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KRISLAI
Susirūpinęs.
Keršto teismai.
Apsimokėjo.
Nenori tartis.
Baimes akys.
Sužlugusios vilt\ s.

’ Rašo A. B.

kalbu maršrutam 
galba reikalinga

mėjima. (lai 
. balsas už juos 
suotojus.

sus ir nevisur. Žmonių nu
sivylimas repub]ikonų vieš
patavimu labai didelis vi
sur. vnač darbo žmonėse.
Prezidentas savo plikais žo
džiais neįtikins jų balsuoti 
už makartistus.

visi buvę Amerikos karei
viai šiaurinės Korėjos ka
rinėje nelaisvėje perleidžia
mi per aitrią šerengą. Dau
geliui teks skaudžiai nu
kentėti. Teisman traukia
ma apie keturiasdešimt. Jie 
kaltinami kol a b o r a v i m c 
(bendradarbiavime) su ko- 
munfstais.

Pora ar trejetas karinin
kų jau nuteista ir nubaus-

EISENHOWERIS MALDAUJA ME1SMEST REPUBLIKONUC vr
■0

'Pravda' draugiškai 
primena Prancūzam 
apie bendrą pavoją

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda plačiai pa
minėjo TSRS - Francūzijos 
diplomat iniii santykių 30- 
tas metines. Oficialus ko
munistų organas “Pravda” 
priminė Francūzijai, kad

vimi perstato bendrą pavo
jų abiems šalims, Tarybų 
Sąjungai ir Prancūzijai.

išsilaisvinimo iš nacių jun
go, sako TSRS spauda.

Ta draugiškumo sutartis 
buvo p a s i r a š y t a, kai de 
Gaulle buvo pirmos pokari
nės Francūzijos valdžios 
premjeras. Oficialiai ta su
tartis dar galioja, nebuvo 
atšaukta.

Rašytojas E. Hemingway gavo 
Nobelio pryzą už literatūrą

biejų šalių saugumo intere
sai reikalauja bendrų pa
stangų.”

1 Sovietų spauda priminė 
| Francūzijai, kad vokiškas 
militarizmas, kaip jis da
bar atgaivinamas Vakarų 
Vokietijoje, yra amžinas 
francūzų tautos priešas. 
Taipgi reikia atsiminti, kad 
Francūzija ir Tarybų Są
junga 1935 metais pasira- 

| šė savitarpio pagalbos su
tartį ir panaši sutartis bu
vo pasirašyta 1944-tais me
tais, tuojau po Francūzijos'

Stockholmas. — Švedijos 
akademija paskyrė litera
tūros Nobelio pryzą ameri
kiečiui rašytojui Ernest 
Hemingway. Pryzas jam 
duotas ne už tam tikrą 
knygą, bet'už visą jo kūry
bą ir už “jo stiprų for
muojantį stylių, kaip tai 
pasireiškė paskutinėje jo 
novelėje Senukas ir jūra.”

Jau kelios savaitės, kaip 
Stockholm© literatūriniuose 
rateliuose kalbam a apie 
pryzo įteikimą HemingW,a- 
y’ui. Kaip paprastai, buvo 
ir kitu kandidatu. Prieš t v
nekurį laiką dauguma Šve
dijos akademijos narių lai
kėsi nuomonės, kad šių me-'

tų literatūros Nobelio pry- 
zas turėtų tekti Islandijos 
rašytojui Halldor Laxness. 
Bet tuo tarpu Laxness gavo 
Stalino literatūros pryzą, ir 
Švedijos akademija to pa
veikta nutarė jo vieton 
rinkti Hemingway.

Kiti siūlyti kandidatai bu
vo Francūzijos rašytojas 
Albert Camus ir amerikie
tis poetas Ezra Pound. 
Pound, fašistas, kuris • ka
ro metu gyveno Italijoje ir 
tarnavo Mussoliniui, po ka
ro buvo teistas kaip išda-

tiniai nesveiku ir dabar 
randasi bepročių ligoninėje.

tarnų”)
Ši sekta ori-

Visi šitie teismai v ra 1 . n i
keršto teismai, o gal no-i Rasistas Bryant Bowles ‘ 
ras pagąsdinti busimuosius 
kareivius, kad karo metu 
jie bijotų pasiduoti prie
šui?

Nepamirškime, kad Ch. 
E. Wilson, dabartinis apsi
gynimo sekretorius, ilgus 
metus buvo General Mo
tors korporacijos preziden
tu. Korporacija Wilson?, 
prez iden tu i E ise n h o we r i u i 
tiktai paskolino.

Wilsonas darbuojasi. Ne
pamiršta jis savo korpora
cijos. Kariniai užsakymai 
eina jai vienas po kito.

Pasekmės: General Mo
tors pelnai šiemet smarkiai 
pakilo. Džiaugiasi korpora
cijos šėrininkai, didžiuojasi 
WilMpnas, apie pralobimą 
garsiai gieda Eisenhowe
ris.

sumušė negrą paštininką
Washingtonas. — Bryant 

Bowles, rasistas, kuris va
dovavo kelios savaitės at
gal vaikų kiršinimui prieš 
negrus Washingtono, Bal- 
timorės ir Milfordo moky
klose, vėl suimtas.

Šiuo kartu jis suimtas, 
nes puolė ir sumušė negrą 
paštininką, kuris atnešė 
laiškus į jo raštinę. Bowles 
sako, kad jis smogė negrui 
paštininkui Roscoe V. Coo- 
periui, nes tas “įžeidė jo 
žmona.”

Bowles paleistas po $300 
kaucija. Jo laukia teismas.

Nauja vyriausybė Pakistane; 
padėtis šalyje dar neaiški

Karači.—Generalinis Pa
kistano gubernatorius Ghu- 
lam Mohammed Įtraukė Į 
valdžią Khan Sahibą, taip I 
vadinamos Khudai Khid-1 
matgars (“Dievo 
sektos vada.
ginaliai stojo prieš Pakis
tano atsimetimą nuo Indi
jos ir yra Musulmonų Ly
gos priešininkė.

Generalinis gubernatorius 
Mohammedas taipgi paskel
bė, kad nuo dabar jis, o ne 
premjeras Ali, pirminin
kaus kabineto posėdžiuose.

Bendrai padėtis šalyje 
dar neaiški. Parlamentas 
paleistas ir spauda išeina 
no cenzūra. Vyksta dery
bos tarp politinių grupių ir 
dar neaišku, koks režimas 
nusistovės Pakistane.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS.
Punktai 

1092 
700

B’klyn-Richmond Hill vajininkai . . 
L. Prūseika, Chicago, Ill................
Rochester, N. Y...............................
Philadelphia, Pa.............................
Waterbury, Conn., vajininkai .......
Elizabeth, N. J., vajininkai ...........
Hartford, Conn. . ..........................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. .. 
Harrison-Kearney, N. J., vajininkai 
Chester, Pa............................ ............

... 134
... 352
... 352
... 320
... 224
... 192

Churchill nesi priešins 
prezidentui Eisenhoweriui. 
Jis irgi šiuo tarpu nė kal
bėti nenorįs apie Tarybų 
Sąjungos apsiūlymu tuojau 
laikyti Keturin Didžiųjų 
konferenciją Vokietijos ir 
visos Europos reikalais.

Todėl konferencijos ne
bus. Vokiečių ginklavimas 
eis visais garais.

Gali kumščiuotis arba 
ristis demokratas su repu- 
blikonu, arba republikonas 
su socialistu. Pavojus ma
žas. Vienas kitą pažįsta ir 
vienas kito neužgaus.

saugok dieve, saugo
kitės komunisto. Kai jis, 
tr«Aks per ausį, ar paklos 
ant matraso, bus “kaput!” 

Taip mano ir to baisia’ 
bijo Indiana State Athletic 
Commission vyrai. Jie iš-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Du Sovietų mokslininkai jau 
dalyvaus Columbia sukaktyje

New Yorkas.—Du Tary
bų Sąjungos akademijos na
riai, mokslininkai Andrie
jus Levovičius Kursanovas 
ir Borisas Rybakovas, at
vyksta į Ameriką, kad da
lyvauti Columbia universi
teto 200 metų sukakties mi
nėjimo pabaigtuvėse.

Columbia unive r s i t e t o 
prezidentas Kirk sako, kad 
kvietimas TSRS akademijai 
buvo pasiųstas dar ketveri 
metai atgal, kuomet Eisen
howeris dar buvo universi
teto prezidentas. Atsaky
mas, betgi, gautas tik ne- 
kuris laikas atgal.

Iš Maskvos pranešama, 
kad minėti du tarybiniai 
akademikai jau išskrido. 
Valstybės depar t m e n t a s 
W a s h i n g t o n e sako, kad 
jiems išduotos įvažiavimo 
Amerikon vizos, “aprėž
tos,” — jie negalės keliau
ti užu New Yorko.

Egipte suėmė 400 asmenų; 
užgniaužia nacionalistus

Kairas. — Egipto polici
ja pradėjo masinius suėmi
mus tarp kraštutinių naci
onalistų, vyriau šiai tarp 
Musulmonų Brolijos narių. 
Kaip praneša pati valdžia, 
400 jau suimta ir areštai 
dar eina.

Kaire minia Nasserio pa
sekėjų apsupo didelį namą, 
kuriame randasi Musulmo
nų Brolijos štabas ir jų 
laikraštis. Namas buvo pa
degtas ir sudegintas. Gais- 
ragesiai atvyko ir stovėjo 
arti, kad neleisti aolinki- 
niems pastatams užsidegti, 
bet paties namo negesino.

Premjeras Nasseris gavo 
sveikinimo telegramą nuo 
Churchillo. Toje telegramo
je Churchmillas jį sveikino, 
kad išvengė mirties nuo pa
sikėsintojo rankos.
• Nacionalistai sako, kad 
Nasseris palankauja bri
tams ir sutartyje apie Su- 
ezą išdavė Egipto reikalus.

Pekingas. — Kinijos žinių 
agentūra skelbia, kad pla
nuojama sudaryti autono
minę kazachų sriti šiaur
vakariniame Turkestane, 
kuris priklauso Kinijai.

Buenos Aires. — 10 žmo
nių žuvo orlaivio sprogime. 
Bomba prieš laika sprogo 
kariniame orlaivyje.

Lowell, Mass............................... 192
Baltimore, Md............................... 188
L. Tilwick, Easton, Pa...............  176
Cleveland, Ohio .......................... 160
J. Yaskevičius, Worcester Mass. 160 
Paterson, N. J., vajininkai ......
Newark, N. J..................... „........
LLD Moterii Klubas, Bingham

ton, N. Y......................
Shenandoah, Pa...........................
J. Patkus, New Haven, Conn.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........

160
156

150
140
128
1.28

Plymouth-Wilkes-Barre, Pa., Va
jininkai ........................ 128

A. Ap.šegienė, Auburn, Me........ 122
S. 'Pcnkauskas, Lawrence, Mass. 96 
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa.........  90
P. Šlekaitis, Scranton, Pa............ 84
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 84 
Norwood, Mass., vajininkai ........ 61
So. Boston, Mass., vajininkai ..... 64
J. K. Alvinas, San Francisco, Cal. 64 
No. Braddock, Pa. Vajininkai .... 64 
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa........... 30

(Tąsa 2-ram pusi.)

Adenaueris pas Eisenhowerj
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris priė
mė Vakarų Vokietijos kanc
lerį Adenauerį ir su juom 
pietavo Baltuose Rūmuose. 
Priėmime taipgi. dalyvavo 
sekretorius Dulles ir profe
sorius James B. Conant, 
dabartinis Amerikos gene
ralinis komisionierius Vo-

Manoma, kad dabar, pa
skelbus Vakarų Vokietiją

Liberijos prezidentais 
Apsilankė New Yorke

New Yorkas. — Čia lan
kosi Liberijos prezidentas 
Tubmanas, galva vieninte
lės oficialiai nepriklauso
mos negrų respublikos Af
rikoje. . (Ethiopija ir skai
toma nepriklausoma, bet ji 
ne grynai negrų šalis.)

Tubmaną priėmė miesto 
burmistras Wagneris;

nepriklausoma, Conant taps 
Amerikos ambasad oriu s 
ten.

Eisenhoweris ir Adenau- 
eris išleido bendrą pareiški
mą. Jame jie sako, kad 
Vokietijos suvienijimas lie
ka svarbiausiu siekiu. Jie 
taipgi sako, kad to bus sie
kiama taikingais būdais.

Preziden tas E i sen h o we-
ris išreiškė savo pasitenki
nimą dėl vokiečiu-francūzu V *. c
susitarimo Saaro reikalu.

Mrs. Sommerlatle išvažiuos
Maskva. — Amerikos am

basados pareigūno žmona 
Mrs. Sommerlatte ateinan
ti trečiadieni apleis Tarybų 
Sąjunga. TSRS reikalavo, 
kad ji išvažiuotų. Ji kalti
nama chuliganizme.

NEW YORKO ORAS: 
Giedriau ir šalčiau.

Bemokraftai tikisi 
laimėti abiejuose 
Kongreso 
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris atsi
kreipė į visus balsuotojus 
su prašymu neišmesti repu- 
blikonų iš Kongreso vado
vybės. Jei demokratai lai
mėtų, sakė Eisenhoweris,

butuose

tiška suirute.

Socialdemokratai nenustos 
kovoję prieš ginklavimąsi

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos socialdemokratai to
liau ves kovą ])rieš Pary
žiaus sutartį, tai yra, prieš 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimąsi ir prieš nuolaidas

Lapkričio 28 Bavarijoje 
ir Hessoje įvyks landtagų 
(seimelių) rinkimai. Soci- 

! aldemokratai planuoja sa
vo rinkimines platformas 
stalyti vyriausiai ant prie- 

i šingumo ginklavimuisi.
Socialdemokratai tvirti

na, kad Vokietijos ginklavi-
I mas reiškia pripažinimą, 
kad Vokietija liks padalin-

Eisenhoweris bandė nu
rodyti, ant kiek jo adminis
tracija pasitarnavo žmo
nėms. Bet tuo pačiu laiku, 
kai Eisenhoweris kalbėjo, 
CIO ir AFL išleido pana
šius pareiškimus, kuriuose 
nurodė, kad valdžios teigi
mas, jog nedarbas mažėja 
ir gerbūvis įsiviešpataują, 
yra “žiūrėjimas per ruža- 
vus akinius.”

Stevensonas, vyriausias 
demokratu vadas, sako, kad 
republikonai šiuo kartu 
vartoja purvinesnę taktiką, 
negu bile kuomet praeityje. 
Už tą taktiką, sakė Steven
sonas, vyriausiai atsako- 
mingas vice - prezidentas 
Nixonas.

Tuo tarpu McCarthy ir 
prakalbėjo, ragindamas vi
sus republikonus susivieny
ti ir “siekti bendro laimėji
mo.”

kams. Vietoje to, sako so
cialdemokratai, virš visko 
reikia siekti vienybės.

