir T. Bagdonai

V. Kaminskiene
Iz. ir II. Vėžiai
J. ir K. Vaičekauskai 

ir L. Ma i n Soniai 
Jasilionienė

A.

A. Klimas

IT. žukienė
P. Baksienė
K. Staniulis

ALDLD REIKALAI
FINANSINE ATSKAITA Už 

BALANDĮ, GEGUŽĮ IR BIRŽELĮ, 

1954 m. 

Įplaukos Balandžio Mėnesį:

’ Kp. Miestas Suma
! 171 Aurora, III., duoklės ....... $6.25
| 25 Baltimore, Md. duoklės ..... 20.00

auka 40.00 
į Pav. J. M. ir Ą. J., Trenton, auka 6.00 
; 190 Cleveland, Ohio, duoklės 31.25 
1 180 Wilmerding, Pa., duoklės $12.00 
į 26 Collinsville, Ill., duoklės ..... 9.25

auka 4.00 
1 11 ir 155 kp. Worcester, auka $50.00 
j 104 Chicago. Ill., duoklės ...........8.00

auka 17.00 
N. Britaian, Conn., duoki. 22.25 

auka 2.00 
Miami, Fla., duoklės ......  26.00
Tacoma, Wash., duoklės .... 8.00 

auka 2.00 
Rockford, 111., duoklės ... 32.00 

literatūra .... 1.00
Burton, Ohio, duoklės ..... 13.50
Detroit, Mich., duoklės 12.50
San Francisco, CaL, duoki. 21.75 
Rich. Hill, N. Y., duoklės $16.00 
Rockford, Ill., auka ........ 10.00
Ludington, Mich., auka .... 11.72

Pav. Elizabeth, N. J., auka ..... 5.00
52 Detroit, Mich., duokles .... 18.25 

auka 7.85 
65 Racine, Wis., duoklės.........  6.00

auka ir liter. 2.00 
Pav. Luther, Mich., duokles ....  2.00
Nuo Waterbury rėmėjų auka 
110 Rochester, N. Y., duoklės 

51 Burton, Ohio, auka .......
Pav. New Kensington, Pa. auka 15,00 
45 Si. Petersburg, Fla., duok, 

auka 
86 Chicago, Ill., duoklės . 
82 Peoria, Ill., duoklės .......

Pav. Rėmėjas, Gardner, anka 
9 Norwood, Mass., duoklės 

auka
Pav. Rich. Hill, N. Y., auka ...
30 Chester, Pa., duoklės 

Girardville, Pa. duoklės 
auk 

Schuyler Lake, N. Y., duol
auka $2.00 “L.” pren. ir auka 9.00 

22 Cleveland, Ohio, duoklės . 65.00

3.00
35.50

5.00

27

75

29
Pav. Easton. Pa.

51
1.88
153
185
29

218

15.00

25.00

34.75 
25.00 
30.00 
21.00

mėn. viso įplaukė ..... $594.82

124

I. 2.00

Birželio men. viso įplaukė . $268.05
Balandžio, Gegužės ir Birželio 

mėnesiais įplaukė . $1,374.86

Balandžio mėn. išmokėta: 
raštinę už 
lirželį . $60.00 

10.56

Randa už knygyną ir

Spaustuvei už 1,000 vokų ....
Knygiui ir sekr. už balandį .. 50.00

Viso išmokėta ................ $120.56
Gegužės mėnesį išmokėta:

Knygini ir sekr. už. gegužį ....  50.0(1
Post. Office už staniPas .......... 107
Pasiuntimas knygų j Canada 2.88

♦ Viso išmokėta .............. $53.88
Birželio mėnesį išmokėta:

Legaliam Draugijos gynėjui 
Washington, D. C..... SI,000

Už No. 2 “Šviesos” atspausdi
nimą ........................

