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Laiškas Hooveriui.
Užteks visiems.
Susirinkime ir svarstyki- 
Buržuazinis teroras, [me. 
Irgi rezultatai.
Tysliava pasisako.
#>e širdies.

Rašo A. BIMBA
—" ————-

Mrs. Morton Sobell para
šė protesto laišką FBI gal
vai Edgarui Hooveriui. 
Liūdnas ir rūstus laiškas. 
Gaila moteriškės, paliktos 
su vaikais. Jos vyras sėdi 
Californijos Alcatraz kalė
jime. Jis buvo nuteistas 
kartu su Rosenbergais. Jei 
visuomenė daleis, šis jaunas 
mokslininkas bus supūdy
tas kalėjime.

Neteisinga ir žiauru. Bet 
dar neteisingiau ir žiau
riau, kad jos vyrą, Morto- 
ną Sobellį, a p n i k o FBI 
agentai. Lenda jie prie jo, 
gązdina jį, grūmoja jam. 
Jie reikalauja, kad jis “pri
sipažintų.n Siūlo jam “pa
sigailėjimą.”

—Biauru ir nedora taip 
mano vyrą persekioti, — 
šaukia Mrs. Sobell. Ne
užtenka to, kad fiziniai jį 
u^fe^ė už grotų. Bando jį 
sulaužyti ir dvasiniai.

Senatorius McCarthy ne
tiesioginiai paskelbė komu
nistų agentais visus senato
rius, kurie stoja už jo pa
smerkimą.

Visa Texas Valstijos Dar
bo Federacija komercinės 
spaudos jau dažoma raudo
nai. Jinai žada eiti teisman 
ir ieškoti teisybės.

Dar pagyvensime ir pa
matysime, kad žmonėms nė 
išsižioti nebebus galima, jei 
tik žmonės tylės ir prie to 
dasileis.

Sovietai turi planą ir siū
lo jį Vakarams. Siūlo susi
rinkti Maskvoje arba Pary
žiuje šio mėnesio 29 dieną 
ir apsvarstyti visos Euro
pos ateiti, saugumą ir liki
mą. Sako: susirinkime ir 
tarkimės.
^Komercinė spauda jau 

spėja, kad Washingtonas, 
Londonas ir Paryžius ir šį 
vėliausią taikos pasiūlymą 
be jokių ceremonijų pa
smerks ir atmes.

Gal taip ir bus. Bet ar 
tas patarnaus taikai? Ne
na tarnaus.

Irane jau daugeliui mū
sų šalies finan s u o j a m o s 
valdžios oponentų krūtinės 
kulkomis tapo suplėšytos. 
Egipte kartojasi panaši is
torija. Prezidentas Nagui- 
bas jau išmestas laukan. 
Visą galią pasiėmė premje
ras Nasseris. Eina areštai, 
eina teroras.

Keistos žinios apie keis- 
P’S rinkimus Naujojoje Ze- 
fondijoje. Darbiečiai gavo 
Lenkimuose daugiau balsų, 
bet parlamente turės še
šias vietas mažiau. Tokia 
ten rinkimų sistema.

Be sarmatos ir be ragi-
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Case dabar pilnai 
McCarthy'® pusėje

Washingtonas. — Dulles 
kalbėdamasis su grupe 
Jungtinių Tautų delegatų 
sakė, kad jis numato pla
tesnio masto karinius veiks
mus tarp Kinijos ir Čian- 
go artimoje ateityje. Dul
les neaiškino, ant ko jis re
mia šį teigimą.

Jo pareiškimas iššaukė 
nemenką, susijaudinimą ir 
komentarų, šiandien (an
tradienį) jis turėjo kalbėt 
spaudos konferencijoje. Bu
vo numatoma, kad spaudos 
atstovai jį plačiai klausi, 
nes apie padarytą pareiški
mą ir bandys išgauti atsa
kymus.

Laivo paskandinimas
Kai kurie komentatoriai 

mano, kad Dulleso pareiš
kimas padarytas sąryšyje 
su Čiango karinio naikin
tuvo paskandinimu. Laivą 
praeitą savaitę paskandino 
patruliniai Liaudies Kini
jos laivukai su torpedomis.

Tada buvo pranešta, kad 
Čiangas tuojau kreipėsi į 
Washingtona su klausimu, 
kaip reaguoti. Kiti prane
šimai tada sakė, kad čian
gas tiesiog prašė leidimo 
vystyti platesnius karo 
veiksmus prieš Kinijos jė
gas.

į Atsakymas Formozai?
Antradienio rytą Wash

ingtone paplito nuomonės, 
kad Dulleso parei š k i m a s 
yra kaip ir atsakymas į 
Čiango atsikreipimą. Buvo 
suprasta, kad Dulles ir Ei- 
senhowerio administracija 
yra nutarę per Čiangą vys
tyti didesnius k a r i n i u s 
veiksmus prieš kinus.

Bet tas teigimas laikraš
čiui einant į spaudą dar ne
buvo patvirtintas.

Jau antra savaitė, kaip 
Underwoodo darbininkai 
streikuoja ir kiekvieną die
ną rytais esti masinis pi- 
kietavimas. Į dirbtuve ne
įleidžiama niekam ieiti, 
apart sargų.

Pereitą savaitę darbinin
kai turėjo gauti algas, ku-

kitų kaltinimų, kompanija 
skaito labai dideliu unijos 
nusikaltimu, kad unija ir 
streikas labai nulupo šlovę 
Underwoodo korporacijai.

Visose trijose Underwoo
do dirbtuvėse uždarytas 
vanduo ir gesas. Taipgi 
dirbtuvės visiškai nešildo-

Washingtonas. — Sena
torius Francis Case', repu- 
blikonas, kuris kartu su ki
tais penkiais senatoriais 
specialiame komitete balsa
vo už McCarthy’o pasmer
kimą, dabar beveik pilnai 
jo pusėje. Pirmiausiai jis 
pareiškė, kad jeigu McCar
thy tik atsiprašytų, jam

tetų nepaisymą, jeigu jis tik 
pasiaiškintų.

Dabar Case sakosi priė
jęs nuomonės, kad kitas 
kaltinimas prieš McCar
thy’}, kaltinimas, kad jis 
užgauliojo generolą Zwick- 
erį, ne toks jau baisus. 
Case sakosi perstudijavęs 
tą klausimą ir priėjęs nuo-

Krikdemai laimėjo
Roma.—Krikščionys de

mokratai ir jų sąjunginin
kai laimėjo rinkimus Vai 
d’Aosta provincijoje prie 
Francūzijos sienos. Komu
nistai ir socialistų koalici
ja, anksčiau turėjusi 42%, 
dabar gavo 30 proc.

Vai d’Aostos provincija 
priklauso Italijai, bet jos 
gyventojų dauguma kalba 
francūziškai. Ten egzistuo
ja ir judėjimas už prisijun
gimą prie Francūzijos.

nimo Juozas Tysliava savo 
smetoninėje Vienybėje su
rinka: “Tebėra didelis 
klausimas, ar Senatas, ui- 
damas McCarthy, neveja 
Dievo į medžius?’

McCarthy turėtų atsiųsti 
Juozui medalį. Niekas iki 
šiol dar nebuvo jo iškėlęs 
iki dievo.

Katalikų vyskupas iš 
Wheeling, W. Va., smerkia 
mūsų vyriausybės įstaigą, 
vadinamą Indėnų Biuru, 
kuriam pavesta prižiūrėti 
indėnų rezervacijas. Jis in
dėnus “prižiūri” taip, sako 
vyskupas McDonnell, jog ta 
kadaise buvusi garsi ir 
skaitlinga žmonių grupė 
baigiama išnaikinti. Ne
moksiąs, apsileidimas, ne
švara, ligos indėnus skinte 
skina.

Tai baisus, beširdiškas 
valdžios atsinešimas linkui 
šių žmonių. Gerai, kad vys
kupas McDonnell protes
tuoja. Mes jo protestą pa
remiame šimtu procentų.

Rasistai norėtu 
atidėt įstatymą

Washingtonas. — Rasis
tinės Virginijos, North Ca
rolines, South Carolines 
Arkansas, Texas, Marylan- 
do, Delaware ir Columbia 
distrikto administr a c i j o s 
kreipėsi į aukščiausią teis
mą. Jos pageidauja, kad 
teismas atidėtų nutarimą 
pabaigti rasinę segregaciją 
mokyklose iki 1955 m. rug
pjūčio pabaigos.

Kelios minėtų pietinių 
valstijų pažymi, kad jos bi
jo “žmonių nepasitenkini
mo” segregacijos panaiki-| 
nimu. Kitos įspėja aukš
čiausią teismą, kad jei fe
derate valdžia bandys įsta
tymą ten pravesti, valsti
jos panaikins viešas moky
klas ir bus steigiamos pri
vatines.

Aukščiausias teismas 
kreipėsi į teisingumo de- 
partmentą, kad tas priduo
tų savo nuomonę. Jam duo
ta laiko iki ateinančios sa
vaitės pabaigos.

Diskusuoti Kinijos klausimą 
griežtai uždrausta kadetams

Washingtonas. — Disku
sijos apie Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas turėjo 
įvykti tarp Rutgers univer
siteto studentų grupės iš 
vienos pusės ir karinės West 
Point mokyklos kadetų gru
pės iš kitos. Bet karinės 
mokyklos vadovybė uždrau
dė savo kadetams diskusijo
se dalyvauti.

Tuo pačiu laiku West 
Point vadai išleido patvar
kymą, pagal kurį kadetams 
uždrausta dalyvauti bet ko
kiose diskusijose apie Kini
jos priėmimą į Jungtines 
Tautas arba jos pripažini
mą. Panašų patvarkymą 
išleido ir karinė laivyno 
Annapolio akademija.

West Point vadovybė se
kamai pranešė Rutgers uni
versitetui apie savo nutari
mą:

“West Point apgailestau
ja, kad mūsų grupė negali 
dalyvauti debatuose apie 
Kinijos pripažinimą. Vie
toje to siūlome substitutą- 
debatus apie žemės ūkio 
subsidijas.”

rias jie uždirbo užpereitą 
savaitę. Bet kompanija, 
remdamosi tuo, kad niekas 
n e į 1 e i džiamas į dirbtuvę, 
“negalėjo” paruošti algų, 
ir darbininkai negavo algų. 
Vienok, unijos vadovybė ir 
darbininku atstovai siūlė 
leidimus visam algų išmo
kėjimo personalui, bet pa
starieji atsisakė šiam pa
siūlymui. Dar kitas daly
kas: dirbtuvėje yra įsteig
ta taip vadinama Credit 
Union ir dauguma darbi
ninkų yra čia pasidėję sa
vo sutaupąs, o kuomet da
bar dirbtuvė visiškai už
daryta, tad darbininkai 
negali nei keleto dolerių iš
siimti dėl pragyvenimo.