Komunistai laimi rinkimus - 
Amerika atšaukia užsakymą

Roma. — Dveji metai at
gal komunistai laimėjo 7 
prieš. 1 rinkimus darbinin
kų atstovuose Piaggio laivų 
statykloje,. Sicilijoje. Pra
eitais metais komunistai 
gavo mažiau balsų, tik 5 
prieš 3. Vėliau Amerikos 
laivynas toje statykloje už
sakė $7,528,000 vertės nai
kintuvą. 

C-

Šiais metais vėl vyko rin
kimai ir komunistai susti
prino savo daugumą, vėl > 
gaudami proporciniai 7 
prieš vieną balsą. Netru
kus po to Amerikos laivy
nas atšaukė kontraktą nuo 
Piaggio statyklų, skelbiant, 
kad “jomis’ negalima pasi
tikėti- dėl komunistu darbi
ninkų.”

Taipgi pranešama, kad 
Amerikos valdžia atšaukė 
kontraktą nuo Officina Vit
torio Melcanica firmos Mi
lane. Tas kontraktas buvo 
$18,000,000 vertės.

P ra ga.—B u d j o v ic e m i r t i m 
nuteisti septyni čekai. Jie 
priklausė prie ginkluotos 
liaudies priešu gaujos. Ke
turi kiti nuteisti sunkiomis 
kalėjiminėmis bausmėmis.

Bukareštas.— Rumunijos 
komunistų partija trečiu 
kartu atidėjo savo suvažia
vimą. C

Pirmasis negras generolas 
Amerikos karo aviacijoje

Washingtonas. — Benja
min Oliver Davis buvo pa
keltas iš aviacijos pulkinin
kų i generolus. Davis yra 
pirmas negras, kuris pasie
kia tokį laipsnį Amerikos 
aviacijoje. Jo tėvas buvo 
pirmas negras generolas 
Amerikos armijoje.

Generolas Davis karo 
metu tarnavo kaip lakū
nas Europoje ir dalyvavo 
Vokietijos bombardavime. 
Jis pasižymėjo drąsa ir bu
vo apdovanotas 
medaliais, tarp jų

įvairiais 
sidabrine

tarnauja 
viršinin-

Dabar Davis 
kaip treniravimo 
kas JAV aviacijos pajėgo
se Tolimuose Rytuose.

Sugrąžino belaisvius
Berlynas. — Dar 56 vo

kiečiai karo belaisviai grį
žo iš Tarybų Sąjungos. Va
karų Vokietijos valdžia sa
ko, kad Tarybų Sąjungoje 
dar yra arti 10,000 “slap
tai laikomų vokiečių belais
vių.” TSRS valdžia sako, 
kad visi paprasti belaisviai 
jau sugrąžinti, bet nepanei
gia fakto, kad tam tikras 
skaičius dar lieka Tarybų 
Sąjungoje: tai vokiečiai ka
lbai ir karininkai, kurie bu
vo nuteisti kaip karo kri
minalistai.

Berlynas. — Grįžtanti iš 
Tarybų Sąjungos senatorė 
Margaret Chase Smith pa
reiškė, kad Amerika ir Ta
rybų Sąjunga artimoje at
eityje gali nutraukti diplo
matinius santykius.

Klausta, kuo ji remia sa
vo teigimą, senatorė nedavė 
tolimesnių aiškinimų.
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ADENAUERIO VIZITAS
KLERIKALAS ADENAUERIS antrą kartą lankosi 

Jungtinėse Valstijose.
Jis čion buvo pakviestas rinkiminiais sumetimais. 

Jis atvyko kaip tik prieš rinkimus. Jis gerbiamas. Jis 
čia svetingai republikonų valdžios vaišinamas.

Adenaueris atvyko pasakyti Amerikos žmonėms, 
kokius didžiulius darbus atliko jis ir Mr. Dulles, mūsų 
šalies valstybės departmento ministras ar sekretorius.

Jis atvyko pasakyti Amerikos žmonėms, kad Va
karų Vokietija bus ginkluota, ji turės apie pusę milijono 
ginkluotųjų jėgų. Ir tas jėgas vadovaus (jis to nesako) 
naciai karininkai, kurie prieš dešimt metų vadovavo 
hitlerinei armijai prieš demokratines valstybes, tarp 
kurių buvo ir Amerika!

Jūs, ponai republikonai, galite Adenauerį gerbti, 
galite jam katutes ploti, bet jis nieko gero, nieko nau
dingo Amerikos žmonėms nesiūlo. Jis siūlo, jis giriasi 
tik tuo, kad Vakarų Vokietija bus ginkluota!

vi-

KAI KURIE ŽMONĖS ir nesutinka su J. Stalino pa
sakymu, padarytu prieš virš porą metų, bet mes Įsu juo 
sutinkame.

Stalinas sakė, kad, ilgainiui, Vakarų Vokietija ir 
Japonija, kai jos bus apginkluotos, atsuks savo ginklus 
pirmiausiai prieš Jungtines Valstijas, kad karas tarp 
kapitalistinių kraštų yra neišvengiamas. Socialistiniai 
kraštai karo niekad nepradėjo ir nepradės, nes jų sie
kimas—taika.

Dėl to Adenauerio vizitas Amerikoje, jo pasididžia
vimas Paryžiaus konferencijos nutarimais, nelemia nie
ko gero mūsų šaliai.

Verta priminti ir tai, ką Andriejus Višinskis pasakė 
Jungtinių Tautų asamblėjoje.

Jis pasakė, kad Vakarų Vokietijos ginklavimas 
-ųpirmiausiai grūmoja Francūzijai.

Ar Višinskio pasakymas turi pagrindo?
Taip, turi.
Tarybų Sąjungos vyriausybė nėra “iš piršto 

laužta.” Ji žino, ką sako. Ji numato dalykus toliau, 
negu mes, eiliniai žmonės, negu Washingtono galvočiai.

Tik prisiminkime Muncheno konferenciją, kurioje da
lyvavo Chamberlainas, Daladier, Hitleris ir Mussolinis.

Tuojau po Muncheno konferencijos Maskvos Pravda 
sakė: Francūzija, pasirašydama Muncheno sutartį, užsi
nėrė sau ant kaklo virvę.

Tūli žmonės tuomet galvojo: tai propaganda!
Bet už trejų metų Francūzija buvo hitlerinių 

vedų okupuota.
Tiesa, šiandien Mr. Dulles ir kiti žymieji mūsų

dovai nutarė Vakarų Vokietiją ginkluoti tam, kad ji 
kariautų prieš Tarybų Sąjungą. Bet ar neateis laikas, 
kad tie ginklai, kuriuos amerikiečiai duos Vakarų Vo
kietijai, nebus atkreipti prieš mūsų šalį? *

Verta apie tai labai rimtai pagalvoti.
O jei pagalvosime, tai labai rezervuotai pasitiksime 

svečią iš Vakarų Vokietijos, klerikalų partijos 
Vokietijos kanclerį Adenauerį.

go-

va-

šula ir

GEDA!
TUOJAU PRIEŠ RINKIMINĘ kampaniją 

kratų ir republikonų partijų vadovai nutarė: 
dosime jokių priemonių savo oponentams šmeižti, į jų 
asmeninį gyvenimą kištis.

Atrodė viskas gražu, puiku.
Bet kaipgi yra šiandien? Ką matome?
Aną dieną demokratų partijos vadovas ir vyriau

sias kalbėtojas Stevensonas sakė kalbą Brooklyne: Jis 
nurodė, kad republikonai tų pažadų nesilaiko. Jie šmei
žia, jie niekina savo oponentus, kaip įmanydami!

Republikonų vyriausias šulas, daug prakalbų sakęs, 
yra šalies vice-prezidentas Nixon.

Žiūrėkite, ką jis daro!
Aną dieną vice-prezidentas Nixon užpuolė kalifor- 

nietį kongresmaną Robert L. Condon’ą, kuris kandi
datuoja į Kongresą kitam terminui.

Ką gi Nixonas pasakė?
> Jis, aišku, pirmiausiai šį žmogų niekino už tai, kad 

Condon kadaise priklausęs komunistų partijai. Nixo
nas, pasiėmęs iš FBI “informacijas,” prie to pasakė: 
Kandidatas Condon kadaise buvo septynis kartus areš
tuotas už girtavimą!

Mes, aišku, nepasitikime FBI duomenimis, nes jie 
surinkti šniukštinėto jų, kuriems rūpi ne teisybė. Bet 
jeigu taip ir buvo, tai ar leistina vice-prezidentui tokius 
plepalus kalbėti apie savo oponentą?

New Yorke senatorius įves ryžtasi “užmušti mora
liai” savo oponentą demokratą Harrimaną.

Makartistai republikonai New Jersey valstijoje sie
kias! kryžiavoti savo partijos kandidatą sėnatoriaus vie
tai Mr. Case.

Connecticut republikonai naudoja žiauriausias prie-

demo- 
nenau-

KAS IQ RAŠO IR SAKO
BURIATAI-MONGOLAI 
MENININKAI VILNIUJE

Š. m. rugsėjo mėn. pra
džioje į Lietuvos sostinę 
buvo atvykę autonominės 
Buriatų - Mongolų respu
blikos menininkai: choras, 
solistai - dainininkai ir mu
zikai. Jie davė Vilniuje 
koncertą.

Apie savo šalį, Buriatų- 
Mongolų autonominę respu
bliką, Vilniaus Tiesoje G. 
Mirnova parašė straipsnį, 
kuriame sako, kad Buria
tų - Mongolų autonomine 
respublika buvo paskelbta 
1923 metais. Rašytoja-žur- 
nalistė Mironovą taip api
būdina savo šalį:

“Trisdešimt metų — isto> 
riškai labai nedidelis laiko 
tarpas, bet per šį laiką 
mūsų tautos gyvenime įvy
ko milžiniški pasikeitimai. 
Mūsų kraštas iki revoliuci
jos buvo ekonomiškai ir 
kultūriškai atsilikęs carinės 
Rusijos pakraštys, skurdo 
ir bado šalis. Spalio soci
alistinė revoliucija iš pa
grindų pakeitė gyvenimą už 
tolimojo Baikalo. Nuo Sa- 
jano kalnagūbrių iki snau
džiančios taigos, nuo žilojo 
Baikalo iki M o n g o 1 i j o s 
Liaudies Respublikos sienų 
— visur matyti kunkuliuo
jančio kūrybinio darbo vai
siai.

“Seniai išnyko dūmėtos 
jurtos, jas pakeitė gerai su
tvarkyti kolūkiniai kaimai. 
Penkmečio metais respubli
koje išaugo social i s t i n ė s 
pramonės įmonės, sukurti 
nacionaliniai dar b i n i n k u 
klasės kadrai. Buriatų liau
dis pajuto save pilnateisiu 
neišsemiamų krašto turtų 
ir savo likimo šeimininku.

“Pagrindiniai pasikeiti
mai įvyko respublikos kul
tūriniame gyvenime. Mūsų 
liaudis išsiaugino savo in
teligentiją. Į nematytą ly
gi pakilo sveikatos apsau
ga. Respublikoje sukurtos 
aukštosios ir vidurinės mo
kyklos, atidaryta šimtai bi
bliotekų ir kitų kultūros 
įstaigų.

“Iki Didžiosios Spalio re
voliucijos buriatų liaudis 
neturėjo savo rašytinės li
teratūros. Neseniai įvykęs 
Uulan-Udėje antrasis res
publikos rašytojų suvažia
vimas pademonstravo dide
lius pasiekimus buriatų - 
mongolų literatūros —• na
cionalinės savo forma ir so
cialistinės savo turiniu. Iš
augo talentingų rašytojų 
kadrai. Vienu iš tarybinės 
buriatų- mongolų literatū
ros pradininkų yra seniau
sias poetas, prozaikas ir 
dramaturgas ChecaNamsa- 
rajevas, kuris sukūrė daug 
įdomių, reikšmingų savo 
idėjiniu - meniniu lygiu kū
rinių. Rašytojas Žamso Tų- 
munovas sėkmingai dirba 
buriatų prozos srityje. Jo 
romanas “Stepė prabudo” 
yra viena iš mylimiausių 
mūsų skaitytojų knygų. Jo 
išleidimas Maskvoje ir liau
dies demokratijos šalyse 
liudija apie šio kūrinio idė- 
jinį-meninį brandumą. Žy
mu inaša i mūsų literatū
ros išvystymą įnešė rašy
tojas Čimitas Cydenambaje 
vas, kuris šiuo metu sve
čiavosi Tarybų Lietuvoje. 
Plačiai žinomas respubliko
je ir poetas Damba Žalsara- 
jevas, kuris taip pat atvyko 
į Tarybų Lietuvą. Vaisin
gai dirba poetai širabas 

Nimbujevas, Daljenas Ma- 
dasonas, žinoma yra dra
maturgo Namžilo Baldanc 
kūryba.

“Buriatijoje - Mongolijo
je suklestėjo nacionalinis 
teatro menas. Dabar mūsų 
respublikoje veikia 3 
teatrai. Didelis mūsų na
cionalinio meno įvertini
mas buvo Operos ir ba
leto teatro opdovanoji- 
mas Lenino ordinu. Įžy
mus buriatų menininkas 
Cydynžapovas gavo TSRS 
liaudies artisto vardą. Di
delį darbą vystant naciona
linę kultūrą, o taip pat ją 
propaguojant už respubli
kos ribų atlieka Buriatijos- 
Mongolijos dainų ir šokių 
ansamblis, su kuriuo Tary
bų Lietuvos darbo žmonės 
turėjo progos susipažinti 
šiuo metu.”

mokratas Grigaitis jį re
mia, už jį stoja.

Dėl to Naujienų redakto
rius labai supyko ir iškolio- 
jo tų krislų rašytoją (Mi- 
zarą), p a v a d i n d amas jį 
“Maskvos pasamdytu skali
ku.”

Tokiais epitetais vaišin
damas savo oponentus, P. 
Grigaitis tik pasirodo tuo, 
kuo jis yra.

JŲ KULTŪRA
Andai pas mus Krisluose 

buvo rašyta apie kongres- 
maną Kersten ą, kuriam 
Milwaukėje buvo suruoštas 
bankietas ir jame dalyvavo 
Chicagos lietuviški tarybi
niu kai. Ten buvo pažymė
ta, jog Kerstenas yra ma- 
kartįstas, tačiau social-de-

LINAI
Kaunas.—Švelniomis ak

sominėmis besikaitančiomis 
spalvomis glamonėja žvilgs
nį dosnios žemės gaivinan
čių sulčių išauginti noks
iantys linai, banguoją vė
jui. pučiant.

Tokių pasėlių Panevėžio 
rajone ir gretimuose Lietu- 

į vos rajonuose yra nemaža. 
' Artimiausiais metais jie vi
soje respublikoje padidės 
daugeliu šimtų hektarų.; 
Pagal penkmečio planą Lie-. 
tuvoje nutarta sukurti vie-! Didžiulės pastatų pamatų 
ną stambiausių linų augini
mo bazių visoje Tarybų ša
lyje.

Viename iš Panevėžio pa
kraščių, kur sparčiai kyla 
nauji pastatai, netoli cu
kraus fabriko, jau išaugo 
firminio linų apdirbimo ga
myklos korpusų pirmoji ei
lė. Dar nespėjo statybinin
kai nuimti pastolius, o erd
viuose gimstančios įmonės 
cechuose jau šeimininkauja 
Rygos technikos montavi
mo kontoros darbininkai. 
Jie įtaiso metalo konstruk
cijas, montuoja linų apdir
bimo įrengimus.