Knygių; ir sekr. už birželi ...
“Laisvei” auka prisiųsta .....
“Laigv.” auka ir prenumei 

ta prisiųsta .......
“Liaudies Balsui” auka ir 

numerata prisiųsta ....

230.00 
. 50.00 
. . 3.00 
i-

9.0'i 
jne-
.... 5.0'1

. 1,297.0

5
79

111., duoklės .... $10.50 
N. J., duoklės .... 12.25 
111., duoklės ....... 30.00
Island, N. Y., duok. 2.00 

duoklės .. 10.75

Įplaukos Gegužės Mėnesį
Chicago, 
Newark, 
Chicago,

Pav. Shelter 
136 Harrison, N. J. 
87 Pittsburgh, Pa., duoklės . .. 21.50

Grand Rapids, Mich., duok. 14.25 
Hartford, Conn., duoklės 12.25 
Rich. Hill, N.Y., duokles .. 2.00 
West Lynn, Oregon, duoki. 24.00 

auka 10.00 
Waterbury, Conn., duoki. 32.30 
Apskrities auka ............. 62.46

St. Clair, Pa., duoklės ..... 6.50
auka $3.50 

Elizabeth, N. J„ duoklės 12.30 
Summerlee, W. Va., duoki. 10.00 
Seattle, Wash., duoklės ..... 4.00

auka 6.00 
24.50 
24.00 

6.25 
. 1.00 
26.00 
.12.25 
10.00 
12.50

auka 1.00 
So. Boston, Mass., duoklės 22.25 
Nev/ Britain, Conn., duoklės 2.00 
Moterų So. Boston, auka 
Moterų, Worcester, duoki. 
Auburn. Me., duokles ......

auka
La Porte, Ind., duoklės

66
68 

.185
4

28

76

73
161

17

118
Pav. Buckner, 

6 
1

52

2
27

2
155
31

36

Shenandoah, Pa., duokles 
auka 

Pawling, N. Y., duoklės
III., literatūra

Brockton, Mass-, duoklės 
Brooklyn, N. Y., duoklės 

auka 
Detroit, Mich., duoklės

15.00
16.50

12.00 
17.50 

auka 3.00 
Chicago, Ill., duoklės ....... 8.5019

Pav. Hellertown, Pa., auka ..... 3.00

Gegužės men. viso įplaukė . $511.96

Įplaukos Birželio Mėnesį:
Pav. F. Argentin., B’klyn, auka 2.00 

9 Norwood, Mass. (Mass. Lie
tuvių) auka ..

15'Gibbstown, N. J., duoklės .. 
Pav. New Haven, Conn., duoki.

auka
Pav. Seymour, Conn., duoklės 

auka
Pav. Union City, Conn., auka
Pav. Waterbury, Conn., auka 
97 Plymouth, Pa., auka ..... '

Waterbury, Conn., dig. auka 
185 Rich. Hill, N. Y., duoklės
Pav. Royalton, UI., duoklės ..... 2.00

Jersey City, N. J., auka .. 9.30 
Wilkes-Barre, Pa., duoklės 12.00 
Rich. Hill, N. Y., duoklės .. 2.00 
Summit, N. J., duoklės .... 6.75 
Detroit, Mich., duoklės ....  8.50

.. 30.00
8.50
2.00

i 3.00
2.00

; 3.00
2.00
3.00

20.00 
15.00
2.25

16
43

185
67
52

dažnai 
vartojimas 

’ kaip “re- 
(kokiu nors 

“remia
ir tt.