Tačiau ir čia unijos vado
vybė kreipėsi į kompanijos 
bosus, kad atidarytų Credit 
Union Banką, tačiau bosai 
atsisakė ir tą banką atida
ryti, manydami, kad darbi
ninkai, neturėdami iš ko 
pragyventi, bus priversti 
nusilenkti prieš bosus ir 
pradės laužyti streiką.

Pereitą nedėldienį Under
woodo darbininkai turėjo 
masinį susirinkimą, kur da
lyvavo virš 700 unijos na
rių. Unijos vadai raporta
vo, kad kompanija traukia 
i teismą unijos vadus ir kai 
kuriuos darbininkus. Kom
panija bando įrodyti, kad 
šis išėjimas istreiką pada
ręs kompanijai pusę milijo
no dolerių nuostolių; apart

mos.
Kuomet kompanija trau

kia į teismą unijos vadus 
ir darbininkų atstovus ant 
pusės milijono dolerių su
mos, tad unija išsiėmė lei
dimą ir traukia kompaniją 
į teismą ant $110,000 su
mos, remdamiesi tuo, kad 
kompanija nesiskaito su 
darbininkais ir unijos va
dais, kad neišmoka darbi
ninkams algų ir kad neati
daro Credit Union Banko.

Streikuojanti ir piketuo
janti gauna iš vietinių uni-1 
jos lokalų visokiariopos pa- . 
ramos . Apart kitų įstaigų, 
vietinis Lietuvių Klubas pa
aukojo 25 dolerius bent dėl 
kavos streikuo j a n t i e m s į 
darbininkams. Darbininkai i 
labai dėkingi Klubui.

Unijos vadai

reikėtų atleisti už kitų se
natorių įžeidimą. Jam taip
gi galima būtų atleisti, sa-' 
k ė Case, už semitinių komi-■

Edenas atmetė 
TSRS sūdymą

Londonas.—Užsienio rei
kalų ministras Edenas kal
bėdamas parlamente sakė, 
kad Britanijos valdžia at
meta Tarybų Sąjungos pa- 

; siūlymą sušaukti visos Eu- 
: ropos saugumo konferenci

ją. Edenas sakė, kad “kei
čiasi Sovietų taktika, bet 
tas dar nereiškia, kad kei-

I čiasi jų siekiai.”
Darbietis deputatas .W. 

i Wyatt pertraukė Edeną, 
pasižadėjo pastebėdamas, kad Sovietų 
š guberna- pasiūlymas faktinai pana- 

torių Lodge, kad jis bandy-!šus į paties Edeno prieš 
tų sudaryti tam tikrą be- 1 keletą mėnesių padarytą 
šališką “Piliečių Komitetą” ; siūlymą sudaryti “visos Eu- 
ir kad tas komitetas ištirtų, i ropos Locarno paktą.”
kieno yra kaltė — ar uni
jos ir darbininkų, ar Un
derwoodo korporacijos va
dovybės.

Breso kompanijos darbi
ninkai buvo pasiruošę eiti 
i streiką, tačiau kompani
jos vadovybė sutiko su uni
ja atnaujinti darbo sutar
tį ir pakėlė darbininkams 
mokestį 12 centų per valan
dą. Breso kompanijos dar
bininkai nestreikavo per 88 
metus. Breso kompanijoje 
dirba 3,500 darbininkų.

Edenas darbiečiui atsakė, 
kad tame nėra tiesos. Jis 
pripažino, kad tarptautiniai 
santykiai dabar ne taip 
įtempti, kaip praeityje, bet 
vis sakė, kad “kol nebus 
sutvarkyti Vokietijos - Aus
trijos reikalai, mes negali
me nei kalbėti apie Euro
pos pakto pasirašymą.” •

m o n ės, kad už tai McCar
thy neturėtų būti pasmerk
tas.

Kamantinėja Watkinsa
Pirmadieni senatoriai Mc

Carthy ir Watkins apsi
mainė rolėmis. Vietoje to, 

I kad McCarthy būtų toliau 
klausinėjamas, jis savo se- 
natiniame komitete kaman
tinėjo senatorių Watkinsa, 

: pirmininką komiteto, kuris 
jį, McCarthy’}, apkaltino...

McCarthy vėl bandė sta
tyti klausimą, “kas 
iš armijos majorą 
s’ą,” bet Watkins 
kad McCarthy tai 
žino.

McCarthy patenkintas
Po Watkinso apklausinė

jimo McCarthy grįžo į ben
drą sesiją, kur svarstomi 
kaltinimai prieš jį. Jis buvo 
labiau patenkintas ir sakė, 
kad Case atsivertimas jį 
džiugina. Bet jis sakėsi vis- 
tiek dar tikįs, kad senatas 
nuspręs jį pasmerkti - cen
zūruoti.

atleido 
Peres- 

atšovė, 
puikiai

Paskutiniai Pranešimai
su-Khartiinas.—Sudano sos

tinėje įvyko audringos de
monstracijos prieš. Nagui- 
bo nuvertimą. Demonstran- gyvena viloje

žiaus, kur jis laikomas po 
naminiu areštu.

cūzai delsdami derybas 
silauks tikro pilietinio 
ro Tunisijoje. Bourguiba

prie Pary-

NEW YORKO ORAS 
Gali būti lietaus.

;tai šaukė, kad Naguibas 
stojo už Egipto-Sudano ly
gybę, bet ..Nasseris patai
kauja britams.

Pats Naguibas yra Su
dane gimęs egiptietis.

Kopenhaga.— čia laimin
gai atskrido ir nusileido 
ketūrmotorinis kelei vinis 
orlaivis iš Los Angeles, ku
ris skrido per Grenlandiją 
ir Šiaurės spiegračio sritis. 
Kelionė ėmė 24 valandas. 
Laive radosi 24 keleiviai ir 
10 žmonių įgula.

Jungtinės Tautos.—Ame
rikos delegatas Lodge pa
skelbė Jungtinėse Tautose, 
kad JAV išdalins kitoms 
šalims 220 svarų atominės 
medžiagos taikingiems tiks
lams, kaip tai medicinai ir 
kt.

Paryžius. — Tunisijos na
cio n al is tų vadas Habib 
Bourguiba sako, kad fran-

57 metus am- 
Fred E. Beal, 

metu vadovavo 
streikui. Jis

Lawrence, Mass. — Čia 
turėdamas 
žiaus mirė 
kuris vienu 
tekstiliečiu
buvo apkaltintas policijos 
viršininko Gastonios nušo
vime ir keturius metus sė
dėjo kalėjime.

Beal vienu metu buvo ko
munistu, paskui tapo griež
tu anti-komunistu.

Nairobi. — Britai nušovė 
septynius kenyiečius ne
grus. Jie nušauti mūšyje 
Limuru plantacijoje, apie 
20 mylių į šiaurę nuo Nai
robi.

Jeruzale. — Izraelio pre
kybos delegacija išvyks į 
Liaudies Kiniją, parlamen
te sakė premjeras Šaretas. 
Bus tariamasi apie preky
bos sutarties pasirašymą.

Naguibas jau apkaltinamas 
ir veikime su komunistais

Kairas. — Nasserio va
dovaujama karinė junta iš
leido pareiškimą spaudai, 
kuriame plačiau aiškinama, 
kodėl buvo iš pareigų paša
lintas prezidentas Nagui
bas.

Pareiškime sakoma, kad 
Naguibas jau nekuris lai
kas konspiravo prieš val
džią su Musulmonų Lygos 
nacionalistais. Be to, <sako 
Nasserio grupė, Naguibas 
dar palaikė santykius su 
“kairiai nusistačiusiais ka
valerijos karininkais” — 
komunistais.

Dar balandžio mėnesio 
pradžioje, sakoma pareiški
me, Naguibas tarėsi su Mu
sulmonų Lygos vadu Ab
del Kader Auda, raginda
mas Lygos veikėjus kelti 
masinius išstojimus prieš 
Nasserį.

Manoma, kad Nasserio 
valdžia tokiais pareiškimais 
ruošia dirvą teisminei bylai 
prieš Naguibą.

UNESCO nepriėmė narėmis 
dviejų socialistinių šalių

Montevideo. — UNESCO 
čia tęsia savo konferenci
jas. Rumunija ir Bulgari
ja buvo padavusios prašy
mus istoti i UNESCO, bet 4 V- 7
tie prašymai buvo atmesti. 
Prie UNESCO gali pri
klausyti ir kraštai, kurie 
bendrai prie Jungtinių Tau
tų nepriklauso.

Prieš. Rumunijos priėmi
mą aštriausiai kalbėjo Ame
rikos ir Izraelio delegatai. 
Už kalbėjo Tarybų Sąjun
gos, Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos ir Danijos 
delegatai.

Priėjus prie balsavimo, 
12 balsų buvo paduota už 
Rumunijos priėmimą, 28 
balsai prieš. Už Bulgarijos 
priėmimą balsavo 11, prieš 
29.

Maskva. — Ronald Smith 
ir William Gustavson, bri
tų jūreiviai, turi apleisti 
Tarybų Sąjungą. Jie kalti
nami chuliganiškame elge
syje Archangelsko uoste. 
Tarybinis teismas juos 
teisė metams kalėjimo, 
bausmė dovanota ir jie

nu- 
bet

Singapore.—Malajos par
tizanai nušovė penkius bri
tų tarnyboje esančius vieti
nius kareivius.

Maskva. — Aleksandras 
G. Šeremetjevas tapo pa
skirtas metalurgijos minis
tru vietoje mirusio Anato- 
lio Kuzmino. Šeremetje
vas iki šiol buvo vice-minis- 
tras.
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GRAFT AS POLICIJOJE
NEW YORKO MIESTO policijos komisijonierius, 

Francis W. H. Adams, susišaukęs didmiesčio policijos 
viršininkus pasakė:

—Jei bus susekta, kad jūsų valdomajame rajono 
jūsų pavaldiniai, žemesnieji policmanai, ima kyšius, tai 
jūs patys būsite pabausti pažeminimu ar kitokiu būdu.

. Manoma, kad Mr. Adams tai padarė dabar, kad už
kirsti kelią kyšiams (graftui), kuriuos paprastai poli
cija iš žmdnių ima žieminių švenčių, Kalėdų, proga.

Ligi šiol būdavo baudžiami tik tie policmanai, prieš 
kuriuos būdavo priduodami aiškūs įrodymai, kad jie ėmė 
kyšius. Dabar, kaip matome, policijos komisijonierius 
žada bausti viršininkus tų rajonų, kuriuose kyšius ims 
jų “pavaldiniai.”