Didelius darbus statybi
ninkams teks atlikti kitoje 
miesto dalyje, netoli mėsos 
kombinato, kur dabar—di
delė dykvietė. Pagal vals
tybinio projektavimo insti
tuto paruoštą planą, 1956 
metais čia stos rikiuotėn 
stambiausias Pabaltijyje li
nų kombinatas. Dabar jau 
planuojama teritorija, ku
rioje bus pastatyti pagrin
diniai gamybiniai korpusai, 
pradėta gyvenamųjų namų 
statyba. Kombinatas duos 
šaliai aukštos rūšies lininių 
audinių ir gerų plonų ver
palų.

Pagrindiniai daug darbo 
reikalaujantieji procesai 
bus mechanizuoti ir suau
tomatinti. Kombinate bus 
įtaisytas tobuliausios pa
saulyje paruošiamosios ir 
šukuojamosios mašinos, va- 
teriniai agregatai slapiajam 
plonų siūlą verpimui, au
džiamosios staklės.

Visai šiai sudėtingai

daubos, didelės aikštelės, 
nelyginant užpiltos išimtu 
gruntu, nesiliaujantis -eks
kavatorių bei galingų Mins
ke pagamintų savaime išsi
kraunančių sunkvežimių 
griaudėjimas, augančių pa
statų pastoliai — toks da
bar bendras vaizdas busi
mojo darbininkų miestelio 
vietoje. Čia bus įsteigta 
mokykla, du vaikų darže
liai, du lopšeliai, ambulato
rija, statoma dešimtys dau
giabučių gyvenamųjų na
mų. Jie jau statomi Agro
nomijos bei Vilties gatvė
se ir Liepų alėjoje. Nuo 
senųjų miesto pastatų iki 
Nevėžio nutys nauja gyve
namųjų namų gatvė. Dar
bininkų miestelis bus apžel- 
dytas, papuoštas gėlių lys
vėmis, gazonais, gyvų gėlių 
kilimais.

Lietuvoje išaugs dar vie
na gamyba susijusi su itin 
stambios pramonės įmonė
mis, kurios užtikrins di
džiai kokybinį Lietuvos 
kolūkiuose auginamų linų 
apdirbimą.

A. Mišutis .

mones prieš demokratų kandidatą gubernatoriaus 
tai Mr. Ribicoff’ą.

Klausiame: kur jūs, ponai republikonai, dora, 
jūs etika? Ar jūs taip laikotės savo pažadų?!

Gėda, didžiausia gėda!

vie

ku r

PATAISA
Spalio 29 d, Įvairumu 

puslapyje straipsnyje apie 
Vilnių yra įsiskverbusių ke
letas klaidų. Kaltė korek
toriaus. Čia jos pataisomos.

Straipsnyje atspausdinta, 
kad hitlerinė okupacija bu
vo “1921-1942 metų,” o tu
rėjo. būti “1941-1944 m.” 
Pasakyta “Daukšto,” o tu
rėjo būti “Daukšo.” Pasa
kyta “1925 metais Vilniuje 
baltarusių mokslininkas” ir 
tt., o turėjo būti “1525 me
tais” ir tt. Atsiprašau au
torių. Korektorius

----------  4Gavimui Nauju Skaityto m
r? - c* <5 *■

(Tąsa nuo 1-mo psl.)

KOTELIAI “VIENIJASI”
Tie, kuriems tenka važi-! 

nėti ir koteliuose (viešbu
čiuose) apsistoti, nakvoti, 
labai gerai žino Statler lie
telius. Jų yra visuose mies
tuose.

Šiomis dienomis, tačiau, 
komercinė spauda praneša, 
kad Statler hotelių kompa
nija nutarė pervesti savo 
nuosavybes Hilton kompa
nijai, kuri yra didesnė ir, 
žinoma, galingesnė. Taigi: 
dabar Hilton’as, tasai “ge- į 
nijus,” turės visus pačius 
didžiausius b otelius Ameri
koje.

Ką tai reiškia?
Tai reįškia, kad smulkie

siems biznieriams slysta iš 
po kojų pagrindas, nes vis 
daugiau ir daugiau korpo
racijų pereina į keleto žmo
nių kontrolę!

Jau buvo manoma, kad L. Prūseika užims pirmą 
vietą. Dviejų dienų laikotarpy j prisiuntė daug atnau
jinimų ir aukų, bet štai—brooklyniečiai nepasidavė: F. 
Krunglis ir J. Rušinskas pridavė po naują prenumeratą, 
atnaujinimų ir aukų, o P. Buknys atnaujinimų. Brook- 
lynas tvirtai laikosi pirmoj vietoj.

Rochesteris gražiai įžengė į vajų su atnaujinimais 
ir aukomis, paimdami 3-čią vietą lentelėje.

Elizabethiečiams vėl gražiai pasidarbavo A. Ku
kaitis (Bayonne, N. J.) prisiųsdamas atnaujinimų ir 
auku.

Iš Hartford, Conn., gavome naują prenumeratą ir 
oluoštą atnaujinimų ir aukų. Hartfordas visuomet gra
žiai darbuojasi.

Kitas nenuilstantis geras darbuotojas tai J. M. Kar
bonas, Lowell, Mass., jis prisiuntė naują prenumeratą, 
atnaujinimų ir aukų.

Camdenietis uždėjo Philadelphia a<R vajaus lente
lės su pluoštu atnaujinimų ir aukų. <

P. Paserskis, Baltimore, M d., prisiuntė atnaujinimų 
ir aukų ir tikisi, kad dar daugiau prisius. |

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., darbo reikalais per
sikėlė gyventi Cleveland, Ohio. Jo vietą užėmė jo žmona 
Violet su pagalba kitų draugų. Dabar pranešė, kad ir 
ji išsikelia gyventi i Clevelandą, tad Shenandoah pasi
lieka be vajininko. Ji rašo, “nenusiminkite, nes pasili
kę čia draugai prižadėjo Stasio vietoj pasidarbuoti va
juje”..'... Laukiame jų gerų rezultatų.

Sekanti miestai pakilo punktais su atnaujinimais 
(prisiuntė ir aukų, punktus gaus vajaus pabaigoj): 
Waterbury, Conn.; Chester, Pa. (A. Lipčius); Paterson, 
N. J.; LLD Moterų Klubas (J. K. Navalinskienė), Bing
hamton, N. Y.; A. Apšegienė, Auburn, Me.: P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa.

techmkai valdyti reikės 
daug žinių, įgudusių rankų. 
Kombinato direkcija jau da-. 
bar rūpinasi kadrų paren
gimu. Didelė j a u n u oi i ų 
grupė šiais metais bus pa
siųsta mokytis į Vladimiro 
srities Viaznikių linininkys
tės technikumą. Ten, pri-; 
tyrusių dėstytojų ir garny- ’ 
bos pirmūnų vadovaujami, 
jaunuoliai ir merginos įsi-’' 

i gyja verpėjų, audėjų, šilu- 
* mos technikų specialybes, i

Aukų šį sykį gauta sekamai:
LLD 198 kp., (S. Kaross) Oakland, Calif., $25.
Moterų Klubas, Rochester (L. Bekis), N. Y., $10.
Po $7: Endicottietis ir K. Stanislovaitienė, Wa

terbury, Conn.
Po $5: LLD 50 kp. (vyių), neinąs nuo baliaus, Ro

chester, N. Y.; J. N. Simans, Cleveland, Hts., Ohio; Paul 
Butkus, Upper Black Eddy, Pa.; B. Marcinonis, Water
bury, Conn.; Maple Park Bendrovė, Methuen, Mass.

Po $4: Du broliai Latviai nuo Ilguvos ir M. La- 
maitis, sNo. Brookfield, N.'Y. '

‘ Po $2: W! Rozela,' Porth Arthur, Canada; J.^ūr- 
lęevičius, Bayonne, N. J.; Mary Kreivėnas, B’klyn? N. 
Y.; J. J. M. Karspnas, Lowell, Mass.; Vincenta Stanči
kienė, Nashua, N. H.; A. Kazlanskūs, Haverhill, Mass.; 
Bemokslis, Phila., Pa.; J. B. Povilonis, Chicago, Ill.; John 
Rastis, Grand Rapids, Mich.; J. Stasevich, Bethlehem, 
Pa.; J. A. Dementis, Los Angeles, Calif.; Jonas Pauža, 
Ansonia, Conn.; Mary Wassel, East Pittsburgh, Pa. ;

Po $1: Joe Yacob, Lethbridge, Canada; Eliz. Bir- 
žietė, Brooklyn, N. Y.; R. Aučius, Paterson, N. J.

Iš* Rochester, N. Y.—$25: Aukos surinktos laike 
Moterų ir Vyrų LLD kp. vakarienės—P. Sedwick, $3. 
Po $2: Wm. Černauskas, J. ir L. Totoriai, M. Vaidila ir 
R. Braus. Po $1.50: Ona Gricienė ir J. O. Vilimai- 
čiai. F. ir J. Kotenai, $1.25. Po $1: F. ir N. Baltakiai, 
G. ir D. Vaitai, P. Malinauskai, G. Mockevičia, G. Dau- 
kas. Po 75c.: J. Žemaitis, D. Naujalienė, A. Usevičienė, 
F. Manelis. Po 50c: F. Gricius, P. Čereška, J. Greibas. 
A. Bekešius, 25c.

Dar daugiau iš Rochester, N. Y. (aukas prisiuntė L. 
Bekis): Po $2: J. ir D. Vaitai, A. Milčius, J. Severinas, 
Mrs. P. Balzar, J. Pabijauskas, Ant. Duoba, V. Bulienė, 
J. Vaivada, K. Žemaitienė, A. Bekešius, V. Bačiulis, S. 
Grenden.as. Pg $1: J. Barzdaitis ir Ch. Guzauskas. Vi
so $26.

Iš Binghamton, N. Y.: Eva Čekanauskienė, $5. Po 
$2; A. ir J. K. Navalinskai, V. Kapičiauskienė, J. ir K. 
Vaičekauskai. y

IŠ Philadelphia, Pa.: Po $2: Laisvės Draugas} A. 
Kušleikienė, U. Guzonienė (Gloucester City, N. J.). J. 
Vaitkus (Camden), $1.

Iš Hartford, Conn.: Geo. Pileckas (Higganum), 
$6.40. Po $5: Kaiminka, Agnes Bučionis (Middletown). 
Po $2: J. Jasas (So. Windsor), Mr. ir Mrs. G. Mazonis 
(Windsor). !

Iš Waterbury, Conn.: Po $2: W. Samuolis, Alex 
Kidula (Naugatuck); G. M., Cb. Cvirka.

Iš Chicago, III.: Po $2: P. Sprindis, A. Žemaitis, 
J. Karvelis, S. Misevičius, P. Dauderis, M. Yanuška, K. 
Jokūbaitis. A. S taškus, $1.

Iš Baltimore, Md.: Po $2: Helen Cwon, V. Stan- 
kevičia, J. Kanišauskas.

..Liekuojame visiems pasidarbavusiems ir norime pa
reikšti džiaugsmo, kad vajaus pradžia geresnė negu vi
dutiniai. Tik gaila kad dar yra stambių kolonijų, ku
rios dar teistojo i darbą. Kodėl taip labai vėlintis? 
Pradžia darbo dažnai nuliame pabaigą.

Nuo dabar aukų neskelbsime su kiekvienu praneši
mu apie prenumeratų vajų, nes daugelis miestų stovi 
ant vietos, bereikalinga kartojimas tuo paties datjko. 
Punktai už aukas bus nriskaityti vajininkam tik parei
goje vajaus. Apie aukas pranešime tik kartą į porą?ar 
trejetą savaičių.

Laisves Administracija

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Šestadien., spalio (Oct.) 30, 1954



L.M.S. festivalis, paroda ir 13--tas suvažiavimas
* f raeitą savaitę šioje vietoje teko ra
šyti apie LMS nacionalį festivalį, .įvy
kusį spalio 12-17 Chicagoje. Teko su
stoti prie festivalyje perstatytų veika
lų ir chorų bei dainininkų pasirodymo. 
Šiame straipsnyje vyriausiai sustosime 
prie suvažiavimo ir parodos. Bet prieš 
einant į tą, reikia pažymėti dar kelias 
programos dalis, kurių nepalietėme pas
kutini karta.

£ v

. Muzikos, deklamacijos numeriai
Muzikalė festivalio programa nebuvo 

ypatingai turtinga, nors kai kurie jos 
numeriai buvo nemenkos vertės. Mūsų 
meniškos saviveiklos judėjimas niekad 
nebuvo turtingas orkestrais ir tuo dau
giau jų neturi šiandien. Daugiausia pas 
mus pasireiškia piano solistai, kartais 
armonistai, kur ne kur smuikininkas ir 
dar rečiau kiti instrumentalistai.

• festivalio programoje buvo du nume
riai, kurių pildytojais pažymėti “or
kestrai”. Vienas jų buvo Al. Binkio 
mandolinų orkestras, susidedantis, jei 
neklystu, iš keturių narių. Kitas buvo 
didelis vaikų armonikistų (akordionis- 
tų) orkestras iš Milwaukee po vardu 
“Milwaukee LDS Band.”

Mandolinų orkestro visuomet malonu 
klausyti. Binkio grupė išaugo, rodosi, 
iš rusų “Metro” grupės ir skambina to
je tradicijoje patenkinamai.

Taip vadinamas LDS orkestras tai jau 
savotiškas dalykas. Pasirodė, kad tai yra 
vaikų muzikos mokykla su savo mokyto
ja dirigentė Mrs. Oliver Gardner. Kaip 
iš mokinių, niekas iš tų vaikučių nega
lėjo reikalauti perfektiškumo, nors buvo 
pranešta, kad šis orkestras laimėjo ant
rą pryzą Wisconsino armonikos orkestrų 
konkurse (ir kiek _armonikos orkestrų 
gali rastis Wisconsine?)

To didelio (apie 30 vaikų) orkestro gy
vas ir triukšminga repertuaras irgi mo
kyklinis: On Wisconsin, polkos, valcai, 
valcai ir vėl polkos. Gera buvo matyti tą 
vaAų būrį ant scenos, net tuos, kurių 
k(?įbs nesiekė žemės...

Apart šio armonikų orkestro, turėjo
me dar du to instrumento solo: jauną 
mergaitę Shirley Shereikis (Chicago) ir 
Ronald Pavilonis, jauną LMS vasarinę 
mokyklą lankiusį vaikiną, kuris griežia 
su energija visai neblogai.

Piano solistų tarpe radosi metodiškai 
ir kompetentiškai skambinantis Vince 
Bogden (Chicago) ir rimta mokinė 
Elaine Calder (Chicago).

Broliai Shatusky, armonikos ir smui
ko duetas, publikai labai patiko. Jų gy
vas ir harmoningas griežimas buvo šil
tai priimtas.

Bet virš viso, žinoma, reikia paminėti 
kompozitorių pianistą Praną Balwood- 
Balevičių.

