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KRISLAI
Rašykit atsiminimus.
1905 metų revoliucijos 

dalyviai.
Nehru 65 metų amžiaus.
Jonas Vizbaras —
Barrymore. [90 metų.
* Rašo R. MIZARA

Laisvės koncerto proga 
suit'tikau J. A. Bekampi ir 
jo žmoną. Juodu sakė, kad 
savo bizni pardavė ir dabar 
jau “laisvi, kaip paukšte
liai.”

Prašiau Juozą Bekampį, 
kad jis parašytų savo atsi
minimus . memuarus. Be
kampis dalyvavo 1905 me
tų revoliuciniame sąjūdyje 
Lietuvoje.

1955 metais, vadinasi, su
kaks 50 metų nuo to didžio
jo įvykio. Mūsų senesnioji 
karta, 1905 metų revoliuci
jos dalyviai, turėtų apie tai 
rašyti spaudoje. Tokių žmo
nių pas mus dar yra ne
mažai.

Philadelphijoje gyvena ir 
kitas 1905 metų revoliuci
jos dalyvis, buvęs įkalintas 
Kalvarijos kalėjime — An
tanas Smitas. Deja, jis ser
ga! Vargiai jis galės ką 
n (^s parašyti.

Indijos ministrų pirmi
ninkas minėjo savo 65-tą 
gimtadienį.

Indijos vaikai sveikino jį: 
—Tegyvuoja dėdė Nehru! 
Gražus, malohus sveikini

mas.
Nehru suvaidino milžiniš

ką. rolę kovoje už Indijos 
laisvę, nepriklausomybę.

Šiuo metu jis deda didžiu
lių pastangų, kad pasaulyje 
būtų taika.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė užkvietė Nehru atvyk
ti į Maskvą viešnagėn. Jis 
tai žadėjo padaryti.

Reikšmingą kalbą ana 
dieną Indijos ministrų pir
mininkas pasakė, kurioje 
priminė:

—Indija neišvengiamai eis 
prie socialistinės santvar
kos.

Mūsų šalies stačiakak- 
č^ms tai labai nepatinka.

" •

O mūsiškis elizabethietis 
Jonas Vizbaras savo 90-tąjį 
gimtadienį atšventė šių me
tų gegužės 6 dieną.

Gerai padarė jo draugas, 
kad parašė antradienio 
Laisvėje apie šį tvirtą, il
gametį laisvietį.

Tik pagalvokime: Vizba
ras jau gyvena 91-muosius 
metus ir dar vis tebedirba! 
Duoną pelnosi savo “pro- 
ca.”

Kaip būtų smagu, jei vi
si progresyviai žmonės ga- 
lėtų sulaukti tokio amžiaus!

Bandykime!

\ Su Lionel Barrymore 
mirtimi Amerika neteko 
žymaus aktoriaus.
j Barrymore mirė, sulau- 

JLs 76 metų amžiaus; jį pa
siirto širdies smūgis.

Jo brolis, John Barry
more, taipgi aktorius, mi
rė prieš keletą metų.

Jo sesuo, Ethel Barry-

Nauji apkaltinimai 
prieš J. McCarthy';

Washingtonas. — Sena
torius Wallace F. Bennett, 
republikonas iš Utah, pa
skelbė, kad jis reikalaus 
kelti naują kaltinimą prieš 
sen. Joe McCarthy’į. Tas 
kaltinimas bus, kad McCar
thy parodė panieką ne tik 
kai kuriems senatoriams ir 
specialei senatinei komisi
jai, bet senatui bendrai.

Bennettas tvirtina, kad 
kuomet McCarthy vadino 
senato išrinktą komisiją 
“komunistų pastų mdėle,” 
jis parodė panieką senatui 
kaipo tokiam.

Bennettas senate atsto
vauja tą pačią valstiją, kaip 
Watkins — Utah.

Dieną prieš tai senato
rius Ervin sakė, kad Mc
Carthy turėtų būti ne tiktai 
pasmerktas, bet išmestas iš 
senato.

Parlamentiniai manevrai
McCarthy’o draugai tuo 

tarpu nesnaudžia. Senato
riai Jenner ir Malone, abu 
žinomi kaip artimi McCar
thy’o draugai, sakė, kad jie 
darys viską, kad neprileis
ti prie pasmerkimo - cenzū
ravimo. Malone sakė, kad 
jis šios savaitės pabaigoje 
padarys įnešimą, kad visas 
reikalas būtų atidėtas neri
botam laikui.

Jeigu tas nepasiseks, tai 
McCarthy’o draugai pla
nuoja begalines diskusijas 
(“filibuster}”).

Jo gelbėjimo kampanija
Tuo tarpu ultra-reakci

ninkų sudaryta organizaci-

Buenos Aires. — Policija 
suėmė 6 radikalų partijos 
narius. Jie suimti tuoj po 
radikalų partijos suvažia
vimo pabaigos. Jų nusi
kaltimas: jie suvažiavime 
kritikavo Peroną.

Madridas. — Ispanijoje 
lankosi Amerikos laivyno 
sekretorius Charles S. Tho
mas.

Nebraska City. — Vieti
nis “News Press” švenčia 
savo ėjimo 100 metų sukak
tį.

more, dar tebegyvena; ši 
irgi aktorė.

Lionel Barrymore akto
riaus profesijoje dirbo per 
61 metus. Jo tėvai ir pro
tėviai taipgi buvo meninin
kai.

Makartistai ne juokais 
darbuojasi už tai, kad jų 
“čyfas” Joe McCarthy bū
tų “išteisintas.”

Jie organizuoja įvairias 
demonstracijas, renka peti
cijas, atlikdinėja visokius 
“triksus” senate.

Nejaugi senato dauguma 
tam “šturmui” nusilenks ir 
McCarthy išteisins?!

Tai būtų smūgis pačiam 
senatui.

ja 10 milijonų parašų už 
McCarthy’! surinkimą eina. 
Tam vajui vadovauja keli 
eks'-generolai ii’ eks-admi- 
rolai, kurie žinomi kaip 
tuojautinio karo pageidau- 
tojai, kaip tai atsargos ge
nerolai Van Fleet ir Stra- 
temeyer. Jie skelbia, kad 
jau yra išdalinę šimtus 
tūkstančių peticijų ir tiki
si dešimties dienų bėgyje 
surinkti dešimt milijonų 
parašų.

Unijos stoja už 
Joe pasmerkimą

Washingtonas. — Visa ei
lė unijų išreiškė savo rei
kalavimą ir pageidavimą, 
kad senatas pilnai ir griež
tai pasmerktų senatorių 
Joe McCarthy’!. Bostone 
įvykęs Massachusetts 
CIO tarybos suvažiavi- 

| mas priėmė tokią rezoliu
ciją. Detroite CIO - UAW 
(auto darbininkų) regiona
is direktorius Joe McCus- 
ke pareiškė, kad joks uni- 
jistas neturėtų pasirašyti 
po peticija už McCarthy’į, 

i kuri dabar skeldžiama* ša
lyje.

New Yorke UE (nepri
klausomos elektristu uni
jos) vadovybė atsišaukė į 
400 savo lokalų su ragini
mu daryti kas tik galima, 
kad McCarthy būtų pa
smerktas . UE ragina savo 
lokalus ir narius telegra
fuoti senatoriams ir juos 
skatinti smerkti McCar
thy’į.

UE nurodo, kad senatinė 
klika, kuri susispietusi ap
link McCarthy’į, susideda iš 
pačių aršiausių organizuo
tų darbininkų priešų.