Gerai daro Mr. Adamas, bandydamas užkirsti ke
lią kyšiams ir korupcijai. Pastaruoju metu iškilo tokių 
didelių skandalų, kurie tiesiog daro gėdą visai policijai. 
Turime galvoje skandalus, apie kuriuos plačiai spauda 
rašė ryšium su trafikiniais (važiuotos) nusižengimais. 
Kaip žinoma, iškilo aikštėn tokie faktai, kurie rodo, 
kaip policija duodavo speciales automobilių vairuoto
jams kortas, kurias turėdami, vairuotojai būdavo pa
leidžiami nuo bausmių už įvairius nusižengimus va
žiuojant.

Jau keletas policmanu dėl to buvo patraukta atsa
komybėn. Skandalas didelis. Teisme gali paaiškėti daug 
tokiu dalykų, apie kuriuos piliečiai nė nesapnavo.

Laikas ir labai laikas, kad policijos graftui turėtų 
būti padarytas galas!

Į jus, sesės lietuvės!
šį atsikreipimą į pažangietes lietuves moteris rašau 

labai susirūpinęs. Iš daugelio metų patyrimo puikiai ži
nau, koks svarbus jūsų, draugės moterys, vaidmuo Ame
rikos lietuvių pažangiajame judėjime. Viskas sužlunga 
ir numiršta toje kolonijoje, kurioje moterys nuleidžia 
rankas ir sustoja veikusios. O tokių apsireiškimų jau 
turime ne vieną. Nenoriu tokias kolonijas suminėti. Jūs 
pačios ant vietos tai puikiai žinote.

Prieš metus visoje eilėje didžiųjų kolonijų turėjome 
labai veiklius ir atsakingus lietuvių moterų klubus. Gra
žu ir džiugu būdavo sekti jų pastangas, jų ryžtą, jų pa
siaukojimą visuose pažangos žygiuose. Brooklyno, Phi- 
ladelphijos, Cleveland©, Detroito, Chicagos, Waterburio, 
So. Bostono, Montellos, Worcesterio ir visos eilės kitų 
kolonijų moterų klubai buvo visų mūsų pasididžiavimas. 
Kokius milžiniškus darbus jie yra nudirbę!

Kaip gi šiandien dalykai stovi? Ar visi tie ir kiti 
moterų klubai tebėra tokiais energingais ir veikliais, ko
kiais buvo prieš metus kitus?. Spręskite jūs pačios, tų 
klubų veikėjos ir narės.

Štai jau ruduo. Jau turėtų virte virti veikimas sa
lėse. Mūsų sesės, organizuotos moterys, turėtų visur, 
kaip ir praeityje, stovėti pirmosiose eilėse. Betgi apie 
klubų veiklą dar tesigirdi tik iš vienos kitos kolonijos. 
Kiek man žinoma, visi klubai tebegyvuoja ir tebeturi 
po geroką skaičių narių. Tik mažai gyvybės ir veikimo 
iš jų tesimato.

C\gal jūs tik nesigarsinate spaudoje? Gal ant vietos 
ir labai gerai viskas klojasi. Well, jei taįp yra, tai ne
gerai, kad nei Laisvėje, nei Vilnyje tokia veikla pilnai 
neatsispindi. Reikia į spaudą rašyti, reikia garsintis, 
reikia džiaugtis ir didžiuotis veikimu. Sveika ir laikraš
čiams ir organizacijoms. Šiame atsitikime tyla nėra 
gera byla! Tikėkite man. Laikraščiai laukia korespon
dencijų iš moterų klubų veiklos. i’ Salietis

Krokod i lisk os ašaros del
vieno mažo vaikučio

Saplio 28'd. Laisvėje A. 
Gilmanas p a b ė r ė įdomių 
minčių apie karves ir jų 
melžėjas. Kadangi mes vi
si esame kilę iš Lietuvos 
valstietijos, tai mums vi
siems šis tas žinoma apie 
karves, ir todėl mus įdomi
na toje srityje raštai.

A. Gilmano išvados labai 
moksliškos, bet ir vienpu
siškos. Jis tiesą sako, kad 
aukštai pieningų karvių iš
vystymas yra ilgas moksli
nis procesas. Melžėjos gi 
jų išvystyti negali. Jos tik 
pamelžia karves jau su pie
nu. Tiek išmelžta, kiek to 
pieno karvėse randasi. Tai 
ir viskas.

TIK PUSĖ TIESOS
Ir viskas, ir ne viskas. 

Viena, ir geriausiai išvys
tyta karvių veislė neduos 
pieno, jeigu tos karvės ne
bus tinkamai šeriamos ir 
dažnai prižiūrimos. Ar ga
lima tikėtis gero 
pieno iš karvės, 
kaip kad būdavo 
Lietuvoje, karvė 
nebegalėdavo pati 
ti?

PIETINIAME VIETNAME i
KAIP ŽINIA, VIETNAMAS šiandien padalintas be

veik per nusę: šiaurinę jo dalį valdo liaudies valdžia, va
dovaujama prezidento Ho Či Minh’o, revoliucionieriaus, 
darbo žmonių vadovo.

Pietinė dalis' palikta; kol kas valdyti tiems, kurie 
per ilgą laiką tarnavo frūncūzams. Pietinės dalies val
džios sostinė vra miestas Saigon, o. šiaurinės, kuris 
oficialiai vadinasi Vietnamo Demokratinė Respublika,— 
miestas Hanoi.

Washingtone yra didelis susirūpinimas dėl to, kad 
pietinėje dalyje viešpatauja baisi netvarka. Imperato- 
rukas Bao Dai, tasai fra^cūzų pastumdėlis, tebegyvena 
Francūzijoje.' į Vietnamą grįžti nenori, turbūt bijosi sa
vo tautos. Veikia valdžia, vadovaujama premjero Ngc 
Dinh D.iemo, bet ii labai silpnutė, nes prieš premjerą 
vra nusistatęs armijos vadovas generolas Nguyen Van 
Hmh. Vos neįvyko “revoliucija” tarp šitų vyrų: vienas 
nori vienaip tvarkyti šalį, kitas—kitaip.

Liaudyje viešpatauja didelis nepasitenkinimas visa 
padėtimi. Ji skursta ir valdžia nesirūpina jos buitimi.

Pabėgėliai, kurie persikėlė iš šiaurinio Vietnamo į 
Pietinį, labai nusivylė. Jie negavo to, kas buvo žadėta. 
Tiems buvo žadėti namai, jų negavo. Jiems buvo žadė
tas aprūpintas visko pilnas gyvenimas,—negavo. Nese
niai šitie pabėgėliai buvo suruošę protesto demonstra
cija, kurią policija užpuolė ir apšaudė, užmušdama kele
tą žmonių, v V

Visur viešpatauja graftas, korupcija.
Armijoje eiliniai kariai nepasitenkinę ir bruzda. 

Kitais žodžiais, visa padėtis labai bloga.
Pasirodo, kad ’pietinio Vietnamo gyventojai nori 

susivienyti su šiauriniu Vietnamu, kurį valdo liaudies 
valdžia. Visur reiškiama didelė pagarba Ho Chi 
Minh’ui.

Kodėl gi Mr. Dulles ir kiti taip susirūpinę ta -bloga 
pietiniame Vietname padėtimi?

Ne todėl, kad jam rūpėtų liaudies gerovė. Ne todėl, 
kad ten žmonės labai skursta.

Mūsų šalies valstybės departmentas susirūpinęs dėl 
to, kad ilgainiui turės įvykti visuotinas Vietnamo gy
ventojų balsavimas, kuriame jie pasisakys, kokios jie nori 
tvarkos, kokios jie nori valdžios formos, žodžiu, įvyks 
balsavimas, kuriame Vietnamo gyventojai tars žodį už 
savo šalies likimą.

Jei šiandien ten įvyktų balsavimas, tai, mūsų spau
dos korespondentų nuomone, milžiniška gyventojų da
lis pasisakytu už Ho Chi Minh’o programą,—už liaudiš
ką, nepriklausomą Vietnamą!

To labai bijosi Washingtonas. O kadangi jis to bi
josi, tai nori, kad pietiniame Vietname tvarka būtų ge
resnė už tą, kurią turi šiaurinio Vietnamo žmonės.

Tačiau, noras yra vienas dalykas, gi tikrovė—kitas. 
Pataisyti, pagerinti žmonių gyvenimą tegali tik tokia 
valdžia, kuriai rūpi liaudies interesai, o ne saujelės pa
razitų. Gi Washingtone tokia valdžia skaitoma komu
nistine.

Aną dieną vienas komercinės spaudos rašeiva Sai- 
g-one pranešė: armijos vadovas generolas Van Hinh nu
sitarė keletui mėnesių išvykti į Francūziją, todėl ir pie
tiniame Vietname manoma dalykai pagerės.

Jei tik tokią viltį tegalima suteikti to krašto žmo
nėms, tai labai bloga.

pačius kongresiniusPrie
rinkimus į Ameriką prabilo 
mūsų šalies slaptosios po
licijos galva J. Edgar Hoo
veris. Jis pasirodė rolėje 
garbingo tėvo ir didelio ma
žų vaikų užtarytojo. O pro
gą toje rolėj jam pasirody-

ei jos suareštavimas žino
mos veikėjos Martha Stone. 
Martha Stone, pareiškė 
aas Hooveris, “visiškai 
leido ne tik savo gerą 
ra. bet ir savo maža

po- 
ap-

ir daug 
kuomet, 
senojoje 
pavasarį 

atsisto-
Bent pas mus kalaku- 

tijoje tvartai būdavo beveik 
be langų, visa eilė karvių 
per visą žiemą nematydavo 
saulės šviesos, nei gryno 
oro. Sakydavo: karvės su
šals, jeigu jas išleisi ant 
sniego pasivaikščioti. O tas 
mėšlas, ta smarvė! Karvės 
kartais aplipdavo mėšlu 
per visą colį. Kvailystė ir 
absurdas juk tikėtis daug 
pieno iš taip užlaikomų 
karvių.

TAIPGI IR KARVIŲ 
PRIŽIŪRĖTOJOS

Reikia turėti mintyje, kad 
siu dienu Lietuvos karvių 
melžėjos taip pat yra joms 
priskirtų karvių prižiūrėto
jos. Koks tai svarbus už
siėmimas ir kokia didelė at-

mo nei tada, kada jos 
ir

gy
li a- 
sū- 
netaus buvo susirgęs, 

ligoninėn atsidūręs, 
aišku, kad Hooverio polici
ja šitą veikėją sekiojo, sau
gojo jos namus, tykojo ja 
suimti, jeigu ji būtų pasi
rodžiusi savo n a m u o s e . 
Kaip tas galima suderinti 
su Hooverio role vaikų už
tarėjo, jam tik vienam te- ’ 
žinoma. !