Balevičius Amerikos lietuvių visuome
nei tapo žinomas pirmojo LMS naciona- 
lio festivalio metu, kur jis atvyko iš 
Pittsburgho su savo “Lietuviška rapso
dija”. Nuo to laiko Balevičius toli nuė
jo. Apsigyvenęs New Yorke jis nuolat 
akompanuoja lietuviškiems chorams ir 
solistams ir nemažai kuria kaip kompo
zitorius.

Festivalyje jo kūryba buvo aplink vi
sur. Dainuoja Aldona Wallen “Darže
lio daina” — ir tai Balevičiaus; dainuo
ja ta pati dainininkė “Oi tu, bernužėli” 
—Balevičiaus; dainuoja Tilvikienės-Do- 
rinienės duetas “Oi neklauski”, vėl Ba
levičiaus. Ir kai pats Balevičius ir Mil
dred Stensler sėda prie piano ir skambi
na, tai “Lietuviškos melodijos No. 1” ir 
“Lietuviškos 'melodijos No. 2” vėl Bale
vičiaus.

Balevičiaus piano solo šiame festiva
lyje patvirtino, kad mes čia turime rei
kalo su ekspresionistiniu jautriu muzi
ku. Gaila, kad LMS nedaro pastangų 
kaip nors įgalinti Balevičių rasti dau
giau laiko tobulinimuisi ir kūrybai. 
Taipgi gaila, kad pats Balevičius festi
valyje pildė tik dalį jam numatytos pro
gramos, likusį laiką pasiimdamas “bo
hemiškas atostogas”. Kūrėjams viską 
jįievai atleidžia, — sako senas graikų 
priežodis, bet ir kūrėjai turi tam tikrą 
atsakomingumą visuomenei ir kūrėjams 
kartais verta pagalvoti apie discipliną.

Tiek apie muzikalę programą. De
klamacijos šiame festivalyje būtų buvu

sios visai ignoruotas dalykas, jei du sve
čiai iš New Yorko, Jonas Juška ir Krau- 
čiūnas, nebūtų antrą festivalio vakarą 
įnešę vieną kitą programoje nenumaty
ta numeri. 4- C

Juška deklamavo jo paties parašytą 
odą-ne-odą, poemą-ne-poemą, manifes- 
tą-ne-manifestą bet kam čia svarbu 
žanras —užtenka pasakyti, kad šven
tadienišką sveikinimo eilėraštį, “Oi, Či- 
caga!” Kraučiūnas, kuris paprastai lie
tuviškuose parengimuose skaito savo ju
moristinę poeziją, festivalyje rado rei
kalo išeiti su kuom nors platesniu: su 
Janonio, Neries eilėraščių ištraukomis. 
Jo kuklus ir jausmingas deklamavimas 
buvo šiltai priimtas.

Didi meno kūrinių paroda
Per visą festivalio savaitę Mildos te

atro viršutinėje,salėje vyko meno kūri
nių paroda.

Paroda susidėjo iš trijų skyrių: tapy- 
bos-paišybos-skulptūros, įvairių rank
darbių ir literatūros leidinių.

Pirmame, vaizduojamo meno, skyriu
je dalyvavo dešimt dailininkų su apie 50 
kūrinių, kitais žodžiais,— nemenka pa
roda. Jos lygis? Na, pasakysime, kad 
paroda virš viso buvo labai, labai įvairi. 
Paprastai parodos muziejuose, galerijo
se, arba ir rengėjų grupėse, turi tam ti
krą bendrą tendenciją arba kelių specia
liais parinktų priešingų tendencijų kon
trastą.

LMS paroda, žinoma, negali būti to
kia. Joje dalyvauja dailininkai, kurie 
stovi.arti prie LMS, nes jie lietuviai ir 
ideologiniai mums artimi. Tuomi pana
šumas ir baigiasi. Tarp Mockapetrio 
romantiškai-ideališkų renesanso eros 
gamtos vaizdų arba mergaitės su smui
ku ir Uraskio energingo ritmo akvare
lių glūdi plačios prarajos. Tokia pat 
praraja tarp Feiferio kiek anekdotinio 
pobūdžio paveikslo apie vaikutį ir šu
niukus ir Ilsės Bimbos impresionistinio 
gamtos vaizdo. x

Bella Green skoningai abstraktiniai 
naturmortai, May Stevens ekspersionis- 
tinis kūrinys, Ruth Downs simbolizmas, 
Skulmano akvarelės, Skučo paveikslai,— 
kiekvienas atstovauja visai skirtingą ta
pybos tendenciją.

Al. Downs abstraktinė skulptūra, ku
ri kiek primena britų skulptoriaus Hen
ry Moore kūrybą, stebino lankytojus,ku
rių dauguma abstraktinio meno nesuti
kusi praeityje.

Paveikslų skaičiumi parodą dominavo 
Mockapetris, mylimas Chicagos lietuvių 
dailininkas, kuris tiek prisidėjo prie pa
čios parodos prirengimo. Jo tradicinė 
romantiška tapyba taipgi supuola su 
daugumos parodos lankytojų skoniu, 
lankytojų, kurie sugyvenę su mintimi, 
kad paveikslas turi būti raminančio, 
linksminančio ir patenkinančio grožio 
objektas, o ne minčių arba jausmų 
drumstytojas.

Tiesa, pats Mockapetrią savo paveiks
luose, kaip tai tame apie linčiuojamą 
negrą, nutolsta nuo idilijos, bet publikos 
akys tos rūšies paveikslus greit perbėgo 
ir žvilgsniai lipo prie romantiškos mer
gaitės su smuiku, su baleto sapnu...

Rankdarbių parodos pas mus dažnai 
vadinamos “moterų rankdarbių” paro
domis, bet ši'buvo ne tokia. Ne tokia, 
nes šalia mūsų puikių senų audinių, siu
vinių, mezginių parodoje buvo ir droži
nių, gintaro gaminių, medžio dirbinių, 
pintinių ir dar ir dar.

Aprašyti šį parodos skyrių labai sun
ku. Viena, jis buvo toks turtingas, kad 
jeigu jis būtų buvęs išdėstytas tu
rint pakankamai vietos, nesukraunant, 
jis būtų galėjęs užimti tris tokias sales. 
Antra, turiu prisipažinti, kad nesu pa
kankamai susipažinęs su mūsų liaudies 
meno istorija ir pobūdžiu, kad įvertinti 
ir aprašyti tas puikias senas staltieses, 
abrūsus, juostas ir 1.1.

Šimto ir daugiau metų senumo abrū- 
sai ir kiti iš Lietuvos atvežti brangūs 
liaudies meno kūriniai, senoviškos obe
linės lazdos, gintaras,— viskas pridavė 
šiam ‘parodos skyriui tikrą lietuvišką 
antspalvį. Reikia pasakyti, kad tinka
mai sutvarkyti tokį skyrių būtų galėjęs 
tik ekspertas, mūsų liaudies meno žino
vas. Klasifikuoti tuos rankdarbius, at
skirti kas autentiška ir kas ne, sudaryti 
skyrius, apibūdinti, net užvardinti, — 
tai gali ne bile kas.

Grupė LMS darbuotojų, šioje šalyje 
gimę lietuviai, daug darbo įdėjo, kad tą 
skyrių tinkamai sutvarkyti. Bet ten 
jautėsi žinovo rankos stoka. Aš manau, 
kad . rengiant tokią liaudies dirbinių pa
rodą, pirmiausiai reikia atskirti pelus 
nuo grūdų. Ne viskas, ką atneša kokia 
draugė, priklauso parodai. Tarp auten
tišku liaudies dirbiniu, mūsų senoviniu 
raštų ir motyvų, šen ir ten matėsi ir 
vienas kitas banališkas išsiuvinėtas da
lykėlis, “God Bless This Home” tipo 
(kad ir ne su tais žodžiais), kokius ga
lima nusipirkti bet kur komerciniai.

Tai ne liaudies menas, lygiai kaip ka
lendoriniai piešiniai nepriklauso tapy
bos parodoje.

Literatūros paroda nepadarė ypatin
go įspūdžio, nors medžiagos ir joje buvo 
daug: dauguma LMS leidinių, visi LLD 
leidiniai, daug Naujosios Lietuvos kny
gų, nemenka kolekcija senovinių Ameri
kos lietuvių spausdinių,— kaip laikraš
čių, taip knygų.

Bet, kad tokia paroda būtų Įspūdin
ga ir, kas dar svarbiau, pamokinanti, ji 
turi būti, sutvarkyta kruopščiau, būk tai 
chronologiniai, būk<tai pagal kitą meto
dą. Žinoma, rengėjai buvo žmonės, ku
rie apsikrovę kitais darbais, ir jų kal
tinti negalima, bet visvien verta pažy
mėti, kas pageidautina.

XIlI-tas LMS suvažiavimas
Kuomet organizacijos kaip LMS su

važiavimas vyksta kartu su festivaliu, 
neišvengiamai susiduriama su tam ti
krais keblumais: tiesa, kad festivalis 
pakelia visų ūpą ir tuomi turėtų padėti 
suvažiavimui, bet, iš kitos pusės, suva
žiavimas dalinai “paskęsta” festivalyje: 
dalis delegatų tuo pačiu laiku yra meni
ninkai, kurie dalyvauja ir festivalio 
programoje, ir jų mintys dažniausiai 
sukasi aplink tai, kas vyks vakare ant 
scenos, o ne apie ką tariamasi suvažia
vime. Ir ko gero, jie repetuoja festiva
liui vietoje diskusuoti suvažiavime.

Vienaip ar kitaip, suvažiavimas buvo 
geras ta prasme, kad dalykai diskusuoti 
atvirai, nuoširdžiai. Jei, kaip tai pa
prastai atsitinka menininkuose, buvo 
asmeniškumų, jie buvo iškelti viršun, 
į dienos šviesą, o ne čiupinėti šilkinėmis 
pirštinaitėmis, kas ilgesnėje perspekty
voje prisidės prie organizacijos gerini
mo.

Kas link suvažiavime iškelto LMS 
stovio, leiskime kalbėti suvažiavimo pro
tokolui :

Chicagos 'suvažiavime 1946 metais dalyva
vo 120 delegatų, atstovaudami 32 organizaci
jas.

Clevelando suvažiavime dalyvavo 39 dele
gatai nuo 21 organizacijos.

Shrewsbury suvažiavime 1952 metais dele
gatų dalyvavo 34 nuo 23 org. Narių 1952 me
tais turėjome: 12 chorų, 5 teatro grupės, 9 
moterų klubus, 51 kultūrinę organizaciją, 1 
vaikų draugijėlę ir 60 pavienių.

Kiek delegatų dalyvauja šiame suvažiavi
me, girdėsime iš mandatų komisijos raporto.

Narių šiandien turime, vokuojant nariais 
tuos, katrų duoklės neužsilikusios daugiau 
kaip treti metai: 12 chorų, 3 dramos grupes, 
8 moterų klubus, 33 kultūrines organizacijas 
bei kuopas ir 22 pavienius.

Kaip matote, nariais nupuolėme. Chorų 
tebėra tiek, kiek turėjome 2 metai atgal, bū
tent, — 12. Moterų klubų sumažėjo ant vie
no, o kultūrinių organizacijų—nuo 51 iki 33.

Reiškia, LMS nupuolė vyriausiai taip 
vadinamomis kultūrinėmis organizacijo
mis, kas reiškia, broliškomis LLD irL- 
DS kuopomis. Bet pats nugarkaulis, 
chorai, pasiliko ' toks pat tvirtas, nors 
menkas dramos grupių skaičius dar la
biau sumažėjo.

Apie dalyvavimą suvažiavime proto
kolas sako:

Suvažiavime dalyvauja nuo LMS centro ko
miteto: J. Stulgaitis, L. Jonikas, J. Bendo- 
kaitis, V. Kriščiūnas, J. Misevičius ir J. Jo- 
kubka.

LMS l-mos apskrities, Chicago, J. D. Ben- 
dokaitis.

LMS,3-čios apskr., N. Y., N. J., Mildred 
Stensler ir R. Baranikas.

LMS 2-ra apskr., Connecticut-Massachu
setts, M. Sukackienė.

Liaudies Teatras, Chicago, J. Pateckas, B. 
Gelgota, J. Misevičius.

Liaudies Teatras, Brooklyn, J, Klimas.
Aido Choras, Brooklyn, J. Juška.

X

Aido Choras, Worcester, R. Janulis.
Aido Choras, Roseland, L. Valentienė, D. 

Yuden, K. Keturakienė ir K. Danyla.
Motoru Choras, Cicero, E. Klastauskienė.
LMS Choras, Chicago, P. Dauderis, M. Fri- 

berg, C. Sabutis, M. Urbikas, M. Plečkaitie
nė, ir F. Kirka.

Eks-Mainierių Choras, Chicago, S. Tilvikas.
Menininku Grupė, Cleveland, J. Krasnic- 

kas.
AžVD, Chicago, O. Petrutienė.
Moterų Klubas, Roseland, Z. Klibienė.
Moterų ’Klubas, New Kork, S. Kazokytė.
Moterų Klubas, Cleveland, H. Kazilioniene 

ir A. Kelly.
Moterų Klubas, Chicago, A. Jonikienė.
LDS 2-ra Apskritis, Chicago, J. Marazienė 

ir J. Montvila.
LDS 11-ta kp., Worcester, J. Raulušaitis.
LLD 155 kp., Worcester, U. Žilinskiene ir 

M. šiupienė.
LDS 35 kp., Los Angeles, M. Dementienė.
Broliškas delegatas nuo chicagiečių kores

pondentų ratelio, V. Andrulis.
Broliškas delegatas nuo newyorkiečių pro

gresyvių rašytojų Philip Bonosky (Baranau
skas) .

Vienas suvažiavime plačiau diskusuo- 
tu klausimu buvo scenos veikalų leidi
mas. Tuo klausimu protokolas pažymi:

Paskatinimui mūsų dramaturgų kurti dau
giau. teatrališkų veikalų, 1953 metais paskelb

žalioj lankoj
Atsikėlęs* anksti rytą, 
Paplakiau dalgelę, 
Kad aštresnė būtų pjauti 
lankoje žolelę.
Žalioj lankoj išvariau tik
V7 ieną p radai gėlę
Ir pamačiau ateinančią 
.Jauną mergužėlę.
Ji atnešė lauknešėli 
šilto pusrytėlio
Ir prisėdo pasilsėti 
Šalia bernužėlio.
Bernu ž ėl i s a psi d a i rė, 
Kad būtų patogu,— 
Ir abudu susiglaudė, 
Kaip po vienu stogu.
Neilgai jiedu sėdėjo, 
Nors patogu buvo,— 
Mergelė namon skubėjo— . 
Ilgai neužkliuvo.
Dabar rodėsi berneliui, 
Kad žolė minkštesnė 
Ir ta pati kieto plieno 
Dalgelė aštresnė.
Pjovėm šieną žalioj lankoj, 
Pustėm ir dalgeles, 
Ir sustoję i būrelį
Traukėm mes daineles.
Debesėliai aukštyn kyla, 
Saulutę dengdami,
Pjaukim vyrai, žolę šilo, 
Dainas dainuodami.

