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KRISLAI
H. Kačinskas apie teatrą.
Sekančia savaite <- 4.

Del Knygos “Apie dievus 
ir žmones

‘Thašom meldžia m" ?

Kį>nrikas Kačinskas yra 
bene patsai žymiausias pro- 
fesionalis scenos aktorius 
Amerikos lietuviuose. Jis 
žinoma, yra dipukas.

damas su vieno 
atstovu, pasakė,

me-
i.-

būtų sukurti scenos veika
lai, kuriuose būtų “iškeltas 
pilko bei paprasta žmogaus 
heroizmas.”

Taigi, atrodo, jog H. Ka-
padan-

gėje, kaip daro tūli 
toriai, 
būtybe

ažjsta tokios 
“grynasis me

menąs menui,” 
bet ieško realistinių į sce
na keliu.

J‘4 nuomone, Amerikos 
lietuviai neturės savo pa-1 
stovaus teatro, jei io pasi- 
laikymas remsis tik akto
riais ir režisoriais.

“Jo organizavimu turi rū
pintis plačioji visuomenė, 
kuri jaučia moralinę parei
gą turėti savą teatrą,” sa
kė H. Kačinskas.

Blaivus galvojimas. Bet 
kaip ir kas jį gyveniman 
įvykdins?

Ligi šiol visos pastangos, 
kurios čia ir ten buvo tuo 
reikalu rodytos, pasekmių 
nedavė. O nedavė vyriau
siai dėl to, kad viskas bu
vo persiaurai imta.

Be kitų mūsų miesto me
nininkų, į Chicagos lietuvių 
meno festivalį ir į LMS su
važiavimą vyksta ir daili
ninkas Rudolfas Baranikas. 
Jis ten pateiks referatą 
apie vaizduojamąjį meną.

Tenka tik palinkėti, kad 
fesdįvalis ir LMS suvažia
vimas pa vyktų sėkmingai.

Laisvėje keletas asmenų 
pareiškė minčių dėl leidžia
mos A. Meteli-onio knygos 
“Apie dievus ir žmones.”

Visos jos knygos leidimui 
palankios.

Autorius šią s t a m b i a 
knygą leidžia sa.vo lėšomis. 
Jis ragina žmones ją užsi
sakyti.

Man atrodo, kad yra ne
maža laisvamanių, — pasi
turinčiu laisvamaniu,— ku- 
rie galėtų ne tik knygą už
sisakyti, o ir su penkine bei 
dešimtine padėti Metelio- 
niui ją išleisti.

Turiu po ranka laikraš
tuką, išėjusį Prūsuose prieš 
52-ius metus,-“Naujienas.” 

korespondencijoje iš Stak
liškių sakoma, kad tos pa
rapijos giedoriai - choristai 
nusitarė patyriau lietuviu 
kalbą. Užuot vartojus žo
dį “prašom,” jie pradėjo

; Socialdemokratai balsavoI v j
pries naująjį Wehrmačhtą

Bonna. — Vakarų Vokie-Į no tartis su Rytų Vokietija, 
tijos parlamento atstovų | Nors laisvieji 
butas (Bundestagas) po ke
lių dienų diskusijų balsavo 
apie susitarimą Londone ir 
naujos vokiškos armijos* 
steigimą. Visa socialdemo
kratų frakcija, susidedanti 
iš 150 deputatų, balsavo 
prieš" ginklavimąsi, prieš 
naujo Wehrmachto steigi
mą.

Vienok, visos kitos par-

tino Adenauerio poziciją.
Tartis su Tarybų Sąjunga

Socialdemokratu vadas 
Erichas Ollenhaueris savo 
kalboje sakė, kad vietoje 
prisidėti prie vakarinio ka
rinio bloko ir ginkluotis ga
limam karui, Vakarų Vo
kietija turėtu dėti visas pa
stangas tartis su Rytų Vo
kietija apie susivienijimą. 
Jis sakė, kad dabar lai
kas Keturiems Didiesiems 
(Amerikai, Sovietų Sąjun
gai, Britanijai ir Francu- 
zijai) laikyti nauja konfe
renciją apie Vokietiją.

Ollenhaueris pabrėžė, 
I io nuomonėje Berlyne pa-1 
'-1 • -•» f * • vi • 'daryti Molotovo pareiški
mai į visą klausimą įneša 
ką tai naujo ir kad į tai 
reikia atkreipti dėmesį. Mo
lotovas yra pasiūlęs laisvus, 
demokratinius r i n k i m u s 
abiejose Vokietijos dalyse, 
kurie padėtų pamatą susi
liejimui.

“Laisvieji demokratai”
Nors socialdemokratai lai

kėsi vieningai prieš ginkla
vimą, balsavimo rezultatai 
vra kitokie, negu tikėtasi. 
Taip vadinama laisvųjų de
mokratų partija pirmiau 
gan . aštriai kritikavo Ade
nauerio politiką ir panašiai 
kaip socialdemokratai ragi-

demokratai 
yra Adenauerio koalicijos 
dalis, iš jų buvo laukta, 
kad jie balsuos su social
demokratais. Bet debatuo
se tos partijos vadas T. 
Dehleris pakeitė savo toną 
ir stojo Adenauerio pusėn.

LAISVES VAJOS
Gavimui Nauju Skaitytom

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS;
Punktai 

... 634 

... 224 

... 221 

... 210 

... 176 
.. 160

Liaudiečių armija įžengė
į Vietnamo sostinę Hanoi

Edenas atmetęs 
Molotovo | planą

Blackpool, Anglija.— Už
sienio reikalų ministras 
Edenas kalbėjo kbnservatoj 
rių partijos metiniame su
važiavime, kuriafrie daly
vauja 4,000 delegatų. Savo 
kalboje Edenas i apsistojo 
prie paskutinio Molotovo 
pasiūlymo vėl derėtis apie 
Vokietijos susi vie n i j i m ą. 
Edenas sakė, kad i šis Molo
tovo planas siekia tik “pa
versti Vokietiją komunisti
ne valstybe.” Molotovas 

: siūlė laisvus demoįkratinius 
i rinkimus visai Vokietijai.
Edenas neaiškinu, kokiu 

i VoA i būdu tai paverstų: Vokieti- i, Kali . t • i •ją komunistine.
Edenas sakė, kad vienin

telis kelias yra Vakarų Vo
kietijos ginklavimas.

Teheranas. — Irano vai 
džia uždarė pažangų jauni
mo žurnalą “Razh 
va”) ir konfiskavo 
tuvės mašinas.

” (“Ko- 
spaus-

Gelių bukietas davė Titui 
juodą akį...

Belgradas.—Maršalas Ti
to dalyvavo valdžios posė
dyje su juoda lopą ]ant de
šinės akies. Laikraštinin
kams buvo paaiškihtą, kad 
jam į akį pataikė mergaitės 
mestas gėlių bukietas, kai 
jis atvirame automobilyje 
važiavo Sarajevo gatvėmis.

Brooklyno vajininkai ...............................
Elizabeth, N. J., vajininkai ..................
Harrison-Kearney, N. .L, vajininkai .... 
Waterbury, Conn., vajininkai ................
L. Tilwick, Easton, Pa. ............................
Cleveland, Ohio, vajininkai ..................
Newark, N. J., vajininkai ........................
L. Prūseika, Chicago, Ill...........................
Norwood, Mass., vajininkai ..................
So. Boston, Mass., vajininkai ..................

S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 64
J. K. Alvinas, San Francisco, Cal. 64
Paterson, N. J., Vajininkai ......... 64
No. Braddock, Pa. Vajininkai . . 64

96
64
64

LLD Moterį) Klubas, Bingham
ton, N. Y....................   60

Plymouth-Wilkes-Barre, Pa., Va
jininkai ..............................  32

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 28

(Tąsa 2-ram pusi.)

Tyla užviešpatauja, kur tik yra 
minimas Foster Dulleso vardas

Paryžius. — Premjeras 
Mendes - France kalbėjo 
parlamentui apie susitari
mą Londone. Jo kalba bu
vo sutikta šaltai ir manda
giai. Kai jis paminėjo Ede
no vardą, mandagūs ploji
mai pasigirdo. ' 
kai jis paminėjo Kanados 
užsienio reikalų ministro 
Pearsono vardą. Bet kai 
jis paminėjo Dullesą ir su
stojo laukdamas plojimų, 
nei viena ranka nepasijudi
no, — nei vienoje frakci-

joje neatsirado deputatas, 
kuris plotų Amerikos se
kretoriui.

Panašiai buvo ir Bundes
tage, Vakarų Vokietijos 
parlamente. Nors Dulles 

_____ x „ save skaito Vokietijos drau- 
Taip pat, | gu, ten jis, kaip sako ste

bėtojai, tokiu neskaitomas. 
Adenaueris ir priminė Ede
ną, ir dalis deputatų plo
jo. Bet Dulleso vardą pri-’ 
minus Bonnoje, kaip ir Pa
ryžiuje, viešpatavo mirtina 
tyla.

Metropolitano operoje dainuos 
Marian Anderson, pirma negre

Hanoi. — šiandien (penk
tadienį) Vietnamo liaudies 
armija įžengė į Hanoi, se
niausią Vietnamo miestą ir 
šalies sostinę. Nuo šios die
nos Hanoi tampa Vietnamo 
Liaudies Respublikos cen
tru.

Paskutiniai francūzų da-

Owen Lattimore

Washingtonas. — Federa
linė prisaikintųjų taryba 
(grand jury) iš naujo ap
kaltino profesorių Owen 
Lattimore. Apkalti n i m a s 
padarytas ant visai pana
šaus punkto, kurį teismai 
anksčiau jau išmetė.

Anksčiau Lattimore buvo 
kaltintas, kad jis melavo, 
kai liudijo, kad nesilaikė 
komunistinės linijos ir ne
padėjo komunizmui bei ne- 

I buvo komunistų simpatikas.
Teismas vėliau tuos kal

tinimus rado perdaug ben
drais, neapčiuopiamais. Da
bartiniai kaltinimai tokie 
patys, tik išleistas punktas i 
apie buvimą komunistų sim-1 
patikti.

Lattimore dabar sako, 
kad tokie bendri migloti 
kaltinimai galėtų būti daro
mi prieš eks - prezidentą 
Trumaną, prezidentą Ei- 
senhoweri ir bile ką.

liniai pasitraukė vakar. 
Anksti rytą liaudiečių 
avangardai pasiekė prie
miesčius. Jų jau laukė dau
gybė žmonių. Visas mies
tas buvo pasipuošęs vėlia
vomis ir gatvėse radosi gar
bės vartai.

(50 liaudiečių administra
cinių pareigūnų atvyko jau 
praeitą ketvirtadienį, kad 
perimti nuo francūzų įstai
gas, elektros stotis ir kitus 
įrengimus.)

Nauja faze,—sako Ho
Kelios dienos atgal Viet

namo Liaudies Respublikos 
prezidentas Ho . Chi-minh 
išleido pareiškimą. Jis sa
kė, kad baigiasi viena fa
zė, fazė, kuomet valdžia 
veikė karo sąlygomis, 
radosi slaptoje bazėje, o 
prasideda nauja fazė, fazė, 
kurioje liaudiečiai užvaldo 
didmiesčius ir pradeda

2 Amerikos Kongreso nariai 
kaip turistai lanko Maskvą
Maskva. — Čia dabar lan

kosi du Amerikos Kongreso 
nariai, Laurie Battle, de- 

I mokratas iš Alabamos, ir O. | 
Clark Fisher, demokratas 
iš Texas. Jie abu gavo vi
zas kaip turistai ir sakosi 
norį pamatyti kiek tik ga
li iš Tarybų Sąjungos gyve
nimo.

Juos aerodrome sutiko 
Amerioks ambasadoriusl 
Maskvoje Bohlenas ir ketu
ri amerikiečiai laikraštinin
kai. Jie atvyko tuo pačiu 
orlaiviu, kuriuo atvyko 20 
britų darbiečių1 delegacija.

vartoti “meldžiam.”
Tik vienas geresniųjų 

dainininkų, Jankauckas, su 
tuo nesutiko. Dėl to kores
pondentas jam pagrąsino 
pašalinimu “iš prava dy
rinus” vietos.

Praėjo virš 50 metų ir žo
dis “prašom” tebėra pas 
lietuvius daug dažniau var
tojamas, negu žodis “mel
džiam.”

Ollenhaueris Adenaueriui: 
70, ne 50 milijonų tauta
Bonna—Kalbėdamas par- 

lamente kancleris Ač^enaue- 
ris įsikarščiavęs ragino, kad 

I “visi 50 milijonų vokiečių 
vieningai veiktų už savo tė
vynės garbę, remtų ąinkla- 
vima ir siektų suverenu
mo.”

Socialdem o k r a t ų vadas 
Ollenhaueris jam priminė, 
kad “mūsų tauta susideda 
ne iš 50, o iš 70 milijonu.” 

Jis tuomi priminė kancle
riui, kad Vakarų Vokietija 
dar ne visa Vokietija, kad 
dar yra ir Rytinė.

Washingtonas. — Sena
to bankinė komisija Įkelia 
kaltinimą, kad atstovų buto 
narys Prince H. Prelston, 
demokratas iš Georgijos, 
apgaulingai užsidirbęs 
$46,700. Jis tiek užsidirbo, 
sako kaltintojai, visokiomis 
suktybėmis viešoje namų 
statyboje. Kongreso nhrys 
buvo slaptas privatinės] fir
mos dalininkas ir tai firmai 
pristatęs kontraktus.

New Yorkas. — Šią žie
mą pirmu kartu Metropoli
tano operos istorijoje vado
vaujančioje rolėje dainuos 
negrų rasės asmuo: Marian 
Anderson, garsioji kontral
to. Ji dainuos sausio mė
nesį operoje Verdi “Kaukių 
balius,” Ulrikos rolėje. Di
rigentas bus Dimitri Mitro-

Metropolitano opera buvo 
įsteigta 1883 metais ir joje 
iki šiol vyravo rasistinis 
nusistatymas, kad svarbias 
roles gali dainuoti tiktai 
baltieji. Oficialiai Metro-

Turkija nuteisė 131 asmenį 
kaip komunistų darbuotojus

Istanbulas.—Turkijos ka
rinis teismas masiniai nu
teisė 131 asmenį. Visi bu
vo kaltinami komunistinėje 
veikloje. Keli vadai gavo 
dešimt metų kalėjimo, kiti 
po mažiau. Tarp nuteistų 
randasi Dr. Sefik Degmer, 
kairus socialistas, vienas 
armijos kapitonas, eilė žy
mių intelektualų. Nuteistų
jų tarpe yra ir daug mo
terų.

New Delhi. — Amerika 
yra pasiūliusi' Indijai $1,- 
000,000,000 vertės maisto 
iš savo atsargos sandėlių.