Į

Kita įžymi veikėja ir dar-! 
bininku judėjimo veteranė 
Elizabeth Gurley Flynn 
siunčia Hooverio adresu ke-; 
lėtą labai rimtų ir aktuališ- 
kų pastabų. Ji parodo, kad ! 
u ta vaikų užtarytojo ir: 
globotojo rolė slaptosios po- j 
licijos viršininkui visiška’ 
nepritinka, visiškai nesude- 
iinama su jojo pozicija ir 
visiems gerai žinomais jc

Miss Flyn’L parėmimu’ 
savo nuomonės, pastato vi
są eilę klausimų apie vai
kus ir jų likimą. Kaip, pa
vyzdžiui, ji klausia Hoove
rio, su tais dviemis mažais 
vaikais Peggy Wellman, de- 
troitietės, kuri Hooverio 
policijos yra terorizuoja
ma? Valdžia nori ją išdė
lio r tuo ti ir iš Amerikos— 
atplėšti ją nuo jos mylimų
jų vaikų? Kodėl jų likimu 
nesirūpina slaptosios polici
jos galva?

Eikime toliau, sako Miss 
Flynn. Kaip su mažais vai
kais Mr. ir Mrs. Frankfel- 
dų? Abudu pasodinti ka- 
lėjiman pagal Smitho aktą. 
Jų yaikaj palikti “dievo va-

1 v . .liai. Hooveriį visiškai jais 
nesusirūpino.

Turime ir daugiau pana
šiu atsitikimu į su vaikais. 
Carl Winter turi augančią 
dukrelę. Jis sėdi kalėjime. 
Mergaitė neturi tėvo globos. 
John Williamson ; turi du 
mažus sūnus. Jis sėdi kalė
jime. Jo sūneliai atskirti 
nuo tėvo. Eugene Dennis, 
Thomsono, Gus Hali vaikai
palikti be tėvų globos. Taip .sakomybė, galima spręsti iš 

kalinių Hen- pasakojimų dviejų melžė- 
Jim Jackson, jų — M. 'Vosylienės ir L.

Al Lanon, Kuzmaitės, — kurios daly
vavo Visasąjunginėje že
mės ūkio parodoje ir patie
kė labai įdomų straipsnį 
apie savo patyrimus ten 
karvių prižiūrėjimo ir mel
žimo klausimu. Jų straips
nis tilpo Vilniaus Tiesoje

pat politinių 
ry Winston, 
Loretta Stark, 
George Charney vaikai at
skirti nuo tėvų.

Miss Flynn primena Hoo- 
veriui, kad šitie vaikai ne 
tik yra atskirti nuo tėvų, 
bet dar Hooverio slaptosios 
policijos persekiojami ir te
rorizuojami. Jiems nelei- j 
džiarna normališkai lankyti į 
mokyklą. Jie sekiojami, j 
prieš juos kurstomi kiti 
vaikai. !

Pagaliau, sakoj ši veikėja, 
paimkime kad , ir tą pati 
Martha Stone sūnų. Kodėl 
jo motina ne su juomi bu
vo? Į tai atsako Marthoa 
Stone vyras Emil Asher, 
Jis savo pareiškime pa
smerkia .Hooverip prieš rin
kimus išlietas krokodilaus 
ašaras, ir sako: j “Tad jei
gu kas turėtų būti apkaltin
tas dėl šio Marthos nebuvi
mo namie, tai FBI,” kurio 
galva yra ponas Hooveris. 
Argi ne FBI sekiojimas pri
vertė Marthą Stone apleisti 
savo namus? Argi paga
liau jos suareštavimas, ne
reiškia, kad jinai tampa 
atskirta nuo jos sūnaus?

Nežinia, kiek šios Miss 
Flynn pastabos paveiks Mr. 
Hooverį. žmogus jis yra 
užkietėjęs, seniai s a v y j e 
numa|š inęs. pasigailėjimo 
jausmus. S.

Bonna. — Visoje Vaka
rų Vokietijoje vėliavos ple
vėsavo pusi’austiebyje mi
nint abiejuose pasauliniuo
se karuose kritusius karius. 
Adenaueris sakė, kad 9 mi
lijonai vokiečių krito.

Today s Pattern

9386 
10-20

Pattern 9386: Misses’ Sizes 10, 
12, 14, 16, 18, 20. Sleeveless size 
16 takes 4% yards 35-inch 1’abrlc.

OIK
JkU; J*’® X/

Užsakyma su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

pas mus elektrinį melžimą.
“—Tik iš anksto žiūrėki

te, kad viskas būtų kaip 
reikiant sutvarkyta, — pa
mokė mus Ivanova. — Slo
giausia, kai pradeda melžti 
elektriniais aparatais, pa
melžia kiek laiko, o čia, žiū
rėk, sutrikimas koks nors, 
ir vėl kelias dienas melžia 
rankomis. Žinoma, karvės, 
pripratusios būti melžiamos 
aparatais, pradėjus vėl 
melžti rankomis, neatlei
džia pieno, o po to pripran
ta prie melžimo rankomis, 
ir vėl ta pati bėda. Nuo to, 
aišku, ir pieningumas krin
ta. Šito nesunku išvengti, 
jeigu visi elektrinio melži
mo įrengimai gerai prižiū
rimi, laiku pataisomi.

“Mes papasakojom, kad 
pieningiausias karves mel- 
žiame keturis, penkis, o 
tuoj po apsiveršiavimo net 
šešis kartus per dieną.

“—Mes irgi anksčiau tiXp 
darėme, — pasakė mums 
Ivanova. — O dabar pnel- 
žiame rečiau — 3-4 kartus 
per dieną. Taip geriau, nes 
karvė mažiau trukdoma, ji 
jaučiasi ramiau. — Žiūrėki
te, mano prižiūrima karvė 
‘Komsa’ per 380 laktacijos 
dienų davė 13,572 kilogra
mus pieno, kurio riebumas 
4.01 procento. Nors tokią 
pieningą karvę aš melžiu 
rečiau, tačiau nuo to jos 
pieningumas nesumažėjo, o 
didėja.

PRIEŽIŪRA TUOJ PO 
APSIVERŠIAVIMO

“Labai įdomu, kad ‘Kara- 
vajeve’ pirmąsias dvi die
nas po apsiveršiavimo kar
vę melžia tiek, kiek reikia 
pieno veršeliui maitinti, o 
likusį pieną palieka tešme- 
nyje. Tokiu būdu geriau 
išsivysto karvės tešmuo. 
Mes paklausėme, ar nua to 
kartais nesutinsta teš^flo, 

nova paaiškino, kad reikia 
iš visų spenių rūpestingai 
numelžti vienodą pieno kie
kį, tešmenį ištepti vazeli
nu, ir karvė nesusirgs.

“Kalbėjomės taip pat ir 
apie šėrimą. Pirmasis kar
vių šėrimas pas juos būna 
maždaug tuo pačiu laiku, 
kaip ir pirmasis melžimas,. 
o vėliau šeriama prieš mel
žimą. Pirmiausia duoda 
koncentruotų, sultingų pa
šarų, karvė juos labiau 
mėgsta, paėda. pasidaro ra
mesnė, ir melžti ją tada 
lengviau. Pieningiausioms 
karvėms, sušeria vasarą net 
iki 90 kilogramų žalio pa
šaro per dieną. Na, bet ir 
karvės jų didelės — sveria 
po 600-700 kilogramų.

. “Gerų patarimų mums da
rn u m s i v- įr sta.linines premijos 

' laureatas P. A. Malinina,, 
Ji mums patarė stam-1 kuri daug nuveikė išvedėjai 

naują Kostromos karvių 
veislę.

“Dalyvaudamos parodoje, 
mes pasistengsime dar dau
giau pasimokyti iš pirmū
nu patyrimo. Ši paroda yra 
tokia didelė mokykla, kad 
joje mes galėsime pasisem
ti dar daug daug žinių.”

SU
Ji

rugsėjo 17 d. Jos, tarp kit
ko : rašo:

“Parodoje dabar mes jau
čiamės kaip didelėje moky
kloje, kur tikrai daug ga
lima išmokti. Kasdien kal
bamės su garsiausiomis ša
lies melžėjomis, stengiamės 
kuo daugiau pasimokyti iš 
jų patyrimo. Ko tik pa
klausiame, jos labai mielai 
viską mums paaiškina.
VIENOS GARSIOS MEL

ŽĖJOS PATARIMAI 
“Labai susidraugavome 
melžėja Olga Paršuko va. 
atvyko iš toli — net iš

Sverdlovsko srities. Olga 
dirba “Istoko” tarybiniame 
ūkyje. Ji prižiūri 10 kar
vių, o į parodą atvežė pen
kias naujos tagilo-ostfrizų 
veislės karves. Iš dešimties 
karvių Paršukova primel- 
žią per metus po 6,870 kilo
gramų pieno, vidutinis pie
no riebumas 4.19 procento. 
Karvė “Eskadra” per 300 
dienų davė 10,130 kilogra
mų pieno, kurio vidutinis 
riebumas 4.34 procento. Ši 
karvė per dieną duoda net 
iki 60 kilogramų pieno! Ne- 
blogesni rezultatai ir kar
vės “Valiuta,” kuri per die
ną duoda iki 54 kilogramų 
pieno.

“Iš tokios melžėjos, pri- 
melžiančios tiek pieno, ti
krai galima pasimokyti.

“Jau šešeri metai, kaip 
karves “Istoko” tarybinia
me ūkyje melžia elektri
niais aparatais.

“—Prieš tai man teko 
apie 15 metų melžti ranko
mis,—pasakojo mums Par
šukova.—Iš pradžių aš gal
vojau, kad melžimo apara
tai ne taip gerai išmelžia,
kaip melžiant rankomis. • ar karvės nesuserga. 
Paskui aš įsitikinau, kad 
melžti aparatais yra daug 
geriau. Žinoma, pabaigoje 
reikia rankomis patikrinti, 
ar gerai išmelžti visi spe
niai, nes kitaip galima kar- 
v ę susirgdinti. Melžimo 
aparatai labai palengvina 
darbą, pienas būna švares
nis, ir svarbiausia — mel
žėja turi daugiau laiko kar
vėms prižiūrėti, o tada 
pieno daugiau.

PRIŽIŪRĖJIMAS 
. ŠĖRIMO

“—Aš nuolat atidžiai
ku, kaip ėda kiekviena kar
vė; jeigu ji nenoriai ėda. 
vieną pašarą, tuoj pasiūlau 
jai kito, jei blogai ėda sau
są šieną, aš. jį šutinu. ’ O 
tam juk reikia nemaža lai
ko, — papasakojo 
Paršukova.

bius pašarus — šiaudus ir 
šieną būtinai prieš šerian1 
šutinti karštu vandeniu 
Pas juos prie fermos yra 
vandeniui virti virtuvė. Su
smulkintus šiaudus sugrū
da į paprastą kubilą, palai
ko 2 valandas užpiltus karš
tu vandeniu, ir jie suminkš
tėja. Kartais juos sumai
šo dar su koncentratais. Šu
tina taip pat ir šieną. Šu
tintą pašarą karvės daug; biliejinė 
noriau ėda.”