Maroko nacionalistai šaukė 
pravesti generalini streiką

Paryžius. — Maroko naci
onalistai atsikreipė į visus 
musulmonus pravesti gene
ral} streiką šios savaitės 
pabaigoje. Streikas turėjo 
tęstis tris dienas: ketvir
tadienį, penktadienį ir šeš
tadienį. Šis streikas turi 
tarnauti protestu prieš 
francūzišką okupaciją. Jis 
taipgi supuola su buvusio 
sultono Sidi Mohamedo Ben 
Jusefo ištrėmimu iš šalies.

Nacionalistai lapeliuose 
ir per savo slaptą radiją 
ragino gyventojus per tas 
tris dienas nedirbti fabri
kuose arba įstaigose ir už
daryti visas krautuves bei 
bazarus.

Alžyras. — Alžyro gene
ralinis gubernatorius Roge- 
ras Leonardas sako, kad 
francūzai tęs kovą prieš 
kalnuose veikiančius parti
zanus, iki jie bus sunaikin
ti.

NEW YORKO ORAS 
Apsiniaukę, švelnu.
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LLD Moterų Klubas, Bingham
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P. Šlekaitis, Scranton, Pa...... 328
Baltimore, Md............................ 320
Newark, N. J............................. 284
Paterson, N. J............................. 256
Great Neck, N. Y..................... 256
Chester, Pa..................................  256
C. K. Urban, Hudson, Mass........ 256
J. Patkus, New Haven, Conn. 224
V. Ramanauskas, Minersville,

Pa............................................ 208

Paskutiniai
Washingtonas. — Sena

torius Knowlandas pareiš
kė, kad “koegzistencijos” 
obalsis yra Sovietų sąmoks
las apgauti pasaulį. Bet 
prezidentas Eisenhoweris, 
kalbėdamas universitetinė
je sueigoje, sakė, kad Ame
rika ir Sovietai kaip nors 
turi sutilpti vienoje plane
toje ir rasti sugyvenimo 
būdą, kad išvengti karo.

Maskva. — “Pravda” pa
brėžia, kad jeigu Vakarai 
pradės ginkluoti Vokietiją, 
Tarybų Sąjunga ir jos tal
kininkai turės pradėti gal
voti apie savo bendrą apsi
gynimą. Tarybinė spauda 
sako, kad jeigu Vakarai at
mes Maskvos siūlymą 23ms 
Europos .šalims dalyvauti 
bendroje konferencijoje, tai 
Rytų blokas ir neutraliai 
kraštai, kiek jų atsiras, tą 
konferenciją laikys.

Washingtonas.—ICC (In
terstate Commerce Com
mission) skelbia, kad bent

Fašistai nuteisė mirti 2 
guatemaliečią policininkų

Guatemalos Miestas. — 
Karinis teismas nuteisė 
mirti du buvusiu Arbenze 
valdžios policininku. Jie 
buvo kaltinami, kad užmušė 
anti-komunistą Rafaelį Di- 
enguezą. Armaso valdžia 
tvirtina, kad turi suėmusi 
dar eilę seno režimo poli
cininkų ir jie visi bus teis
ti “už kriminalizmą.”

Tuoj po perversmo Ar
maso. valdžia paskelbė foto
grafijas, kurios neva rodė 
Arbenzo policijos užmuštus 
žmpnes. Bet Meksikos ir 
kita užsienio spauda nuro
dė, kad tai greičiausiai oro 
bombardavimo aukos.

! Plymouth-Wilkcs-Barrc, Pa......  204
j Haverhill, Mass........................... 192
i Cleveland, Ohio .......................... 160
I S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 160
‘ J. Urbonas, Pittsburgh, Pa...... 154
I A. Apšegienė, Auburn, Me........ 152
I Shenandoah, Pa........................... 140
I J. K. Alvinas, San Francisco ..... 96
j Bridgeport, Conn......................... 76
i Norwood, Mass., vajininkai ....... 61
So. Boston, Mass., vajininkai ..... 64
No. Braddock, Pa. Vajininkai .... 64
V. Smalstiene, Detroit, Mich...... 64
J. Purtikas, McKees Rocks, Pa. 64

j Los Angeles, Calif......................... 64
' J. Kazmer, Pittsburgh, Pa...........  30

(Tąsa 2-ram pusi.)

Pranešimai
koks rasinis diskriminavi
mas geležini; e 1 i u o s e yra 
prieš konstituciją. ICC sa
ko, kad negrų segregavimas 
traukiniuose pietinėse vals
tijose sudaro jiems daug 
nemalonumų, ypatingai, jei 
keliaujant iš Šiaurės reikia 
persėsti į kitus vagonus.

Washingtonas. — 17 žy
mių asmenų pasirašė po 
laišku, kuriame' prašoma 
prezidento Eisenho w e r i o 
paskelbti kalėdinę amnesti
ją politiniams kaliniams, 
ypatingai Smitho akto au
koms.

Po laišku pasirašė John 
Abt, Dr. Edward K. Bars
ky, Prof. Carlson, Prof. 
DųBois, kunigas Frank W. 
Waymouth, teisėjas Ed
ward T. Totten ir eilė kitu, v

Washingtonas .— Atstovų 
buto narys Francis E. Wal
ter, demokratas iš Pennsyl- 
vanijos, sako, kad jis jau 
neplanuojąs kovoti prieš 
buto ne-amerikinio komite
to pratęsimą. Kuomet nau
jas Kongresas susirinks, 
Walteris taps to komiteto 
pirmininku vietoje Veldės. 
Jis sakė, kad stos už to ko
miteto visišką panaikinimą, 
bet dabar pakeitė nuomo
nę.

Republikonai bus priešingi 
sutartims su demokratais

Washingtonas. — Kongre
so atstovų buto republikonų 
vadas Joseph W. Martinas 
sako, kad republikonai prie
šinsis, jeigu Eisenhowerio 
a d m i n i s t r a c ija naujam 
Kongresui susirinkus per
daug tarsis su demokratais 
ir darys jiems nuolaidas.

Martinas mano, kad ad
ministracija turėtų tartis

| Premjeras France
Washingtonas.— Francu-

Mendes -premjeraszijos
i France atvyko čia trečia
dienio rytą. Aerodrome jį 
sutiko Dulles ir kiti aukšti 
valdininkai. Mendes-Francc 

1 Jungtinėse Valstybėse pra- 
! leis keturias dienas, per ku- 
| rias jis tarsis su Dullesu, 
i prez. Eisenhoweriu ir ki- 
■ tais.
i

Manoma, kad tarp kito 
i jis prašys daugiau finansi-
I — ■
I

Vengrai paleido 
Fieldę šeimyną

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia paskelbė, kad ji iš
laisvino Noelį Fieldą ir jo 
žmoną Hertą, Amerikos pi
liečius, kurie nuo 1949 me
tų buvo kalinami. Praeitą 
mėnesį Lenkija paskelbė, 
kad ten iš kalėjimo išlais
vintas Hermanas Fieldas, 
Noelio brolis. Jis dabar 
randasi sanatorijoje prie 
Varšavos ir rengiasi išva
žiuoti.

Kaip lenkai apie Herma- 
) na, taip vengrai apie Noe- 
‘ lį ir Hertą skelbia, kad 
šnipinėjimo kaltinimai pa
sirodė nepamatuotais. Fiel- 
dai vienu metu buvo žino
mi kaip kairiečiai. Kuomet 
jie buvo suimti Lenkijoje 
ir Vengrijoje, jie buvo kal
tinami esą Amerikos ir Ti
to agentai. Kai kas Va
karų Europoje reiškė nuo
mones,' kad jie “dubeltavi 
šnipai.”