ORAS.—šilčiau, apsiniaukę.

politanas to nepripažino, 
nebuvo sakyta, kad negrai 
nepriimami. Vietoje to bu
vo aiškinama, kad “neatsi
randa tinkamų.”

Nurodoma, kad apart Ma
rian Anderson, Amerikoje 
yra nemenkas skaičius ne
grų dainininkų, kurie tiktų 
Metropolitanui, bet jie ne
priimami. Ypatingai daug 
kartų negrų ir pažangiojo
je spaudoje buvo iškelta, 
kad Paul Robesonas turėtų 
rastis Metropolitano pirma
eilių* dainininkų eilėse.

2 metai, o dali kalėjime
Londonas.—Daktarai pa

sakė tūlam Fred Sugbok, 
kad jam lieka tik dvieii me
tai gyventi. Dieną vėliau jis 
buvo nuteistas trims mėne
siams kalėjimo už _ greitą 
auto vairavimą. Vairavimo 
teisė nuo jo buvo atimta 5 
metams.

I tvarkyti šalį kiek normališ- 
kesnėse sąlygose.

Hanoi miestas šventadie
niškai pasipuošęs, bet gyve
nimas eina normaliu keliu. 

; Amerikos ir Britanijos kon- 
l sulatai liko atdari. Liko ir 
• apie 60 francūzų prekybos 
ištaigu, kuriu savininkai 
pasiryžę gyventi po liaudies 
valdžia.

(AP žinių agentūra sako, 
kad šiaurini Vietnamą ap
leido žymiai mažiau žmo
nių, negu buvo tikėtasi. 
Nors amerikiečiai davė vel
tui transportaciją ir buvo 
varoma labai smarki propa
ganda, ypatingai tarn kata
liku vietnamiečių, tik 300,- 
000 apleidę, nors tikėtasi 
milijono. Katalikai Šiaurė
je sudaro pusę gyventojų.

Čiangas sako, jis nugalėtu 
ir Sovietus, ne tik Kiniją

Taipeh. — čiang Kai-še- 
kas sako, kad jeigu reikėtų, 
lis nugalėtų ne tik didžiulę 
Kiniją, bet ir Tarybų Są
jungą. Jei Sovietai ateitų 
Kinijai į pagalbą, kuomet 
jo jėgos įsiverš, iš Formozos 
į sausžemį, jis sutriuškintų 
Sovietus. Jis nesakė, kur 
sustotų ir kaip toli Sovie
tus “nublokštų.”

Kaip yra žinoma, Kinija 
ir Tarybų Sąjunga turi 
draugiškumo ir karinės pa
galbos sutartį.

Ispanų naciškas generolas 
didis svečias Washingtone

Washingtonas. — čia da
bar vieši generolas Augus
tin Manoz Grandes. Jis čia 
trakt u o j a m a s kaip labai 
svarbus svečias ir jis vieši 
pas armijos sekretorių Ste
ve n sa.4-

Karo metu generolas Ma
noz Grandes vadovavo taip 
vadinamai “Mėlynai divizi
jai,” ispaniškų nacių jun
giniui, kuris nuvyko kovoti 
šalia vokiečių prieš Tarybų 
Sąjungą. Didelė dalis ge
nerolo Grandes’o divizijos 
krito prie Leningrado.

12 nuteisti sušaudymui
Teheranas. — Irano ka

rinis teismas nuteisė 10 ka
rininku ir 2 civilius mirti
mi. Jie buvo kaltinti šnipi
nėjime Tarybų Sąjungos 
naudai.

Jungtinės Tautos. — Prie 
Amerikos delegacijos arti 
stovintieji asmenys sklei
džia nuomonę, kad Krišna 
Menon savo kalbą už Vo
kietijos vienybę taikė, jog 
supultų su Molotovo kalba 
Berlyne ant tos pačios te-, 
mos.

Pats Menonas paneigia tą 
gandą. Jis sakosi visai ne
žinojęs, kad Molotovas tą 
diena kalbės. c

Istanbulas. — Rytų Tur
kijoje, Palu srityje, buvo 
jaustas lengvas žemės dre
bėjimas.

Newark, N. J. — Du as
menys liudijo teisme, kad 
policininkai žiauriai sumu
šė negrų unijistų vadą Tay
lor be jokio pateisinimo. 
Policija sakosi, kad Taylo- 
ris priešinosi, kai buvo ban
dyta jį suimti už triukšma- 
vimą. Liudininkai teigia, 
kad jis pasidavė ramiai ir 
paskui be jokio priekabio 
buvo dviejų policininkų 
žiauriai sumuštas policijos 
stotyje.

Dusseldorf as (Vak. Vo
kietija). — Policija suėmė 
20 jaunuolių, kurie priklau
sė prie uždrausto Laisvo 
Vokiško Jaunimo. Policija 
sako, kad ta organizacija 
prilygsta Komunistinio Jau
nimo Sąjungai.

Dulles dabar esąs įsitiki
nęs, kad su laiku bus gali
ma pilnai įtraukti Jugosla
viją į Atlanto paktą, kuria
me ji jau stovi su viena 
koja.
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SUVIENYTI AR GINKLUOTI?
VOKIETIJOS KLAUSIMAS dar vis tebėra vyriau

sias klausimas, kai kalbama apie taiką ar karą Europoje.
Klydo tie, kurie manė, kad de’vynių valstybių kon

ferencijos Londone vienbalsus nutarimas Vakarų Vokie
tiją ginkluoti Vokietijos dalyką išsprendė. Ne! Lon
dono konferencija tik labiau paakstino taiką mylinčiuo
sius žmones daugiau ir garsiau reikalauti, kad ji, Va
karų Vokietija, nebūtų ginkluota.

Iš tikrųjų, šiandien yra dvi griežtos dėl Vokietijos 
nuomonės, du siūlymai:

1. “Vakarai,” — vyriausiai Jungtinės Valstijos, —
nori pripažinti Vakarų Vokieti jai pilną nepriklausomybę 
ir ją ginkluoti, įtraukiant į NATO. Ginklavimas, Londo
no konferencija sako, turėtų būti apribotas, Vakarų Vo
kietija neturėtų gamintis atominių ir hydrogeninių 
“ginklų,” ios armijos didumą nusakytų kiti kraštai, ii1 tt. 
Tai, žinoma, tik formalumas: jei Vakarų Vokietijai bū
tų leiseta turėti tvirtą armiją, gamintis ginklus, o toji 
armija būtų nacių vadovybėje, tai jokia kontrolė jos
nesulaikytu nuo panašaus ginklavimosi, kokį atliko Hit-1 
lerio vadovaujama Vokietija. ,

2. Kitos valstybėj, — vyriausiai Tarybų Sąjunga ir I 
Kinija, — nori, kad Vokietija būtų apvienyta, kad Va- 1 
karų ir Rytų Vokietijos būtų sujungtos į vieną demo- • 
kratinę valstybę su griežtu neutralumu, kad ji neįeitų į ■ 
jokį valstybių bloką, 4 jokias sutartis su vienomis vals- | 
tybėmis prieš kitas valstybes.

3. Patys vokiečiai, tiek Rytų Vokietijoje, tiek 
karų, nori pirmiausiai matyti savo tautą apvienyta. 
keturi buvusieji Vokietijos kancleriai pasisako už
vienijimą Vokietijos. Vokietijos social-demokratų par
tija taipgi stoja ne už Vakarų Vokietijos ginklavimą, bet 
už tarimąsi su Tarybų Sąjunga, už Keturių Didžiųjų 
konferenciją, kurioje būtu dar kartą visas Vokietijos i 
anvienijimo klausimas visapusiškai apsvarstytas.

Tokios daug maž yra vyraujančios nuomonės 
Vokietijos.

Visi pripažįsta, kad, jei Vakarų Vokietija bus 
ginkluota, kai jos armija bus pavesta vadovauti 
ciams, tai karo pavojus visuomet gręs.

Net
ap-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
I-MAJAM INTERNACIO

NALUI SUKAKtį) 
90 METŲ

Š. m. rugsėjo 28 d. suka
ko lygiai 90 metų, kai bu
vo įkurtas Pirmasis Inter
nacionalas, kuris oficialiai 
vadinosi Tarptautiniu Dar
bininkų Susivienijimu. Pir
mojo Internacionalo kūrė
jai buvo Karolis Maiįksas

K. Navickas, rašydamas 
apie tai Lietuvos spaudoje, 
žymi:

i “I-jo Internacionalo įkū- 
' rimas buvo paruoštas eilės 
: metų darbininkų klasės' re
voliucinio judėjimo vysty
mosi bei K. Markso iri F. 
Engelso teorinės ir prakti
nės veiklos eigoje, prade
dant nuo 1847 metų.

“Šis laikotarpis pasižymi 
tuo, kad svarbiausiose pa
saulio šalyse įsigalėjo kapi
talizmas. 1848 m. buržua
zinėje demokratinėje reVo- 
liucijoje prancūzų, vokiečių, 
italų proletariatas patyrė 
pralaimėjimą. Veik u s i o s 

! pirmosios proletarinės or
ganizacijos buvo sudaužy
tos. 1852 m. nustojo gy
vavusi ir “Komunistų są
junga,” kurią 1847 m. bu-

dėl

ap-
na-

PRAĖJUSI TREČIADIENI dviejų didžiųjų vals- i 
tybių vyrai skirtingose vietose sakė kalbas, kurios vie- į 
na kitai turi daug panašumo.

Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras, Molo
tovas, sakė kalbą Rytiniame Berlyne. Jis kalbėjo mi
tinge, sušauktame penkerių metų Vokietijos Demokra
tinės Respublikos sukakčiai paminėti.

Molotovas dar kartą reikalavo, kad būtų greitu lai
ku sušaukta Keturių Didžiųjų valstybių, — Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Tarybų Sąjungos ir Francūzijos, — 
užsienio reikalų ministrų konferencija Vokietijos daly
kui svarstyti.

Tą pačią dieną Jungtinėse Tautose, New Yorke, 
Indijos atstovas Krišna Menon kalbėjo tuo pačiu klau
simu. Menon teisingai nurodė, jog abudu pasauliniai 
karai kilo Europoje, kilo su Vokietija, o vėliau persime
tė i kitas pasaulio dalis. Dėl to, jei Vakarų Vokietija bus 
ginkluojama, kaip trokšta Jungtinės Valstijos, tai kas 
gali užtikrinti, kad po metų kitų nebus to paties!

Indijos delegatas, reikšdamas savo vyriausybės nu
sistatymą, dėl to stoja ųž ištraukimą visų svetimų ka
riuomenės dalinių iš Vokietijos, už Vokietijos apvieniji- 
mą, už tai, kad abiejų Vokietijų vokiečiai tartųsi.

Taigi matome, kad ir Indijos nusistatymas supuola 
su Tarybų Sąjungos, Kinijos ir kitų liaudiškų demokra
tijų nusistatymu. Jis supuola su daugumos vokiečių 
tautos nusistatymu. Jis supuola su viso pasaulio taikos 
salininkų nusistatymu.

Engelsas. Įsiviešpatavo re
akcija.

“Analizuodami 1848 m. 
revoliucijos pralaim ė j i m o 
priežastis, K. Marksas ir F. 
Engelsas konstatavo, kad 
viena šių priežasčių buvo 
darbininkų orga n i z a c i j ų 
silpnumas. Ir jie priėjo iš
vadą, kad tarptautinei re
akcijai turi būti priešpastaj 
tytas tarptautinis revoliuci^

Į nių jėgų Susivienijimas. 
Prie šito ragino ir ‘KomiP 
nistų partijos manifeste’ 
iškeltas lozungas ‘Visų ša
lių proletarai, vienykitės!’”

Toliau:
“1863 metai pasižymėjo 

naujais stambiais įvykiais. 
JAV buvo paskelbta, jog 
suteikiama laisvė negrams, 
o Lenkijoje prasidėjo vals
tiečiu sukilimas. Visi šie 
įvykiai suaktyvino ir An
glijos'darbininkų veiklą. 
Protestų demonstracijos ir 
mitingai tapo kasdieniu 
reiškiniu. Viename tokių 
mitingų buvo priimtas nu
tarimas kreiptis į prancūzų 
darbininkus dėl susivieniji
mo bendrai kovai už geres
nį ekonominį gyvenimą, už 
darbo užmokesčio pakėlimą, 
už politines laisves.

“Prancūzijos darbininkai 
paruošė atsakymą ir jį per
duoti pasiuntė į Londoną 
savo delegaciją. Prancūzų 
svečiams priimti 1864 me
tų rugsėjo 28 d. Saint Mar-

d. įėjo į istoriją kaip Lojo 
Internacionalo įkūrimo da
ta.”

Pirmojo Internacionalo 
kongresuose, kurių iš viso 
įvyko penki, Marksas ir 
Engelsas dėjo pastangų 
tarptautinei organizacijai 
sutvirtinti principiniai-ide- 
ologiniai. Daug energijos 
teko išeikvoti kovoje prieš 
įvairius oportunistus, ba- 
kunistinius, turėjusius ne
maža įtakos tūlu kraštu 4 c- v
darbininkuose. Jie ir buvo 
nugalėti.

Pagaliau prasidėjo Pary
žiaus darbininkų sukilimas, 
žinomas kaip Pa r y ž i a u s 
Komuna. K. Navicaks rašo:

“Visa įvykių eiga Pary
žiuje, pradedant nuo 1870 
metų rudens iki paskutinių 
didvyriškos Komunos kau
tynių 1871 metų gegužės 
mėn., visiškai patvirtino 
teisingumą K. Markso pro
graminių ir taktinių teigi
nių, kuriuos propagavo I- 
asis Internacionalas. Tai, 
visų pirma, lietė proletaria
to diktatūros lozungą, ku
rį pirmą kartą ėmė įgyven
dinti Paryžiaus darbinin
kai. Tai lietė masinės pro
letariato politinės kovos bū
tinumą. Pagaliau tai lietė 
revoliucinės darbininkų kla
sės politinės partijos sukū
limo uždavinius. Tokios 
partijos nebuvimas buvo 
viena svarbiausių Pary
žiaus Komunos pralaimėji
mo priežasčių.”

Po Paryžiaus Komunos 
žlugimo, užviešpatavo žiau
ri reakcija. Pirmojo Inter
nacionalo šalininkai visur 
buvo žiauriai persekiojami, 
puolami. Paskutinis I-mo- 
jo Internacionalo Kongre
sas įvyko 1872 metų rugsė
jo 2-7 dd. Hagoje.

1889 metais Paryžiuje įsi
kūrė Antrasis (socialisti
nis) ' Internacionalas, kuris 
žlugo pirmojo pasaulinio 
karo metu. O 1919 metais 
Maskvoje įsikūrė IILčiasis 

I (komunistinis) Internacio- 
' nalas.