Toliau:
“Prieš kelias dienas mes 

buvome nuėjusios pas savo 
kaimynus — į pirmąjį pa
viljoną. Čia mes pasikalbė
jome su garsiąja “Karava- 
jevo” tarybinio ūkio melžė
ja dukart Socialistinio Dar
bo Didvyriu Lidija Ivanovą. 
Ji mums davė nemaža gerų 
patarimų. Mes papasako
jom, kad grįžusios reika
lausime greičiau įr’engti ir

ir

se-

.Jungtinės Tautos. — Bu-
I vo iškeltas planas, kad ju- 

; ateinančių met.u 
; Jungtinių Tautų sesija bū- 
j tų laikyta San Francisce, 
kur J. T. 10 metų atgal bu
vo įsteigtos. Bet tas planas' 
dabar atmestas ir 10-ta J. 
T. sesija bus laikyta New 
Yorke.

Buenos Aires: — Argen
tinos komunistai išleido ,A- 
sišaukimą, raginant sutra- 
ryti nacionalį - demokravi- 
nį frontą, kad neprileisti 
fašistų pilno įsigalėjimo.
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Paul Eildridye

Kukuoja gegutė už tvoros
(Apsakymėlis)

(Tąsa)
Aš traukdavau jį į pokalbius, 

duodamas jam neva tai nieko nereiš
kiančius klausimus, Į kuriuos atsaky
mai, betgi, būtų galėję atidengti jo li
gos pradžią bei priežastį. Vienok, po ke
lių tokio pokalbio minutų jisai labai su
sinervindavo, imdavo tiek dažnai ir tiek 
garsiai tiktokyti ir kukuoti, kad mane 
patį iš proto varydavo. Todėl aš lioviau
si erzinęs jį klausinėjimais ir laukiau 
tinkamesnių progų.

“Vieną rytą Jurgis smarkiai įbėgo 
mano ofisan mojuodamas rankoje dien
raščiu. ‘Žiūrėk, daktare, žiūrėk!’ jis 
šaukė. Aš niekuomet nebuvau matęs jį 
taip sujudusi ir baimijausi, jog jam grę- 
sia aštraus susijaudinimo ataka. ‘Ra
minkis, Jurgi, raminkis,’ aš jį tildžiau. 
‘Skaityk šitą, daktare, čia skaityk!’ Ji
sai pirštu rodė laikraščio skiltin, kurio
je mivo sužymėtos perskyros bei sutuok
tuvės. Vienas pranešimas skelbė, kad 
jo moteris gavo perskyras ir tą pačią 
dieną vėl ištekėjo. ‘Jurgi, meldžiamasis, 
neimk tu to taip skaudžiai sau į širdį,’ 
raminau jį, siekdamas prablaivyti ir ki
tur jo mintis nukreipti. Jisai pasileido 
juoktis. ‘Neimk to į širdį, daktare? Ne
imk j širdį?’ Jis griebė mano ranką. 
‘Sveikinkit mane, daktare, aš esu lais
vas žmogus! Pagaliau aš laisvas žmo
gus! Nebeliko kukavimų — nebeliko 
nei Jurgio Gegutės! Nelengva man bu
vo tiek ilgai šį loši tęsti, bet tai apsimo
kėjo. Laisvas! Laisvas!’

“ ‘Ką visas šis tavo šūkavimas reiškia, 
Jurgi?’ paklausiau aš aštriai. ‘Aš labai 
gailiuosi jus prigaudinėjęs, daktare,’ ji
sai tarė, ‘bet aš nesu beprotis. Aš nei 
nebuvau beprotis.’ Jo išraiška, visuo
met blanki ir iškrikusi, ūmai patapo 
normali ir jautri. Manyje nebuvo jo
kios abejonės, jog jis kalbėjo tikrą tei
sybę, bet man nesinorėjo tai pripažinti. 
Jisai apmovė ne tik visą protligių gydy
mo mokslą, bet ir mane asmeniškai. Aš, 
taip dažnai bendrai su juo darbuodama
sis manųjų laikrodėlių, niekuomet 
nei ^iek nepagavau jį nuduodant!

“ ‘Man malonu regėti, kad tu skaitai 
save visiškai protingu,’ aš surikau, ‘bet 
tu šios įstaigos neapleisi tol, kol neįti
kinsi savo protingumu mus! Mes nesi- 
leisime jokios rizikos. Visuomenė pri
valo būti apsaugota, ar tu tai supranti?’ 
Tačiau, dar man tebekalbant, manoji 
pyktis išgaravo ir man jau matėsi visas 
šios padėties jumoras, ypač atsiminus 
gerbiamą ir tik savim pasitikintį vy
riausiąjį mūsų įstaigos viršininką, ku
ris absoliučiai tvirtino, jog Jurgis esąs 
visiškai nepagydomas. ‘Klausyk, Jurgi,’ 
pareiškiau aš griežtai, ‘tu atsisėsk štai 
čia ir visą savo dalyką man išsiaiškink!’ 
'Noriai tą padarysiu, daktare,’ nuolan
kiai jis atsakė. Bet keliais atvejais pra
dėjęs aiškinti, ir vis nesisekant, Jurgis 
pastebėjo: ‘Gal jums geriausiai paaiš
kės, jeigu aš pradėsiu nuo pat pradžios 
ir viską apie save papasakosiu.’ ‘Tai ir 
daryk,’ aš jį padrąsinau.

•

“Tai buvo labai liūdna pasako. Jur
gio motina numirė jam tik vienų metų

Philadelphia, Pa.
Kas nauja pas mus

Štai .jums nauja.’ Ilgai lauk
tas pažangiečiu gražus meniš
kas parengimas jau visai ar
ti. Jis įvyks lapkričio (Nov.) 
20-tą, 7-tą vai. vakare. Ruba 
Hali, 114 Green St. Teko gir
dėti, kad daug svečiu žada 
atvykti net iš tolimesniu ko
lonijų.

Mes visi esame labai pasi
ilgę pasiklausyti savo prigim
toj kalboje gražių dainų, juo
kingų dialogų, pasižiūrėti tau
tiškų profesionališkų šokių. 
Programai pasibaigus, bus 
draugiška sueiga su senai ma
tytais draugais, ir malonūs 
pasikalbėjimai. Nes daugumas 
iš^mūsų be parengimų, netu- 
i’^ome progos susieiti su savo 
geraisiais draugais bei pažįs
tamais. Mūsų senos valgių ga
mintojos turės pagaminę daug 
skanių užkandžių ir gėrimų.
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Tadgi šiais ilgais peiliu ru
dais rudens vakarais nesėdė
kite nosis nukorę prie televi
zijos, arba radijo, kur dau
giausiai beveik tik komerci
niai pksigyrimai savo krome- 
lio girdimi ir matomi, o dva
siškos naudos mažai kada ten 
gaunama iš tų programų. Mes 
privalome branginti savo tau
tos meną, menininkus, ir jų 
sukurtus kūrinius. Tadgi visi, 
kurie tik išgali, eikime į šį pui
kų menišką parengimą.

Reporteris

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

L.L.D. 32 kuopos pietūs ge
rai pasisekė, gerokai ir pelne 
liko. Gaspadinės gavo pagyri
mą už atliktą gerą darbą. *

Laisvės va j i n i n k as J o n as
Petkus dirba išsijuosęs ir sa
ko :

—Jeigu ir negausiu pirmo

esant, o trumpam laikui praėjus pasimi
rė ir tėvelis. Jurgutį tuomet pasiėmė dė
dė, jo tėvo brolis. Nors Jurgis nebuvo 
koks silpnuolis vaikutis, bet jisai buvo 

lieknas ir trumpas. Dėdės gi šeima, 
Richardsonai, lyg tyčia, buvo visi aukšti 
ir stambūs, mėgo vis didelius daiktus, 
gramėzdiškus senovinius rakandus, di
džiules lėkštes bei didelius namie pažai
dimui laikomus gyvūnus. Jų balsai bu
vo griausmingi, o apetitai milžiniški. 
Kai jie įsitikino, jog Jurgis ir užaugęs 
pasiliks žemas ir menkas, jie ėmė visaip 
jį niekinti ir įžeidinėti. Jie, liovėsi jį 
vardu vadinę, o praminė Striukiu, kuo 
toliau, vis žiauriau jį kankino, kol — ne
begalėdamas ilgiau kęsti — jis pagaliau 
nuo jų išbėgo. Jam pasisekė įstoti laik
rodžių gaminimo įstaigon, kur jo pirštų 
miklumas ir geros akys padėjo jam grei
tai ir pilnutinai tą amatą išmokti. Pa
lyginant, trumpu laiku jisai įsidirbo ge
rą algą ir būtų buvęs visiškai laimingas, 
jei ne ta visa ką naikinanti jo aistra — 
moteriškės. Jeigu tai būtų buvęs trau
kimas prie moteriškių tokio pat, kaip ji
sai, dydžio arba nors vidutinio aukštu
mo, — jam tokią susirasti būt buvę ne 
daugiau vargo, kiek tai paprastai esti 
(nors, man regis, to vargo visuomet pa
kanka), kadangi, sulyg savo aukščiu, jis 
buvo gana dailiai nuaugęs, veidas pa
trauklus, didelėmis ‘mėlinomis akimis. 
Bet jo aistra traukė jį išimtinai tik prie 
amazonių — didelių, stambaus kūno mo
teriškių. Ir prisikentęs gi jis nuo jų: 
visokiausios paniekos, kurias tokios mo
teriškės ant jo vertė, niekšiški skaudūs 
šposai, neįsivaizduojamai kankinanti 
žiaurumai iki šiol buvo dar tiek aiškūs 
jo atmintyje, jog jisai karčiai verkė, tą 
viską man pasakodamas.

“Galop jisai susirado Brigytą. Jinai 
dirbo kasininke valgykloje, kur jis val
gydavo. Ji buvo gan aukšta, bet liekna, 
taigi skirtumas jųdviejų didume nebuvo 
tiek žymus, kad nuolat provokuotų pa
šiepiančias pastabas, jiems einant bei 
šokant, kaip tai visuomet būdavo, jam 
su kitomis didžiokėmis bendraujant. 
(Tačiau, kai man teko jo Brigytą maty
ti, jinai buvo išsirpusi jau į didžiulę pil- 
nakūnę šeimininkę.) Daug savaičių 
prasikankinęs bemiegėmis naktimis ir 
karštų svajonių dienomis, Jurgis įsidrą
sino Brigytai pasipiršti, ir — netikėtai 
jo laimei — jinai sutiko už jo ištekėti. 
Bet ta jo laimė pasirodė trumpa, nes 
tuoj po vestuvių pas juos atsibeldė pir
miausiai jo uošvė, paskui moters sesuo 
ir su savuoju vyru ir jų sūnus, keturio
likos metų, bet jau veik šešių pėdų drim
bai la. Jie visi atvyko ne kaipo svečiai, 
bet kaipo pastovūs įsiveržėliai. Metų 
metais Jurgis buvo tų milžinų belaisvis 
ir jų vergas. Jis turėjo atiduoti savo al
gą ir atsisakyti nuo bent kokios liuosy- 
bės, o grųžon — apart valgio ir vienišos 
lovelės — buvo verčiamas priimt jų įžei
dinėjimus ir niekinimus bei atvirą Bri- 
gytos su kitais vyrais meilikavimą. Pra
džioje jis išdrįsęs pagrąsinti, kad jis 
prasišalinsiąs. Tuomet jie visi jį apni
kę ir prisiekę, kad, kur jis nebūtų, jie 
suras ir visam amžiui jį sukaneveiks.