Briuselis. — Belgijoje su
streikavo 25,000 katalikiš
kų mokyklų mokytojų. Jie 
sako, kad valdžia varžo jų 
laisves.

Perono valdžia suėmė tris 
kunigus už politinę veiklą

Buenos Aires. — Perono 
valdžia' suėmė Cordoboje 
tris katalikų kunigus. Tie 
trys, Quinto Carmelutti, 
Manuel Andretta ir Jose 
Lopez, buvo suimti už poli
tinę veiklą. Kelios dienos 
atgal peronistinė spauda 
pradėjo kelti kaltinimus, 
kad daugelis kunigų maišo
si į darbo sindikatų (pero- 
nistinių unijų) vidujinę vei
klą ir politinę bendrai.

Tuo tarpu Corrientes pro
vincijoje vietinis guberna
torius ir kiti Perono aukš
ti valdininkai laikė pasita
rimus su klerikalijos atsto
vais ir, kaip pranešama, ten 
pasiektas susitarimas.

su demokratų vadais užsie
nio politikos ir karo klau
simais, bet ne vidujinės po
litikos. Demokratai gali 
norėti grąžinti kai kurias 
Trumano laikų ypatybes ir 
jei Eisenhoweris jiems nu
sileis, jis darys klaidą, sa
kė Martinas. , . 

nes pagalbos francūzams 
išsilaikyti Pietiniame Viet
name ir Laose bei Kambo- 
dijoje.
Atmetė TSRS pasiūlymą
Mendes - France čia at

vyko po praleidimo kelių 
dienų Kanadoje. Prieš ap
leisdamas Kanadą Mendes- 
France paskelbė, kad Fran- 
cūzija atmeta Tarybų Są
jungos pasiūlymą sušaukti 
visų Europos kraštų konfe
renciją, kad išdirbti bendrą 
saugumo paktą. Mendes - 
France, panašiai kaip Ede
nas, sakė, kad “tam dabar 
ne laikas.”

Kanadoje būdamas Men- 
des-France tarėsi su prem
jeru St. Laurentu ir užsie
nio reikalų vice - ministru 
Legeru. Jis taipgi tarėsi 
su francūziškai kalbančios 
Kanados dalies — Kvebeko 
—vadovais apie glaudesnius 
kultūrinius santykius tarp 
Kvebeko ir Francūzijos.

Mirė garsus filmu aktorius
O c

Lionel Barrymore, 76 metą
Los Angeles. — Čia tu

rėdamas 76 metus amžiaus 
mirė filmu aktorius Lionei 
Barrymore. Jis mirė ligo
ninėje nuo širdies priepuo
lio. Lionel Barrymore bu
vo gaišios Barrymorų ak
torių šeimos narys, šeimos, 
kuri davė daug žymių ar
tistų Amerikos scenai ir 
ekranui.

Savo jaunatvėje Lionei 
B a r i* y m ore norėjo būti 
kompozitorium ir dailinin
ku ir rodė nemažai gabumų 
ir toje srityje. Bet vėliau 
jis, kaip kiti jo giminės, pa
linko vaidinimo scenoje, o 
vėliau filmuose.

Jo brolis John (jau mi
ręs) ii1 sesuo Ethel taipgi 
garsūs aktoriai.

1938-tais metais Lionei 
Barrymore tapo dalinai pa
ralyžiuotas ir turėjo visą 
laiką sėdėti ratelmėje kė
dėje. Jam buvo duodamos 
rolės, kuriose jis taip galė
davo pasirodyti.

Muštynės Turkijos seime
Ankara. — Muštynės įvy

ko Turkijos parlamente 
tarp Liaudies partijos (opo
zicijos) ir Demokratų par
tijos (valdžios) deputatų. 
Susimušta, kuomet vienas 
opozicijos deputatas pasa
kė, kad dabartinis prem
jeras Menderes 1923 metais 
bendradarbiavo su graikais. 
Tais metais tarp Turkijos 
ii* Graikijos ėjo karas.

Opozicijos deputatai taip
gi kaltino, kad valdžia var
tojo priespaudą ir terorą 
savivaldybiniuose laukimuo
se šio mėnesio 7-ta diena.

Ottawa. — Britanijos ka
ralienė motina Elizabeth 
lankosi čia. Ji priėmė da
bar Kanadoje viešintį Fran
cūzijos premjerą Mendes - 
France.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Latvijos Mokslų Akademijoje

ĮDOMUS atidengimas
NESENIAI ŽURNALE “Saturday Evening Post” 

tilpo serija straipsnių apie “didvyriškus” ČIA darbus, 
kurie verti dėmesio.

Mes neskaitėme tų straipsnių, bet skaitėme jų su
trauką, kaip paduoda vienos geležinkelių brolijos laik
raštis, savaitraštis “Labor.”

Pirmiausia: kas yra ČIA? ' Pilnas tos įstaigos var
das: Central Intelligence Agency. Jos’ vadovas—Allen 
W. Dulles, brolis mūsų šalies valstybės departmento se
kretoriaus. Tai yra šnipų agentūra.

Ši įstaiga, sako “Labor,” kasmetai išleidžia šimtus 
milijonų dolerių, bet Kongresas nėra jai viešai paskyręs 
nė vieno cento!

Neseniai Joe McCarthy buvo pagrasinęs, kad jis 
pradėsiąs tirti ČIA, nes ten esą prilindę komunistu! Gal 
dėl to Mr. Dulles ir matė reikalo, kad būtų parašyta 
spaudoje eilė straipsnių apie jo vadovaujamos įstaigos 
atliktus žygdarbius, nes tai apsaugos ją nuo makartistų 
puolimų.

Straipsnių rašytojai atvirai pasako, kad ČIA padėjo 
Guatemalos reakcininkams nuversti liaudies valdžią, ku
riai vadovavo prezidentas Arbenz.

Jie atvirai pasako, kad ČIA padėjo nuversti kara
lių Farouka.

Jie atvirai pasako, kad ČIA padėjo nuversti Mos- 
sadegho valdžią Irane!

Daugiau. Straipsnių rašytojai nurodo, kad ČIA 
agentai dirba ir “už geležinės uždangos”: vienoje tų 
šalių jie padėjo sabotažninkams sulėtinti svarbų darbą, 
kitoje šalvje ČIA agentai suorganizavo sabotažninkus 
geležinkeliams ardyti.

Sužymėjęs šituos didžiulius “žygdarbius,” atliktus 
ČIA agentų, geležinkeliečių laikraštis klausia: Ką gi 
pasakys tu šalių žmonės, jei jie sužinos, kad amerikie
čiai organizuoja pas juos sabotažninkus?
Guatemalos, Ėgypto ir‘ Trhno žmonės, kai sužinos, kad 
amerikiečiai kišasi į jų vidujinius reikalus ir organi
zuoja perversmus?

VILNIS APIE LAISVĖS 
VAJŲ

Dienraštis Vilnis rašo:
“Šiuo laiku vykstame tik 

‘Vilnies,’ bet ir ‘Laisvės’ va
jus. ‘Laisvės’ vajus, kaip 
išrodo, sekasi vidutiniai.

“Vajininkų priešakyje sto
vi Brooklyno - Richmond 
Hill grupė su 1,416 punktų. 
Antroj vietoj waterburie- 
čių grupė su 1,202 punktais. 
Trečioj vietoj L. Prūseika 
su 1,136 punktais.

“Iš eilės seka philadelphie- 
čiai vajininkai, J. Jaskevi
kius, Worcester, Mass., G. 
Shimaitis, Brockton, Mass., 
rochesteriečiai, Harrison- 
Kearny grupė ir Hartfor
do grupė.