1943 metais III-jo Inter
nacionalo Veik. Komiteto 
prezidiumas nutarė organi
zaciją likviduoti, nes, anot 
K. Navicko, “komunistų 
partijos pasirodė visiškai 
pajėgios spręsti savo užda
vinius ir be savo tarptauti
nio centro.”

Laiškas Redakcijai
Gerbiamieji:

Man teko matyti, girdėti 
daug kur (ir Laisvėje išsi
reiškimą), kad paskiausias 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas atliko tik vieną gerą 
tarimą, būtent, pagerino 
Social Security (senatvėje 
apdraudą). Man atrodo, 
kad ir tą ne visiems pa
gerino; daug kam ir 
pablogino.

Pagal “pagerintą” 
mą, paskutinių dvejų 
mūsų uždarbio dydis 
skaitomas gavimui senat
vės pašalpos. Pirmiau re- 
korduodavo abelną įmokėji- 
mą. Kitaip sakant, nors tu 
mokėjai per visą laiką nuo 
įsteigimo to akto, bet ro
kuos tik už 64 ir 65-tuosius 
amžiaus metus uždirbtus 
pinigus. Bet sulaukęs jau 

‘ 63 metų darbininkas būna

KALBANT APIE 
GINKLAVIMĄSI

Kanadiškis Liaudies 
sas rašo:

I “Globe and Mail reporte
ris Dave McIntosh rapor
tuoja iš Ottawos: “Senes
nieji Kanados apsigynimo 
oficialai

Bal-

Lenino ordinas Suomijos prezidentui
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė nutarė įteikti Šuo- 

tai jos prezidentui Juho Kušti Pasikivi’ui Lenio ordiną,— 
aukščiausią Tarybų Sąjungos garbės ženklą. Tai pada
ryta minint dešimt metų sukaktį nuo to laiko, kai buvo 
pasirašyta mūšitf paliaubų sutartis.

J. K. Pasikivi visuomet stojo už tai, kad tarp Tarybų 
Sąjungos ir Suomijos būtų geri kaimyniški santykiai. 

’ Atsimename, kai 1939 metais iškilo tarp tų dviejų šalių 
karas, kai Suomijos ano meto valdovai vos nepražudė 
savo šalies, tai buvo Pasikivi, kuris vyko Maskvon ieš
koti taikos. Vėliau, kai antru kartu Suomija įsivėlė 
į karą, stodama Hitlerio jiusėn, kai hitlerininkai ją be
veik visą okupavo, Pasikivi ir vėl darbavosi už juogrei- 
čiausią mūšių pertrauką su Tarybų Sąjunga.

Būdamas šalies prezidentu, Pasikivi taipgi daboja, 
kad santykiai tarp jo mažytės šalies ir didžiulės Tarybų 
Sąjungos būtų draugiški, būtų korektiški. Dėl to jam 
ir buvo suteiktas Lenino ordinas.

šiandien pasakė 
tin’s Hall,, pačioje didžiau- [ stačiai, kad Vakarai pralai

mi prieš Rusus ginklų vys
tymo srityje.

“Jie sakė, kad jie susi
rūpinę greičiu, su kuriuo 
rusai vysto naujus ir dar 
mirtingesnius nuk 1 i n i u s 
ginklus ir džetinius orlai
vius.

šioje Londono salėje, buvo 
suruoštas masinis susirin
kimas - mitingas, kuriame 
asmeniškai dalyvavo K. 
Marksas, gyvenęs emigra
cijoje Anglijoje. Salėje sū-

■■ TiTTnii
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prancūzų, irlandų, italų ir 
kitų tautybių darbininkų 
atstovai. Šiame susirinki
me, K. Marksui vadovau
jant, ir buvo priimtas isto
rinis nutarimas apie Tarp
tautinės Darbininkų Drau
gijos įsteigimą, išrinktas 
draugijos deklaracijai ir 
įstatams paruošti laikinas 
komitetas, kuris vėliau bu
vo pavadintas Generaline 
taryba ir j kurį«-įėjo Vokie
tijos, Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos bei kitų šalių dar
bininkų atstovai, jų tarpe 
K. Marksas (nuo Vokieti
jos).

“Taip 1864 m. rugsėjo 28

“Girdi, rusai pasirin
kę tokius ginklus, ku
rie 
‘Tas 
lėtų nuspręsti, kok 
ras 
kadh.’

“Taigi, bandymas pralenk
ti rjisus iki šiol nieko ne
davė. Priešingai, rusai ima 
viršų, ypač tokiuose gin
kluose, kurie Vakaruose 
buvd skaitomi Vakarų Bga- 
nymii.”

Kaų Tarybų Sąjunga gin- 
kluojįasi, kad ji savo gyny
bos l priemones tobulina, 
niekais negali užginčyti. Jei

būtu sėkmingiausi, 
reiškia, kad jie ga-

turėtų būti, ir kur ir

mažiau sveikatingas ir ne- 
gali beuzdirbti aukščiausios 
sumos $4,200. Kartais, dar
bams mažėjant, ar ziagal 
darbdavių išrokavimU se
niams mažiau duodama iš
dirbti. Tuomet daugumos 
senelių pašalpa bus suma
žinta: jie bus nuskriausti 
šio “pagerinto” akto.

Bet pasiturintieji — vers
lininkai, profesionalai ir 
patys kongresmanai, tu
rinti 63 metus, nei cento 
pirmiau neįmokėję, dabar 
sumokės per porą metų už 
$4,200 įplaukų ir gaus, kol 
gyvens, aukščiausią pašal
pą po $108.

Matyt, kad paskiausiame 
kongrese nebuvo nei vieno 
darbininkų atstovo, kuris 
būtų užtaręs darbininkus. 
Jie mato tik save ir tokius, 
kaip jie, tad jiems ir pa
gerino ...

R. Stal’o/iius

ji to nedarytų, būtų sunai
kinta. O ginklavimasis rei
kalingas milžiniškų išlaidų, 
daug darbo, daug turto. Jei 
ne užpuolimo pavojus, aiš
ku, Tarybų Sąjungos tau
tos įvesdintų tuos pinigus, 
tą darbą žmonių gyvenimo 
lygiui kelti aukštyn.

Liaudies Balsas toliau 
primena:

“Spaudoje dažnai matosi 
išsireiškimų, kad greitu lai
ku visa dabartinė aviacija 
bus nusenęs dalykas. Karo 
laivai, orlaivianešiai nustos 
savo reikšmės. Vienu žo
džiu, žmonių triūsas ir iš- Z 4-
laidos bus veltui.

“Amerikiečiai giriasi, kad 
jie gali numesti ant tary
binių miestų 1,000 atominių 
bombų. Bet ar reikėtų 1,- 
000 bombų sunaikinimui 
kelių Amerikos miestų, kur 
gyvena pusė Jungtinių Vals
tijų gyventojų? 
skaičius darosi visai 
reikšmingas. Galima 
griauti New Yorką su 
liomis bombomis. O 
perkėlimas ir numetimas 
ant miestų darosi vis leng
vesnis. Net nereiks pra
žudyti tūkstančių kariuo
menės.

“Ginklavimasis gali ves
ti tiktai prie saužudybės. 
K a n a d o s Taikos Kon
gresas teisingai sako, kuo
met jis ragina kanadie
čius darbuotis už taiką. 
Tai vienintelis išganymas 
žmonijai. Tai lengviausias 
kelias prie laimės.”

Tai tiesa!
Reikėtų, be to, kreipti »nimų ir aukų ir liepė uždėti ant vajaus lentelės, nes tai 

d i d j u 11 o d e s i s ./\s** ne viskas, prisius dar daugiau.
kio pateiktus siūlymus (nu-p Į vajų naujai įstojo sekami su atnaujinimais ir au- 
siginklavimo klausimu) šie- komis: J. K. Alvinas, San Francisco, Calif.; Pate&įnie- 
metinėje jungtinių Tautų tis, ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass. ' *
asamblėjoje.

A. Višinskis siūlė, kad 
būtų sudaryta tarptautinė j 
sutartis nusiginklavimo 
klausimu; turėtų būti su
mažintas ginklavimasis ir 
turėtų būti uždrausta nau
doti atominiai, hydrogeni- 
niai ir kitokie masiniam 
žmonių žudymui “ginklai.” 

Jei tai būtų padaryta, 
žmonija lengviau atsidustų 
ir jaustųsi saugi.

Gi lenktyniavimas ginkla- 
vimesi pasaulį veda ne 
prie taikos, o prie karo.

Bombų 
ne
su- 
ke- 
ju

AMŽINĄ ATILSĮ!
Naujienos parašė lyg 

nekrologą dipuku atstovui 
Vakarų Vokietijoje.

Kaip žinia, Vilkas buvo 
savo atstovu Bomioje . pa
skyręs Dr. Karvelį. Kai tai 
sužinojo “diplomatijos še
fas” (Lozoraitis), jis gar
siai suriko Vliko atstovui: 
ajukš!. Na, ir jam buvo 
“ajukš,” nes Bonnos vy
riausybė Karvelio nepripa
žino.

Dėl

ir

labai

tari- 
metų 

bus

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Įš Harrison-Kearny, N. J., Senas Jonas buvo atvy

kęs įraštinę ir padavė atnaujinimų ir aukų. Jis sakosi, 
kad su savo pagelbininku šiais metais pasiryžę gerai 
pasidarbuoti vajuje. Ačiū jiems ir lauksime jų gerų re
zultatu.,

Iš Waterbury, Conn., irgi gavome atnaujinimų ir 
aukų. To miesto vajininkė visuomet puikiai pasirodo 
šiame darbe, ir tikimės, kad gal ir šiemet pasidarbuos 
kiek galėdama.

L. Tilwick, Easton, Pa., ir vėl šią savaitę prisiuntė 
atnaujinimų ir aukų; jis puikiai darbuojasi. Kiti easto- 
niečiai turėtų jam ateiti į pagalbą.

Newarkas taipgi gražiai įžengė į vajų su atnaujini
mais jr aukomis.

Geo. Urbonas, No. Braddock, Pa., prisiuntė atnauji-

i

to Naujienos labai 
ir sako:
‘diplomatijos šefas’ i 
sauvališkai (ir vi-

“Jei 
nebūtu 
sai neteisėtai!) įsikišęs, tai 
vakarinėje Vokietijoje 
šiandien jau būtų Lietuvos 
atstovybė ‘de facto,’ kuri 
neilgai trukus galėtų virsti 
pilnateise pasiuntinybe.

“Dabar šis reikalas pa
siliks neišspręstas.”

Taigi visam šiam bizniui 
Vliko didvyriai turėtų su
kalbėti amžiną atilsį ir pa
miršti, Nerimtai, tiesiog' 
kvailai šis biznis buvo pra
dėtas, panašiai jis buvo ir 
baigtas.

Jeigu Vakarų Vokietijos 
vyriausybė pripažintų Vli
ko ar “šefo” ambasadorių, 
tai ji nupultų žemiau šitų 
dipukiškų įstaigų.

ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass.
Aukų šį syki gauta sekamai:

Petras Kreshaunas, New Kensington, Pa
M. Yanavičienė, Washington, Pa., $5.
Po $2.00: Petras ir Agota Norkus, San Francisco, 

Calif.; Ona Maroziene, Waterbury, Conn.; Juozas Ste
ponaitis, Brooklyn, N. Y.; K. J. Abakan, Easton, Pa.; 
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn.; S. Benkus, Haverhill, 
Mass.; C. Stašinskas, New Kensington, Pa.; Antanas 
Janušonis, Newark, N. J.; B. Kersevičius, Passaic, N. J.; 
A. Mačiuta, Brooklyn, N. Y.; J. Marcinkevičius, Harri
son, N. J.; A. Kušlis, Arlington, N. J.; M. Kessel, Kear
ny, N. J.; P. Marsan, Harrison, N. J.; F. Jasmontas, 
Harrison, N. J.; Wladas Lėlius, Murrysville, Pa.; Geo. 
Urban, N. Braddock, Pa.; Anna Sedar, Bakersfield, 
Calif,; G. Chesna, Waterbury, Conn.

Po $1.00: Wladas Klimavičius, No. Braddock, Pa.; 
J. Barčas, Toronto, Ont., Canada, ir P. Sharkey, Spring
field, Ill.

šie miestai aukomis stovi sekamai:
Worcester, Mass..................
Detroit, Mich. ... •.............
Harrison—Kearny, N. J. . 
Brooklyn—Richmond Hill, 1 
Cleveland, Ohio ................
Paterson, N. J...................
Brockton, Mass..................
Elizabeth, N. J ... •...........
Norwood, Mass..................
(Newark, N. J. .. •.............
Easton, Pa..........................
New Haven, Conn. ...... 
Philadelphia, Pa. .. ............
Chicago, Ill. ............. .
Pittston, Pa.........................

No. Braddock, Pa. .. 
Waterbury, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa.
St. Petersburg, Fla. 
Bridgewater, Mass. 
Plymouth, Pa. ..... 
Haverhill, Mass. ... 
So. Boston, Mass. .. 
Great Neck, N. Y. .. 
Lawrence, Mass. ... 
Bridgeport, Conn. . 
San Francisco, Calif

$7.

$207.00 • 
200.00

. 84.00
.. 67.00

62.00
. 24.00
. lo$0
. 14.00
. 13.00

,. 13.00
.. 11.00
.. 10.00
... 7.00
.. 6.00

... 5.00
.. 5.00
... 5.00
... 4.00
.. 4.00
.. 4.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00
,.. 2.00
.. 2.00
.. 2.00

Tai tiek gavome šį sykį. Tikimės, kad sekančia * sa
vaitę gausime daugiau laiškų ir gerų naujienų.

Širdingai dėkojame va j in inkams už pasidarbavimą, 
ir didelis ačiū atskiriems asmenims, kurie parėmė dien
raštį finansiniai.

Laisvės zkdiuinistrąciją



LlT€RRTŪRR” 
IR flkflRS

Filmu gamyba Kinijos 
Liaudies Respublikoje

Kinijos liaudies atstovų kongrese de
putatas Sen Jan-bin kalbėjo apie filmų 
gamybą toje šalyje ir bendrai apie meni
nę veiklą.

Tarp.kitko jis sakė:
Šiuo metu Kinijos Liaudies Respubli

koje vra keturios kino studijos, kurios 
iki 1953 metų pabaigos išleido 252 kino- 
filmus, jų tarpe 49 meninius filmus ir, 
be to. dubliavo į kinų kalbą 320 tarybi
nį filmu ir liaudies demokratijos šalių 
filmu. įsikūrus respublikai, šalyje buvo 
pastatyt i 187 kino teatrai. Kinijoje yra 
14& tęatrai, daugiau kaip 1,600 profesi
niu teatrinių trupių, pasirodančių tiek 
mieste, tiek ir kaime. Meno saviveiklos 
kolektvvuose dalyvauja daugiau kaip 10 
tūkstančiu darbininku bei tarnautoju ir 
daugiau kaip 100 tūkstančių valstiečių. 
Po to Šen Jan-binas sustojo ties pagrin
diniais Kinijos meno darbuotojų meni
nio meistriškumo kėlimo uždaviniais.