Viso birželį išmokėta .
SUTRAUKA:

Balandžio, gegužės ir birželio mė
nesiais įplaukė ..... 1,374.8,

Balandžio, gegužės ir birželio mė
nesiais išmokėta .. 1,471.5

Nedatekliug ..... $96.68
Balansas n no kovo mėnesio $2,877.53
Su birželio 30 d., 1951, L.L.D.

ižde yra ........................ $2,780.85
Pinigai dalinasi taip: Apsigynimo 

reikalam yra ......... $304.88
Kyngų leidimui ir abelnai orga

nizacijos reikalam yra $2,475.97
A.L.D.L.D. Iždininkas,

PAUL- BECHIS
A.L.D.L.D. Sekretorius,

JOHN GRYBAS

Montello, Mass
Rudeninis piknikas j vyks Lietuvių 

Tautiško Namo Parke, Keswick Rd., 
bus spalio (October) 3 d., 1 vai. po
piet, rengia L.D.S. 67 kuopa. Taipgi 
bus pradžia Laisvės vajaus. Kas 
atsinaujins Laisvę per Geo. Shimai- 
tj, gaus vienų ant sveikatos. O kas 
naujai užsirašys Laisvę, tas gaus du 
mažiukus.

MONTELLO, MASS.
Trijų miestų piknikas, paskutinis 

fiiuom sezonu,, įvyks sekmadieni, 10 
d. Spalio-Oct.. Lietuviu Tautiško 
Namo Parke, pradžia 1 vai. dieną. 
Rengia Montello, Norwoodas ir So. 
Bostonas. Įžanga nemokamai.

Kviečia Rengėjai.

Worcester, Mass.
A.L.D.L.D. kuopa rengia pasilinks

minimo vakarą, kuris įvyks penkta
dienį, 1 d. spalio (October), prasidės 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 29 End ic tot t St.

Pasižymėjusiems bus duodamos 
dovanos ir būsite gerai pavaišinti 
skaniais užkandžiais. Tai yra pir
mutinė sueiga rudeninio parengimo. 
Parengimas bus įvairus. Kviečiame 
visus ir visas. ’ A. W.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Mūsų laikraštyj 
matosi keista 
žodžio “stovis 
rnia jo stovi” 
politiniu klausimu),
bevanistų stovį,”

Kur kitur taip rašoma?
Iki šiol mes matydavome 

vartojant “stovį” tik tokiais 
atvejais, kaip: “prastame 
sveikatos stovyje,” “gera
me medžiaginiame stovy
je,” ir t. p.

Anądien žinioje apie Mc
Carthy’jo pasmerkimą pa
sakyta, kad tikimasi, jog 

I sekamoje 
į už McCarthy’jo pasmerki
mą balsuos “patogi daugu
ma.”

Tai “patogi” naujenybė...

Kažin, ar jie 
mus?

Ar sutinkate, 
“jog” nevisur 
žodį “kad”?

“Jog” netinka vai tot nei
giamoje ir siekiamoje pras
mėse. Pav., neigiamoje — 
“aš nenoriu, jog jis mali 
diktuotų”; siekiamoje—“aš 
reikalauju, jog jis man pri
dėtų 1C centų.” šiose pras
mėse visuomet vartojamas 
“kad.”

Bendrinėj rašyboj yra 
priimta rašyt “aukščiausią
jį,” geriausiąjį,” ir t. p., o 
ne “aukščiausj j į,” “geriausį- 
ji,” ir t. p. Mūsų laikraš
tyje šio netaisykliškumo 
būna labai dažnai.

Taip pat ir “aukščiau
sią,” “geriausią,” o ne 
“aukščiausi,” “geriausj.”

Nekantrus

Kovai prieš nepriklausomą
Senato sesijoje Job’akrovių uniją sudarytosios 

;AFL—ILG unijos viršininkai 
j Dwyer ir Egan ragino savo 
grupės narius grįžti į ILA. 
Bet jie patys ir toliau kovosią 
prieš international Longshore
men’s Association.

Lietuvos spaudoj teko 
matyt mums naujus daik
tavardžius — “baigtis,”
‘grūstis.”

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

SUfeST

1 J.-taJLTT —— November
Tai labai svarbi diena ’ Didžiojo New Yorko 

apylinkei. Nes tą dieną įvyksta mūsų 
metinis saskridis —

Laisves Koncertas
Yra baigiama sudaryti nepaprastai įdomi pro
grama iš žymiausių lietuvių talentų. Greitu 

laiku bus paskelbta, ištisa programa.