“Vajininkų, kurie turi ma
žiau punktų, yra pusėtinai 
daug.

“ ‘Laisvė’ garma nemažai 
auku. Beveik kiekvienas 
chicagietis, kuris skait( 
‘Laisvę,’ atnaujindamas sa 
vo prenumeratą, prideda 
auka.” u

KODĖL KERSTENAS 
PRAKIŠO RINKIMUS?

Sandara šitaip aiškina 
priežastis, dėl kurių pralai
mėjo rinkimus makartistas 
Kerstenas, kurį Sandara, 
Naujienos, Draugas kadai
se taip dievino:

“Demokratų partijos kan
didatas panaudojęs asme
niškas atakas prieš Kerste
ną, primesdamas jam ne
paisymą savo distrikto ir 
nesirūpinimą balsuotojų ge
rove. Tas vyras nuolat šū
kavo, jog Kersten visą dė
mesį yra nukreipęs į Euro
pos, Azijos ir net Afrikos 

i reikalus, o amerikiečių dar- 
Ką pasakys ! bininkų ir biznierių mtere- 

, sai jam esą visai svetimi.” 
j Mes čia nematome jokių i 

■ “asmeniškų atakų” prieš 
Klausimai labai svarbūs. Kas i juos atsakys, nežino- ; Kersteną. Tai tikri faktai,

me. Savaitraštis mano, kad 84-tasis Kongresas turėtu 
tą visa bizni ištirti ir tokius “žygius,” kokiais didžiuo
jasi ČIA, turėtų sulaikyti.

Mes tam pilnai pritariame. Pekinas šiandien
LAUKSIME PASEKMIŲ

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS sutiko svarstyti profe
soriaus Peterso bylą, kuri yra labai įdomi ir svarbi.

Dr. John Punnett Peters yra Yale Universiteto me
dicinos fakultete profesorius. Senas profesorius, pa
žangus žmogus ir lojalus Jungtinėms Valstijoms.

Bet jis pasirodė nelojaliu makartistinėmis bacilomis 
užkrėstiems ponams Washingtone. Jis turi “griekų.” 

Kokie tie jo “griekai”?
Jis kadaise, kai Ispanijoje virė civilinis karas, pri

sidėjo nupirkimui loialistams ligoninės ambulanso, — 
vadinasi, jis tuo padėjo Ispanijos respublikai kovoti 
prieš fašistinius neprietelius,, prieš Franko, Hitlerį ir 
Mussolini. Jis kadaise gynė Kalifornijos darbininkų 
vadovą Harry Bridges, kai šis buvo pradėtas žiauriai 
pulti. Jis gal būt prisidėjo čia ir ten su centu kitiems 
progresyvių žmonių judėjimams.

Prof. Peters, kaip žymus medikas, buvo pakviestas 
būti Jungtinių Valstijų Vyriausiojo Chirurgo patarėju. 
Bet štai 1951 metais gauna pranešimą, kad iš patarėjo 
vietos jis paleidžiamas, kadangi Dr. Peters nėra lojalus.

Jis buvo klausinėjamas, tiriamas. Klausinėjimuose 
profesorius pasakė atvirai, po priesaika, kad jis niekad 
nėra buvęs Jungtiniu Valstijų komunistų partijos nariu 
ir dabar nesąs. Jis prisipažino rėmęs kai kuriuos pro
gresyvių žmonių judėjimus, bet toliau to nėjęs.

Pats Dr. Peters ir jo advokatai reikalavo, kad bū
tų atidengti jo skundikai, — tie, kurie melagingai skun
dė. sakydami, kad Dr. Peters esąs komunistas. Bet 
valdžios organai atsisakė tai išduoti.

Jis tuo reikalu kreipėsi į federalinį teismą, bet pa
starasis užgyrė valdžios žygius, atsakydamas išpildyti 
Dr. Peterso reikalavimą.

Dabar Dr. Peters, kaip matome, kreipėsi į aukščiau
sią šalies teismą, kuris ir sutiko jo bylą svarstyti.

Aišku, mes nežinome, kuo visa tai baigsis, ką 
teismas pasakys. Mes norėtume, mes pageidautume, kad 
teismas kartą ant visados nutartų, idant, bet kuriam 
apskųstajam pareikalavus, jo. skundėjų vardai ir pa
vardės būtų atidengtos. Tai gal sulaikytų visokius il
galiežuvius, kurie skundžia nekaltus žmones ir jaučiasi 
saugūs, nes žino, kad jų pavardės nebus atidengtos,—su
laikytų juos nuo tų bjaurių-, nešvarių darbų, nuo šlykš
čių donosų!

Pekinas, Kinija.— Dabar, 
kaip niekada, jaučiama, jog 
Pekinas. — didžiosios Kinijos 
valstybės širdis, čia vyksta is
toriniai įvykiai, turintieji mil
žinišką reikšmę šešiašimtmi- 
lioninės liaudies gyvenime. 
Kiekvieną dieną minios žmo
nių renkasi prie viešbučių pa
sveikinti Visos Kinijos liau
dies atstovų susirinkimo depu- 

įlatų, kurie vyksta į Chuaižen- 
;aną, į sesijos posėdžius.

Jūs .jaučiate, jog Pekino 
gyventojai didžiuojasi ir lai
mingi tuo, kad į jų miestą da
bar nekreipti, visų tėvynainių, 
visų užsieninių Kinijos draugų 
žvilgsniai.

Kaip džiugu ir lengva da
rosi nuo šiltų šypsenų, kurio
mis apiberia jus gatvėmis 
plaukianti 
J u ktorinis 
melod i j as.

2 puik—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Lapkr. (Nov.) 18, 1954

žmonių upėiRopro-
paskleidžia. dainų

Galima nuvykti i b 
iš devyniolikos rajonu 
ros namu, į bet kuri darbinin
ku ar studentu klibą— j u čia 

1 dešimtys,— ir visur parnatvsi- 
‘.e linksmai ruošiantis šventei.

i Vyksta saviveiklos konemtu 
| repeticijos. Merginos vikriai 
pina popieriniu gėlių girlian
das demonstrantų kolonoms 
apipavidalinti.

Švariai nušluotos, aplaisty
tos vandeniu Pekino gatves, 
ink apie jas anksčiau buvo 
paplitusi patarlė? “Prieš vėją 
— dulkių iki kulkšnų, po lie- 
'aus— purvo iki kelių.” Visa
liaudinis jidėjimas už švarą 
ir higieną neatpažįstamai pa
keitė miestą.

Kaip greit kūrybinis žmo
nių darbas gali pakeisti mies
to išvaizdą 1 Pekinas yra šian
dien ne vien tik politinis iv 
kultūrinis šalies centras. Jis 
virsta šiuolaikines industrijos 
miestu. Jo fabrikai ir gamy- 

kadangi Kerstenas trankėsi 
po Europa ir pasiryžo, kaip 
tasai Don Kichotas kariau
ti prieš “tarptautinio ko
munizmo” vėjinius malū
nus. Amerikos žmonių rei
kalais jis nesirūpino.

Lietuviškieji kryžiokai 
Kersteną rėmė pinigiškai 
ir visaip, o jis jiems žadė
jo “išlaisvinti Lietuvą.”

Reikia tačiau žinoti irtai: 
prieš Kersteną išstojo dar
bo unijos kaip prieš makar- 
tistą, prieš reakcininką. Vi
sa tai ir atidarė balsuoto
jams akis, na, ir Kerstenas 
rinkimus prakišo.