X — 14, 1954 metais.
Jonas Karsonas '

ta konkursas ir paskirta premijom $300: po 
$100 už geriausius dramos ir komedijos kū
rinius ir po $50 už antraeilės vertės to paties 
žanro rankraščius. Gaila, kad konkurse te- e
dalyvavo tik trys autoriai. Vienas su dviem 
veikalais, o vieno rankraštis diskvalifikuotas 
dėl nesilaikymo konkurso taisyklių. Iš viso 
centrui prisiųta keturi veikalai. Tuo klausi
mu centro komiteto posėdyje spalių 29 d., 
1953 m. padaryta sekamas tarimas:

“Rankraščių iš viso gauta tik keturi. Vie
nas diskvalifikuotas, nes autorius neprisilai
kė paskelbtų konkurso taisyklių — veikalas 
perilgas ir parašytas perdaug suglaustai 
(“single space”). Nutarta tartis asmeniškai 
su autoriais ir, jei priims rekomendacijas dėl 
tūlų pataisymų, veikalus išleisti. Kolei kas, 
tas tarimas neįvykdytas, nors vienas auto
rius tuojau prižadėjo perrašyti veikalą, su
tikdamas su centro rekomendacijomis. Tą 
turės užbaigti būsimas centro komitetas.

Dauguma suvažiavimo delegatų, bet
gi, laikėsi nuomonės, kad konkursas tu
rėjo būti pravestas, ir kad toks techniš
kumas, kaip vieno veikalo buvimas para
šytu suglaustomis eilutėmis vietoje pra
skiestomis, tikriausiai neturėtų tarnau
ti priežastimi diskvalifikuoti mėgėjų 
konkurso dalyvį, ir tai dabartiniu laiku, 
kuomet mums taip reikia veikalų!
" Gal verta pridėti ir suvažiavime pri
imtą rezoliuciją, kuri, neeidama į deta
les, tik bendru tonu apibūdina LMS sie
kius. Ji skamba sekamai:

“Lietuvių Meno Sąjungos 13-tas suvažiavi
mas, Įvykęs Mildos teatro patalpose Chicago- 
je spalio 15-tą ir 16-tą dieną, pabrėžia:

“Lietuvių Meno Sąjungos rolė dabar yra 
svarbesnė negu bile kuomet praeityje. Pa
žangi meno saviveikla yra vienas svarbiausių 
ramsčių mūsų lietuviškos išeivijos demokra
tiniame judėjime. Ji taipgi yra svarbiausias 
būdas palaikyti šioje šalyje lietuvišką tauti- 
niai-kultūrinį palikimą.

“Lietuvių Meno Sąjunga, apimanti chorus, 
teatrinius vienetus ir kitas grupes, yra pasi
ryžusi šią veiklą tęsti ir gerinti. Senosios 
kartos mažėjimas neišvengiamai kiek suma
žino mūsų vienetų skaičių, bet LMS yra pa
siryžusi kiek galimybės leidžia skiepyti ir 
palaikyti lietuvišką tautinį palikimą jaunojo
je šioje šalyje gimusioje kartoje.

“Mes taipgi raginame mūsų saviveiklos 
grupes artimiau susirišti su pažangiomis 
bendromis amerikietiškomis meno grupėmis.

“Mūsų durys plačiai atdaros ir tiems nau
jiems ateiviams, kurie brangina lietuvių liau
dies meną ir pasiryžę kartu su Lietuvių Me
no Sąjunga to meno labui darbuotis.

“Tegyvuoja Lietuvių Meno Sąjunga — mū
sų švietėja, mokytoja ir įkvėpėja.

Kaip jau buvo pranešta spaudoje, su
važiavimas nutarė perkelti LMS centrą 
į New Yorką. Ant newyorkieciu dabar 
puola užduotis gerinti LMS veiklą. Fes
tivalis buvo gera pamoka ir iš jo, kaip ir 
iš kasdieninės veiklos, teks daryti išva
das.

R. Baranikas

Gerbiama “Laisvės redak
cija :

Mūsų dienraščio naujų skai
tytojų vajus mano mintyse 
prilygsta Lietuvoje šienapju- 
čio laikui, kaip būdavošeniau, 
kuomet dalgėmis šieną pjau
davo ir šienapjoviai dainas 
dainuodavo.

Taigi, turint mintyje tą 
darby metę ir susipynė man 
šita dainelė, kurią čia prisiun- 
čiu.

Taigi turint mintyje tą 
mės, kad gauti kuodaugiausia 
naujų skaitytojų, ypač šiemet. 

I šienaukim pakol žole' minkš
ta ir dalgelė aštri. Dirbkim 
ir dainuokim. 

i

Montello, Mass.
Prisidėjome prie sukėlimo 

$10,000 Vilniai; šimtas 
dolerių su kaupu ’

Montellos lietuviai atsilie
pė gražiai į Vilnies atsišau
kimą, kad sukelti jai $10,-
000. Žemiau seka iš mūsų 
miesto parama:
Nuo pikniko....... . .  $25.00
Kuponus pirko:
Konstanc. Kalevienė 12.00 
Teatrališkas Ratelis 10.00
L. L. D. 6 kuopa ... 10.00 
George Shimaitis 10.00 
Moterų Apšv. Klubas 5.00 
Vilnies skaitytojas

Jurgis .................. 5.00
John Grigas .............. 5.00
John Vaičikauskas ... 5.00
M. Montellietė ............. 5:00
E. Rindzevičienė .... 1.00 
Julė Stygienė............. 1.00
Kazimiera Čereškienė 1.00 
Kazimieras Ustupas 1.00 
J. Vaitiekūnas ............ 1.00
Frank Kaulakis ......... 1.00
Frank Gerulskis,

Islington, Mass. 1.00 
St. Kirslis,

Bridgewater, Mass. 1.00
M. Markevičienė .... • 1.00

Viso $101;00
Pasidarbavo Geo. Shimai

tis. Visiems širdingai ačiū!
G. š.

New York. — Workers’ 
Bookstore, kuris randasi 
po numeriu 35 Bast 12th 
St., sako, kad šiuo tarpu .-la
biausia perkama knyga yra 
Ben Levi n o parašyta “The 
Origins of Christianity.” 
Darbo žmonės, matyt, nori 
daugiau davinių apie krikš
čionybę ir ieško jų‘pažan
giųjų autorių kūriniuose.“
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Laisvoji Sakykla
PASTABOS APIE 
LIETUVIU RAŠYBA 

* c

Neesu kokis nors profeso- 
ris ar kalbininkas, kad kas 
nors paisytu ir priimtų ma
no patarimus kaip reikėtų 
rašyt, kad tarmė liūtų gra
ži taisyklinga. Todėl, visi 
redaktoriai ir šiaip rašyto
jai, atleiskite man, kad da
rau šias pastabas. Susido
mėjau lietuvių kalba ir ra
šyba todėl, kad toji kalba 
yra graži, ir tūlų profeso
rių (universitetuose) žinio
mis, ji yra viena iš senes
niųjų kalbu pasaulyje, ar 
bent Europoje. Ji yra labai 
gera kalba poetams, eilių 
rašytojams, nes kiekvienų 
lietuvių žodi, ar daiktavar
dį, — galima išlinksniuot. 
poezijoj pritaikant prie ki
tų žodžiu. Studentams, ku
rie moka lietuviu kalbų, ir 
mokinasi d a k t a r a is, yra 
daug lengviau išmokti loti
nų žodžius-pavadinimus, ne
gu tiems, kurie nemoka lie
tuvių kalbos. Taip tvirtina 
universitetų profesoriai, ir 
ta fakta žinau iš vienos ad
vokatės, kuri lankė univer
sitetą. Medicinoje, rodosi 
daugiausia yra vartojama 
lotinu kalba . c

Šias pastabas ra<au pri
silaikydamas maž-daug da
bartinės lietuviu redakto
rių (o gal zecerių!?) rašy
bos, nes redaktoriai gak
nunykti. Aš gilinuosi, gal
voju, kodėl yra. rašoma
taip, o ne kita.iu. Datų?
žmonių to daryt nenori
tingi.

“Laisvės” No. 191 Mizara 
(Krisluos0) rašo: ‘ paneik- 
ti, pakaltinti, pasmerkti.” 
Ir paskui nurodo, kad trys. 
laikraščiai, “Naujie h o'j 
“Draugas” ir “Laisvė,” pa-1 
sirinko skirtingus žodžius Į 
iš senatinės komisijos siūli-l 
mo “to censure Joe McCar
thy.” Visų trijų laikraščių 
redaktoriai aišku, sutinka, 
kad jų pasirinktas žodis 
vra tinkamesnis už kitu. O 
aš gi, atleiskite, pasakysiu, 
kad tie visi trys žodžiai yra 
visai netinkami. Angliškas 
žodis “censure” turi kito
kia reikšme, nusako kitokį 
žygį ar pasielgimą, negu 
žodžiai “papeikti, pakaltin
ti, pasmerkti.” “To censure” < 
reiškia, kad senatinė komi-. 
sija siūlo cenzuzuot, sulai-1 
kyt, neleist, kad McCarthy 1 
šeltų taip, kaip jis šėlo (dū- ■ 
ko) iki šiam laikui, kad jam 
būtų užkirstas vieškelis, 
kuriuomi jis nieko nepaisy
damas važiavo. “Papeikti, 
“pakaltinti,” “pasmerkti” j 
nenusako, kad McCarthy 
bus cenzūruojamas. Būtų 
papeiktas ir paliktas vėl va
ryt savo darbą.

. - • , I

Paėmus atydon lietuviš
ką kalbą, tie trys viršui pa
žymėti žodžiai netinkamai 
parašyti. Jie nusako dau
giskaitą, ir praėjusį laiką. 
“Papeikti,” “pakaltinti,” ar 
“pasmerkti” reiškia, kad I 
grupė žmonių jau buvo pa-1 
peikti arba pasmerkti, kuo
met McCarthy’ klausimas 
yra ateities laikas, ir yra 
vienskaitoje, vienas asmuo. j 
Argi ne geriau būtų rašyt: 
papei kt, p a k a 11 i n t, pa-! 
smerk t? Kam reikalingos I 
tos uodegaitės “i,” kurios j 
padaro kitokią reikšmę?

Be galūnės “i’ negalima 
apsieiti. Tačiau reikia pa
galvot, kur ją reikia dėt, o 
kur nereikia. Sakykime: 
“Aš norėjau rašyt pasa

ką”; čia nereikia galūnės 
“i.” “Šitie dokumentai ra
šyti, ne spausdinti”; čia jau 

! reikia trumposios “i” (ga- 
| lunės). Daug žodžių gali- 
| ma surinkt nuo kurių rei- 
1 ketų nu kapot tas uodegai- 
! tęs “i.” Taipgi nemažai tu- 
; ri bėdos laikraščių bendra
darbiai, ar šiaip tik laiškus 

: rašydami ir nežinodami, ar 
' žodyje reikia dėt trumpoji 
! ar ilgoji “y.” .0 vienok yra
■ labai lengvas dalykas. Ko
dėl lietuvių rašyboje varto-

■ jama ilgoji “y”? Todėl, kad 
i žodis skambėtų gražiai, kad 
; toje vietoje reikia nutęst
balsą, balso u žg avimas

; (udarenije”). Rašyt, rašy-
■ tojas, vyti, sakyti, sakyk, 
i daryk, skaityk, mokytojas. 
|Į šiuos žodžius įdėkime
trumpąją “i,” ir bus gre-1 
mezdiška, negraži tarmė.

i Bet žodžius — “rašinį” “sa-
■ kinį,” jau reikia rašyt su 
trumpąja “i,” nes balso nu
tęsimas yra ant “ra” ir

: ‘sa.”

O kai]) su siaurąja “ė” ir 
ilgąja “ū”? Čia vėl yra bė
dos. Bendradarbiai moki
nasi iš redaktorių, o redak
toriai nepaiso kur jie įdeda 
“v,” “ė/’ ar “ū.” Todėl, ne 
viename kuriame laikrašty- 
ie, bet visuose pil^a klai
du su minimom raidėm. 
Viename laikraštvje, kur 
buvo pranerta, kad du bro- 
iai Starr, iš vakarinio Ber- 

iyno perbėgo i rytinį Ber- 
.yna, yra parašyta štai 
kai]>: “Ten jie spaudos 
konferencijoje ’pareiškė, 
kad perėjo, nes -ori kovoti 
iž taiką.” Na, matote: pe-

■ .’ėjo ir perėdami norėjo (ar 
nori) kovoti už taiką! Kaip

i tu kovosi, jei tuni ant 
kiaulinių!? Jei žodžiai: 
“višta perėjo viščiukus,” 
dar nėra išmesti iš lietuvių 
kalbos, tai norėdami para
šyt, kad “višta perėjo,” 
kai]) jūs rašysite? Taip 
kai]) tie du broliai, “perė
jo.” Paprastoji raidė “e” 
išsitaria panašiai kaip “ia.” 
Ir jei rašysite “ėjo”, tai 
kai]) rašysite: “ėjo,” ar 
“ėjo”? Aišku, kad ėjo; čia 
siauroji “ė” nereikalinga, 
nes iš ėjimo, eiti, pereiti, 
perėjo, pakeičia į viščiukų 

’perėjimą.
O gal iš lietuvių kalbos 

jau yra išmesti žodžiai — 
“višta perėjo viščiukus”? 
Gal jau dabar sako: “višta 
gimdė, pagimdė”? “Motina 
višta.” Juk dabar Lietuvo
je nauji rašytojai, kad pa
sirodyt save mokytais, ra
šo: “motina kiaulė,” “mo
tina karvė,” “m o t i n i n ė s 
kiaulės,” “motininės kar
vės,” ir t. t. Nebėra veis
liniu kiaulių, tik motininės.
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Ūkės jie jau vadina fermo
mis, nuo angliško žodžio 
“farm.” “Vištų ferma,” 
“kiaulių ferma,” “karvių 
ferma.” O kodėl gi ne ūke 
(ar ūkis), arba skyrius, jei 
ūkė padalinta į kelioliką 
dalių? Jei “ferma,” tai ir 
ūkininką turime vadinti ne 
ūkininkas, bet “fermis,” 
“fermienė,” “ferma i t ė,” 
“fermaitis.” Daug nevyku
sių žodžių-pavadinimų atei
na iš Lietuvos, ir mūsų re-7 V

daktoriai seka jų pavyzdį, 
nenori išsireikšt kritiškai.

Taipgi viename laikrašty
je skaitau: “tik sugrįžki
te namo, nė vienam nė vie
nas plaukas nenukris nuo 
galvos.” Visai nepateisina
ma ir nereikalinga siauro
ji “ė—“nė.” Kas išeina iš 
tokio sakinio su “nė”? Reiš-

4 pusi. Laisve (Liberty) šeštadien., spalio (Oct.) 30, 1954

kia, kad ne. vienam nenu
kris plaukas, tokių bus ke
liolika, bet kitiems vistiek 
nukris plaukai nuo galvos. 
Pasiskaitykite bile vieną, 
lietuvių kalbos gramatiką 
(Damijonaičio ar kitų) — 
ir matysite, kad tokio žode
lio kaip “nė” lietuvių ra
šyboje nėra, nepriimtinas. 
Kodėl negalima rašyt se
kančiai : nei vienam nei 
vienas plaukas nenukris?