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Prasidės 3:30 valandą popiet

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kviečiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigėrėti gražiu koncertu ir pasimatyti 

su seniai matytais.

Nauja įdomi Knyga

Apie Dievus ir Žmones

žymus laisvamany bes skelbėjas

Antanas M. Metelionis
Ruošia spaudai knygą, kuri bus iš

256 Puslapių, Gražiais Apdarais

Išleidimo kaštu padengimui autorius prašo visuomenės 
lengvos paramos. Jis prašo iš anksto užsisakyti tą kny
gą. Iš anksto užsisakantiems kaina tik $1.00. Užsisa
kiusiųjų vardai bus išspausdinti knygoje.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Mr. T. Metelonis
2550} Dartmouth Avenue, North 

St. Petersburg, Florida

5 pusi.—Laisve (Liberty)- ŠeŠtadien., spalio (Oct.) 2, 1954
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NwYirko^A^Zinloi Pilieti, būk tikru 
v* fe piliečiu!

Roosevellas kalba 
gaivią sankryžose

NEW YORK
HELP WANTED

Du gražus už $2
v *

um<k su jumis pasimatymo
iis ir masinis dainavimas.

Vyrų grupė.

Užmušė ant šaligatvio
Užsiregistruok balsavimui. 

Juk tai lengviausias, bet 
re i k šm i n gi a u si as piliečio Įran
kis.

lioosevi Itas. atrodo.
siryžęs pasitarnauti d<m'A><:
tų laimėjimui i-inkimuo.se tik.

I’ \(>!.!.l

! I''.' 1 < re 10
L, nes 
yra v

ko mos pi

toks Jonas Grybas ir Kazys 
Kriaučiūnas. Girdėta, kad dai 
gali rastis ii- solistų.

Jamaikoje sunkvežimis atsi
mušė Į lempos stulpą, užšoko 
ant šaligatvio ii1 užmušė pra-

ruotojo
5 im tu sukaktimi su 
tai.'

Registracijai paskutinės 
nos yra spalio 4,5,<3 ir 
Pirmomis trimis dienomis 
3 :30 iki 1 0 :30, paskutinę 
na nuo 7 iki 10:30

nuc

mas. kalbėti vien \i< 
re ar salėse, jis < ina 
atviro oro mitinguose.

Rugsėjo 20-tą. jis
X AMU

( t. i

DARBIX I X k i.

kurie to> 
įdeda ar

Poilsiavome gražioje 
rezidencijoje

nokiu
parama.

po programos. šeiminiu kės 
j Čepulienė, Vinikaitienė, Tita- 
Į menė užtikrino, jog bus ko- 
išelienos, vištienos salad, varš-

nat\

ai i f
tea būt' M ildrod

lietuvi ir

Hu

ii augo lot,i 
č i a, . A p i •

nepraeina.
vasaros inciii
Gilmanione i

Laisviečiams parvežė 
dovaną mio f ar merių

laip pa! m- kaitą 
algūme obuoliu, |j 
ne ir augę.

oodhavenietis
obuoliu :

•• užmoti

1 J ii m anų 
inl orma- 
skaitau :

■ii užimti su 
pakavimu ii

obuoliu

jurginai tire’u manęs laukti? 
Juk aš nei teta, m i kuo kilu

pratau
’■< zi(i(-ncjją. susi 
čia pamačiau to

Diena
pietį praleidome kiemo dar 
kartą saulės pasigaunam, ap
link tą obeli, jurginus i) kitus

ką. pamatėme, kad ne vieni 
tik jurginai mūsų laukė. Puoš-

skanumynais, o tau liūno

triūsia e. 'i'uix'jonie

lik gaila, kad pats šeiminin
kas A. Gilman negalėjo su 
milini"' linksmauti. Miesto cen
tre dirbančiam Šeštadieniais — 
didele ir ilga darbo diena.