Už WALTER-McCARRAN 
AKTO ATŠAUKIMĄ

Vilnis rašo:
“Federated Press prane

ša, kad New Yorko Komi
tetas Sveturgimiams Ginti 
apklausinėje beveik visur 
kandidatus, ką jie mano apie 
McCarran - Walter aktą. 

. ! Nei vienas kandidatas į ir 1; Kongresą ir į kitus ofisus 
nepasisakė už tą nepaken
čiamai blogą įstatymą. Net 
didžiuma republikonų kan
didatų yra tos nuomonės, 
kad McCarran-Walter įsta
tymas reikia atšaukti. Kas- 
’.ink demokratų, tai beveik 
visi kandidatai stoja už to 
akto atšaukimą.

“Politikai prieš rinkimus 
visuomet demonstruoja sa
vo liberalizmą, bet kaip jie 
elgsis Kongrese? Plačiųjų 
visuomenės sluoksnių spau
dimas į juos yra būtinas.

“Ne tik Sveturgimiams 
Ginti' Komitetas, bet ir kitos 
organizacijos privalo dirbti 
rankoves pasiraitoję, kad 
McCarran-Walterio nelem
tas padarinys būtų išmes
tas iš įstatymų rinkinio.

“Reikia' rūipntis, kad 
Kongresas jį atšauktų, kaip 
tik susirinks i posėdžius 
pradžioj sekančių metų.”

klos dabar išleidžia šešiolika * *• 
kartų daugiau produkcijos. 
negu1 prieškariniais 1936 me- 
taiis. Bet tai—tik pradžia, 
įmonės statomos toliau. Neat
sitiktinai vienas iš gausiausių 
sostinės darbininkų klasės bu
lių yra k etųriasde.šimtuksta ri
tme statybininkų armija.

Statybos triukšmą jis gir
dite ir senajame Pekine, kur 
juosia miesto sienų kvadratas. 
Čia statomi daugiaaukščiai ad- 
m i n i st raty viniai p a sta t a i.

Karstą susidomėjimą, gilias 
simpatijas uždegė dorųjų vi
so pasaulio žmonių širdyse di
džiosios kinų tauto,s pergalės. 
Tai ypač jaučiama dabar, kai 
Pekine aidi daugiakalbe įvai
rių valstybių pasiuntinių šne
ka. žmonės su entuziazmu 
sveikina broliškųjų šalių vy
riausybes delegacijas, viena 
po kitos atvykstančias daly

vauti visaliaudinėse iškilmėse, 
kultu- ;

Tito metu, kai rašomos ei
lutės, Pekino gatvėse kunku
liuoja žmonių marios, viršum 
kurių plevėsuoja tūkstančiai 
sidabrinės prožektorių šviesos 
nužertų vėliavų, žaibo greitu
mu po visą sali pasklido ži
nia, kad Visos Kinijos- liau
dies atstovų susirinkimo depu
tatai išrinko Kinijos Liaudies 
Respublikos Pirmininku1 prity
lu,sj Kinijos darbo žmonių va
dą Mao Tse-tung. Iš visų pu
sių plaukia i Tia.njanjnyno 
aikštę žmonių sriautai. Dešim
čių orkestrų melodijos susilie
ja i džiūgaujančią liaudies iš
kilmių simfoziją.

.Ryškiai dega šventinės iliu
minacijos žiburiai Kinijos sos
tinėje. Negęstamai dega Kini
jos liaudies širdyse meile sa
vo tėvynei, gyvenančiai neuž
mirštamas visaliaudines šven
tės dienas. V. O.

Latvijos TSR Mokslų 
akademija yra viena jaunų
jų Tarybų Sąjungos akade
mijų. Ji buvo suorganizuo
ta 1946 metais.

Dabar Mokslų akademija 
savo sudėtyje priskaito 16 
mokslinio tyrimo institutų, 
f u n d a m entinę biblioteką, 
Rainio vardo literatūros 
muziejų, eilę mokslinių- 
e k s p e rimentinių bazių ir 
bandomųjų ūkių.

Latvijoje, po tarybų val
džios įsikūrimo, buvo su
kurta galinga pramonė ir 
stambus žemės ūkis, išsito
bulino pažangi • technika. 
Pakanka pasakyti, kad Lat» 
vija bendrosios pramonės 
produkcijos atžvilgiu pra
lenkė prieškarini li940 me
tų lygį beveik penkis kar
tus. Latvijos Mokslų aka
demijos institutų dėmesio 
centre yra respublikos ga
mybinių jėgų ir 
vystymo 
nimas.

Didelę 

kultūros
problemų išgvilde-

reikšmę visų res- 
žemės ūkio šakų 

tolesniam vystymuisi turi 
mokslinių institutų veikla: 
biologijos, dirvomokslio ir 
žemdirbystės. Šie institu
tai, išeinant iš konkrečių 
dirvos bei klimatinių sąly
gų, sprendžia žemės ūkio 
kultūrų derlingumo bei gy
vulininkystės produktyvu
mo pakėlimo uždavinius.

Dirvomokslio ir žemdir
bystės institutas sudarė 
respublikos dirvų žemėlapį. 
Žieminių kviečių, cukrinių 
runkelių, bulvių, daugiame
čiu žaliu ir kitu kultūrų v v ±

men duota eilė agrotechni
kos būdu įdiegti į gamybą.

žemės nusausinimas
Latvijos didelius plotus 

užima pelkės, todėl pelkių 
ir pelkėtų žemių nusausini
mas yra svarbus liaudies 
ūkio uždavinys. Mokslų 
akademijos melioracijos in
stitutas atliko žymų darbą 
gvildenant ir paruošiant, 
būdus pelkėms nusausinti 
ir perdaug drėgnų žemių 
vandens režimui suregu
liuoti. Institute taip pat 
gvildenama durpinio dirvo
žemio įdirbimo sistema, v

Svarbiausia Latvijos že
mės ūkio šaka yra gyvuli
ninkystė, todėl suprantama, 
kad šioji šaka užima didelę 
vietą Mokslų akademijos 
mokslinio tyrimo įstaigų 
darbe.

Pirmoje eilėje gyvulinin
kystės klausimais užsiima 
Zootechnikos ir zoohigienos 
institutas. Be to, eilę moks
linių klausimu, susijusių su 
gyvulininkystės vystymu, 
sprendžia ir kiti institutai.

Gyvulininkystės vystymo 
ir jos produktyvumo pakė
limo, mokslinių pagrindų 
gvildenimas, o taip pat pa
stovios pašarų bazės suda
rymo klausimu tyrimas yra 
na grindinis darbas, kurį 
dabar sprendžia Zootechni
kos ir zoohigienos institu
tas.

Institutas paruošė per
spektyvini planą Latvijos 
žalųjų galvijų produktyvu
mui pakelti ir veislinėms 
savybėms pagerinti, šie 
galvijai jau užsirekomenda
vo savo savybėmis. Suda
rytas perspektyvinis planas 
veisliniam darbui dirbti 
valstybiniuose kiaulių veisi
mos! punktuose, duotas vie
tinių pagerintų veislių kiau
lių apibūdinimas. Surasti 
geriausieji Latvijos kinko
mųjų arklių linijų tęsėjai ir 
vietinių Ardėnų arklių lini
jų tęsėjai. .