(Bus daugiau)

praiso (dovanos), tai visvien 
netoli nuo jo pasiliksiu.

Good boy, John! Laisvei to
kių vajininkų labai reikia!

LDS 16 kuopa rengiasi prie 
Card Pares, kuri įvykę1 lap
kričio 21 d. 1 v. po pietų Lie
tuvių Bendrrovės salėje. Kvie
čia visus narius ir prietelius 
dalyvauti, nes tai bus pasku
tinis šių metų parengimas.

Agota Bučionis ir Feliksas 
Bagdonas priėmė vedybinę 
priesaiką ir dabar jau žinomi, 
kaip draugai Bagdonai. Links
mo ii- laimingo vedybinio gy
venimo jums nuo visų jūsų 
draugų !

J. K.

Jei nemeluoja
Permetęs savo akimis bū

simą žentą, senis užklausė:
“Na, o kokios jūsų per

spektyvos dėl ateities?”
“Labai geros. Žinoma, 

jei tamstos duktė man pa
sakojo tiesą.”

MONTREAL, CANADA
Tabako darbininkai laimėjo 

algų pakėlimą
Tabako darbininkai—Im

perial Tobacco Co., Ltd., 
Montreale ir Granby mies
telyje, taipgi General Cigar, 
Montreal, — kuriuos atsto
vauja Tobacco Workers’In
ternational Union (TIC - 
AFL), pasirašydami naują 
darbo sutartį dviems me
tams, laimėjo 5 centų į va
landą pakėlimą algų. Šie 
tabako išdirbystės darbi
ninkai, prie to, dabar turi 
11 apmokamų šventadienių 
į metus ir ligos pašalpą, 
mokamą nuo šešių savaičių 
iki vienerių metų, atsižvel
giant, kaip ilgai darbinin
kas išdirbęs toje dirbtu
vėje.

žada ištirti telegrafavimo 
misteriją

Miestinės Akcijos Lyga, 
kurios vardu kandidatavo 
ir tapo išrinktas naujas 
Montreal© miesto majoras 
Jean Drapenu, žada ištirti 
Montreale laike rinkimų 
plačiai praktikuojamą, “te
legrafavimą” (balsuojant 
kito žmogaus vardu ir taip 
visiems žmogus “telegrafis
tas” gali užbalsuoti iki 200 
kartų). Tiesa, rinkimų die

PHILADELPHIA, PA., ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

KONCERTAS IR BALIUS
LAPKRIČIO 20 NOVEMBER

Rengia Moterų Klubas su Aid iečių Pagelba

Ona StelmokaiteJonas J. Grybas
Tenoras iš Brooklyno

Frank Bialevičius 
koncerto akonipanistas

Ruha Hali

PO

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaite 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.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI PUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

414 Green St Philadelphia, Pa.

PROGRAMOS BUS ŠOKIAI
(Uiiksai iškaityti) Visus Kviečia Rengėjai
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noje, policija tokius areš
tuoja, jei pagauna. Bet vė
liau paleidžia, kartais be jo
kios bausmės. Taip, pavyz
džiui, buvo laike pereitų 
municipalinių rinkimų. O 
kadangi minėtoji lyga ir 
naujasai majoras, pagrindi
niai vyriausiu programos 
punktu ir statė “išvalyti 
miestą nuo piktadarysčių 
ir gembleriavimų,” peror
ganizuojant, žinoma, ir po
licijos departmentą, todėl 
dabar, sako, ryšis ištirti, 
kas atsitiko su tais “tele
grafistais,” kurių buvo 
areštuota 77, o rasta kalė
jimo knygose tik keli. Ly
ga sako, matomai, policijos 
buvo paleisti tuo jaus ant 
kelio arba policijos nuova- i 
du raštinėse.

__ .__  i

Picard nuteistas pakarti !
Lucian Picard, kuris per- : 

eitą vasarą žiauriai nužudo 
šešerių metų berniuką, su-1 
pjaustydamas jo kūnelį ĮI 
dalis, p e r e i t ą savaitę1 
Queen’s Bench teisme, per 
savų advokatą neužsigynęs, 
kad atliko tokią baisią 
žmogužystę, tik sakėsi bu
vęs labai girtas ir neatsi-

■ menąs, kodėl jis tą padarė, 
į teismo džiūrės atrastas kal

tu ir teisėjas nuteisė jį pa-; 
karti. Jis bus pakartas se
kami! metų vasario 11 d.

Montreale daug mažiau 
automobilių

Nors Montreal© miestas 
didžiausias Kanadoje, bet. 
vadovaujantis Dominijos 
Statistikos Biuro daviniais, 
Toronto mieste yra dau
giau negu dubeltavai auto
mobilių ir arti dvigubai 
tiek sunkvežimių. Skaičiai 
už pereitus metus parodo, 
kad Toronte buvo užregis
truota 272,560 automobilių, 
o Montreale tik 120,177. 
Sunkvežimių (t rokų) To
ronte 58,788, o Montreale 
30,957.

Pagerbta Janušio 
sužieduotine

Peter Janušio, kuris ne
tolimoj ateityj planuoja ap
sivesti, sužieduotinei Helen 
Knot, lapkričio 6 d. buvę 
surengta priešvedybinės pa- 
gerbtuvės — shower party.

•

Apsilankė pas motiną 
svečiuose

Kvietkauskas iš Toronto, 
kuris neseniai čia buvo at
važiavęs unijos reikalais, 
ta pačia proga apsilankė 
svečiuose pas savo motiną 
ir patėvį, pas Mr. ir Mrs. 
V. Naujokus.

Mildred Stensier
Dainuos ir vaidins

Ar nebūtų geresnis 
Kardeliui pasiūlymas

Kaip žinia, čia išeinančio 
lietuviško laikraščio, “Ne
priklausomos Lietuvos,” re
daktorius Kardelis apsi- 
skundė svietui, kad jis ga
vęs anoniminį laišką, kuris 
sukėlęs pas jį daug sensa
cijos, Dabar per savo laik
raštį jis reikalauja, kad 
“Laisvė” ir “Liaudies Bal
sas” paskirtų atstovus to 
laiško ištyrimui. Bet šitam 
korespondentui rodosi, ar 
nebūtų geriau, kad Karde
lis pavestų šitą visą dalyką 
ištirti buvusiam Amerikos 
kongresmanui Charles J. 
Kerstenui? Juk jis tyrė vi
sų lietuviškų pabėgėlių 
“skriaudas.” Jis būtų kom
petentingiausias ir šiame 
reikale. Tuo labiau, kad jis 
dabar turi ir daugiau lai
ko, kuomet Amerikos pilie
čiai jo daugiau neišrinko į 
K o n g r esą. Kerstenas ti
kriausiai išaiškintų šitą 
Kardelio galvosūkį... J.

Vėjas jį nešė
Policistas: Pasakyk, ko

dėl tu važiavai 70 mylių į 
valandą.

Vairuotojas: Ne, aš tiek 
nevažiavau. Aš važiavau 
tik 50 mylių Į valandą, o 
vėjas mane nešė 20 mylių 
i valanda. 4. V

Tadas Kaškiaučius 
Baritonas. Newark, N. J.

JONAS JUŠKA
Vaidins savo kūrini



NewYorto^/^fe^^Zlnlof
Ankstyvi paukščiai 
lekia į pietus

Pradžioje sausio mėnesio 
Antanas Raila, iš Brockton, 
Mass., su žmona, taipgi ir jų 
z cn.< • - , ;/.*.< , važiavo j

to prn- 
.(. isi, u. ■’( i/r'-.u'i laiko. An
ta i si. ulė 1 a iš
virei;- . '■ ■ 4' s, rašo, kad

vyksta, 
, .< a< none.

Raila turi laiko, nes
savo sportiškų apredalu biz
ni pardavė. Tačiau, pasiilsėjęs 
jis vėl mano eiti i bizni’. Ko
kios rūšies biznį jis dabar už
sidės. dar nėra nusisprendęs, 
bet jai: rimtai rūpinasi ką 
nors pradėti.

Laiškutis nuo audros 
aplamdyto Joniškiečio

Prašome pasiskaityti:
“Brangi Redakcija : Tylė

jau dėlto, jog mane einant iš 
darbo su kitais uraganas ge
rokai pritrenkė. Apie savaitę 
neišgalėjau nieko daryti. Ge
rokai apdaužė mano senus 
kaulus.

Ar visi jūs esate sveiki ir 
gyvi? Gaila, kad negalėjau 
dalyvauti jūsų tokioje gražio
je metinėje iškilmėje (koncer
te). Bet būsiu pas philadel- 
phiečius šį šeštadienį, lapkri
čio 20 dieną.

Spaudžiu visų jūsų dešinę,
Draugiškai,

Steponas Joniškietis,
Washington, D. C.“

Sveikinimas iš tolimos 
Califomijos

Geriausius linkėjimus vi
siems laisviečiams siunčiu iš 
San Francisco. Buvau ir Los 
Angeles pas seserį, kurios ne
buvau inačiusi per 22 metus. 
Čia viskas patinka, oras geras, 
gražus.

Alice A. Lideikiene

Ir hhkc/y s puhcistss 
įveltos i įlietą

/( u- mvS -omisionierius 
praneš, Kad jo departmen- 
tas veda tyrinėjimą tarpe 
New Yorko moterų policis- 
čių. Jų direktorė Mrs. The
resa Melcrionne jau ap
klausinėta ir smarkiai iš
barta. Tai pirmas toks at
sitikimas New Yorko poli
cijos istorijoje. Iki šiol bu
vo manoma, kad mūsų mo
terys policistės liuosos nuo 
grafto ir suktybių. Bet ir 
jos, pasirodo, negali atsilai
kyti prieš dolerinę pagun
dą.