Apie LMS suvažiavimą
Sekamą savaitę Chicagoje įvyks lietu

vių meno festivalis, apie kurį pas mus 
jau buvo nemaža rašyta.

Ten pat, savaitės gale, įvyks ir Lietu
vių Meno Sąjungos suvažiavimas, kuria
me dalyvaus mūsų chorų, mūsų dainos 
grupių, dainos ir dramos mėgėjų atsto
vai.

Ką suvažiavimas duos? Ką jis turėti] 
duoti? Tai klausimai, svarbūs visiems 
meno mėgėjams, visai mūsų pažangiajai 
visuomenei.

<rrieŠ dvejus metus LMS suvažiavi
mas, įvykęs Worcestery, svarstė, kaip 
pagyvinti mūsų menininkų grupes, kaip 
praplėsti visą meninę — ypatingai dai
nos ir dramos veiklą. Rodosi, ten buvo 
nustatyta gairės, pagal kurias LMS Cen
tras turėtų veikti. Renkamieji į Centrą 
asmenys pažadėjo daug veikti, vykdant 
suvažiavimo nutarimus.

Deia, reikia pripažinti, kad Centras 
veikė mažai, kad mūsų meniniai-kultūri- 
nė veikla tebebuvo per šiuos dvejus me
tus apmirusi, neveikli. Jokių nuolati
niu direktyvų, jokių patarimų kolonijų 
veikėjai iš Centro negavo.

Tose kolonijose, kur liaudies chorų ne
buvo prieš dvejus metus, nėra jų ir šian
dien. Na, o gyvuojantieji chorai yra 
gan silpni, išskiriant vieną ar du.

Nepalaikomi jokie dramos mėgėjų ra
teliai net ir didžiulėse lietuvių kolonijo
se, kur jie galėtų gyvuoti ir veikti, pa
statant per sezoną nors po porą veikalų. 
Tokiose didžiulėse kolonijose, kaip De
troitas, kaip Clevelandas, kaip Bostonas, 
nėra jokios meninės veiklos. Clevelande, 
rodosi, palaikomas scenos mėgėjų rate- 
lis-grupele, bet jis nieko neveikė. Dau- 
F%u gyvumo ir judrumo parodvta tik 
Chicagoje ir Brooklyne; na, ir Worces- 
terio Aido Choras buvo gyvas ir davė ei- . 
lę koncertų.

Mūsų žmonės mėgsta dainas, mėgsta 
teatrą. Esu tikras, kad tokiame Detro
ite, tokiame Clevelande būtų galima be 
didelių pastangų atgaivinti, jei ne cho
rus, tai nors teatrininkų-vaidintojų gru
pes, kurios galėtų imtis darbo. Bet rei
kėtų, kad kas nors tų kolonijų veikėjams 
duotų patarimu, kad kas nors jiems pa
dėtų. O tuo “kas nors” turėtų būti L. 
M.S. Centras.

Daugiau būtų galima nuveikti ir pa
čioje Chicagoje, ir Brooklyne. Connecti
cut valstiją taipgi tenka pašonėn pabak
snoti, kad imtųsi darbo.

LMS Centras suklupo ir su teatrinių 
veikalų kontestu. Kontestą paskelbė ir 
jis buvo pravestas taip, kad numirė ir 
•nebuvo viešai net pasakyta “amen.” 
' žodžiu, bloga.
1 Pasitikėkime, jog šis suvažiavimas da
lykų padėtį pataisys, surasdamas būdus 
ir priemones, kaip paskaidrinti mūsų 
pilką visuomeninį gyvenimą kuo nors 
gražesniu ir kilnesniu.

N.

Kultūrinės žinios iš 
Lietuvos

INDŲ KINO FILMU FESTIVALIS 
VILNIUJE

VILNIUS.— Rugsėjo 23 d., Vilniuje 
prasidėjo indų kino filmų festivalis, 
skirtas Tarybų Sąjungos ir Indijos tau
tų draugystei ir kultūriniams ryšiams 
tarp ju sustiprinti. “Pergalės” ir “Mas
kvos” kino teatruose festivalio dienomis 
demonstruojami nauji indų meniniai fil
mai “Du bigchai žemės”, “Uraganas” ir 
“Valkata”. '

Filmą “Du bigchai žemės” pastatė ki
no studija ‘Bimal Roj” 1953 metais. Ja
me pasakojama apie vieno valstiečio iš 
Bengalijos likimą. Filmą režisavo B. Ro
jus. Scenarijų sukūrė Cm. Mukerdži.

Įvykusiame septintame Tarptautinia
me kino filmų festivalyje Kanų mieste 
(Prancūzija) filmui “Du bigchai žemės” 
buvo paskirta tarptautinė premija, o šie
met įvykusiame Karlovy Vary mieste 
(Čekoslovakija) aštuntame Tarptauti
niame kino filmų festivalyje šis filmas 
buvo pažymėtas tarptautine kovos už so
cialinį progresą premija.

Dar apie Aleksą Jasųtį-Julmį ~ nepamirštamas jo eilėraštis
Laisvės num. 187, Literatūros ir Meno 

skyriuje, tilpo suglaustas straipsnis, pa
rašytas K. Korsako apie kalbamą rašyto
ją, poetą ir kovotoją, žuvusį Ispanijoje 
nuo fašistų šūvio.

Tame rašinėlyje suminėta, kad “A. Ja- 
sučio vardas plačiai nuskambėjo poezijos 
kūriniu ‘Tėviškei, mylimai ir motinai’, 
parašytu Ispanijoje ir išspausdintu po 
rašytojo mirties Julmio slapyvardžiu”.

Šis kūrinėlis tilpo ir amerikiečių spau
doje tuoj po autoriaus žuvimo. Giliai 
įvertindamas, pasilikau jį savo archyve, 
daugelį kartų skaičiau, o dabar, progai 
pasitaikius, noriu jį pateikti Laisvės 
skaitytojams.

A. D.

Tėviškei, mylimai 
ir motinai

I
Išėjau į pietus didžiam darbui 
Tėviškėj vagų nebaigęs arti.
Čia šausiu šūvį nebaigtą iššauti, 
Tarsiu žodį, nebaigtą ištarti.
Metus bangavo žinios,
Ant balto popierio juodavo, 
Kad pietuose prieš laisvę gaujos 
Į Pirėnų šlaitus atžygiavo.
Iš ausies į ausį ėjo žinios,
Tyliai, kaip žvaigždės mirguliavo, 
Kad iš laukų ir miestų minios 
Už laisvę grumtis susiūbavo.

II
Apleidžiau, tėviške, kelius tavuosius, 
Palikęs žydinčias pakluones, 
Palikęs moterį, kuriai dainuosiu, 
laisvės nusekiau svajones.
Nei tau, nei jai gal nesakysiu,
Gal nebetarsiu žodžio — myliu, 
Bet jums abiems rytojaus rytą 
Rengiu už tūkstančio čia mylių.
Mat čia už tūkstančio tų mylių 
Šaukiu — salud! —žengiu į koją, 
Kur priešais kryžių apkabinę 
Nauji Europos hunai joja.
Abiem sakiau raštu ir lūpom, 
Kad savo žingsnių kareivis nežino: 
Gal Madride ant bruko suklupsiu, 
Gal kur Aragono kalnyne.
Bet jei kulka vergijos paklystų,
Jei,galvą dar gyvą parneščiau iš karo, 
Savo žodį tikrai išlaikysiu — 
Nereikės man, Simut, sparnų aro.
Daug kartų tą žodį sakiau, 
Iš Aragono dar kartą kartoju: 
Sugrįšiu pravirkus mieliausiai, 
Sugryšiu tėvynei vaitojant..

Filmą “Uraganas” ir scenerijų jam 
sukūre režisierius Č. Anandas “Nav-Ke- 
tan” kino studijoje 1952 metais. Filmas 
vaizduoja patekusios i palūkininko lete
nas neturtingo indiečio šeimos gyveni
mą.

Kino studijoje “Radž Kapur Films” 
pastatytas kino filmas “Valkata” pasa
koja apie indų berniuko Radži likimą. 
Filmą pastatė režisierius R. Kapuras pa
gal K. Abaso ir V. Satchcs scenarijų.

Indų kino filmų festivalis Vilniuje 
truko iki rugsėjo 29 d. Jo metu vilnie
čiai susipažino su Indijos kino menu.

GRAMAFONŲ PLOKŠTELIŲ 
GAMYBA

Vilniaus miesto Dzeržinskio rajono 
! pramonės kombinate suorganizuotas 
į gramafonų plokštelių cechas.

Jau išleista 11 pirmųjų bandomųjų 
i plokštelių, čia kas mėnesį bus gamina

ma apie 15 tūkstančių plokštelių lietuvių 
ir rusu kalbomis.

Gramofonų plokštelių cechas taip pat 
Į organizuotas Kauno mieste.

NAUJA MEDŽIAGA APIE ĄRCHI- 
| TEKTĄ L. STUOKĄ-GUCEVIČIŲ

VILNIUS.— Tarpininkaujant VOK- 
S’ui, Vilniaus valstybiniam muziejui bu- 
yo grąžinta įžymaus lietuvių architekto 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gyvenimą 
ir kūrybą liečianti medžiaga, jo sukurti 
Architektūriniai projektai.

Šiuos dokumentus muziejui grąžino 
Varšuvos universiteto ir Krokuvos Jo
gailos vardo bibliotekos.

Grąžintos medžiagos tarpe randasi 
Vilniaus Rotušės (dabartinis Dailės mu-

Per kalnus, per juras sugryšiu, 
Kelio niekur nesiklausęs — 
|Kad dar kartą už tėviškę ryžtis, 
Paguosti vienužę brangiausią.

fesiklaust gi man kelio namolei: 
širdis ves ligi kiemo vartelių — 
Tada tu žinoki — ir broliai: 
Vienų nebpaliksių be kelio.
Dovanok, kad palikęs išklydau. 
Neužmiršiu tų rankų šilkinių, 
Kur pakritusį kėlė ir gydė, — 
Jų man trūksta kovoj žūtbūtinėj.

Neužmiršiu nei tavo dainelių, 
Dainuotų bežvangant grandinėm, 
Kįol gyvas atminsiu, Simute, tą kelią 
Kur ėjom vieni ir su miniom.
Tų ėjai, kaip ir aš, surakinta, 
Svetimais ir tėvynės keliais — 
Užtraukei tą dainą užgintą, 
Apie jurą ir laisvę sakai...

i
Vienuže, dabar kaltink tą dainą, 
Kaltink balsą belaisvės moters, 
Kur į vyrišką širdį įeina, 
Ir eis, kol smiltimis užbers.

i ’i
Tą minutę prisiekiau, brangioji, 
Kad žmogiška meilė ir laisvė 
Nebežengs surakinta per klonius, 
Kaip mudu per klonius kadaise.
Kaltink dabar tu tą meilę ir dainą, 
Kam jos šaukė gyventi ar žūti: 
Jos didžiąją mintį pagimdė, 
Nor abidvi jos tokios mažutės.

I
Šiandien už žmogišką meilę didžiausią 
Toji mintis yra didesnė, 
Yra; darbas šiandieną, mieliausia, 
Už meilę, už žmogų aukštesnis.
Tau tėviške, ir tau, miela — 
Gal nebšypsosiuos su jaunyste, 
Nebemyluosiu, kaip tada — 
Nes kelias mano, kuriuo negryžta.
Tavęs, miela, gal neblankysiu, 
Tėvynėj pėdos mūs užžels, 
Bet Čia Pirėnuos — tvirtint drysiu: 
Žmonijai antras rytas kels.
Apleidžiau, tėviške, kelius tavuosius, 
Palikęs žydinčias pakluones, 
Palik 
Resph

ęs moterį, kuriai dainuosiu, 
dblikos išvydau klonius.

III
Dabar, mama, Pirėnų vėjas, 
Labai dažnai kalnynų lietus 
Akis ir veidą man akėja, 
Pečius ir sprandą pliekia.
O aš einu ilgoj rikiuotėj — 
Ginkluotas hunų pasitikti, 
Klausaus komandos apskaičiuotos, 
Kad iš peties ugnimi pliekti.

ziejus)’ rūmų pirmojo ir antrojo projek
tų brėžiniai, nežinomų rūmų projektas, 
Vilniaus Katedros perspektyvinis vaiz
das, iš kurio matyti, kad architektas ši 
pastatą projektavo be vėliau ant jo už
keltų skulptūrų.

Iš dokumentu, liečiančiu architektoV 7 4

gyvenimą ir darbą, yra sutartis, sudary
ta 1785 m. dėl Rotušės rūmų statybos; 
susirašinėjimai su karalium Stanislovu 
Augustu; 1793 metais Vilniaus, univer
siteto rektoriaus išduotas Gucevičiui pa
tentas dėl teisės dėstyti architektūrą 
Vilniaus universitete, ir kt.

Iš gautų brėžinių matyti, kad archi
tektas buvo suprojektavęs Rotušės rū
mus pastatyti daug didesnius. Jie turė
jo būti klasikinio stiliaus, aplink su ko
lonų galerija, o iš pietų pusės—su aukš
tu, kolonos išvaizdos, bokštu. Šiame bok
šte turėjo būti laikrodis, o viršum jo — 
skulptūra. Tik vėliau dėl nežinomų są
lygų arcihtektas šį planą suprastino.

ši vertinga medžiaga padės plačiau 
nušviesti ne tik architekto Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus gyvenimą ir kūry
ba, bet ir visa to meto Lietuvos kultūrini 
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gyvenimą.
Pr. Gudyncts

Chicagos Žinios
Reikės pasiduoti operacijai

juje pasidarbuoti gavimui 
naujų skaitytojų ir senųjų at
naujinimui.

Gaila, kad šiuomi sykiu ne
galėsiu tai padaryti. Mat ki-

ti operacijai. Darys operaciją 
ant vidurių. X-ray rodo, kad 
viduriuose randasi nereikalin
ga plėve ^užaugusi, kuri turės 
būti prašalinta. Bus reikalin
ga kraujo.

Kraujo galima paaukoti į 
Blood Bank, Presbyterian 
Hospital, 1753 W. Congress 
St., Chicago, Ill.

Adam Markūnas

Laisvės štabas linki Adomui 
Markūnui pergyventi operaci
ją ir greitai pasveikti.