> Kas ir kaip galėtų išaiš
kint, kodėl dabar yra rašo
ma “nė vienam”? “Nė su 
žiburiu nesurasi”? Žinoma, 
kad ne su žiburiu ne surasi, 
nes yra tamsu, reikia ži
burio! “Nė viena partija 
negavo daugumos.” Taip, 
ne viena, bet bent kelios 
partijos negavo daugumos 
atstovų. Matote, kaip vie
nas “nė,” pakeičia visą min
ti, c

Vėliau, ar “vėliau”? Štai: 
“miegojau, vėliau nuėjau 
pas kaimyną.” Kaip su
prast šitą sakinį (ne “ša
ky nį”) ? Reiškia, asmuo 
miegojo, suvėlė gal milinę 
(sermėgą) o gal paklodes, 
ir paskui nuėjo pas kaimy
ną. Žodis “vėliau” be siau
rosios “ė,” reiškia vėlesniu 
laiku, pavėluotai, o “vėliau” 
tai reiškia — velti, suvelti, 
vėliau milą (vilnonį audinį 
sermėgoms) ir t. t. Taigi 
ir čia nereikia siaurosios 
“ė,” jei kalbame apie vė
lesnį laiką. Bet lietuviškų 
laikraščių redaktoriai tai]) 
rašo, ir ką tu jiems pada
rysi.

Pasiūlijimas, ar “pasiūly
mas”? Siūliti, ar “siūly
ti”? Mano supratimu, ir 
čia nereikia ilgosios “y,” 
nes toje vietoje balsas ne-1 
nusitęsia, nėra “udareni- 
jos,” o tik balso užgavimas 
puola ant “siū.” Mokinki- 
mės gerai rašyt, ir ištart' 
kai]) parašyta. To reika
lauja lietuvių rašybos ii’ 
kalbos taisyklės.

_  •

Dabar priimta rašyt se
kančiai: “profesorius,” “re
daktorius,” “administrato
rius,” “kalbėtojas,” “moky
tojas,” “rašytojas,” ir t. t. 
Mano supratimu, šitokių 
žodžių galūnes reikėtų pa
keist, nes iš vienskaitos pa
darome daugiskaitą, ir ne
betinka linksniavimas. Pa
galiau, kam reikia tariant 
tokius žodžius suglaust lū
pas, ir atstatyt į priekį? 
Tas parodo neišsivystymą 
kalbos organų. Kodėl ne
rašyt: “prof eso ris, redakto- 
ris? Daug gražiau skam
ba, ir tariant, nereikia lū
pų suglaust, sučiaupt. O 
žodžiai “mokytojas,” “kal
bėtojas” iš vienskaitos pa
sidaro moteriškosios gim- 
ties daugiskaita. Links
niuojant: kas? — mokyto
ja; ką?—mokytoją, moky
tojas (daugiskaitoje); kie
no — mokytojos.

(Bus daugiau)
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Frank Balevičius 
koncerto akompaiiistas
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Mildred Stensier
Aido Choro mokytoja

Suzana Kazokyte
Mezzo sopranas

Leon Yonikas 
baritonas iš New Yorko

Jonas Sabaliauskas 
iš Worcester, Mass.

Shatusky dvinukai 
iš Tamaqua, Pa.

I

Ona Dirveliene 
iš Worcester, Mass.

Aldona Wallen 
sopranas iš Brockton, Mass.
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Prasidės 3:30 vai. popiet Įžanga $1.50, taksai įskaityti

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI DALYVAUJA PROGRAMOJE
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Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

Leonas Yonikas, Baritonas
Puikiaus talento dainininkas-solistas, iš New Yorko 

daly va u j a p r og r am o j e.

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

teiks mums malonumo šiame koncerte.
Ė
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Jonas Sabaliauskas, Tenoras 
iš Worcester, Mass., pasiryžęs dar kartą šauniai 

išstoti Laisvės koncerte.

E

Suzana Kazokyte, Mezzo - sopranas
Pasižymėjusi dainiuinkė-soli.stė taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

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

Puikūs grojikai.

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

Aido Choras
vadovaujamas Mildred Stensier duos gražių liaudies 

dainų šią ja proga.

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

Poughkeepsie, N. Y—Čia 
kalbėdamas Massachusetts 
Technologijos Instituto pre
zidentas Dr. Killian nusi
skundė, kad mums tuojau 
pritruks mokslo vyrų. Jis 
mano, kad Tarybų Sąjunga 
Ameriką pralenksianti. Jau 
dabar Tarybų Sąjunga iš
leidžianti daugiau moksli- 
niųkų ir inžinierių, negu 
Jungtinės Valstijos.

E 
E
E

i

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 į koncertą.LIBERTY AUDITORIUMt

Apskaičiuota, kad ilgiau
sias kalbas sako Italijos 
parlamento deputatai, 
trumpiausias Britani jos, 
Eilinis Italijos parlamento 
deputato pareiškimas ima 
pusvalandį, britų parlamen
to—tris minutes.

E 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N.Y
Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą. Čia gausite 

puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti

E
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(Tąsa)

turėčiau bėgti?
— Taip, jei nori čia pabūti kokius 

trisdešimt metų...
— Trisdešimt metų? J peklą! Aš ne

noriu nei trijų čia būti!
— Nenori, nenori, tai bepigu, gerai 

suprantu... Tu jaunas, darbą gali leng
vai gauti, o merginos tavęs laukia. Bet 
palauk, paims tave kontrolėn tas milži
nas Piteris ir negreit išvysi laisvę.

— Piteris, jis man atrodo i velnią, 
bet neturi progos manęs bausti, nes ma
ne visur ir visada sekioja pats senis. 
Kodėl — nežinau.^

— Todėl, kad už tavo pabėgimą 
senis būtų atsakomingas. Bet tas 
nieko nereiškia. Palauk, paims 
Piteris nagam...

— Taip, jo kiek bijausi... Tik laimė, 
kark retai ji matau...

dar 
tave

Senis Jurgi pasilaikė ir ant žiemos. 
Jis tarėjo dirbti visokius darbus, o kai 
kada turėjo melžti ir karveles. Bet se
nis patėmijo, kad Jurgis prie kiekvie
nos karvelės perdaug laiko pašvvenčia, 
kad jis nepatyręs. Todėl karves melžti 
Jurgį siųsdavo tik tekiais atsitikimais, 
kai kitų melžėjų pritrūkdavo. Būdavo, 
keli kaliniai išvykdavo atlikę bausmę, o 
naujų ne taip greitai atsiųsdavo.

Jurgis žiemos laiku daugiausia dirbo 
virtuvėje prie virėjo. Bet dirbo ir miš
ke, ir kieme, daugiausia prie malkų 
skaldymo, o kai kada reikėjo karves pa
šerti arba pašaro prirengti, o žiemą tai 
buvo varginanti darbai. Kaliniai šalo, 
nes drabužių žiemai jie labai mažai ga
vo, tik vieną storesnę eilutę. Šaltesnė-

dėdavo, kad, rodos, ims ir dantys išby
rės....

Taip jis ant farmos ir išdirbo lygiai 
dviejus metus. Jau buvo prasidėjęs pa
vasaris, dienos darėsi šiltesnės, dirbti 
lauke buvo malonu. Ir štai atvažiuoja 
kalėjimo viršininkas su vienu sargu. II- 
goka^ jis kalbėjosi su seniu ir Piteriu. 
Paršui senis pasišaukė ir pasakė:

“Good bye, George, tu čia daugiau ne
dirbsi... Tavo vietoje šiandien atveža 
net keturi uš iš kalėjimo, o tu grįši kalė
jimam..”

Jurgis buvo nustebęs ir išsigandęs. 
Jis vos spėjo ištarti “good bye”.

Jurgiui tai buvo nemenkas smūgis. 
Juk, jis ant farmos jau buvo gerokai ap
sipratęs, su viskuom susipažinęs, jis 
ten dirbo šviežiame ore ir valgis buvo 

-neblogas. Nors gyvenimas toli gražu 
nebuvo kaip laisvėje, jis visgi buvo pa
kenčiamas...

O dabar?... Dabar jį vėl uždarys užu 
grotų, vėl jis bus niūriame kalėjime, vėl 
bus tas troškinantis oras, prastas val
gis, vėl matys dangaus mėlynę tik trum
pą laiką, kai išleidžia pasivaikščiojimui.

Bet nebuvo laiko galvoti. Kalėjimo 
viršininkas ir sargas jau laukė jo auto
mobilyje ir Jurgis sėdo, kad važiuoti su 
jais. Jie abu sėdėjo priekinėje sėdynė
je, Jurgis užpakalinėje. Bet kas jį la
bai stebino, tai kad jie nei vieno žode
lio į jį nepratarė.

parvažiavus viršininkas raštinėje nuo 
rašomo stalo pasiėmė kokią tai kortelę, 
pasižiūrėjo ir trumpai įsakė sargui:

“Nuvesk ji ant trečio aukšto, i kame
rą 238.”

Tiek to. “Nuvesk jį...” ir viskas. Nie
kas jo neklausia, niekas jam nieko nesa
ko. Jis beginklis ir beteisis, nuo jų vi
siškai priklausomas. Ir jis buvo nuves
tas, uždarytas — ir atliktas dalykas.

Pasilikęs vienas kalėjimo kameroje 
Jurgis pradėjo pergalvoti, atsiminti vi
sus savo nusikaltimus, visas savo nuo
dėmes ant farmos. Jam rodėsi, kad jis 
nieku svarbiu nenusikalto, tai, kodėl tas 
senis jį turėjo taip įskųsti? Nejaugi 
tik už tą vieną nusikaltimėlį, už tai, 
kad arklys ištrūko, mane taip nubau-

Jurgis užmigti negalėjo. Jis galvojo ir 
galvojo apie savo padėtį. Kalėjime jam 
dar reikės būti kokius metus. Ištisus 
metus! Ir jeigu jis bus taip uždarytas, 
jeigu liks be fizinio darbo, tai sveikata 
gali visai sumenkėti arba bent pablogė
ti. Kaip jam norėjosi grįžti ant far
mos! Ten būnant jis žinojo, kad randa
si geresnėse sąlygose negu kalėjime, bet 
tik dabar galėjo įvertinti, ant kiek ten 
geriau.

Taip, jis iš visų jėgų norėjo grįžti, ir, 
jei jam tas būtų leista, dirbti dar sun
kiau, negu dirbo pirmiau, dirbti iš visų 
pajėgų, kad tik nebūti uždarytam šita
me narve. Taip, ten dalykai ne tokie 
blogi buvo: ir darbas buvo pakenčiamas, 
ir senis prižiūrėtojas paskui jau ne toks 
žiaurus buvo, koks iš pradžios atrodė. 
Bet viena mintis vis dar kamavo Jurgį: 
kodėl senis jį įskundė?

Naktis jam atrodė baisiai ilga. Už
migti jis visai negalėjo. Jis atsiminė 
savo pirmas dienas ant farmos. Jis ma
to: senis įleido jį į urvą ir uždarė du
ris. Paskui senis jį nuvedė į didelę dar
žinę, kur stovėjo apie tuzinas geležinių 
lovelių ir kur jam teks su kitais kali
niais miegoti.

Ilgai Jurgis dar galvojo, ilgai kama
vosi, kol išaušo diena. Rodos, jis buvo 
snūstelėjęs, bet čia pasigirdo tas didžiu
lis triukšmas, kuris girdimas rytmečiais 
kalėjime: tai kaliniai skubinasi į prau
syklą, skubinasi ir stengiasi viens kitą 
pralenkti, kad per tas kelias minutes, 
kurios jiems duotos nusiprausimui, su
spėtų viską atlikti.

Tai buvo šešta valanda ryto. Pusry
čiai septintą valandą, o aštuntą pasikar
toja tas pats triukšmas, tai kaliniai visi 
išeina darban. Deja, Jurgio kameros 
durys neatsivėrė, liko užrakintos. Reiš
kia, jo kol kas į darbą neves.

Jurgis stebėjo per mažytį langelį, 
kaip kaliniai iš visų aukštų lyg skruz
dės traukia į savo darbovietes. Ir jam 
tuo momentu atrodė, kad dirbti, palikti 
tą pilką kamerą, būti tarp kitų žmonių, 
būtų didžiausia laitnė, būtų tiesiog lais
vė !

Bet devintą valandą durys sugirgždė
jo ir pasigirdo sargo įsakymas:

“Eik su manim!”
Jis buvo nuvestas į raštinę, kur 

rašomojo stalo jau sėdėjo kalėjimo
šininkas ir keletas sargų. Viršininkas, 
lygiai kaip dvieji metai atgal, jį peržiū
rėjo nuo galvos iki kojų ir liepė sargui:

“Nuvesk jį į prausyklą, tenusiprau- 
sia, paduok drabužius ir tegul tada at
eina čia.”

“Paduok jam drabužius...” Šie žo
džiai it žaibas trenkė į Jurgio mintis. 
Nejaugi tai reiškia, kad jį siųs į kitą 
kalėjimą kalėti dar metus? Kai Jurgis 
apsiprausė, apsirengė civiliais drabu
žiais ir grįžo raštinėn, kalėjimo virši
ninkas vėl atydžiai jį peržvelgė, paskui 
pamažu iš stalčiaus išėmė banknotą ir 
duodamas Jurgiui lyg šypsodamasis ta
rė:

“Tavo, George, kalėjimo bausmė pasi
baigė. Senis ūk ved is sakė, kad tu gerai 
dirbai, tai paskutiniai metai tau dova
noti...”

Banknotas buvo penkiadolerinė,- 
mokesnis už dviejus darbo metus... 
kokia laimė!

užu 
vir-

XVI-TAS SKYRIUS

uz-
Ot,

Bridgeport, Conn.
Kai kas apie Bridgeportą

Mūsų mieste yra Sikorskio 
dirbtuvė, kurioje išdirbama 
orlaiviai, vadinami helikopte-- 
riais. Igor Sikorskis yra pats 
ir išradęs helikopterį dar prieš 
primą pasaulinį karą. Iki šio
lei Bridgeporte buvo dirbama 
tik mažesnio tipo tokie heli
kopteriai, tačiau arti metai lai
ko, kaip šalyje miesto, Strat- 
fordo teritorijoje, pradėta sta
tyti didelė dirbtuvė, kurioje 
bus dirbami du-motoriniai he
likopteriai 32-jų pasažierių. 

Bus vadinami H-37 ir bus nau
dojami sunkesnei transporta- 
cijai. Tokiems helikopteriams 
valdžia davė Sikorskiui užsa
kymą už 1 bilijoną ir 2 šimtu 
milijonų dolerių vertes. Sako
ma, kad Bridgeporte dar jokia 
kita dirbtuvė nėra iš valdžios 
gavusi niekuomet tokio dide
lio užsakymo, kaip dabar Si
korskis kad gavęs. Vietiniai 
laikraščiai pastebėjo, kad Si
korskis per penketą metų 
dirbs vien valdžiai didesnius ir 
mažesnius helikopterius, o tik 
vėliaus dirbsiąs ir civiliams 
reikalams tokius helikopte
rius.