Apie gyvulių produktyvumą
Šio instituto darbu įrody

ta, kad eilėje žemės rutulio 
rajonų, tamę tarpe ir kai- 
kuriuose Latvijos rajonuo
se, kur dirvožemyje negau
su kobalto ir vario, gyvu
liai, ypač avys, ožkos ir gal
vijai, gaudami pašarą, kur 
mažai yra šių elementų,, su
serga taip v a d i n a m ą j a 
“džiūtimi” ir to išdavoje 
žymiai sumažėja jų produk
tyvumas. Preparatų, ku
riuose yra kobalto ir vario, 
taikymas visiškai. įspėja šio 
epideminio susirgimo ats
iradimą ir išgydo susirgu
sius gyvulius. Gyvulių pro
duktyvumas, o taip pat jų I 
gyvasis svoris žymiai paky
la. t

Zootechnikos ir zoohigie
nos institutas, toliau tirda
mas mikroelementus, nu
statė, kad jie turi didelę 
reikšmę gyvulininkystei. 
Atlikti tyrinėjimai parodė, 
kad mikroelementų druskų 
mišiniai žymiai pakelia že
mės ūkio gyvulių ir paukš
čių produktyvumą. Antai, 
pavyzdžiui, paršelių - žin- 
duoliklių maitinimas nuo 
10 iki 60 dienų amžiaus ko
balto, cinko ir mangano 
druskų mišinių padidino jų 
gyvąjį svorį iki 33%, o še- 
riant paršingas kiaules šio
mis druskomis vidutinis 
paršelio gyvasis svoris 
gimstant padidėjo 40.6%. 
Kobalto, mangano, vario ir 
cinko druskų mišinys viš
čiukų racione nuo jų išsi- 
perinimo momento iki 40 
dienų amžiaus padidina viš
čiukų gyvojo svorio prieau-

Didelis darbas atliktas 
gvildenant įvairius tipinius 

LAISVES VAJUŠ
Gavimui Naujų Skaitytoje 

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Vajaus lentelėje yra gerų pasikeitimų. J. Yaskevi- 

čius, Worcester, Mass., prisiuntė naują prenumeratą, 
atnaujinimų ir aukų. Atnaujinimų ir aukų gavome nuo: 
A. Lukaitis, Bayonne, N. J.; K. Čiurlis, Elizabeth, N. J.; 
L. Prūseika, Chicago, Ill.; Waterburio vajininkai; Geo. 
Shimaįtis, Brockton, Mass.; Hartfordo vajininkai; J. 
Blažonis, J. Karson, Lowell, Mass.; Newarko vąjininkė; 
C. K. Urban, Hudson, Mass.; A. P. Dambrauskas, Ha
verhill, Mass.; S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; J. Sha- 
pran, Phila., Pa., ir Brooklynui J. Kalvaitis, A. Bal
čiūnas.

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Antanas ir Ona Krancevičiai, Brockton, Mass., $15.
LLD Moterų Ratelis (per H. Thomas), So. Boston, 

Mass., $10.
F. Morkūnas, Canada, $3.
Po $2: V. Karalius, Naugatuck, Conn.; J. Saba

liauskas, Valhalla, Y. Y.; A. Karpovich, Methuen, Mass.; 
A. Laurin, Philadelphia, Pa.; M. Bryus, Hough^n, 
Mich.; M. Paplauski, Hudson, Mass.; J. Saulėnas, Haver
hill, Mass.; P. Puodis, Philadelphia, Pa.; J. Sutkus, 
Middleboro, Mass.; S. Bagurskas, Aliquippa, Pa.; A. P. 
Dambrauskas, Haverhill, Mass.; Ig. Liužinas, Johnson 
City, N. Y.; E. Mulokiūtė, Philadelphia, Pa.

Pc $1: T. Orlauskas, Hudson, Mass.; A. Stupur, 
B’klyn, N. Y.; Agota Gvazdauskas, W. Aliquippa, Pa.

Worcester, Mass., po $2: F. Mazurka, J. Krukonis, 
Pauline Grenevich (Spencer).

Lowell, Mass., po $2: J. Blažonis, Ch. Kayutis, A. 
Rutkauskas, S. Alexa. B.'Mikulis, P. Narus, N. Chelms
ford.

Brockton, Mass., po $2: K. Beniulis, Peter Chest- : 
nut, F. Markevičius, J. Stoškus, T. Vasaris. J. Valai- j 
tis, $1. »

Chicago, III., po $2: A. šešelgis, S. Vaičiulionis, MJ 
Klebonas. . ’

Waterb.ury, Conn., po $2: S. Kutelis, V. Adomaitis, 
V. Zelvis, V. Marauskas. Iš Nagatucko—W. Marcinke
vičius, V. Daunis, J. J. Ynamaitis.

Hartford, Conn.: J. Lukštas (Windsor), $5. Po $’2: 
J. Saurusaitis, Peter Žalis (Middletown), J. Siryj^as 
(Bloomfield), J. Gedeminas, F. Yurgelas (So. WindSrl. 
J. Margainis (Wilson). , |

Gayome daugiau gražių vajaus rezultatų. Prie pro
gos bus pranešta. Ačiū tiems visiems geriems priete-x 
liams už jų aukas ir vajininkams už pasidarbavimu

Laisves Administracija

melžiamųjų karvių, kiaidių^ 
šėrimo racionų variantu^.

Biologai gvildena respu
blikos augmeniją ir gyvū
niją, tiria sodinių ir darži
nių kultūrų derlingumo pa
kėlimo klausimus.

Atliekami darbai naujoms 
didžiai derlingoms ir ligoms 
atsaprioms bulvių rūšims 
išvesti. Išvestos keturios 
bulvių rūšys, pasižyminčios 
aukštu derlingumu.

Technika
Chemikai rengia naujus 

technologinius procesus. 
Atsižvelgdamas į didelį sta
tybinių darbų užmojį tiek 
mieste, tiek ir kaime, Che
mijos institutas kartu su 
Architektūros ir statybos 
institutu parengė naujus 
būdus cementui išgauti pa
naudojus vietinį mergelį. 
Gamyboje jau įdiegtas nau
jas metodas aukštos mar
kės romancementui gai^U

Technikos mokslų sky
riaus institutai tiria kom
pleksą klausimų, susijusių 
su energetikos vystymusi 
remiantis vietiniais energe
tikos ištekliais. Šio sky
riaus institutai daug dėme
sio skiria taip pat ir ma
šinų bei prietaisų gamy
bos klausimais, naujiems 
technologijos procesams pa
rengti. Taip, pavyzdžiui, 
Energetikos ir elektrotech
nikos instituto bendradar
biai, bendrai su Rygos elek
tros mašinų gamyklos dar
bininkais, paruošė naujo ti
po sinchroninį generatorių 
geležinkelių keleiviniams 
vagonams apšviesti. Šis 
naujas generatorius, paly
ginus su seniau veikusiu, 
yra mažesnio dydžio ir tu-

(Tąsa 4—tame puslap.)



Paul Eldrul(i<\

{ Kukuoja gegutes už tvoros
(Apsakymėlis)

(Pabaiga)
“Išrodė, kad vienatine jam išeitis buvo
nusižudyti, bet jisai nesutiko tuo būdu 
savo neprietelius patenkinti, kadangi jie 
buvo net privertę jį apdraust savo gy
vastį keliais tūkstančiais dolerių, ku
riuos jie būtų pasiėmę; jį gi, supranta
ma, būtų beturčių kapinyne palaidoję. 
Dieną naktį Jurgis galvodavo, kaip išsi
gelbėti, tuo tarpu nuduodamas pasida
vęs likimui, idant apmigdyti savo na
miškių nuožiūrą. Vienok, kad nepasi
rodžius per daug patenkintu, nes tas ir
gi galėtų būti nuožiūringa, jis kartais 
vienu kitu menkniekiu pasiskųsdavo. 
Ytin taip apie jį pasakojo jo moteris bei 
uošvė, kai jį mūsų įstaigon atgabeno. 
Galop jam toptelėjo mintis, jog reikia 
nuduoti bepročiu.. Ilgai jis lavinos ir 
praktikavo, idant kuo greičiausiai įpras- 
ti-išmokti net pačius smulkiausius jude
sius, ir turėjau pripažinti, kad jam pa
sisekė tobuliausiai savo lošį išmokti. Ji
sai žinojo, kad beprotystė skaitosi ganė
tina priežastim perskyroms ir tikėjo, jog 
kaip greit jo Brigyta susiras vyriškį, 
kuris norės ją vesti, taip greit ji ieškos 
perskyrų. Ir dabar štai tas įvyko! ‘Aš 
laisvas, daktare, laisvas!’ Jurgis šoki
nėjo iš džiaugsmo.