nesulaukiant

škaščių.

pa.rn.vle-

mai’iene

namelis Laureltone, bu- 
dar

laukams, dabar jau pasken
dęs išsiplėtojusiame mieste. 
Tačiau savoji prie namelio er-

be pasilieka. Namas nedidelis, 
bet Įrengtas patogiai i)- dailiš- 
l;ai. Daug jo paties dailės kū
rinių. Svečiu kambaryje lino- 
sai susėdome ir dar galėtų 
apie kita tiek tilpti. Visa tai 
šiandien patarnavo mums.

Vėl pradėjo pulti

Maliorių unijos ir bendrai 
žymus darbininku vadas Louis 
Weinstock iš naujo persėk joja
mas. Ji vėl tempė Į teismą kal
tinimu, būk jis liudydamas 
Eubversyvių \ eismu tarybai

Weinstock pp. reiškė, jog tai 
3 ra šmeižtas ir sufrėmavimas, 
tikslu kenkti darbininku judė
jimui.

New Yorke areštuotos dvi 
jaunos, gražios mergšės. Kal
tina, kad jos pasikvietė pas 
save į svečius nužiūrėtą pini
gų turint vyriški, o trys jų sė
brai vyrai jj apiplėšė.

vine i imu, 
lauk iausi,

Ištikrųjų, tai puiki ir neti- 
ta dovana, už kurią esame

i Obuoliai buvo iš( 
\ ės darbininkams.

Kazys Perka sa
-itaikius žydų šventei, jis ta 
proga nutarė pavažinėti Cat- 

'je. .Jis, jo žmo- 
ir Mrs. Janulie- 

automobilių ir 
up-state New

ten buvo sustoję 
ius. Catskills, N.

Y., ir taipgi pas buvusi greac- 
neckieti J. Vanagą, kuris už-

na .lo:s('Į)i)ine 
nė Įsėdo i jo 
nuv ažia vo 
Yorka. Jie

Vanagas labai užimtas bizniu.
Apart Blonzelių 
K. Perka buvo 
Mrs. Laukaitiene

ir

N. Y.) ir taipgi Motiejūnus, 
kurio neseniai nusipirko Cat- 
Tills apylinkėje puikią nuo- 
-avybę—gražų namą ir sodą.

Kazvs ir Josephine (’orkai
ir Mrs. Janulienė yra labai 
patenkinti savo vizitu pas 
viršminėtus lietuvius. Sako, 
labai puikiai buvo priimti ir 
esą didžiai dėkingi visiems už

Reikalavo atšaukti 
pakeltą fėrą

miesto valdžia

teismą, 
šau k t i

lytų at- 
pa kėlimą

kės. pyragų, kavos ir visko 
kas galima bufi'to vakario 
nėms.

Įžanga nemokama ir vai
šėms kaina nenustatyta, palik
ta kiekvieno išgalei ir nuožiū
rai. Laisvės direktoriai kvie
čia visus.

Iki linksmo pasimatymo!

į Pagerbs sugrįžusią 
' iš kalėjimo

Newyorkiečiai sužinojo, jog 
i sugrįžta iš kalėjimo viena iš 
'Smith Akto kalinių, Regina 
Į Krankfeld. Jai pasveikinti, pa
sidžiaugti jos sugrįžimu, ren- 

įgiamas masinis mitingas. Mi- 
j linge vėl bus pastiprintas rei- 
Į kalavimas išlaisvinti ir kitus 
i kankinamus kalėjimu.

Sutiktuves Įvyks spalio 20, 
Cornish Arms Hotel, 23rd St.