Jspūdžiai iš “Vilnies” 
rudeninio pikniko

dvieju atsibuvusių “Vil- 
gegužinių nei is šio, nei 
išdygo trečias piknikas,

MILIJONAS KNYGŲ VAIKAMS
VILNIUS.— Pastaruoju metu išėjo iš 

spaudos visa eilė vaikų literatūros kny
gų. Jaunieji skaitytojai gavo lietuvių 
kalba daug grožinės literatūros.

šiemet Lietuvos Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla išleido vaikams 36 
pavadinimų knygas bendru apie vieno 
milijono egzempliorių tiražu.

Žydrioj padangėje lėktuvai, 
Urvai, kasimai rausvam moly; 
Čia tūkstančiai galvų pražuvo, 
Ir tūkstančiai laisvųjų stojo.
Mirtim kvėpuoja žemė, uolos, 
Mirties ir laisvės aidas aidi, — 
Šioj juostoj lemiamųjų šuolių 
Visų tautų begrojant gaidą.
Tavęs, mama, gal nebslaugysiu, 
Pakluonės pėdos gal užžels, 
Bet čia Pirėnuos — tvirtint drysiu: 
Žmonijai antras rytas kels.
Ir jei tą didį laisvės rytą
Paupy sūnus kur nors paliks — 
Neverk, mama, asloj parkritus, 
Tai jo mintis ir jo dalis.
Nekaltink, mama, sūnaus, 
Nebark kaip kitkart po obels, 
Jei —kai Pirėnuos rytas auš — 
Ant kapo jo žolė sužeis.

F”"

Tu atmeni kaimynų vaika,
Tokį pat pavargusį, parblokštą: 
Mudu ganyklose pirm laiko 
Nemirti lovoj troškom.
Tasai piemuo išėjo vienas 
Toli į miestą ko j ieškoti.
Ir mamai rašė vieną dieną, 
Kad ėmęs alkanas svajoti.
Visur jis buvęs, išbandęs viską, 
Pradėjęs daug, bet nepabaigęs — 
Tad jam pradėję švisti 
Mintis didi ir didis aidas.
Ir ten galų gale išvydęs
Žmonijos didžią mintį —
Su ja per tunelius, per pelkes bridęs, 
Metus net buvęs užrakintas.
Dabar su ja arti Madrido,
Paskui ant Ebro kranto,
Nešioja bombas iš Leridos, 
Kalnuos sausainius kramto.
Mirtim kvėpuoja žemė, uolos,
Mirties ir laisvės aidas aidi, 
Šioj juostoj lemiamųjų šuolių, 
Kur mirtiną nelaisvei nešam žaizdą.
Ir jei tą didį laisvės rytą
Paupy sūnus kur pasiliks — 
Mama, neverk, asloj parkritus: 
Mintis žmonijos — jo dalis.
Ir čia šalis, kur yra motinų, 
Ir jųjų akys apsiblausę — 
Upelius ašarų prisotina, 
Rauda lig išnakčių sūnaus.
Apleidžiu, tėviške, kelius tavuosius, 
Ir mamą, ir žydinčias pakluones, 
Ir mylimą, kuriai dainuosiu — 
Laisvės nusekiau svajones.

Aragonas,
1937. XI. 30.

Po 
nies” 
iš to 
l.vg prisirengimas užbaigti va
sarą, kaip kad dainoje sako: 
“Dar tik pievos tartum našlės 
liekanomis puošės, lyg tai va
saros iškilmingai palydėti ruo
šės.” Atrodo, kad ir “Vilnies” 
piknikai! susirinkę piknikau- 
tojai į Dambrauskų daržą pa
sitaikiusiojo ideališkoje dieno
je dar kartą vilniečių suteikta 
proga pasinaudojo.

Susitiko vieni su kitais dar 
kartą pasigrožėti skaisčios 
saulutes spinduliais byrančiais 

i ant ruduojančių miškų ir ba
ilioj ančių laukų. Ne tik patys 
chicagiečiai netinginiai atsi- 

i lankė gausiai piknikan, bet 
gražus būrelis žmonių atvyko 
ir iš- kitur. Paulauskai, Alek
sandrai, Paurazai ir kiti iš 
Waukegano; St. Straukas iš 

• Indianos. Na, ir viešnios iš Ka- 
' lifornijos, Marijona Demen- 
itienė ir Adelė Zixas, kuri, ro- 
Idos, keturis menesius ten 
išėjo.

v ie

tį viŠį kartą piknike buvo 
grujoės valgiu gamintoju, 
rai kepė silkes, o moterys ke
pė blynus ir kitokį maistą ga
tavojo. Ir iš svečiu teko girdė
ti, kad viskas buvo prirengta 
“perfect.” Prie bufeto apsu
kui, kaip apie kokį vainiką, 
žmonės vaišinosi ir visokiau
sios kalbos ėjo. Povilonio mu
zika šauniai griežė.

Sakalas palikęs vienas tuš
tinti stikliukus, o su kitais gy
vai šoko. Tai sidabrinis jau
nuolis ir visuomet gerai nusi
teikęs. Dainininkės, Stanevi
čienė ir Dočkienė, saldino pik- 
nikautojus saldainėmis. Abu 
Plečkaičiai geri bartenderiai, 
taip pat Urmonas, Grimas ir 
kiti tik sukosi už bufeto. Sil
kių kepėjai Avižienis ir Valai
tis atrodė kaip kokie žuvų 
prieplaukoje pardavėjai. Na, 
smarkiausios gaspadinės :Kir- 
stukienė, Juodaitienė, čer- 
nauskienė, Jakienė, Blaškienė 
ir kitos trūsė skubėdamos. Ne- 
kurios buvo pasipuošusios gar
banuotomis rūtomis ir kitokio
mis žydinčiomis gėlėmis.

Viena bervenietė, H. Kaziū- 
nienė, iš savo darželio atgabe
nus gražiu gėlių įteikė A. Sa- 
Javeičikienei ir kitoms, kuries 
pasipuošė ir džiaugėsi.

“Vilnies” dienraščio parei
gūnai nepadarė klaidos su- 
i engdami šį jaukų ir gražų 
pikniką, į kurį pusėtinai daug 
buvo suvažiavusių ir geroje 
nuotaikoje jie čia užmiršo ne 
tik gamtoje besireiškiantį ru
denėlį, bet ir savo gyvenimo 
artėjantį rudenėli.

Nors vysta žiedai ir lapai, 
po šaltos žiemužės ir vėl at
slinks malonus pavasarėlis. 
Tik nesulauks žmonės savo 
gyvenimo pavasarėlio, kurie 
jau eina su rudenėliu, nors 
labiausiai jų siela trokštų.

R. š.

Paryžius.-Japonijos prem
jeras Jošida tarėsi su Fran- 
cūzijos prezidentu Coty.

3 pusi.—Laisve (Liberty) - šeštadien., spalio (Oct.) 9. 1954
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Apie “atsinaujinimą 
Kristaus dvasioje”

Šiomis dienomis klerika
lų spaudoje prabilo du žy
mūs “apaštalai.” Vienas jų 
pasirašo “V. Bgd,” kurio 
straipsniai dažnai Chicagos 
marijonų Drauge telpa ve
dam a i s iais (editorialais). 
Kitu apaštalu galima va
dinti profesorių J. Gravro- 
ka.

Iš jų raštų susidaro nuo
monė, jog jau nebe viskas 
tvarkoje ir tai]) vadinamoje 
Amerikos lietuvių “katali
kiškoje visuomenėje.” Ypač 
tai aišku iš V. Bgd labai 
atsargių pastabų apie toje 
visuomenėje pasidalinimus.

“Liet, katalikų visuome
nė yra tokia daugialytė, 
kokią tik galima vaizduo
tis. Čia yra plati grupe 
tradiciškai katalikiškai nu
siteikusių žmonių, šalia ku
rių yra plati grupė švie
suomenės, kuri nori girdėti 
ne tiek apie tradicijas, kiek 
apie naujumus. Čia yra 
plačios religines kongrega
cijos iš vienos pusės ir ge
rokai suliberalėjusios 
suomenės iš kitos.”

Straipsnio autorius nepa
duoda jokių davinių apie ■ 
tuos įvairius reiškinius. Jis 
tik nusiskundžia, kad skir-:

vi-

skir-tumai 
tumai dar gali ir padidėti. 
Bgd sako:

“Stebint nuotaiku skirtu
mus, kurie pasireiškia šio
je visuomenėje, galima su
sidaryti vaizdą, kad ski- 
riantieji veiksniai yra dar 
galingesni. Ir jeigu leisti 
riedėti gyvenimui mažesnio 
pasipriešinimo kr y p t i m i, 
reikia laukti ne ko kito, 
kaip dar didesnės diferen
ciacijos, atsidalinimo 
kiti būdu visuomenės 
mo.”

Bet, žinoma, Bgd 
siduoda bevilčiai, 
įsitikinęs,
Lietuvių R. K. Federacijos 
seime bent jau tūli nesusi
pratimai būsią prašalinti.

Profesorius Gravrokas ir
gi susirūpinęs. Jam, ma
tyt, nepatinka dab artine 
“katalikišk o s i o s visuome
nės” vadovybė. Jis savo 
nuomonę išdrožia klausimų 
ir atsakymų formoje. Jis

ir to-

nepa- 
Jis esąs 

kad Cleveland©

“ Pirmiausia turime susi
rūpinti savo vadų atranka. 
Kai]) pirmiesiems krikščio
nims jų didelei misijai pa
goniškame pasaulyje atlikti 
buvo reikalingi tinkami va
dai, tail) ir dabar mums,

katalikams, jie reikalingi, 
siekiant panašaus tikslo 
mūsų supagonėjusioje vi
suomenėje.”

Iš savo vadų prof. Grav
rokas reikalauja, kad jie 
pažintų ir suprastų mūsų 
laikų pagonizmą, kuris, gir
di, yra “sekuliarizmo dva
sia dvelkiančios esmės.” Be 
to, jie “turėtų gerai pati
krinti ir savo sąžinę, ar nė
ra joje sekuliarizmo liku
čių, ar ji pilnai yra grą
žinta. Kristui.”

Iš to reikia suprasti, kad 
dabartiniai klerikalu vadai 
buvo (o gal ir tebėra) toli 
nuklydę nuo Kristaus, bent 
jau buvo sugadinę savo są
žinę.

O kas yra tas baisusis 
sekuliarizmas ? Gravrokas 
atsako: “Tai yra atsipalai
davusio nuo bet kurių Die
vo atžvilgiu pareigų žmo
gaus galvosena, tai dechris- 
tianizacijos mokslas.” Tai 
darbas ir mokslas “anti
kristų.” Ir jų, tų “antikris
tų,” matyt, yra jau pilna 
mūsų katalikiškoje visuor 
menėje. Nuo dabar, beveik 
šaukte šaukia prof. Grav
rokas, 
dvasios
pirmasis katalikiškosios ak- 
ciojs uždavinys, kuriuo 
ypač turėtų susirūpinti mū
sų katalikiškosios visuome
nės veikėjai.”

Sužinome iš šio profeso
riaus ir tą, kad

“Nors šis asmens, šeimos 
ir visuomenės atnaujinimo 
Kristaus dvasioje tikslas 
yra religinis ir dvasinis, 
nematerialinis ir nepoliti
nis, klystų betgi mūsų va
dai, jeigu manytų, kad prie
monės šiam tikslui atsiekti 
turi būti tik religinės ir

“tos sekuliarizmo
nugalėjimas yra

MONTREAL, CANADA
UNIJOS GALVA PRALAIMI 

JO APELIACIJA PRIEŠ

kad Sea

BALTIMORE, md
ŠOVINISTŲ PASIMOJIMAS

Pradinėms ir aukštesnėms 
mokykloms i atsidarius mūsų 
mieste rugsėjo 7 dieną, iki spa
lio J d. viskas ėjo tvarkingai. 
Balti jaunuoliai, augesnio ir 
jaunesnio amžiaus mokėsi kar
tu, žaidė, nieko blogo nematy
dami. Bet penktadienio rytą 
priešais mokyklos vartus išsto
jo būrys motęrų-motinų, nešinų 
iškabas 'su įvairiais šūkiais, rei
kalaujant ištraukti negrus jau
nuolius iš mokyklų. Neleidžia 
savųjų ir atkalbinėja pašali
nius, trukdo darbą ir mokslą.

Iv ,
Gaisro greipiu paplito de

monstracijos |ne tik pradžios 
mokyklose, teii, kur negrai mo
kosi, bet pasiekė ir
— Southern ląigh School mok
sleivės apleido' mokslo kamba
rius, demonstratyviai išėjo į

n u ž i n gs n i u od a m os p r i o 
im Polytechnikos Insti- 
Matyt ten. daug nelaimė- 

Bet, padidėjus skaičiui, lie

vidurines

Kanados

greitai

prara- 
vardas

Kvebeko apeliacijos teismas 
nusprendė, ar geriau pasakius, 
patvirtino pirmesni sprendimą 
Aukštesniojo teismo,
farers International unijos vi- 
ce-prezidentas — ir 
distrikto administratorius, Hal 
C. Banks, neturi teisės uždėti 
jūrininko John Edward Droe- 
ger vardo ant sąrašo “Neleisti

• jūrose” (Do Not Ship) ir su 
tuo atimti jam pragyvenimą. 
Apeliacijos teismo penki teisė
jai padarė šį nuosprendį vien
balsiai. Teismas praėjo rugsė- į 
jo 16 d. ir nieks nesitikėjo, kad 
nuosprendis bus taip 
padarytas.

Droeger sakė, kad i is 
do unijos narystę ir jo
buvo uždėtas ant sąrašo “Do 
Not Ship” 1952 m. gegužės 30 
d. Tuo laiku Droeger sakė, 
kad toks įsakymas, be išaiški
nimo priežasčių, buvo inspiruo
tas paties Banks.

(Kaip žinia, Hal C. Banks 
yra amerikietis ir jūrininkų 
unijos viršininku čia Kanadoje 
pastatytas prieš darbininkų 
valią. Todėl jis, jausdamas jū
rininkų jam priešingumą, kad 
apsaugoti savo kailį, sudarė vi
sų aktyvesnių jūrininkų sąrašą 
ir “įsakė” laivų savininkams jų 
nesamdyti — “Do Not Ship”.