CLEVELAND, OHIO
Meno grupės veikimas

Savu laiku buvo rašyta, kad 
vietos menininkų grupė jau 
buvo arti prie likvidavimo, 
bet nutarus gyvuoti ant to
liau, pasireiškia didesnių gy-< 
vumų ir norų daugiau veikti 
meno srityje. O kuomet bus 
išduoti visi L.M.S. suvažiavi
mo ir festivalio raportai, tai, 
be abejonės, ūpas visų pakils 
ir visas veikimas pagerės. Me
no grupės susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, Nov. 19 
d., nes paskutiniame sus. vi
sų buvo toji diena pasirinkta. 
Visi nariai į ši sus. bus atvi
rutėmis pakviesti, bet tai ne
reiškia, kad tik jie turi atsi
lankyti. Į šį sus. kviečiami vi
si meno mylėtojai, išklausyti 
suvažiavimo raportus ir pagal 
išgalę prisidėti prie pakėlimo 
meninio veikimo.

J. Žebrys ,

Žavingas ir skaitlingas buvo
O O

Laisves koncertas
(Pabaiga)

Leonas Yonikas sekė po Ka- 
zokytės. Jis dainavo labai gra
žiai. nepaprastai gražiai. Gal 
nepadarysiu klaidos ir neper
dėsiu pasisakęs, jog, tačiau, 
gražiausiai ir geriausiai išėjo 

| jo sudainuota angliškoj; dai- 
; nužė. čia, man atrodo. kil
niausiai pasireiškė Leono :iai- 
navimo ir scenoje užsilaikymo 
talentas. Tiesiog'sužavėjo mus 
visus. Mes mylime Leoną ir 

j norime jį dažniau girdėti dai
nuojant. šį sykį aš Leoną no
riu draugiškai pakritikuoti tik' 
už vieną dalyką, būtent : ko
dėl jis nepadainavo nei vienos 
ilgesnės arijos iš vienos kurios 
operų ? Bent aš laukiau ir ti
kėjausi. Bent aš labai, labai 
pasigedau, žinau jo gabumus, 
žinau jo mokėjimą ir galėjimą 
atlikti arijas iš operų taip, 
kaip retas kuris dainininkas 
gali atlikti. Kitą sykį, pana
šiuose dideliuose koncertuose, 
Leonai, buk toks gerutis ir 
nepasitenkink tik šiai)) sau 

j populiariškomis liaudiškomis 
j dainelėmis. Įtrauk, būtinai 
įtrauk, į savo repertuarą bent 
vieną ilgesnę ariją.

Penktuoju punktu buvo bro
liai, jaunuoliai, gabieji dvy
nukai Shatuskiai iš Tamaqua, 
Pa. Koncerto rengėjai nepa- 

i darė klaidos juos pakviesda- 
Imi. Aną sykį jie pas mus pa
sirodė tiktai labai mažame pa- 
rengimėlyje. Pamatėme ir tei
singai įvertinome jų muziki
niais gabumus. Jų armonikos 
ir smuiko duetas šiame kon
certe išėjo taip gerai, taip gra
žiai, taip žavingai ir gyvai, 
jog jeigu laiko būtų buvę ir 
jeigu jie nebūtų suskūpėję, 
mūsų skaitlinga publika būtų 
norėjusi jų vienų klausytis iš
tisą valandą. Geriausio jums, 
jaunuoliai, pasisekimo. Garbe 
jūsų tėveliui ir motutei už to
kį rūpestingumą suteikti jums 
visas progas lavinti savo artis
tinius gabumus. Dar jauni te
besate, jeigu nepadėsite į šalį 
armonikos ir smuiko, apie jus 
neišvengiamai ir neužilgo tu
rės išgirsti visa Amerika.

Nežinau, nė kaip pradėti ką 
nor,š pasakyti apie duetą iš 
Worcester, Mass., Oną Dirve- 
Henę ir J. Sabaliauską. Jau 
nebe pirmą sykį girdžiu Juos 
dainuojant. Bet ar suklysiu, 
jeigu pasakysiu, kad ši sykį 
man jie geriausia patiko? Tai 
bent dainavimas, tai bent bal
sai, tai bent melodija! Mačiau 
publikoje ir Joną Dirvęlį. ži
nau, kad jis didžiavosi dueto 
pasirodymu ir atsižymėjimu. 
Mes visi, visa publika, buvo
me sužavėti. Tik galiu pridėti: 
mes norėsime vėl ir vėl Ona 
Dirvelienę ir J. Sabaliauską 
girdėti dainuojant. Pamylome 
mes juodu, .jų dainavimą, jų 
artistinius gabumus, jų mokė- 
jiimą pasiekti ir suskambinti 
pačias giliausias mūsų jaus
mų stygas.

Tikrai naujas šioje progra
moje punktas buvo pasirody
mas dviejų jaunų mergaičių 
•š Philadelphijos. Tai buvo 
mūsų žymiųjų veikėjų Merkių 
anūkės, Nancy ir Tessie. Nan
cy davė flute solo, o Tessie 
puikiai pašoko. Savo roles 
mergaitės atliko labai gražiai. 
Joms akompanavo jų motina, 
kuri, kaip žinoma, yra gabi 
muzikė ir kadaise sumaniai 
v a d o va v u s i Ph i 1 a d e 1 ph i. j o s
chorui. Tik. nežinia, kodėl 
Tessie mums daugiau nepašo
ko. Davė tiktai vieną kavai- 
kelį. Neužteko. Norėjome dau
giau.

Paskutiniuoju šio koncerto 
punktu buvo Aldona Wallen. 
Kiekvienas žino, kad gana il
goje koncerto programoje bū
ti paskutiniuoju punktu yra 
sunkiausia artistui rolė. Pub
lika būna jau gerai, taip sa
kant, “išsisėmusi)” pavargusi, 

nerami. Solistai ją laimėti sa
vo pusėn ir sužavėti yra snn- 

Į klausias darbas. Tai pavyksta 
‘ik retam, artistui, tik tikrai 
didžiam ir garbiam talentui. 
Paprastai, visus mūsų koncer
tus užbaigdavo choras arba 

1-rausi šokiki] grupė. Kode! šį 
'syki programą uždaryti buvo 
I pavesta solistei, nežinau. Bot 

ii nebuvo padaryta klaida. 
Rengėjai, matyt, žinojo mūsų 
jaunosios Aldonos artistinius 
gabumus ir pilnai pasitikėjo, 
kad ji neturės vargo publiką 
laimėti. Taip ir atsitiko. Gi šii
tas, draugiškas publikos jos 
pasitikimas, jai, aišku, pakė
lė ūpą ir įgalino dainuoti taip 

^gražiai, kaip tik retai pasitai
ko išgirsti dainuojant net Car
negie Hali. Nenoriu būti pra
našu, bet tikrai tikiu, kad Ši 
jauna, talentinga lietuvaitė iš 
Mon.tellos labai toli nueis dai
nos mene. Kas labai gražu ir 
džiugu, kad Aldona yra pasi- 
mojusi be atleidimo toliau la
vintis, toliau1 siektis, aukščiau 
lipti. Ji kupina jaunuoliško en
tuziazmo. Geriausio jai pasi
sekimo! Ir mes lauksime vėl 
jos pasirodant pas mumis,— 
jei negreičiau, tai gal kitais 
metais.

Trumpoje pertraukoje Lais
vės reikalais pakalbėjo jos re
daktorius Rojus Mizara. Jis 
prisiminė apie Laisvės 4(> me
tų sukaktį, kaip ir kodėl ji bu
vo iš So. Bostono atkraustyta 
į Brook lyną, paskui į Rich
mond Hill. Nuo 1919 metų 
Laisvė eina dienraščiu. Tai jau 
gražus metų kiekis. Ir Laisvė 
gyvuos ir eis dienraščiu, Rojus 
sakė, taip ilgai, kaip ilgai mes 
gyvensime. Mes gi gyvensime 
dar ilgai, kiekvienas mūsų 
bent jau iki astuonių ir devy
nių dešimtų metų! Tas, ma
tyt, labai patiko publikai, nes 
ji tą j'o pranašavimą palydėjo 
Ilgais ir garsiais delnų ploji
mais.

Pabaigoje savo trumpų pa
stabų Rojus prisiminė apicfi 

į nansines dienraščio proble
mas. Jos nėra lengvos. Iš pre
numeratų Laisvė niekuomet 
negalėjo ir negali išsiversti,— 
visuiomet jai reikia paramos, 
šukų. Laisviečiai tai supranta 

' ;}• kasmet ■sudeda dienraščio 
išlaikymui nemažas sumas pi
nigų. Jis paprašė, kad ir šį sy
kį kiekvienas pagal išgalę pa
remtų savo laikraštį.

Iš publikos atsiliepimas bu
vo labai šiltas ir gausus. Už
teko tik mažo priminimo ir ji 
sudėjo $347.25. Ačiū visiems. 
Aukotojų vardai tilps rytoj.

Beje, būčiau ir pamiršęs pa
žymėti, jog tie gražūs gėlių 
bukietai, kuriuos gavo mūsų 
artistės, buvo paaukoti ir pa
dovanoti Povilo Bečio iš Great 
Neck, N. Y. Ačiū jam labai. 
Povilas pats kadaise smarkiai 
dainuodavo chore, myli meni
nę saviveiklą ir didžiai gerbia 
lietuviškus artistus.

Rep.

Šimtai matė lėktuvo 
laimingą nelaimę

Praėjusį sekmadienį prie 
Merrick Road, Massapequa, 
L. L, nukrito ir susidaužė lėk
tuvas. Šimtai žmonių nelaimę 
stebėjo ir matė. Tiesiog stebu
klingai išliko gyvi lėktuvo sa
vininkas Hansley, jo žmona ir 
mažytė duktė.

Penki jaunuoliai 
pakliuvo bėdon

Policija suareštavo penkis 
jaunuolius, nuo 12 iki 15 me
tų amžiaus. Jie specializavo
si apiplėšinėjime bažnyčių 
Flushinge. Viena bažnyčia per 
juos buvo padegta.

Teatruose
“A STAR IS BORN”

Tuo vardu naujas filmas 
rodomas Victoria Teatre 
prie Times Square, žvaigž
dinėse rolėse Judy Garland 
ir James Mason, taipgi Jack 
Carson, Charles Bickford ir 
Tom Noonan. Šiam Werner 
Bros. Cinemascope techni- 
spalviui scenarijų parašė 
Moss Hart, gamino Sidney 
Luft, direktorius George 
Cukor.

žvaigždė, nuostabiai gera 
aktorė ir dainininkė, Judy 
Garland (Esther) dainuoja 
daug dainų. Tačiau veika
las nėra linksmas. Tai šios 
gadynės drama, arčiausias, 
tikroviniam gyvenimui iš 
daugelio mano matytų fil
mų paskiausiu laiku. Dra
mos mėgėjai nesigailės pa
matę.

Vaizduoja, kaip Holly- 
woode gaminamos žvaigž
dės ir kaip jos sunaikina
mos. Aišku, sunaikinomo- 
sios vaizdas negali būti 
linksmas, nors ir keliama- 
jai į aukštybes ne viskas ro
žėmis klota.