Mrs. Frankfeld yra tarpe 
nukentėjusių daugiausia tuo

ryti abu su vyru, o du jų vai-

net atskirti nuo vienas kito, 
nes nesirado galimybės abu 

i vienoje vii 
tapo nuteistas
o 
Ji 
to

rioms, 
tams, 
atbūti 
o uždėtą

penke- 
jinai dvejiems me- 
yra pirmoji baigusi 
minties kontrolės ak- 

pabaudą. «

Miesto 
Teatruose

•a pra
ras se-

“Ai-
dėjo savo rudenini ope 
zoną pastatymu operos
da” rugsėjo 29-tos yakarą. 
Bėgiu šio sezono, kuris tęsis 
visą spalio mėnesį, pastatys 
visą eilę paskilbusių operų.

Operas vaidina City Center, 
131 W. 55th 
Pastatymai

St., New Yorke.
ketvirtadienių,

sekmadienių 
\al., šeštadienių ir 
nių popiečiais 2:30.

va k arais

Miestinėje operoje kainos 
veik visiems prieinamos, aukš
čiausioji ne daugiau. Š3.60.

Capital Teatre prie Broad
way ii 
“The
United Artists filmą, gamin
tą Italijoje, str Hollywoodo 

ir

51st pradėjo rodyti
Barefoot Coiįtessa,”

Ša ko, 
m ų 
miestas apsunkinamas finansi- aktoriais Ava Gardner 
niai, nes sykiu' su tuo pakeli- Humphrey Bogart vyriausiose 
mu fėro kompanija tapo at- rolėse, 
liuosuota nuo mokėjimo mies
tui taksų už daugeli miesto 
‘orimų nuosavybių.

Kerą kelti ir taksų nemokė
ti miestui leido valstijos val-

miestui iš to pakėlimo,

v o skunde žymi, kad Valstijos

jos valdžiai teikti privauiuėms

miesfus. Sako, kad duotasis 
gelžkelių firmai leidimas 
nelegalus ir reikalauja ji

iii k t i.

yra 
at-

Vaizduoja paprastos; gra
žuoles veržimąsi Į teatrą, jos 
meiles, nusivylimus. Baigiasi 
amerikoniškai—jos vyras “iš 
meiles” ją nušauna. Issk.yrus 
tą žiaurią užbaigą,“Contessa” 
turi žavingai gražių, jaudi
nančių momentų, protarpiais 
išmargintų ir juokeliais.

Howard Wells, kalifornietis 
žymus pianistas, pirmu kartu 
New Yorke koncertuos spalio 
3 d., 5:30 po pietų, Town

Ar jau rengiate ką Laisvės Hali, 113 W. 43rd St., netoli 
paramai? Broadway.

Paprastu kaimietė gražuolė, kuri užaugo ištekėti už grafo.

* 2?JWORLD PREMIERE!

BOGART-GARDNER ]

y STEREOPHONIC SOUND Z TECHNICOLOR^/
yriu

į subways vagonus planuoja 
Įvesti naujos rūšies 
kuriuo m o t o r m a n a s

Įgalės susik/albėti su
!timi ii’ raportuoti

telefoną, 
visuomet
savo ste
bi] e kokį

palikęs namie $5,000. Pi- j 
ir ati- inigus atradusi jo sesuo 

davusi policijai. Po to 
detektyvų atvyko visą namą

•r $

Audrey Hepburn turi pasirinkti tarp Humphrey 
Bogart ir William Holden. Paveikslas išnaujo 
filmo “Sabrina,” rodomo Criterion! Teatre, Broad

way ir 45th Street, New Yorke.

Šio Sekmadienio Popieti
Dainy - Juokų -

Kurią išpildys Aido Choras, Vyrų Grupė ir pa
sižymėję duetistai Jonas Grybas ir

Kazvs Kraučiunas• /

Po Programos Vakariene
Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Spalio 3 October
Programa prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 

duodami tuojau po programos.

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

Neklauskite vakarienes 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.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAP1CKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

kalbėti dviejuose mitinguosi 
Brooklynu. Taipgi visa alei-

mitinguose Brooklyne, Bronx 
ir Manhattan, šiuo tarnu vy
riausia agituoja, kad pilu čiai 
užsiregistruotų

E. D. Roosevelt ;isyra demo
kratų kandidatas Į N. Y. vyks
ti jos prokurorą.

Susirinkimas
BROOKIAN, X. Y.