“Aš jam nurodžiau, jog tikrenybėje 
ne taip jau lengvas dalykas šią įstaigą 
apleisti; tačiau, nors jisai taip nelemtai 
mane savo lošimu prigavo, aš pažadėjau 
jam pagelbėti. Prigrasinau, kad jis nie
kam savo paslapties neatidengtų ir pa
mokinau, kaip nuduoti, būk jis laipsniš
kai savąjį protą atgaunąs. Trejetui mė
nesių praėjus, mūsų įstaigos viršininkas 
nenoriai pasirašė paliuosavimuosius do
kumentus, ir Jurgis paliko įstaigą, o 
greit ir iš to miesto prasišalino, ieškoda
mas, kur naują gyvenimą pradėti.

“Ir štai, pirm keletos savaičių Jurgis, 
tinkamai suraišiotas, vėl tapo ligonbu- 
tin atgabentas. ‘Štai, jūs gegutė jau ir 
parlėkė!’ triumfuojančiai diegtelėjo man 
viršininkas. ‘Aš jums sakiau, kad jis ne- 
išg^iomas ir pavojingas visuomenei. 
Beje, dabar jis labiau panašus areliui, o 
ne gegutei, visiems į akis šokąs — akis 
iškabint pasirįžęs. Laimė, kad jis ma
žiukas ir ne labai stiprus, ir kad laiku 
tapo pagautas.’ Aš n’*eko į tą viršinini- 
ko pareiškimą neatsakiau, bet manyje 
buvo savotiška nuožiūra. Kaip ir pir
muoju atveju, Jurgis labai greit aprimo 
ir vėl ėmėsi tvarkingai eiti savąją kuka
vimo pareigą, tik dar tobuliau negu pir
ma.

“Taigi, vakar aš pasišaukiau Jurgį 
į savo ofisą ir užrakinau duris. ‘Jurgi,’ 
sakau, ‘tu ir vėl nuduodi, ar ne taip?’ 
Jisai pradėjo triukšmingą kukavimo ka-. 
nonadą. ‘Aprimk, Jurgi, nebijok; aš ta
vo prietelius, tu juk tą žinai, ir užlaiky
siu tavo paslaptį, aš prižadu.’ Jis liūd
nai šyptelėjo ir tarė: ‘Jūsų teisybė, dak
tare, man ir vėl tenka, kaip anuokart, 
lošti.’ ‘Kas atsitiko, Jurguti — ar vėl 
į moteriškės sijonus įsipainiojai?’ ‘O, 
ne, daktare. ’ Tuo žvilgsniu jau viskas 
baigta. Dabar tai yra kažkas daug gi
lesnio. Jūs atsimenate, daktare, kaip 
nokąntriai ir džiaugsmingai aš skubė
jai išeiti ir naują gyvenimą pradėti? 
Regimai, aš buvau užmiršęs, kokis buvo 
mano paliktasis pasaulis, nors turėjau 
gana priežasčių, kad to neužmiršti. Čio
nai būdamas, aš tiek ilgai laikraščių ne
skaičiau, jog visiškai nenuvokiau, ko
kios baisenybės pasaulyje dedasi. Kas 
buvę-nebuvę, bėgyje metų laiko, jus pa
likęs, aš plačiai ir toli apkeliavau, ieško
damas vietelės, kur galėčiau vesti dorą, 
protingą, taikų gyvenimą. Daktare, aš 
priėjau išvadą, jog ši įstaiga tai viena
tinė protingumui prieglauda. Gal čia

■ protingumas ir nėra tobuliausias, bet 
•visgi nepalyginsi su tuo, kas išlaukinia
me pasaulyje dedasi. Čionaitiniai įna- 

\miai turi įvairių keistų įsivaizdavimų, 
to negaliu užginčyti, tačiau visa tai ran
dasi tik jų pačių galvose — ir niekur to
liau nesiekia, todėl ir žalos niekam iš to 
nepasidaro. Imkim, pavyzdin, šičia 
esančius vyrukus, kurie įsivaizduoja esą 
Napoleonais bei Cezariais — taip, jie 
•Jppuoja karinius žygius ir komanduoja 
armijas bei laivynus, bet ar jie bent ką 
užmuša? Ar degina jie puikiuosius 
miestus? Ar bombarduoja jie moteriš

kes ir kūdikius? Argi daro jie tai, dak
tare? O kas anoje pusėje? Žiūrėkit, ką 
tikrieji pamišėliai ten daro! Kas dieną, 
kas valandą jie žudo, jie degina, jie te* 
rioja! Vien mąstymas apie tai gali bile 
kam plaukus pražildyti. Mano plaukai 
į kelis mėnesius visiškai pražilo, tatai 
jūs pats, daktare, matote! Ir už tas vi
sokias skerdynes jie ten gauna medalius 
ir iškilmingus titulus, ir juos vadina he
rojais, o milijonai kitų pamišėlių juos 
garbina ir jiems ploja. Aš netgi skai
čiau, kad esą kunigų bei šventikų, kurie 
tuos man ijakus-pam iželius laimina ir 
šventablyvai jiems tvirtina, jog jie, gir
di, paties dievo darbą atlieka. Dievo 
darbą atlieka! Įsivaizduokit tik tai, dak
tare! Tartum, kad jau ir dievui prirei
kė jų pasmirdėlėmis bombomis naudo
tis! Juk jeigu jis panorėtų žemę sunai
kinti, tai tik kartą nusičiaudėtų, ir kur 
gi žemė atsidurtų? Eik, jėškok tu jos— 
nei su žiburiu neberastum! Ar aš ne 
teisingai sakau, daktare? Niekas neuž
ginčys, kad šioje vietoje yra tokių, ku
rie be jokių rimtų priežasčių neapken
čia savo brolių arba tėvų bei motinų, bet 
ar randasi čia bent vienas, kuris visą 
rasę ar visą tautą neapkęstų? O jei 
toks ir atsirastų, tai argi kiti įnamiai 
jo klausytų, jį pamėgdžiotų ir garbintų, 
lyg tai būtų pats Kristus atgal žemėn 
sugrįžęs? Jie paliktų jį vieną blevyzgo
ti ir putoti, o jeigu jis imtų labai triukš
mauti — jūs jį atskirai uždarytumėt 
arba suraišiotumėt. Ar ne taip, dakta
re? Anapus tvoros, gaujos bepročių pro
fesorių ir moksininkų rašo storas kny
gas, įrodinėdami, būk pati gamta tūlas 
tautas sutvėrusi viešpatauti ant kitų 
tautų, kurios privalančios pirmosioms 
vergauti. Ir milijonų milijonai priima 
tai, kaipo naują sau evangeliją. Beje, 
daktare, atsimenu, buvo čia vienas vy
rukas — girdėjau, dabar jis jau numi
ręs, — kuris tvirtino, jog raudonieji 
plaukai tai esanti dangiška liepsna, tai
gi visi raudonplaukiai asmens —, aišku, 
jis pats buvo raudonplaukis — esą an
gelai, o visi juodaplaukiai ir plikiai pri
valą anuos garbint arba amžinai pragare 
degsią. O ką, ar keliaklupsčiavo bent 
vienas prieš jį arba prieš kurį kitą rau
dongalvi? Mes visi tik juokus iš jų krė
tėme, tai viskas. Kalbėkim atvirai, 
daktare, kurie tikrieji pamišėliai — ar 
Čionai esantieji, ar anapus tvoros? Juk, 
faktiškai kalbant, didžiuma čionaitinių 
mūsiškiu visiškai neturime tokiu fan
tastiškų, beprotiškų ir nepateisinamų 
pojūčių. Mes esame tik vargšai papras
ti žmonelės, kiekvienas vien savo reika
lais užsiėmęs arba savo asmeninį žais
lą žaidžiąs. Daugumos mūsų širdys gi
liai sužeistos, sužeistos niekšystėmis, 
žiaurumais ir beprotybe — taip, dakta
re, beprotybe — tų, kurie ten, lauko pu
sėje randasi! Daktare, aš abiejuose pa
sauliuose pabuvojau, ir žinau, ką kalbu. 
Tai anoje tvoros pusėje esantiems žmo
nėms reikia tuojautinio jūsų dėmesio ir 
pagalbos. Jūs, gydytojai, turite surast 
— ir tai labai.greit — gyduolę ar ką 
nors, kad prašalint iš žmonių jų neapy- 
kantas, ambicijas ir veidmainystes, o 
priešingai — jie visiškai vieni kitus iš
naikins, aš rimtai jus įspėju! Daktare, 
ar gali mane kaltint už sugrįžimą? Aš 
trokštu bent kiek ramybės, ir noriu iš
laikyt savo protą. Žinau, jog tas gali
ma atsiekti tik čionai, tarp šių atvira
širdžių žmonelių, kurie verkia, kai jiems 
tikrai skauda, o juokiasi, kai mato tik
rai juokingąją dalyko pusę; šie nenu- 
duoda, nelošia, kaip anie prakeikti veid
mainiai lauko pusėje, kurių ašaros tai 
krokodilių ašaros ir kurių juokas tai 
baisi pašaipa. Vienatinis tenai tikras 
ir realus daiktas tai kraujas, kurį jie 
lieja — nekaltųjų jų aukų kraujas!’