Iš visų į tokį sąrašą sudėtų 
jūrininkų, vienas — John Ed
ward Droeger, patraukė Bank- 
są į teismą ir jis laimėjo. Ta
da minėtas unijos galva bylą 
apeliavo, bet ir čia jūrininkas 
laimėjo. Jį teisme gynė advo
katas John M. Schlossinger.

j kompanija nutarė ant kampo 
Albert ir Fulford gatvių nu
griauti senus kompanijos už
laikomus gyvenimui namus, nes 
jai sako reikalinga žemė būda
vot! kitiems pastatams. Todėl

i 11 šeimų, gyvenusių senose stu- dvasinės, 
bose, kompanijos įsakymu, turi 
susirasti kitus namus ir išsi
kelti spalių 1 d. Deja, einant 
mėnesiui prie pabaigos, tik dvi

i šeimos susirado sau stubas, o 
' kitos 12, šiuos žodžius rašant, 
I dar neturi stubų, neturi todėl, 
Į kad negali rasti prieinama kai- 
į na, kuria jie galėtų užsimokėti 
randą. Kiti turi dar keblumų 
ir tame, kad turi vaikų ir .su 
vaikais nieks nenori renduoti.

RADO STUBOJ ŽIURKIŲ 
APKANDŽIOTĄ KŪNĄ

Apie 70 metų amžiaus senu
tė, Mrs. Isabella Briton, 3920 
Evelyn St., Verdun, kuri, jos 
vyrui mirus pereitą kovo mė- 

; nesi, gyveno pati viena, pereitą 
i savaitę policijos buvo rasta 
I stuboj negyva ii’ jos kūnas 
smarkiai apkandžiotas žiurkių. 
Jokių kitų sumušimo ženklų 
ant jos kūno nerasta, todėl ma
noma, kad ji mirė normaliai sa 
vo mirčia.

PAGERBTI REPŠIAI

gatves, 
berniukų 
tu to. . 
jo
šiai maršavo pi’ie miesto rotu
šės, J ' 
dro ] 
gyveniman įvykdyti.
joras visai nepaširodė, bevilčiai 
grįžo atgal.

Seka pirmadienio rytas. Se
ka vėl demonstracijos, tik jau 
daugeliopoje foirnoje; jau ne
grai moksleiviai, 
iei, išvedami iš nokyklų, poli
cijos lydimi, vyksta namo. Da
lykai eina į neigiamą pusę. Du 
trečdaliai mokinių jau 
nelanko mokyklų.

Pirmadienio vįkarą 
ii’ televizija p 
kad užkirtus 
kiems žygiams, 
kia policijos

kad majoras D’Alenksan- 
pagelbėtų jų reikalavimus 

Bet ma-

saugumo de

radijo 
darbui, 

beprotiš- 
Vįiešai atsišau- 
komisionierjus,

Kitai]) pasakius, neužten

krųjų, šitos priemonės nie
ko nereiškia. Reikalingos 
materialinės ir politinės 
priemonės. Štai kame esan
ti katalikų akcijos širdis.

Vienas dalykas aiškus: 
klarikalai susirūpinę. Nau- 
jovinis gyvenimas veikia ti
kinčiuosius. Blefais beibur-

tais juos “užčėravoti” nebe
galima. Jeigu žmogus dar 
ir tiki dievu iy tebebijo 
velnio su jo prlagaru, bet 
j iš vis mažiau ir mažiau pa
sitiki kunigais ir davatko
mis. Jis pradedi reikalau
ti didesnes šio svjeto raska- 
žiu dalies.
džiais, nori gražiau, 
giau gyventi. Jis darosi su
kilėliu. Jis darosi kunigu 
bizniui nebeištikirhu ir kar
tais net pavojingu.

Salietis

kitais žo
sau

Lietuvių Meno Sąjungos

Rugsėjo 25 d. buvo pagerbti 
Steponas ir Kazimieras Repšiai 
juodviejų 35 metų vadybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga.

GIMĖ

Juozas, Jr., ir Stephanie Vek
toriai susilaukė sveikos ir 
žios dukrelės. Gimė Royal 
toria ligoninėje. Motina ir 
jagimė jaučiasi gerai.

SERGA

NACIONAUS

FESTIVALIS
Ir Visuotinas Suvažiavimas

gra- 
Vic-
nau-

NETINKA GYVENIMUI
National Syndicate (CCCL) 

unijų prezidentas, Gerard Pi
card, įteikė jo atstovaujamų 
unijų vardu raportą miesto ta
rybai, kuriame jis sako, kad 36 
nuošimčiai miesto stubų netin- 

• ka gyvenimui dėl jų senumo ir 
dėl nehigieniško įtaisymo. Ta
čiau, raportas pastebi, miestas 
planuoja skirti $1,000,000 kon
certo salei ir apie tiek pat ki
tiems miesto pagerinimams, o 
nieko nedaro lūšnų nuvertimui 
ir stubų pagerinimui, prieina
ma darbininkams renda.

14 ŠEIMŲ IŠMETAMA Iš 
Iš STUBŲ

Canadian National Railways

vėlMečislovas J. Paragys 
sunkiai 'susirgo. Ligonis kol kas 
randasi namuose, bet kaip tik 
bus vietos, mano išeiti į Royal 
Victoria ligoninę.

Taipgi Petras Jakubka ran
dasi Montreal ligoninėje. Jį ne
tikėtai sužeidė jo artimas drau
gas.

PATAISYMAS KLAIDOS

Pereitos savaitės žiniose iš 
Montrealo buvo rašyta, kad 
Aleksas “Misevičius” buvo nu
vykęs New Yorkan svečiuose, o 
tikrumoje turėjo būti A lek as 
Macevičius, Emilijos Macevi- 
čienės sūnus. Liečiančius už 
klaidą atsiprašau.

4 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštadien,, spalio (Oct.) 9, 1954

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

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

Dailininkai-Piešėjai, Meniškų Rankdarbių Į 
Artistai-Artistes i

LMS Visuotiname Suvažiavimo dalyvauja delegatai 
nuo visų LMS priklausančių vienetų.

LMS Festivalio programos knygoje skelbiasi ir teikia 
.savo sveikinimus progresses 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:

M 
sveik in iiįną 
tuojau pri-

-A*

kreipdami?-

L1TIIVAN1AN RINU ARTS LMAGUE
3116 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

kad policija turės imtis griežtų 
priemonių — areštų — už lau
žymą Maryland Valstijos taisy
klių, kurios griežtai draudžia 
pikieto linijas prie viešųjų mo
kyklų.

Spalio 5 d. rytą, nors dauge
lis kiršintojų radosi mūsų mie
ste, bet drąsos nesurado viešai 
rodytis. Ačiū tūkstančiams 
Baltimorės piliečių, kurie pil-. 
nai užstojo mokslo norinčius 
jaunuolius tęsti ramų mokslo 
darbą pirmyn.

Yra svarbu susipažinti, kas 
yra pamatu tokių pragaištingų 
rasistinių žygių.

B. Bowles, Milford, Del., su
organizavo “National Associa
tion for the Advancement of 
White People”, pradėjo darbą 
mūsų mieste. Čia jo pirmiau 
gyventa, dirbta. Jis buvęs areš
tuotas už blogų čekių davimą, 
prasikaltęs Delaware valstijoje, 
taipgi Tampa, Floridoje. Augš- 
čiau paminėtoji organizabija 
Delaware valstijoj yra traukia
ma atsakomybėn.

Ar Maryland valstijos gyven
tojai taps jo organizacijos da- 
lyviais-rėmėjais, ar jie pasi 
rinks kelią, kurį rodo Eastern 
High School studentų tarybos 
veikėjos Mary Ann Small, bei 
Senior Class prezidentė Doro
thy Austin?

Jos savo pareiškime .sako, 
kad Eastern High School per 
šimtą metų pilnai išlaikė gar
bingą troškimą jos įkūrėjų... 
Dabar, kai tūlų mokyklų moks
leiviai, pažemindami save ir

savo mokyklų vardą, stoja j 
riaušes, sukurstytas individua
lų, negalinčių prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų, Eastern 
High School yra taipgi kartu 
biauriojama su kitomis Balti- 
morės mokyklomis.

Toliau jos sako, kad kiekvie
nas Eastern High School mok
sleivis, nežiūrint į jo rasę, reli
giją, spalvą, yra pilnai vertin
tinas ir gerbiamas.

Vinco

Worcester, Mass.
Pakvietimai | Aido Choro Rudenini 

Pikniką .
Piknikas įvyks sekmadie^k spa- 

lio-Oct. 10 d., Olympia Parke: Kvie
čiame vvorcesteriečius ir iš apylinkes 
atsilankyti. Olympia parke yra 
smagu praleisti dieną. Tad atsilan
kykite visi pasilinksminti ir parem
ti Aido Chorą.

Duktė

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

Aidiečiai.

L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
įvyks Spalio 10 d., 29 Endicott St., 
10:30 ryte.

Draugai, Laisvės vajus jau prasi
dėjo su pirma diena Šio mėnesio, ką 
mos dalysime? Prašau visus daly
vauti, kad šiuo svarbiu reikalu pa
sikalbėti.

Sekr. J. M. Lukas

Massachusetts Adytai!

Trijų Miestų Paskutinis šio Sezono

/
Ren<y»‘» Bostonas, Montello ir Norwoodas

|vyks šį Sekmadienį

Spalio 10 October
Lietuvių Taut. Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd.
Pradžia 1 vai. dieną Įžanga nemokam;
Geri valgiai, gėrimai ir malonūs pasimatymai čia 

laukia visų. Nepraleiskite progos.
Rengėjai

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

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

ir pažįstami prenume-

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

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.

Visą Esančią Laisvės Skaitytoją Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike, šio vajaus. Kadangi yra daug 
vajininkų, kurie gauna po keliolika skaitytojų, tai po vieną, aišku, ga^ 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Užtikrinkim Laisvės gyvavimą 1954 metams
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-

Laisves vajus yra reikalas visų 
apšvietę branginančių žmonių

aukas ir 
i-e negali

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

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

t

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

I
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(Tąsa)
Pagaliau rekrutėliai prarado kantry

bę ir organizuotai susitarė pareikalauti 
nors antros duonos riekutės. Ir kai jie 
šeštadieni parėjo pietų, tai maisto dalin
tojui pareiškė: “Turite duoti po dvi rie
kutes duonos, nes kitaip dirbti negali
me...”

Bet užveizda atkirto:
“Aš duodu tiek, kiek man įsakyta duo

ti, o jei norite daugiau, prašykite vyres
nybės.”

Bet rekrutai neina prie stalų, tebesto
vi apjuosę bufetą, iš kur maistas dalina
mas, barasi su užveizda, tiesiog skanda
las... Pasirodė du karininkai ir dairyda
miesi aplink klausinėja, kame reikalas. 
Kaip tik kareiviai pamatė karininkus, 
tai visi vienu balsu pradėjo šaukti: — 
“Duonos, duonos!”

Vienas karininkas nuraminęs karei
vius ir sustabdęs triukšmą sakė:

K‘Ko jūs čia, boisai, taip triukšmauja
te? Ar nežinote, kad karas ir visame 
kraite yra duonos stoka? Būkite paten
kinti ką gaunate!”

Ant tų jo žodžių Jurgis net iš kito vir
tuvės galo su riekele duonos rankoje 
monstratyviai priėjo prie karininko 
parodęs sakė:

“Matote, kokia ji plona ir mažytė? 
tai užtektina riekė darbininkui?”

Paskui jis karininkui stebint riekutę 
sulenkė, įdėjo burnon ir nurijo, pridėda
mas:

“Ar, pone karininke, sugebėtume kel
mus rauti visą dieną suvalgęs tokią ma
žutę porciją?”

Momentaliai vėl suūžė visa valgykla, 
vėl pasigirdo šauksmai “Duonos! Duo
nos!” Karininkas kiek nustebęs pasi
kalbėjo su kitu karininku ir paskui tarė:

“Nusiraminkite, jaunuoliai, eikite 
valgyti, o mes pasikalbėsime su vyriau
sybe, o antra, jūs čia ilgai nedirbsite, jū
sų vietas užims kiti.

Karininko užtikrinimas, kad jie Čia 
ilgai nedirbs, gerai nuteikė kareivius ir 
jie bematant apsėdo stalus. •

Rašo SUSNINKŲ JURGIS=
bingi ir vienų arba kitų turi būti pada
ryti. Garbingas tas, kuris prie armotos 
ir tas, kuris kelmus rauna arba virtuvė
je bulves skuta.

Po tų Jurgio pastabų Juozukas visai 
susigėdo, nulenkė galvą ir ilgai galvojo? 
Paskui nedrąsiai sakė:

— Matai, drauguti Jurgi, aš netik ne
moku rašyti, bet nemoku nei padiktuoti. 
Parašyk, kad esu gyvas ir sveikas, o to
liau rašyki kaip jau pats nusimanai.

Laiškas netrukus buvo baigtas ii1 Jur
gis jį perskaitė Juozukui. Jis klausė: 

—Ar gerai parašiau?
Ogi žiūri, Juozukas verkia, verkia 

kaip kūdikis. Jis susijaudinusiai karto-

— Dėkui, mielas drauguti, dėkui, 
tai norėjau....

de-
ir

nas. Vargšai rekrutėliai išsikankino iš
tisas tris savaites prie kelmų rovimo, ir 
dargi dirbdami pusalkani, su staugian
čiais pilvais. Ir tų savaičių, jie jautė, 
jie niekuomet nepamirš, nes tai dar ne
buvo viskas: kai pavalgydavo vakarienę, 
karininkai juos iššaukdavo ir vykdavo 
lenktynės, gimnastika, šokinėjimai, bė
gimai, taip, kad viskam pasibaigus jie 
nei kvapo atgauti negalėjo.

Tai buvo puikus naujokų išbandymas 
kas link jų sveikatos, vikrumo, gabumo 
ir drąsos.

bus perkelti Į

Didelė nelaimė atsitiko Jo
bui Slautui. Važiuodamas 
tomobiliu, norėdamas išgelbė
ti ki^ą automobiliauš vairuoto
ją, tai pataikė mašipa i medį. 
Kiti visi išlipo gyvi,1 o Siautė 
sūnus buvo užmuštas ant vie
tos.

Tą patį sekmadienį J. Siau
tė dukrelei buvo ruošiamas 
vestuvių, pokylis. Kuomet sū
nus, antrojo pasaulinio karo 
veteranas, gulėjo koplyčioje 
negyvas, tai neįvyko .ir poky
lis. Visi, tiesiog iš bažnyčios, 
nuvyko i šermeninę, 
paliko dideliame^

am

Velionis 
nb liūdime 

žmoną, du vaikučius. | tėvelius 
ir giminiu. Didelė užuojauta 
šeimynai ir giminėms, 
—amžinai ilsėtis!

o jam

Palaidoti Pijus Petravičius 
ir Jonas Kibiklis,—abu palai
doti bažnytiškai. . Reiškiu 
užuojautą jų likusiems arti
miesiems, o jiems—amžinai il
sėtis ! '

s

s

Ateina balsavimai. Kandi
datai siuntinėja žmonėms at
virukus ir laiškus, prašydami 
už juos balsuoti. Jie prižada

suotume. Patarimas balsuoto
jams: balsuokite už tuos, ku
rie darbuojasi biednuomenės 
naudai, tai geriausiai laimėsi
te. Nebalsuokite už republi- 
konus!