1

LDS 1-mos kuopos susirinkimas • 
jvyks antradienį, spalio a d.. Lietu
vių Piliečių Klubo salėje, 280 Union i 
Avė. Visi nariai kviečiami <lalv\;>i>- 1 
ti ir užsimokėti duokh"-.

Valdvl i.
(191-192)

SKALBIAMOSIOS
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos. 1
IDEAL REPAIR, Inc.

P. 4-6777 ST. 6-408(1 ,

BROOKLYN-QUEENS 
AUTO LIABILITY

INSURANCE SPE( ĮAUSTAI 
VISI KARAI VISI VAIRUOTOJAI 

APDRAUDŽIAMI
M ėn e s i n i a i I š mokėjimai
Nerok uojama Nuošimčių

Iki 15% Taupo ,
Trl. TR. 5-1888

(188-191) !

! MATTHEW A
BUYUS
(BLJYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
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, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

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

------ n
■MM-r. * ra
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BUSINESS
OPPORTUNITIES

GROCERY—DELH VIES

yra statomas 
is luncb biznis. U .100 j< i,ių -į

Glenmore 5-1028
086 ]87)

Safety Razor šaptse 
darbininkai sujudę

darbiniu i

pų

Irau k nau

Johnsonui vaikščioti po ša
lį' su darbiu iii kais kalbėtis, 

o teisių 
> laiku, 
pi< turns.

laikinai sustabdė 
kur trumpi susta

u

įdyti kas valanda (every hour 
on the hour). K ilur apie 1GO 
darbininkų siisieiliavo prie 
V'cno fontano laukti sa\o ei-

Gos priemones.

sudavė

ir

I

automobilistas 
.<> masinai i 
*ide detektyvą

KAILIAI IR KAILINIAI
Už wholesale kainas. Didelis pa
sirinkimas visokiu vėliausiu ma
dų. Darome palaisvinus savu pa
čių dirbtuvėje.

Aex Dimant Fu r Co.
Išdirbėjus Dailių l-'utrų

150 West 28 St., katnp. 7th Av«

RANKDARBIAI
Vokiškų Rankdarbių Krautuvė 

SELMA’S ARI' SHOP
N. Y. C., 1661 2nd Av<'„ 

(karnp. 86th SI.) 
59-07 Myrtle A ve. 

jimui mate- 
1 loops, Ger- 
ir daugybė 
importuotų 
pri juokių, 

čit-

Brooklync:
Visokių rūšių išsiuv iri: 
rijolai, kaipo Canvas, 
man Nomotla Vilna 
rūšių iš Vokietijos 
štampuotų kvartukų
lovom aptiesalai, paduškos ir

Telefonas: SAeramento 2-6169

Convalescent Home
PRIVATINIAI PALIEGfcLIAMS

Slaugo maitins ir prižiūrės senyvus 
žmonos, 'I'rav Service, porčiai, svei
katą atnaujinti dieta. Patogūs na
mai arti jūrų įlankos. Tol. ('(>.

Brooklyn,8X07

s c n o o l s

PROF. VICTOR STOTT
Balso Meno Studij’a

KLASES PRASIDĖS SEPT. 20 
Pilnas Išmokinimas Dainininkų, 
Balso lavinimas, operos darbas, 
bažnyčios muzika, klasikiniai ir 
moderniniai repertuarai Muzi
kali" operetė. Teorija, Skaity
mas gaidų, pianas. Naujiems 
talentams audencijos visą rug
sėjo mėnesį. Kreipkitės:

490 West End Ave., Ji

Telefonas TR. 3-4230
Kalbame Lietuviškai

Baigusioji studentai padedami 
pareigom per Artistų Atstovę

MAGDA STOTT
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