Underwood darbininkai 
ruošias s,treikuot

Underwoodo dirbtuvėje iš
dirbama skaitliavimui ir laso
mosios mašinėlės, ši dirbtuvė 
buvo žinoma per 30 metų kai
po pastovi ir neblogai apmo
kanti darbininkams už darbą. 
Taipgi žinoma kaip lengves
nių darbų dirbtuvė. Tačiaus 
l. n derw ood e, Bri dge portą
miesto, niekada nebuvo uni
jos. Apie du metai tam atgal 
buvo pradėta organizuot uni
ją, bet nepavyko. Pagaliaus 
pasikeitė Underwoodo kompa
nijos vadovybė; paleista bu
vo virš puses darbininkų. Už 
kiek laiko kai kurie darbinin
kai tapo priimti, bet jau už 
mažesnę mokestį. Rezultace 
i o, kiek laiko atgal, tapo su
organizuota unija, nežiūrint, 
kad iš kompanijos pusės buvo 
dedamos visos pastangos, kad 
unija neįeitų. Įsigalėjus unijai, 
kompanija nustatė dirbti tik 
4 dienas savaitėje, bet ne vi
siems. Raštinių darbininkams, 
formanėliams ir taip vadina
miems “set-up-men” duoda 
dirbti 5 dienas. Be to, jau ke
letas mėnesių praėjo, kai 
unijos vadovybė bando pada
ryti su kompanija darbo kon
traktą, bet kompanija niekaip 
nesutinka. Jau du kartu dar
bininkai buvo išėję į streiką 
po keletą valandų. Pagaliaus 
darbininkai yra nubalsavę, 
kad jeigu kompanija nesutiks 
pasirašyt kontraktą iki lapkri
čio 5 d., tad darbininkai eis į 
streiką neribotam laikui. Un- 
dervvoode Linija suorganizuo
ta CIO International Union 
of Electrical Workers.

Bendrai Bridgeporte jaučia
ma darbų sumažėjimas—ypa
tingai tose dirbtuvėse, kurio
se išdirbama civilės reikme
nys.

Remiantis Darbo Biuro duo
menimis, tad Bridgeport© 
miesto vidutinė už valandą 
mokestis darbininko yra$1.88. 
Bedarbių Bridgeporte yra ga
na didokas skaičius, arti 6,000.

Svečias

New York© Žinios JS i 3113

Minis 0. Depsienei
Jau prabėgo virš mėnuo 

laiko, o dar vis neatsakėme 
mūsų geros valios žmonėms.

Iš gilumos širdies dėkoja
me giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už gausų sudova
nojimą gėlių, nes Ona gyva 
būdama jomis neatsigrožėda
vo, tai jinai jų ir gavo.

Nuoširdžiai dėkojame tiems, 
kurie tokia gražia skaitline 
apgailestavimą - liūdesį išreiš
kėte viešai per laikraštį, 
buvo didžiausias mirusios 
dovanojimas.

Nepamirštini tie, kurie 
gyvai būnant laiškus
iš Kalifornijos, Floridos, 
nois, Pennsylvanijos, New Jer
sey ir New Yorko valstijų, 
velydami jai pasveikti, ir tie, 
kurie jau mirusiai išreiškėte 
liūdėsi, per laiškus ir atviru
tes. Garbė jums visiems, ge- 
:rieji prieteliai.
i Dėkavojame abiem kalbėto
jams, A. Bimbai ir S. Sasnai. 
už jų graudinančias pasaky
tas kalbas. Ačiū 
Shalins-Šalinskui i
m a n dagų pata r n a v i m ą.

Dėkingi esame visiems 
tiems, kurie atidavėte pasku
tinį patarnavimą pai.\ dėdami 
į kapines, leisdami iš rankos 
rožes ant Onos grabo. Gėles 
išreiškia taiką.

Ona, tu mylėjai taiką, dir-

Plėšikai užėmė visą 
turtuoliu namą

Trys plėšikai dienos metu 
užėjo Į ponios Milliken namus 
turtuolių apgyventame E. 64- 
th St. bloke prie Lexington 
Ave. Užrakino ponią su tri
mis tarnaitėmis skiepe ir iš
nešė $50,000 vertės brangu- 
mynų. Įsigavę i namą sakyda
mi atnešusiais groserius.

padegime
New Yorke įvykęs sinago

goje gaisras prie 632 E. 5 th 
St. sužalojo daug religinių 
daiktų. Policija sako, kad vai
kėzai galėję įmesti degtuką. 
Bet sinagogos vedėjas sako, 
kad prie degėsių jautėsi kero
si n os dvokas. Sako, kad vis
kas rodo, jog blogas darbas 

I buvo no vaiku. Jau nuo se- i . .
i man buvusi pastebėta nauių- 
I jų ateivių antisemitų neapy- 
I kanta ir skriaudos tai įstaigai.

Tai
ap-

dar 
siuntėt 

llli-

graboriui 
gražų ii

šešias pėdas žemyn į Ameri
kos rudąją žemę, ilsėkis lai-

Duk-e Albina
Anūkė Virginija

kailis” ir degtinei prispyrė 31 
metų kariški saržentą George 
W. Smith vesti nužiūrėtą ne- Į 
blogai finansiniąi stovinčią j 
žmoną, 16 m. Kai jis prasiša- 1 
lino iš namu nešinas jos auk
seliais, atsirado jo pirmoji j 
žmona ir sūnus. O pats Smith i 

jų ipatalpintas saugiai nuo 
abiejų, daboklėje.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
leido griežtą patvarkymą, 
kad kiekvienas boksininkas 
bei ristikas turi prisiekti, 
kad jis nėra komunistu, ne
buvo komunistu ir niekuo
met nebus komunistu, jeigu 
nori boksuotis arba ristis!

Kas per vieni tie komisi
jos vyrai: bailiai ar idijo- 
tai?
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PHILADELPHIA, PA

IR BALIUS
Rengia

‘ MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIEČIŲ PAG ELBA

Įvyks šeštadieni

4*

HALL
Philadelphia, Pa.414 Green Street

Tadas Kaškiaučius Ona Stelmokaitė
Baritonas, Newark, N. J. Sopranas. Newark. N. J.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare 

I
Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaitė ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Taip jam begalvojant ir atėjo sargas, 
atnešdamas vakarienę. Ir vėl prieš Jur- 
gLstcvejo ta gerai pažįstama kalėjiminė 
sicardinė lėkštė, o joje kiek miežinės ko- 

su v^enu kitu pieno lašeliu. Srėbė 
Jurgis tą kalėjimo valgį ir jo nuotaika 
puolė vis žemyn. Bet jis nutarė nepasi
duoti nusiminimui ir užvirtęs ant narų 
paskendo ateities sapnuose.

Kaip paprastai tokiais atsitikimais,

JURG1S VEDA, TAMPA 
VERSLININKU

Jurgis pagaliau buvo laisvas. Jis ėjo 
nepažįstamo miesto gatvėmis ir galvojo:

“Kur dabar eiti? Pas ką? Į seną vie
tą grįžti neverta, neapsimoka, t-en darbo 
visvien negausiu... Važiuosiu atgal į 
kasyklas, užsidirbsiu pakankamai pini
gų ir grįšiu į Lietuvą, kur baigsiu savo 
vargingą gyvenimą...”

“Ne, kaip bus, taip bus, bet į mainas 
negrįšiu.”

Jurgis sumanė važiuoti j savo seną 
miestą, kad bent pasimatyti su drau
gais, pasikalbėti... Bet,— kas paskui? 
Pinigų jis turėjo labai mažai. Apart pen
kinės, kuri jam buvo duota apleidus ka
lėjimą, jis turėjo dar 20 dolerių bankno
tą, kurį visą laiką buvo išsaugojęs pa
slėpęs kepurėje po pamušalu.

(Bus daugiau)

Wyoming, Pa.
Mrs. May Bogužinskas mi

rė 1949 metų spalio 31-mą. 
Laikas greitai bėga, bet ma
no mintis niekados negali ir 
negalės užmiršti, širdis jaus 
skausmą netekus savo bran
gios mylimos motinėlės.

Duktė Mrs. Margaret B. 
Matth ev/s

Vienas Vierviers mieste
lio (Belgijoje) teisėjas nu
sprendė, kad moterys liu
dininkės neturi teisės pa
sirodyti teismo salėje su 
kelnėmis. “Kelnės ant mo
terų yra teismo įžeidimas,” 
.sakė teisėjas.

Taigi, taigi, visos “mūsų 
viltys sužlugo!”

Ir dejuoja ir verkia Chi- 
cagos kunigų dienraštis.

Prašau:
“Iš dviejų metų prakti

kos dabar jau yra pakanka
mai paaiškėję, kad prezi
dento E i s e n h o werio vy
riausybė siekia vidurio ke
lio ne tik vidaus, bet ir už
sienio politikoje ir kad di- 
dižuma šio krašto žmonių 
lygiai kaip ir didžiuma 
abiejų partijų stambiųjų 
politiku tokią padėti palai
ko.”

Kame dėl to nelaimė’.'’ 
Ogi štai kame:

“Kai prieš porą metų 
vyko šiame krašte naujos 
valdžios rinkimai, mūsų 
tarpe būta daug lūkesčių, 
kurie, deja, neišsipildė. Tu
riu bičiulį, kuris tada griež
tai tvirtino, kad jei valdžios 
vairas pereis į naujas ran
kas, po metų jau turėsime 
atvirą konfliktą su rusais.” 

Be konflikto nėra karo. 
Be karo sužlunga visos 
“Lietuvos laisvintųjų” vil
tys.

Bankrūtas Amerikos Lie
tuvių Tarybos raketieriams. 
Kuo dabar jie savo nelai
mingus pasekėjus ramins 
ir mulkins?

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komišku vaidinimu v *■

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

PO PROGRAMOS BUSBALIUS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 

gražų parengimą.

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai
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Antano Metelionio Knyga 

“Apie Dievus ir Žmones” 
Jau renkama ir greit hus spausdinama 

± •T*
Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš
spausdinti. Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad
ministracijai arba pačiam autoriui.

Worcestervje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Montelloje pas Gco. Shimaitį.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

5 pusl.--Laisvė (Liberty)- šeštadien., spalio (Oct.) 30, 1954
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Wanamaker krautuves i Brazauskij sukakties puota įvyks Reikia kitokio
darbininkams liksis 
lik muzikėliai

Išbuvusi 58 metus prie 
Broadway ir 9th St.. New 
Yorke. Wanamaker firma pa
skelbė uždarysiant i krautuvę 
ateinančio sausio mėnesi. N< 
dėl to. kad firma būtu vardan 
šios krautuvės ką paaukoju
si. Ji praturtėjo. įsikūrė sky
rius kitur. Vasario mėnesi at
sidarys skyrių Yon kerše.

Darbininkai, kaip ir visur 
turėjo už kožną centą kovoti. 
Firma mokėjo darbininkams 
lodyti savo “meilę.” žmogus 
toks keistas tvarinys—nori bū
ti mylimu. Meilės šilimą pa
jutęs, jis gali apsieiti su ma
žiai: koncesijų. C i bosu su 
darbininkais atveju darbinin
kas lėčiau kovoja uz algų 
pried us.

Wanamaker išdirbusiems25 
metus duodavo guzikuti pažy
miui. Išdirbusieji 35 m. gau
davo deimantą, po 10 metu 
antrą, po 50 darbo metu tre
čią deimantą. Krautuvėje tarp 
1,800 darbininku esama ir su 
4 deimantais. 113 yra ten iš
dirbę po 25 metus ir dau
giai;. Tie ir daug kitų greti
mo amžiaus darbininkų pastu
miami j bedarbius.

Siuvėjai gyvai domisi 
šiais rinkimais •

Veik kiekvieną gražią die
ną pertraukose pietums New 
Yorko siuvyklų srityje įvyksta 
mitingai gatvėse. Vienuose 
kalba unijistai ir American 
Labor Party kandidatai, ki
tuose v.nijistai ir demokratų 
kandidatai. Dar neteko maty
ti unijistų kriaučių ir republi- 
konų bendro mitingo.

K-s

Daug lietuvių siuvėjų 
negauna čekių

Lietuviai kriaučiai ir mote
rims rūbų siuvėjos kalba, jog 
prezidento kalba apie “page
rėjimą” darbų jų nei kiek ne
džiugina. Jie sako, jog tarpe 
jų jau yra dešimtimis tokių, 
kurie šiemet negavo nedarbo 
apdraudos čekių, nes neturė
jo pernai išdirbtų 20 savaičių. 
O tokių be 20 savaičių atei
nantiems metams jau bus 
šimtai.

Dipukas pakliuvo uz 
apgaudinėjimus

Miroslov H oi u b, 31 m., bu
vo skaitomas didvyrių, kai jis 
graudinančiai pasakojo, kaip 
jis ištrūko iš Čekoslovakijos 
“nuo komunistų.” Ne viena 
Jengvatikė žmonelė net ašarą 
nubraukė klausydamosi pasa
kos. Bet...

Spalio 27-tą kelios dešim
tys tų pačių ir kitų moterų 
atvestą į Queens prokuroro 
raštinę Ilolubą vos nesuplėšė. 
Jos bruko jam panosėn jo pa
sirašytus dokumentus, šauk
damos: “Še, Tau!” “Kur mano 
kailiniai?” “Tu, sukčiau, va
gies šmote!” Policija jį apsau
gojo nuo daugiai, ko.

Išsiaiškino, kad jis, pasinau
dodamas simpatijomis, buvo 
atsidaręs Gloria Fur Shop, 78- 
02 Woodside Ave., Elmhurst, 
kur priiminėjo kailinius apre- 
dus pasaugojimui per vasarą 
ir pataisoms. Bet jūos išpar
davė, palikdamas vieną kitą 
rūbą tiktai parodymui.

New Yorke areštuotas 
James Wiley, 25 m. Kalti
na, kad jis su vogta banko 
knygele bandė išimti $2,000 
to apvogto žmogaus pini
gų-

i spalio 30-tą, Auditorijoje
Walteriui ir Elenai šiomis 

'dienomis sueinu penkeri me- 
'ai vedybinio gyvenimo, 'ra

ičiau ne vien dėl to jie ger
biami.

Walteris jau penkeris me
tus išbuvo gražiojo Lietuvių 
Kultūrinio Centro vedėju. Kas 
vra dirbęs . priežiūroje-ruoši- 
me banketų ir bendrai pramo
gų, tas supranta, kiek pajėgu
mo ir kantrybės reikia vienai 
pramogai. Centre ne kartą ir 
ne dir per sezoną būna taip, 
kad įvyksta visose salėse po 
pramogą, o kartais ir po kele
tą vienos savaitės gale. Dėl to 
visi, kurie įvertina pasiryžimą 
ir ištvermę tokiam įstaigos 
darbui, bus šiame bankete.

Elena turi daug savųjų nuo
pelnų. Jinai dainuoja chore, 
talentingai vaidina ir visuo
met. maloniai, linksmai ir ga
biai pagelbsti bile kuriame

American Labor Party-darbieeiij 
visi kandidatai bus eileje D

Vyriausiais kandidatais 
yra:

John T. McManus Į gu
bernatorių.