Spalio 30 d. Maple Parke 
bus gražus parengimas—Hal
loween pare. Paimtas geras 
orkestras, kuris grieš šokiams. 
Pradžia 7 v. v. Bus skaniu už
kandžiu ir išsigėrimų. Visi 
svečiai bus papuošti gražiomis 
kepurėmis. Gerai pasilinks
minsite, kurie atvyksite.

šone Lowellio yra nedidelė 
tekstilinė dirbtuvė, Womisit 
Mil). Kontraktas su darbinin
kais, priklausančiais CIO, bai
gėsi rugs. 27 d. Dabar pasi- 

; naujas kontraktas;I rašytas

ĮVI.fUI ĮjUĮ.lMlMIV* M MM MM

Cudahy, Wis.
LDS 7-tos apskrities kort

19Sekmadieni, rugsėjo 
d., Pulaski svetainėje, 
buvo L.D.S. 7-tos apskrities 
konferencija.. Delegatų daly
vavo 25, priskaitant ii* broliš
kus delegatus iš LDS 2-ros 
apskrities.

Delegatus prisiuntė: 1 (Ki
tas kuopa, Milwaukee; lŽ4-ta, 
Cudahy; 164-ta, Racine, ir 65- 
ta, Kenosha, Wis. Beloit ir 
Sheboygan kuopos delegatų 
neprisiuntė ir jokio pranešimo 
nedavė, tai yra peiktinas pa
sielgimas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
7-tos apskrities ribose randasi 
apie 250 LDS narių ir visos 
kuopos finansiniai gerai stovi. 
Vien tik LDS 134-ta1 kuopa 
Cudahv savo ižde turi virš

$800. Kitos kuopos irgi neblo
gai finansiniai stovi.

Buvo plačiai apkalbėta LDS 
reikalu, kaip gauti naujų na- 
Hų ir pagelbėti silpnesnėms 
kuopoms.

Delegatų pietų prirengimui 
daug darbavosi 
seimą ir kiti.

Konferencijai 
trumpai kalbėjo
prisiminė apie būsiantį LMS 
Festival į. Po jo kiti kalbėjo 
LDS reikalais. Ir taip gražiai 
užsibaigė LDS 7-tos apskrities 

konferencija.
Kenoshietis

J. Neu mano

pasibaigus
Tilvikas, Jis

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

pakeliamos darbininkams al
gos 15 nuošimčiu. Darbininkai 
gauna ir daugiau pagerinimu. •

S. Penkauskas

Baltimore, Md.
CAR & HOME RADIO REPAIRS

Radio & TV tubes tested free.
‘Til 9.

3028 E. Fayette St.
DI. 2-0323

(193-197)
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J$airbę tą pusdienį ir ant rytojaus iki 
pietų visi buvo baisiai nusikamavę, pik
ti ir alkani. Jie buvo pasiruošę sukelti 
dar didesnę bataliją, vis už tą antrą 
duonos riekelę. Bet kaip jie nustebo, kai 
pamatė, kad draugai nešasi jau ne po 
vieną, bet po dvi riekutes. Tai buvo tik
ra staigmena, surpryzas. Kitą dienelės 
pusę jau buvo daug lengviau dirbti. Ir 
ne todėl, kad ta riekelė būtų juos priso
tinusi,— ne, toli ne,— bet jie jautėsi ge
riau, nes jautėsi laimėję, atsiekę savo, 
parodę savo jėgą, apgynę savigarbą;

Seržantas paskui atėjęs paskelbė, kad 
yra vieta, kur galima nusipirkti laiš
kams popierio, rašalo, pašto ženklų. Na, 
o kasgi nenorės į namiškius parašyti? 1 
Visi kuogreičiausiai leidosi į tą vietą, 
kur radosi YMCA krautuvėlė. Nusipir
kę visi tuoj griebėsi ieškoti vietos, kur 
galėtų laišką rašyti. Nelaimė buvo su 
tokiais, kurie rašyti nemokėjo. Tie na
bagučiai vaikščiojo, dairėsi, stebėjo, kaip 
draugai rašė, ir lyg drovėjosi paprašyti, 
kad ir jiems parašytų. Ant galo neiš
kentė ir neraštingiesiems raštingieji į 
pagalbą atėjo.

J<aip tik Jurgis baigė savo laišką ra
šyti, prie jo lyg dvejodamas prisiartino 

. Juozukas:
— Parašyk, drauguti, kad loska, man 

laiškelį į namiškius...
— Gerai, parašysiu. O ką rašyti?
— Rašyk į tėvus, į merginą. Rašyk, 

kad mane pastatė prie anuotų... kad 
trenksmas žemę drebina, kad dūmai iš 
anuotų gerklių akis kartais ėda...

Jurgis klausiančiai pažvelgė į diktuo
jantį draugą:

— Ar manai, kad tai geras dalykas 
taip rašyti ? Ar nemanai, kad jie dar ga
li išsigąsti? Nepridera, negražu. Tu 
dar pats nežinai, kaip dalykai gali iš tik
ro pakrypti, kur dar pats atsidurti gali. 
Gal ištikrųjų armotos kulka tau galvelę 
gali nunešti...

Juozukas labai susigėdino, pažvelgė į 
rašytoją visas užraudęs, paskui dar pa- 
sigramžė paausį ir sakė:

— Tai ką rašysi, po šimts velnių, kad 
, Relmus rauni? Sarmata.

jį — Ne, drauguti, joks darbas nėra gė
dingas. Matei pats, ten tūkstančiai dir
bo prieš mus. Ir tūkstančiai dirbs, kai 
mūsų ten nebus. Visi darbai lygiai gar-

kompanijas.
<o daugiau 

pasikalbėti su kitais kuopos lietuviais, 
nes devinta valandą atėjo seržantas ir 
žiūrėdamas j rankoje laikomą sąrašą iš
šaukė:

“Jurgis R. ir Kazys R., per 20 minu
čių susidėkite visą savo aprangą ir eisi- UnieM.

' Draugą Kazį, paliko visai netoli. O 
Jurgį dar vedė toliau ir taip staiga, kad 
jis nespėjo nei atsisveikinti su savo 
draugais lietuviais. Jurgį paliko ant 
trecios gatves. Tai buvo ketvirto bata- 
lijono 13-ta kuopa-kompanija. Ten jau 
buvo-daug kareivių ir visi aprengti nau
jomis uniformomis, dargi ginkluoti. Po 
dviejų dienų ir Jurgis gavo naują uni
formą, šautuvą ir durklą, ir jau buvo 
kareivis.

Dirbti dabar jau nieko nereikėjo, ap
art apšvarinti aplink baraką, aprankioti 
degtukus ir kitokias šiukšles. Taipgi 
nuolat reikėjo švarinti ir šveisti šautu
vą, kad kiekvienu laiku blizgėtų kaip 
krikštolas. Karininkai šautuvus tikrin
davo kasdieną. Pažiūrės, būdavo, kari
ninkas pridėjęs šautuvo vamzdžio skylu
tę prie akies, pažiūrės vidun, ir jei visas 
vamzdžio vidus nežiba, tai duos velnių 
kareiviui ir paskui pasiųs apšvarinti, iš- 
valvti.

Ten Jurgis išbuvo tris savaites. Ten 
visokie pratimai ir mankštinimai buvo 
daromi jau vien su ginklais. Ten juos 
taipgi mokino šaudyti į taikyklį. Lietu
vių Jurgio junginyje nebuvo ir jis vis 
galvojo: kas sti jais pasidarė? Kur jie 
pateko? Kaip j tems klojasi?

Vieną vakarą Jurgis nuėjo j krautuve 
nusipirkti lemonado ir dar kai ko, ko jau 
buvo gerai išsiilgęs. Kareivių ten buvo 
daugybė, ir štai Jurgis mato tarpe dau
gybės kareivių, kurie maišėsi kaip bite
lės, — jo geriausias draugas Kazys, — 
jau ir naujoje uniformoje....

Ot, džiaugsmas, ot siurpryzas! Drau
gai kietai viens kitam paspaudė dešines 
ir pradėjo kalbėtis. Jurgis klausė:

— Iš kur tu čia, Kaziuk, pasimaišei? 
Kur esi? Kaip toli?

— Aš ve, čia pat, ant pirmos gatvės, 
IG-toje kompanijoje.

— Taip netoli ir mes taip ilgai negalė
jome susieiti!...

— Kur čia, broleli, susieisi per tokią 
daugumą! Aš kiekvieną dieną čia atei
nu, bet tavęs nei karto nemačiau.

Ilgai dar Jurgis ir Kazys kalbėjosi 
gerdami ir valgydami, ir jie pasižadėjo 
kita vakara ir kas vakara susitikti. De
ja, belaukiant kito vakaro, kad vėl pasi
matyti su Kaziuku, Jurgio viltis tapo 
palaužta. Dar ankstyvą rytą atėjo kari
ninkas ir iššaukė eilę vardų, tarp jų ir 
Jurgio. Jo įsakymas iššauktiems buvo: 
“Susidėkite visą savo mantą maišau ir 
eisime toli!”

(Bus daugiau)
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LAISVES KONCERTAS
RENGIA LAISVES BENDROVES DIREKTORIATAS

SekmadU Lapkričio 14 November
Prasidės 3:30 vai. popiet Įžanga $1.50, taksai įskaityti

I) A L Y V A UJA PROGRA MO J E:

H

Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala š Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo [gražiu balsu ir išsilavinimu.

Leonas Yonikas, Baritonas
I z ,

Puikiaus talento dainininkas-solistas, jš New 
d a 1 y y au j a p ] ’ogr a m o j e.

Ona Dirvelienė, Sopranas 
iš Worcester, Mass. Vėl savo puikiu talentu 

teiks mums malonumo šiame koncerte.

Jonas Sabaliauskas, T
iš Worcester, Mass., pasiryžęs dar

enoras
išstoti

pasiryžęs dar i 
Laisvės koncerte.

ši

i3
n

1!Ji

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainininkė-solistė taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

Shatusky Dvynukai
iš Tamaqua, Pa., duos akordion ir smuiko duetu. 

Puikūs grojikai.

Lietuvaitės Nancy ir Tessie
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute solos.

Aido Choras
vadovaujamas Mildred Stenslcr duos gražiu liaudies 

dainų šiąja proga. »

Koncerno Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Kai matote, programa bus nepaprastai turininga. Kiekvienas kultūriškas žmogus turi rūpintis pama-
tyti ir išgirsti šią gražią programą. Lauksime svečių ir iš tolimesnių kolonijų! atvykstant i koncertą.

LIBERTY AUDITORIUM
110-12 Atlantic A ve Richmond Hill. N. Y /

Liberty Auditorijos rostaurantas veik 
puikiausius lietus.

nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą. Čia gausite 
Nevalgykite namie, čia su svečiais bus maloniau pietauti.
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New Wto^fefeferZi moi
Moters ryksmas
išdavė užpuoliką

John Muisi, 2!) metų 
žiaus,

I Kareivis apdaužė 
' žmoną ir policistą

am- 1
(’mint v matęs s.nvo žmoną 

automobilyje, išsil ra Dr. Moliejm D. Palevičiui
čias kentėti.

Bandė jis moterį užpulti, bet 
nepasisekė Bčgo. pa puolė į 
policijos rankas.

'cista James
t

)o revolverį
Pribuvus

'į muštynių vietą. Malfetto bu 
< vo suimtas i)- padėtas no ”5, i •

o(»n kauciia.

atėmė

kitime nžiu,’junta jo žmonai ir dukterims.

Mokytojų unija 
smerkia republikomis

Mokytojų Unijos legislatyvč 
atstovė Mrs. Rose V. Russell 
smarkiai kritikavo republikonų 
kandidatą gubernatoriaus vie
tai sęn. Living M. Įves. Ji nu
rodė,! kad Įves ir kitų republi
konų politikierių nusistatymas 
rinkimuose nekelti mokyklų 
klausimo, yra visai nepraktiš
kas. Kai.p tik rinkimuose ir tu
ri būt iškelti mokyklų reikalai, 
kad 1 kandidatai pasisakytų, 
kaiji |jie į tuos klausimus žiūri.

Sūnus prašė matinos 
neliudyt prieš tėvą

Mrs. Mary Bolfra/c Rvyb, 
į savo gimtinę Angliją savais 
'.škaščiais. Išvykdama ji pa
reiškė, kad ji esanti Įiriošin- 

kornunisĮams. 
buvus; 'vr;*

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

VYRAI PRIE AUi<)M 
TRANSMISSION, 

Vyrai prie stalų, jtaisynr
Gera mokestis. Reikia 
įrankius. Pag< idau jama

Richmond Hill,. N. Y.
Russell nurodė, kad politi

kieriai nori apdumti balsuoto-’ 
jų al<|is, kad jie nematytų tos

Badaudamas atvyko, 
grąžina Vokietijon

cistas romansuoja su jo 
na, Malfetto sudaužė N 
,ki n ’.sąmonės. Malfetto 
miau buvęs boksininkas.

melų 
motina

sūnus

ga naciams ir 
bet jirieš savo 
neliudysianti.

Keturiolikos
taipgi kartu su
Jis prašė motinos, kad ji pi :eš 
tėvą neliudytų.

Ji buvo skirta deportavimui 
už prigulėjimą prie komums- 
tų partijos 1937 metais. De
portavimui ji nesipriešino.

Jos vyras Cedric Belfrago 
taipgi skiriamas deportuoi i.

WEB- TRANSMISSION
57-08 37th Av«*., Woodside

i 196-1971

Regina Frankfeld
Kalbės spalio 20

1 'eld išlipo iš traukinio Penn-
i ..ylvanijos stotyje. Ten ją pa-

18 metu jaunuolis Alfred 
Oestman rugsėjo 24 d. Bre
meno uoste slaptai įlindo J 
tavorinj laivą, kuris dabai 
atvežė jį į Brook lyną.

Pigiu prekių krautuve ; laikos? tvirtai
i Brcoklyniečiai yra 
pirmoj vajaus vietoj

Į tuvę 169-1 1 .Jamaica /
sėdėjimo

u i va i te
be jokio maisto ii
Beveik visa laika Ii visokiu pertaisytu m

labai norėjo Įsigauti
Amerikiečiai ka-

1 1 dienu 
\ andens. 
miegojo.

Alfred
i Ameriką, 
reiviai jam apie Ameriką gra
žiai piešė. Jis turįs čia dėdę, 
kuris gyvenąs “Lazyville 
Park.” Jis pra<e leidimo vyk
ti pas jo dėdę.