Pagyvenęs aktorius James 
Mason (Maine) vienoje pi
giųjų užeigų išgirsta Judy 
dainuojant. Jis Susižavi jos 
talentu. Įsitikinęs, kad ji 
gali tapti filmų žvaigžde. 
Tačiau jis pats yra tiktai 
aktorius, ne bosas, tad Ju
dy vis viena turi pradėti 
paprastos mergaitės ke
liais. O iki ponai pašauks 
(jei iš. viso pašauks), rei
kia gyventi. Tose pastan
gose yra ir juokelių greta 
įspūdingų draminių m o - 
mentų.

Didžioji drama pasireiš
kia mergaitei jau tapus 
žvaigžde . Ilgai slėpta sa
vo globėjui meilę pasisako 
atvirai. Jis taipgi myli, bet 
bijo, kad mergaite į jo gy
venimą atėjo daug metų 
pavėluotai ir kad iš to gali 
kilti šeimyninė nesantaika 
ir pražudyti jos karjerą, 
Savo mintį mergaitei pasa
ko. Tačiau nei vienas ne
turi spėkų atsisakyti vienas 
kito.

Nežiūrint pastangų pra
dėti gyvenimą iš naujo, už- 
vydumo ir godumo pilna 
aplinka jiems trukdo. JĮ 
atstato iš darbo. Užvyduo
bai niekuomet neskūpi pri
minti, kad jis jau “nebe 
tas.” Net prietelių neatsar
gus išsitarimas ar žestas, 
koks pirmiau būtų buvęs 
suprastas juokeliu, jį už
gauna kaip tikras “žemes
niojo” asmens užgaulioji
mas. Kai jis sužino, jog 
jį mylinti jo žmona nori

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

RAR&GRILL
32 Ten Ęyck St Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174

Pasimatysime šj šeštadienį
Lietuviu Darbiu inkų Susi

vienijimo Trečiosios Apskri
ties komitetas tikisi ir laukia 
skaitlingo LDS narių atsilan
kymo jų rengiamam pokylyje, 
vakarienėje, kuri Įvyks šį šeš
tadienį, 15-17 Ann St. Harri
son, N. J. Kviečiame netik 
LDS narius, bet ir mūsų pri
tarėjus.

Įsitėmykite antrašą ir lai
ką. Vakarienė prasidės apie 
6:30 ir tie, kurie vyksite, ne
valgykite namie. Bus valgių 
pakankamai visiems. Įsitemy- 
kite ir tą, kad vakarienėje da
lyvaus delegatai iš kolonijų ir 
čia bus proga sueiti į pažintį 
su apylinkės LDS nariais ir jų 
sim pati kais.

Taip šioje apylinkėje mes 
turime gražų skaičių LDS na
rių. Ir jeigu mūsų LDS nariai 
kreiptų nors krislelį dėmesio 
į LDS, jo veiklą ir jo augini-

Vienas jaunas žmogžu
dys taps valstybes 
liudytoju

Kaip žinia, seniai kalėjime 
sėdi keturi jaunuoliai, kalti
nami. žmogžudystėje. Jie žudė 
žmones ne dėl jų apiplėšimo, 
bet iš žingeidimo ir noro ma
tyti žmogų kankinantis mir
ties agonijoje. Vienas jų yra 
15 metų amžiaus Robert 
Trachtenberg. Išgelbėjimui sa
vo gyvybės, Robert nusprendė 
tapti valstybės liudininku 
prieš kitus tris savo bendra
darbius baisioje kriminalystė- 
je. Jis mano, kad teismas jo 
pasigailės ir ant jo susimylės. 
Byla jaunuolių prasideda 
Kings County teisme.

Kitais toje byloje jaunuo
liais yra šie:

Melvin Mittman, 17 metų, 
iš 98 Ross St., Brooklyn.

Jerome Lieberman, 17 me
tų, iš 335 Grand St., Brook
lyn.

Jack Koslow, IS metų, iš 
East 10th St., Brooklyn.

Jaunuolių apsigynimo advo
katai susirūpinę Trachtenber- 
go nutarimu išduoti savo ben
dradarbius. Apsigynimas bu
siąs dabar be galo sunkus.

Teismui pirmininkaus teisė
jas Barshay. Valstybės proku
roru bus McCabe.

Jaunuolius gins advokatai 
Stryker, .’Fred Morritt, Leo 
Healy ir James Murray. /

Specifiškai jaunuoliai yra 
kaltinami, kad jie iki mirties 
nukankino William M enter, iš 
566 Park Ave., Brooklyn, 34 
metų amžiaus, dirbtuvės dar
bininką. O lavoną jo jie įme
tė i East River.

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

pamesti savo karjerą vien 
tikslu jį gelbėti išvažiavimu 
kur nors toli nuo tos visos 
aplinkos, jis nusprendžia 
mirti. S.

PETRAS KAPICKAS

mą, kaip nariu skaičiumi, taip 
ir turtu. Tad nors kartą i me
tus sueikite ii- padar\ kite per
žvalgą savo nuveikti] darbų. 
Paremkime savo organizacijos 
kultūrinį xlarba. Padėkime 
tiems LDS nariams, kurie rū
pinasi netik savo, bet ir mūsų 
visų reikalais. Priduokimc 
jiems daugiau energijos jųjų 
veikloje, ir Apskrities komi
tetas jūsų laukia ir tikisi, kad 
jūs jų darbą Įvertinsite skait
lingu atsilankymu į šią vaka
rienę.

Gi kuopų delegatai, ypa
tingai Brooklyn^ ir apylinkėje, 
kurie vyksite į Apskrities kon
ferenciją, imkite Hudson Tu
be traukinį iki Harrison, N. J. 
Išlipę eikite po dešinei kelis 
blokus ir ten klauskite 15-17 
Ann St. Svetainė antrame 
aukšte.

Apskrities Komitetas

Miesto skolos pakils 
i iki puspenkto bilijono

New Yorko miesto žmo
nėms nėra ko džiaugtis iš 
miesto iždininko Gerosa ra
porto. Jis sako, kad jeigu 

imiesto statyba ir kiti reikalai 
|eis tuo pačiu tempu, kokiu ėjo 
jikišiol, tai miesto valdžios sko
los pasieks astronomišką su
mą keturių ii- pusės bilijono 
dolerių. Ir tos skolos sudarys 
20 proc. visų nuosavybių ver
tės. Miesto Šeras labai nupultų 
ir daugiau skolinti iš bankų 
jau būtų sunku, Bankai nebe
norėtų skolinti tokiu procentu, 

j kokiu ikišiol skolindavo.

Toliau Gerosa siūlo, kad 
miestas sugrąžintų privatiš- 
koms kompanijoms tas busų 
linijas, kurias jis dabar ope
ruoja. Tai reiškia, kad Gero
sa nori pasukti progreso ratą 
atgal.

SERGA
Pijus Višniauskas, kuris iš

nešiodavo Laisvę į standus, 
šiandien, trečiadienį, pasiduo- 

Ida akių operacijai. Operacija 
'bus padaryta Manhattan Eye 
& Ear ligoninėje, 210 East 
64th St., N. N. C. Vėliname 
ligoniui greitai ir pilnai sugyli.

Smarkus plėšikas įėjo į 
Kriegelio valgomų daiktų 
krautuvę, paėmė pilną stikli
nę bonką obuolienės sunkos, 
trenkė savininkui Į gaivą ir 
paspruko pasigrobęs $1,500.

Dvi moteriškės, plėšikės, 
apsirengusios vyriškai, pašovė 
svaiginančių gėrimų krautuvės 
savininką Ferrante ir pasigro
bė visus pinigus. Jos paspru
ko nesugautos. O jis randasi 
ligoninėje.

Festivalis susipažinimui 
su Lotynų Amerika

Lapkričio 28 d. įvyks ne
paprastas festivalis. Jis 
tęsis visą dieną. Jį rengia 
New York Council of the 
Arts, Sciences and Profes
sions. Tai bus festivalis Lo
tynų Amerikos muzikos ir 
dainų. Įvyks Casa Galicia, 
152 West 64th St., Manhat
tan.

Tik 15,000 naujų pi
liečių iškilmėse

Buvo skelbiama, kad net 
50,000 naujų piliečių daly
vaus oficialaus įsipilietini- 
mo ceremonijose. Jie buvo 
įvesdinti dviejose vietose — 
Polo Grounds Manhattane 
ir Ebbets Field Brooklyne. 
Ten dalyvavo 8,000, o čia 
7,000. Viso labo tik 15,000.

4 puil. Laiivė (Liberty) Trečia d., Lapkr. (Nov?) J 7, 1954
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Patyrusios. Draperies. Retail
Krautuvė.
PI.ESSER’S

155-25 Jamaica Ave., Jamaica, N. V.
(223-225)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

STALIORIAI
(Cabinet Mąkor)

Mokantis užbaigimo darbą, turin
tis power įrankius. Darome moder
ninius ir tradicijinius rakandus.Pro
ga jsidirbti gerame biznyje.

Kreipkitės:
JEROME 8-9579

(223-225)

So. Boston, Mass.
Svarbios Paskaitos Sveikatos 

Klausimu
Sekmadieni, lapkričio 28 d., 6-tą 

vai. vakare, salėjo 318 Broadway, 
gerbiama E. Repšienė duos įskai
tą sveikatos klausimais. Prašome 

i visų įsitėmyti dieną ir laiką šių 
' svarbių paskaitų ir kvieči^jiio atsi- 
j lankyt;.

Kviečia Moterų Ratelis

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh© apylinkės L.D.S. 8-ta 

Apskritis rengia gražią vakariene, 
sekmadieni, lapkričio (Nov.) 21 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių salėje. 
1024 Beaver Ave., North Side. Geros 
gasęadinės pagamins puikiausius 
valgius, kurie dalyvausite, visi bū
site pasitenkinę.

Bilietas $1.50. Apskritis kviečia 
visus atsilankyti.

Rengėjai

j Montello, Mass.
I

Draugiškas spaudos vakaras ir 
minėjimas gimtadienio įvyks šešta
dienį, lapkričio-Nov. 20 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Taut. Na
mo žemutinėje salėje, 8 Vine St.

Bus valgių ir gėrimų visiems pa
kankamai, bus gražus parengimas, 
linksmai praleisimo laiką. Kviečia
mo visus atsilankyti.

Lapkričio-Nov. 27 d. Liuosybės 
Choras rengia vakarienę, koncertą 
ir šokius. Bus invalcs ganteių val
gių ir gėrimų. Tai bus toks
smagus parengimas. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Kviečiamo vietinius ir 
iš toliau atsilankyti.

Pranešėjas Geo. Shimaitis 
(223-225)

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-TH0R
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 \ ST. 6-4080

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. T.

Gerai Patyręs Barberis

į MATTHEW A. <
: buyus :t <
» (BUYAUSKAS) 4
» <
l LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette Sf| J
J Newark, 5, N. J. i J
J MArket 2-5172 J
• 4
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