Karen Morley j guberna
toriaus pavaduotoją.

Ralph Powe Į iždininką 
(Comptroller).

George W. Fish į proku
rorą. Apie ji tenka žodis 
kitas tarti, nes jis dar ne
buvo čia aprašytas:

GEORGE W. FISH, kandi
datas į N. Y. valstijos genera- 
lį prokurorą, gimė 1911 me
tais, Springfield, Mass. Mo
kėsi Erasmus U.S., Washing
ton Square Kolegijoje, N. Y. 
Universiteto Įstatų Mokyklo
je. Advokatūrą praktikuoja 
nuo 1934 m. ir yra nariu Fish 

į & Fox advokatų firmos New 
■Yorke. Buvęs ALP kandidatu

Laivakroviams neleido 
laisvai derėtis

Gubernatoriaus Dewey pa
skirtai Waterfront Komisijai 
neleidžiant laivakroviams lais
vai vykdyti su samdytojais 
derybas, International Long
shoremen’s Association krei
pėsi į teismą. Prašė, kad teis
mas uždraustų uniją varžyti. 
Tačiau teisėjas William F. 
Smith tą laivakrovių prašymą 
atmetė.

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, lapkričio 2 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. Valdyba.

(211-212)

Balsavimo technika
New Yorko visame mieste 

rinkimams lapkričio 2 dieną 
valandos yra nuo 6 ryto iki 
7 vakaro. Patartina balsuoti 
pirm ėjimo į darbą išvengsi 
laukimo ir pavėlavimo.

Negalintiems išvengti pas
kutinės valandos žinotina, jog 
atėjusis į eilę pirm 7 turi tei
sę prieiti balsuoti nežiūrint 
kiek vėliau užtruks.

Balsavimo stotelėje būti lai
ko yra skirta 3 minutės.

Jeigu ko nežinai, pirm bal
savimo klauski ir gausi paaiš
kinimą. Mašinos technika pa
rodo ant pavyzdinės mašinė
lės (sampalo). Tikrosios neva
lia kitiems liesti, tik pačiam 
balsuojančiam. Sargai neturi 
teisės nei matyti, kaip bal
suoji.

darbe. Taip pat nuoširdžiai 
priima ir ne kartą apnakvina 
įstaigon užkliuvusį svečią, o 
tai didis nuopelnas įstaigai.

Walteriui ir Elenai Brazaus
kams pagerbti banketas įvyks 
jau šį šeštadienį (rytoj vaka
re), spalio 30-tą Liberty Au
ditorijoje. Vakarienę duos 7 v. 
yra užtikrinimu visiems vai
šingo pobūvio.

Mrs. Kanopa ir Mary Wil
son prašo visus atvykti. Kam 
galima, užsisakykite vietą iš 
anksto. Kurie nespėjote to pa
daryti, vis viena' ateikite, nes 
jos pasiruoš geroką atsargą 
visų vaišių.

Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. Nuo BMT Jamaica 
traukinio 111 St. stoties eiti 
du blokai. Bušai B-22 ir Q-37 
priveža prie pat salės.

i Ar.

į teisėjus. Narys daugelio or
ganizacijų, tarpe kitų Tėvų ir 
M o k y toj' ų Są j' u n gos.

Yra vedęs, tėvas 4 vaikų. 
Gyvena 1038 E. 281 h St., 
Brooklyne.

Fish ir visi kiti American 
Labor Party kandidatai ant 
balsavimo mašinos bus eilėje 
D. Balsuojant iš kairės į deši
nę eilėje D piliečiai bus atida
vę savo balsą darbiečiams, ku
rie kovoja už taiką, už dar
bus ir gerovę darbo žmonėms 
taikoje.

N. Y. valstijoje darbininkas 
turi teisę 2 valandas išlikti iš 
darbo balsavimui, be išskaity
mo iš algos, bet privalo sam
dytojui iš anksto pranešti. Ne
pranešus iš anksto, samdyto
jas turi teisę neišleisti.

D-tis

Adlai Stevensonas atvyko 
pagelbėti savo kolegoms de
mokratams laimėti rinkimus 
prieš republikonus.

(JftraAykit 1 .Al h ve Savo Draugui-
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LTOW/
OTTO PREMINGER presents 

OSCAR KAMMERSTEIN’S

JoNtES
CiNemaScoPE:

Color by DELUXE
In the wonder of High Fidelity. STEREOPHONIC SOUND

DOORS OPEN I-V T B'way at 49th

9:30 A.M. Cl. 7-1633

ĮDĖJIMAS
TAISYMAS IR APTARNAVIMAS
• Fabrike išlavinti mechanikai aptarnauja ištisą 

Metropolitan area. Specializuojasi in Room 
Conditioners.

Visokių Rūsiu

IDEAL SERVICE CO.
STillwell 4-6777 STillwell 6-4080

• Philco • Taisymas
• Fedders • Recharging
• Mitchell • Išvalymas
• Carrier • Viršai
• Chrysler • Filters
• RCA • Stored
• Vornado • Išvalymas
• Servel • Kitokį Daplldymai
• Daug kitų

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

Kongreso 
išsaugojimui taikos

Brooklyniečiai American La
bor Party kandidatai pareiš
kė, jog 83-sis Kongresas buvo 
toks blogas, kad linkėtina ne
sulaukti kito tokio.

“Niekad pirmiau tiek ma
žai žmonių nebuvo atėmę 
tiek daug nuo tokio didelio 
kiekio žmonių,” pareiškė 13- 
jo distrikto kandidatas į Kon
gresą Saul Rudes. “Jie atėmė 
pajūrius ir atidavė aliejaus 
kompanijoms; jie atėmė mūsų 
gamtinius turtus ir atidavė 
privatinėms firmoms; jie pa
ėmė mūsų valdžios 10 bilijo
nų dolerių investmentus į ato
minę energiją, iš kurios atei
tyje numatoma galimybė gau
ti šimtus bilijonų, ir atidavė 
kelioms monopolijoms.”

Rudes ir 14-jo distrikto kan
didatė į Kongresą Blanche 
Katz tai sakė kalbėdami per 
radiją iš stoties WMCA. Juos 
pristatinėjo aktorė Karen 
Morley, kandidatė į guberna
toriaus pavaduotoją.

Laikraščių išvežiotojai 
skelbs streiką, jei ligi spa
lio 31-mos pusiaunakčio ne
bus pasirašę kontrakto.

Liūtas vandravojo 
po Long Island

Jaunas Hutas buvo ištrūkęs 
iš privatinės ponų Wenzel re
zidencijos ir apie porą valan
dų vandravojo po Kings Po
int krūmus. Nėra žinios, ką 
jis būtų daręs, jei būtų ilgiau 
pabuvęs, išalkęs ir susitikęs 
žmonių.

Savininkas sako, jog kas 
nors šposaudamas liūtuką jam 
atsiuntė iš Afrikos kaip suve- 
nirą. Jis bandė jam gauti, prie
glaudą apylinkės žvėrinčivo- 
se, bet visi esą perpildyti to
kiomis dovanomis. Gi jo ta 
dovana pasiilgo laisvės ir iš
silaužė iš gardo. Kadangi tas 
80 svarui atm.intinukas buvo 
atsiųstas lėktuvu, tai numano
ma, jog ne menkas ponas bu
vo tos dovanos siuntėjas.

Džiugus ligonią 
atlankymas

Spalio 24-tą d. atlankom 
Petronėlę Semėnienę, kuri gy- 
\ena Bellmore, L. I. Ji sirgi- 
i;ėja jau senokas laikas. Bet 
dabar' atrodo daug sveikesnė.

Petronėlė yra LDS 46-tos 
kuopos narė. Kai buvo svei
ka, labai daug darbavosi. J; 
taip darė per ilgus metus. Tai
gi, mes laukiame ir linkime, 
kad Petronėlė vėl pilnai pa
sveiktų ir darbuotųsi tarpe 
mūsų.

Semėnienę atlankę, nuva
žiavom pas kitą mūsų darbš
čią ir malonią draugę, Ameli
ją Raurušaitiehę, kuri taip pat 
gyvena netoli nuo Senienų. 
Amelija ilgoką laiką buvo li
goninėje, bet dabar jau na
mie. Ji atrodo sveika, vienok 
dar po daktaro priežiūra.

Amelija tuojau mus už
klausė, ką mes veikiame, kaip 
mums sekėsi LMS festivalyje 
Chicagoje, ii’ kitko. Pradė
jome kalbėtis, dalintis minti
mis. Ji labai interesuojasi me
nininkų veikla, nes, mat. pa
ti yra menininkė. .Turiu pasa
kyti, kad Amelija netik kad 
moka maloniai šnekėti, bet 
sykiu ir prijuokina. Gal nie
kad nenusibostu su ja kai bū-*
tis ir juokautis. Taipgi, mes 
džiaugiamės, kad tos draugės 
jair sveiksta. Linkime, kad 
jos pilnai pasveiktų ir kad

UNION URANIUM COMPANY
Sindikatas šiuom tarpu uždarytas. Kompanija turi uraniumo mainų 
lysus Emery County, Utah, kur kompanija neužsiima išnaudojimu 
ir išvystymu šios savo nuosavybės.

Rašykite prašydami prisiųsti cirkulerą nemokamai
Dabar kaina vra 2c už Šerą

RICHARD & COMPANY
714 Broad St., Newark, N. •». Market 4-39S2

Į Please send me circular relating Io
Į UNION URANIUM CO.

: Name ...........................................................................................................•
: Address ........................................................................... 4...........................
1
: City ................................  State ..............................

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

SKELBKITES LAISVOJE

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką'
• DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Ką newyorkietiai rinks ’ 
lapkričio 2 dieną

Visoje valstijoje renkami
Gubernatorius ip pavaduo

tojas ;
Iždininkas (Comptroller) :
Prokuroras (r\ttorne.y-( 1<- 

ncral):
Apeliacijų teismo teisėjai.
CIO išleido 10 milijonų la

pelių paraginimui piliečių bal
suoti ir išrinkti darbininkams 
prielankų kongresą.
Atskiri distriktai rinks:*

Vyriausio teismo teisėjaus ir 
daug vietinių teisėjų:

Kongresmanus;
Valstijos senatorius:
V a 1 st i j' os a sse mb] y nūs.

Rinkimą vakarą sueis 
į Jugoslavą Salę

Užbaigę rinkimų darbą, ap
gynėjai Smith Akto aukų ir 
to darbo rėmėjai susirinks j 
Jugoslavų salę laukti praneši
mų iš distriktų, kas kiek gavo 
balsų, kas išrinktas. Kviečia 
visus. Protarpiais laukimo 
uaujų žinių, bus kalbų ir dai
nų,. Salė randasi netoli Times 
Square, 405 W. 41st St.

Kaimynas

Daugiau Vietos Žinių rasite 
5-tame puslapyje

vėl darbuotųsi sykiu su mu- 
I mis.

Jonas Juška

(Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

! MATTHEW A.;
: buyus :
t z <
» (BUYAUSKAS) 4
• «
I LAIDOTUVIŲ ‘
J DIREKTORIUS J
» V* <

; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J 
! MArket 2-5172 '

6 pu»l.~Laisvė (LibertyL- šeštadien., spalio (Oct.) 30, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NA M V RBJ NINE i. A
Lengvas Valgiu Gaminimas
2 suaugę, 2 paaugę įnikai

Privatinis kambarys ir maudynė. 
Visi moderniniai įrengimai

T<l. FR. 4-18X9 
(210-213)

OPERATORES

Moteriškės, angliškai kalbančios. 

Patyrusios. 
Pocket Book Op<‘ra tores

CELEBRITY
J51 W. 261h St., N. Y. (2nd Floor)

(207-213)

NAMU DARBININKE—VIRĖJA
Su vėliausiais paliudijimais. Priva
tinis rūmas ir maudynė, puikiuose 
namuose. Visi įrengimai; turi my
lėti vaikus. Pradžiai $160 į mėnesį; 
$100 bonų. Kreipkitės: Mrs. M. 
Ackerman, 212-05 82nd St., Hollis 
Hills, (arti Forest Hills). (Imkite 
81 h Ave. Subway iki Kew Gardens- 
Foresl Hills stotis. Išlipę j viršų 
imkite 44A busą).

Telefonas HO. 8-71HO

HELP WANTED MALE

SHEET METAL £ 
DARBININKAS
Turi būt patyręs.

Kreipkitės:
JAEGER & FRANZMANN
70 Alexander Št., Yonkers, N. Y.

(206-212)

REIKALINGAS

BAGAZIU DARYTOJAS

Patyręs prie* geros medžiagos. 
Nuolatinis darbas.

(Gera mokestis
511 E. 72nd St. (6 floor), N. V. C.

(212-214)

Įstatą leidėjai užtarė 
: streikierius

American Safety Kazor Co. 
darbinikų unijos pastangoms 
sulaikyti šapą nuo išsikraus- 

į tymo iš Brooklyno vienu ar 
kitu laiku yra parodę pritari
mo 7 įstatymų leidėjai. Jais 
yra kongresmanai Edna F. 
Kelly, John J. Kooney,-jpma- 
Hiiiel Celler, taipgi valsti\4%^e- 

inatorius Fred G. Moritt iras- 
| semblymanai Louis Kalish, 
1 Bernard Austin ir Alfred A.
Lama.

Firmos darbininkai jau 5-ta 
savaitė streikuoja prieš fir
mos pasimojimą iškelti šapą iš 
miesto be atpildo darbinin
kams už atstatymą iš darbo 
ir be pensijų. Tą viską firma 
buvo pripažinusi, bet paskui 
p ašim o j o nemokėti. A p rok uo
la, kad bendra tų mokesčių 

būtu apie milijonas do-suma
lerių.

I

Dėl 
romis

audringos kelionės jū- 
laivas Elizabeth, o sy

kiu1 ir karalienė Elizabeth pa
vėlavo kelyje 12 valandų.

žuvų prekyviečių darbinin
kai reikalauja po 26 centus 
mokesties priedo ir kitų pa
gerinimų.

Convalescent Home
PRIVATINIAI PALIEGfcLIAMS 

NAMAI
Slauge maitins ir prižiūrės se^|vus 
įmones, Tray Service, porčiai, svei
katą atnaujinti dieta. Patogūs na
mai arti jūrų įlankos. Tel. CO. 
6-9733. 8807—21st. Ave., Brooklyn, 
n. y.

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

Alex Dimant Fur C<».
Išdirbėjus Dailių Filtrų 

Iš Rigos
150 West 28 St., kanų). 7(11 Avė.

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

RANKDARBIAI
Vokišku Rankdarbių Krautuvė 

SELMA’S ART SHOP
N. Y. C., 1661 2nd Avė.,-

(kamp. 86th St.)
Brooklyne: 59-07 Myrtle Ave.

Visokių rūšių išsiuvinejimui maMk 
rijolai, kaipo Canvas, Hoops, Gei^f 
man Nomotta—Vilna ir daugyb 
rūšių iš Vokietijos importuoti 
štampuotų kvartukų — prijuosčių, 
lovom aptiesalai, paduškos ir kit
kuo.

Telefonas: SAcramento 2-6469