Bet. jam neteko ilgai Brook
lyno uoste būti. Pavalgidintas 
buvo perkeltas i kitą laivą, 
kuris išveža jį atgal į Bre
mena.

Krautuvė at (Lira nuo 9 vai. 
lo iki 6 vab vakaro. Pirma-

dienraščio 
pranešime 

Brook lyno vajininkai buvo at
žymėti pirmoje vietoje—gavę 
savo kreditan 634 punktus. Po 
jais seka Elizabetho va.ji-

I’askiausiame 
isvės vajaus

dieniais i)
iiara iki 9 vai. vakaro

I
Salxation Army informuoja, 

j kad perkant iš jos Krautuvės 
i drapanas ne tik gali visai pi-

įremti patį tik.s'ą—suteikti p 
į ramą benamiams žmonėms.

lauko (ilsėjo 
.-•u randa būdus 
dirbtuvėje esat

su

į kiuriams unija pristato o|a-a- 
į ketu, maisto, cigarečių ir kito
kių būtiniausių dalykų.

ddr tebėra pas teisėją neišriš-

n i n kai.
liūtų puiku, jei Brooklyno 

vajininkai ii’ toliau laikytus: 
pirmoje vietoje. Jie kitiems 
vajininkams neturėtų užleisti 
pirmęnvbės. Reikėtų tik gauti 
daugiau talkos ir visiems ben
drai dirbti : kolektuoti skaity
tojų prenumeratas, ieškoti 
naujų skaitytojų, taipgi nepa
miršti ir dieraščiui aukų gauti.

visierųs žinomas mokytojų tru- 
ktimaįs, mokyklų nedateklins. 
žinonia, kad daugelyje atsiti
kimų j mokiniai tegali po tris 
valandas mokyklose būti, nes 
įeikia kitiems vietą užleisti. 
Nemažai vaikų ir visai vietų 
mokyklose neturi.

Šiuose rinkimuose kandi
datai Įtupėtų pasisakyti, kad 
valstija suteiktų daugiau fi
nansinės mokykloms paramos. 
Mokytojoms algas taipgi rei
kia pakelt 
mokyklinių
kandidatai neturi pro pirštus 
praleisži.

yra vyriausias “Nationa 
Guardian” redaktorius ir žy 
mus rašytojas. Su savo žmo 
na jis yra persiskyrus keli me

5

problemų, kurių

Netikėtai persipiovė pilvą

Mrs. (Blanche Hirschorn, nu
ėjusi pasipirkti mėsos, krau
tuvėje netikėtai persipiovė pil-

Jaunuoliai mušeikos gavo 
metus

Jaunuoliai Richard Arg
i ir Niek Amcrndolara, kurie 

pereitą balandžio mėn.apmu
šė girtuoklį Jack Berkowitz ir 
atėmė iš jo 30 centų, dabar 
nuteisti ir pasiųsti į pataisos 
namus nuo 5 iki lo metų.

Penki metai už taksų 
nusukimą

Philip Albanese. North R:- 
ver uosto gengsteris, gavo 
penkių metų kalėjimo bausmę 
ir $5,000 pinigais pasirnokėti 
už bandymą nusukti $6.714

ti

Klerkas padėjo savo 
banką apiplėšti

Kaltas už muštynes 
-sūnus ar tėvas?

Kompanija bando juo 
iali jį gauti. Lilija prieš Tik už savaitės go n i nė n sveiksta.

pavadino “vandeninio 
žiurke.”

įtiko .su gėlėmis jos sūiudis ir 
dukrele, taipgi giminės ir gru
pė draugų. Regina gi ižo iš 
federal io kalėjimo paleista, 
.m metus atitarnavusi 
apkaltinta Smith 
m i an t is.

ruo-
> 20lamas parengimas spaim

.. Cornish Arms Hotel.-7”!
• 8 Ave.. Manhattane. Rengė

rengime dalyvauti ir Regina 
Fran k fe 1 d pasve i k i nt i.

Rekordinis budžetas
Miesto plana\imo komisijos 

pirm. John Bennett pasiūlė 
priimti 1955 matams rekordi
ni budžeta. aukščiausia mies-to istorijoje.
pus didesnis už metu

Clifford D. Oberkirch, kler
kas Franklin National Banko. 
Floral Park, padėjo apiplėšti 
tą patį banką.

Oberkirch teisme liudijo, 
kad jis 19 18 mitais 
no su 
kurie 
mais. 
buvo
bankas, išnešė $190,000.

Ėmė daug laiko, iki toji plc- 
gengė buvo suimta. Ban- 
klerkas irgi neišsišuko,

Fizikinis kultūristas Bor
in a rd MacFadden apskundė 
; policijai savo sūnų už j’o ap
mušimą ir už juodą akį. ku
lią muštynėse jis gavo. Reika- 

I lau.ja sūnų smarkiai bausti.
Bet jo sūnus Berwyn sako

K o m na n i jos pasigyrimas, 
kad jau turi indžionkšiną,

PASKUTINĖ PILIEČIŲ
REGISTRACIJAI DIENA

Ši šeštadieni, spalio 10, bu<
paskutinė proga neužsiregis

c

Lietuviu Moterų Klubo 
iami pietūs; .jau visai arti

r u o-

dte beliko.
Visi ruoškimės dalyvauti ir 

artu mūsų draugiu visuome-

Spalio 11. 14 ii* 15 dienomis 
1 bus budžeto klausimu diskusi
jos. Jmgu šis pasiūlymas pra
eitų, suprantama, turėtume 

I vėl didesnius taksus mokėti.

susipaži- 
McKinney ir R. Martin, 

u žsi i m i n ė j o a p i p1ėš i -
1953 metų sausio 18 d. 
apiplėštas ir minimas

šiku €

Teismui rinkės išspręsti, ku
ris kaltas dėl tų šeimyniškų 
muštynių — 85 metų amžiaus 
tėvas ar 30 metų amžiaus mil
žinas sūnus.

travusiems piliečiams užsire
gistruoti.

Užsiregistravimo vietos bus 
atd&ros nuo 7 vai. ryto iki 

j 10:30 vai. vakaro.
Svarbu kiekvienam atlikti 

I savo pilietinę pareigą: užsire- 
i gistruoti ir balsuoti.

nors

Kriminalybės didėja
Trukšmingas miestas

Minės liūdna sukaktį
<ix t-

Į kiek nors joms nuo parongi- 
, mii lieka pinigų, jos jų netau- 
į po. bet skiria labiausiai rei- 
I .k a 1 i n gi cm s d a 1 v k a ms.

Lietuvių Namo Bendroves 
Į ėrininkų suvažiavimas įvyks 
į lapkričio 27 d. Draugės mote- 
I rys jau dabar kalba, kad ge
riau1 tą suvažiavimą pasveikin
ti ir Lietuvių Kultūriniam 
Centrui finansinės paramos

ĮDĖJIMAS. TAISYMAS. APTARNAVIMAS
FABRIKE IŠLAVINTI MECHANIKAI i

Aptarnauja Ištisą Metropolitan Area.
I* Bendix
• Thor
• Crosley
• Norge

Greitas, Akuratnas ir Mandagus Patarnavimas
Mes Perkame, Parduodame ir Randavojame

• Washers
• Dryers
• Ironers
• Dishwashers

• Westinghouse
• Whirlpool
• Maytag
• ABC

IDEAL SERVICE CO.
4-6777 ST. 6-1080

Serga Juozas Zakarauskas
Pilie- 
serga 

už sa-
čių Klubo manai!žeris. 
jau antrą savaitę. Gal 
vaitos pasveiks. Jis 
Scholes gatvėje, prie p.A. Man
hattan Ave., Williarmii^rge. 
Jankiu Juozui greit pasveikti!

ko miestas pralenkia visus ki
tus miestus kriminalybių didė
jimu. Rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiais visame krašte pra
sižengimų skaičius pakilo 8 ir 
pusę procento, o New Yorke 
—11 procentų.

New Yorko policijos komisio- 
nierius -Adams taipgi pripažįs
ta, kad policija nepajėgia 
kriminalistams kelią pastoti, 
nors tai daroma viskas, kas 
galima prie dabartinių aplin
kybių.

Komisionierius Adams norė
tų daugiau policijos turėti.

Netikėtai mūsų miesto ma
jorą Wagnerj aplankė Her
bert Morrison, Anglijos Darbo 
Partijos vadas, buvęs užsienio 
ministras. Jis mūsų majorui 
priminė, kad New Yorkas 
esąs bene trukšmingiausias

Sekmadienį, spalio 10, Uni
ted Mutual Hali, 310 Lenox 
Ave., arti 125 St., ruošiamas 
metinis Britiškosios Guianos 
demokratines valdžios suspen
davimo sukakties minėjimas.

'.ik mes pagelbčsime—skait
lingai dalyvausime jų paren
gime.

mobiliu birbynės jam nepatin-

Paryžius ir Londonas, Mor
rison teigia, yra tykiausi ir 
ramiausi miestai.

Kalbėtojai aiškins, 
a „„.1; .... i ,1
mokratinę Guianos valdžia ir 
suspendavo ten demokratines 
žmonių teises.

Susirinkimas

Policistas nušovė triukšma
darį

Harleme policistas McBean 
mirtinai peršovė laikrodžių 
taisytoją, J. C. Burnett, kuris 
savo namuose trukšmavęs ir 
savo šeimai grasinęs, taipgi 
ir į policistą paleidęs šūvius, 
bet policisto nesužeidęs.

RANKDARBIAI
Vokiškų Rankdarbių Krautuvė 

SELMA’S ART SHOP
N. YJC., 1661 2nd Avė., 

(jkamp. 86th St.)
Brooklyno: 59-07 Myrtle. Ave.

Visokių rūšių išsiuvinėjimui mate- 
rijolai, kaipo Canvas, Hoops, Ger
man Nomotta—Vilna ir daugybė 
rūšių iš ( Vokietijos importuotų 
štampuotų kvartukų — prijuosčių, 
lovom aptiesalai, paduškos ir kit
ką".

Telefonas:

Convalescent Home
PRIVATINIAI PALIEGRLIAMS 

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

Sveikatos centras

SAcrainento 2-6169

Schools

Dr. A. Petriką

kers Unija šį mėnęsį atidaro 
savo sveikatos centrą 222 E. 
34 St., Manhattane.

Jis vadinsis: Amalgamated 
Workers Health Center. Ap
tarnaus 18,00 skalbimo darbi
ninkų.

Nubaustas moterų užpuolikas
Stanley Friedman, 24 metų 

amžiaus, gavo nuo 7 iki 15 me
tų kalėjimo. Jis prisipažino 
užpuolęs ir išprievartavęs ke
lias moteris, paskiausia jo au
ka buvo 18 metu motina. 
Friedman yra dviejų mažų 
vaikų tėvas. -•.»

ADP turės 15 radijo 
rinkiminių programą

Amerikos Darbo Partija pa
skelbė, kad ji pasisamdė radi
jo ir televizijų stotyse laiką 
dėl 15 rinkimų kampanijos 
programų.

Pirma programa buvo duo
ta pereitą ketvirtadieni, an

Pirmadienį, spalio 11, 
)P kandi 
stotyje.

tatai

Bloodmobile aplankys spa-

Bank, Flatbush ir Kings High
way. Prašo aukoti kraujo 
Raudonajam Kryžiui.

Majoro paskelbimas
Majoras Wagner paskelbė 

nuo spalio 11 iki 17 d. savai
tę, kaip “Equal Opportunity 
Week.”

vai- 
nu o

Nukritęs nuo 9 aukšto 
neužsimušė

Fred Fields; 11 motą 
kas, iškrito per langą
9-to aukšto Farrgut projek
to ir tik apsidaužė. Ligoninėje 
jam neteks ilgai būti.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas 
adienį, spalio 13 d., 
vakaro, 110-06 At-7 :30

lantic Ave., Richmond Hill.
Nariai malonėkite ateiti į 

šį susirinkimą. Kurie dar ne- 
pasimokėjoto už 1954 metus 
duoklių, malonėkite ateiti ir

ATKALBĖJO NUO APIPLĖ
ŠIMO
Elmer Hintz bandė apiplėš

ti taksiko vairuotoją Thomas 
Lcmonako. Bet susilaikė, kai 
vairuotojas pradėjo gražiai 
kalbėti. Hintz sutiko pasiduo
ti policijai. Padėtas po $1,000 
kaucija.

RAND SCHOOL
7 E. 15th St. AL. 5-6250

48-ti Metai
ŽMONAS IR POLITIKA

Šaknys Politinio

S. Martin Lipset 
Pagelbinis Prof. Soc., Col. U. 

Prasidėjo Spalio 4-tą 
Pirmad. 8:15. 6 pamokos $6.00 

Už antgalvių Darini 
Santykiuose 

Prašykite Buletino 
Registruokitės Dabar

Valdyba

RANDAVOJIMAI

VVMGM

kalbės WQXR
Antradienį, 

vai. vakare —
Trečiadienį,

vai. vakare—WMCA.
Televizijoje ADP kandida

tai pasirodys:
Pirmadienį, spalio! 1, 10.30

\al. vakare—WPIX, Chan-

WABD, Chan-vai. vakar 
nei 5.

Vėliau bus paskelbtos kitos, 
datos. Tėmykite ir nusistatyki
te tuo laiku savo radijo pri
imtuvus pasiklausyti Darbo. 
Partijos kandidatu.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

Turimo kibai geri], patogu forni- 
šiuotą kambarį pavieniui vyrui. Ši
luma, karštas vanduo. Del daugiau 
informacijų prašome kreiptis po ad
resu: 105 South 3rd St., Brooklyn, 
N. V. (Jaeina).

(196-197)

: MATTHEW A. •
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
* i

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

KAILIAI IR KAILINIAI
Už wholesale kainas. Didelis pa
sirinkimas visokių vėliausių ma
dų. Darome pataisymus savo pa
čių dirbtuvėje.

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

y

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. EV. 7-62S8

■ --------- '1

Aex Diniant Fur Co.
Išdirbėjus Dailių Futrų 

Iš Rigos
150 West 28 St., kamp. 7th Ave.

New York 1, N.Y. CHelsea 2-1079

IŠPARDAVIMAS — 
APTUŠTINIMUI PATALPOS 

1954 OLDSMOBILES 
TIK SPALIO MENESJ! 

KAINOS SUTRIUŠKINTOS.
Ateikite pamatyti mūsų 

1900 OLDSMOBILE išstaiyf.h 
parodai ,<

Gaines Motor Co. Ine. 
1217 Flatbush Ave., Brooklyn 

Šaukite Mr. Gaines—BU. 4-3300

4 pusi. Laiave (Liberty) šeštadien., spalio (Oct.) 9, 1954