“Jurgis suspaudė veidą rankomis ir 
ilgai raudojo, paskui pašoko nuo kėdės, 
klaikiai pasižvalgė pro atvirą langą ir 
pragydo: ‘Kukū-kukū-kukū!’ Aš pa
žvelgiau laikrodin. Buvo lygiai trečia 
valanda...”

Daktaras Gipsas išgėrė savo aibolę ir 
užsirūkė cigarą.

“Tas vyrukas yra tikrai beprotis,” 
pratarė šeimininkas, “visi pamišėliai be
pročiais vadina įeitus. Tai jau pilnai psi
chologiniai įrodytas faktas.”

Visi kiti svečiai su pareiškimu sutiko. 
Vertė J. B. Pranašas

, .. , W ■ _____ _______ - _____________

3 psi,—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Lapkr. (Nov.) 18, 1954

BOSTONE IR APYLINKĖJE
šį sekmadienį, lapkričio 21 1 

d., LDS Pirmoji Apskritis tu
rės savo metinę konferenciją 
salėje 318 Broadway, South 
Bostone. Ji turi prasidės ne vė
liau, kaip 1 vai. po pietų.

Konferencija bus svarbi tuo- 
mi, kad joje bus gvildenami 
Susivienijimo stiprinimo reika
lai. Visom kuopom yra reika
las žiūrėti, kad būtų pasiųsti 
atstovai į konferenciją, iš kur 
galėtų parvesti raportus ir ra
portuoti kuopų susirinkimuose: 
kaip veikti ir ką veikti Susi
vienijimo gerovei.

Delegatai perduos kuopoms 
konferencijos tarimus, bet taip
gi, delegatai turi nuvesti ra
portus ir iš savo kuopos veiki
mo bei stovio.

Nari/s

KAS ĮVYKS LAPKRIČIO 28?
South Bostone lapkričio 28 

dieną Įvyks svarbi metinė kon
ferencija Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-tos Apskrities.

Jeigu dar iki šiol kurios kuo
pos neišrinko delegatų, tai tuo
jau pasitarkit kuopų bei kuo
pelių komitetai ir paskirti nors 
po porą delegatų j šią svarbią 
konferenciją. Visi delegatai 
privalo tbūti svetainėje ne vė
liau 11 vai. ryto. Konferenci
ja Įvyks paprastoje vietoje, 
kaip ir visada.

Reikia šiemet turėti skaitlin
gą delegatais konferenciją ir

reikia būtinai pradėti skiriamu 
laiku, nes vėlesniu laiku—apie 
6 vai., bostoniečiai turės pa
skaitą viršutinėj svetainėj, 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

Paskaitą skaitys daktaro 
žmona Elizabeth Repšienė. 
Kaipo gera slaugė-nursė, ji 
duos labai naudingą paskaitą. 
Tad visi delegatai turės puikią 
progą pasiklausyti.

šiais sumetimais dalyvaukite 
skaitlingai delegatais — pribū
kite Į laiką, kad galima būt 
skirtu laiku (11 vai.) pradėti 
konferenciją, anksčiau užbaigt 
ir po tūlai pertraukai galėsimo 
pasiklausyti svarbios paskaitos.

ĮSIGYKITE SVARBIAS 
KNYGAS

šiuo laiku pasirodo dvi la
bai svarbaus turinio knygos 
tarpe Amerikos lietuvių. Vie- 

, na tai jau išleista šiomis die
nomis ir ją žmonės jau skaito.

Tai Amerikos Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 60-tasis lei
dinys: ‘'Amerikos Prezidentai".

Labai svarbus istorinis tu
rinys. Didelė ir gražiai at
spausdinta su paveikslais kny-. 
ga. Ačiū autoriui Antanui 
Bimbai už toki puikų kūrinį! 
Labai Įdomus leidinys. Ji gau
na kiekvienas draugijos narys, 
užsimokėjęs duokles už šiuos— 
1954 metus.

Stokite, lietuviai, Į Literatū- 
! ros Draugiją, pasimokėkite $2

metinių mokesčių, tai gausite 
ne tik knygą, bet ir žurnalą 
“Šviesa” per visus metus.

KITA AUKŠTOS VERTĖS 
KNYGA

Antanas Metelionis, žymus 
literatas, leidžia mokslišką 
knygą: "Apie Dievus ir Žmo
nes". Jis leidžia savo kaštais. 
Kokia bus knygos kaina pas
kiau, aš nežinau, tik aš žinau, 
kad bus didelė ir labai svarbi 
knyga religijos klausimu; ku
rie ją dabar užsisako, tai gaus 
tik už $1.00.

Nežinau, kaip kur darbuoja
masi dėl parinkimų tai knygai 
prenumeratų, bet žinau, jog vi
sur yra dirbama tam tikslui. 
Worcesteryj J tįsius darbuojasi; 
Monteiloj J. Šimaitis, Lawrence 
S. Penkauskas. Gi Lowellyje— 
S. Paulenką renka prenumera
tas. Jau turi gerokai surinkęs. 
Taigi visi matykite Paulenką 
T priduokite jam dolerinę ir 
jums priduos tą puikią knygą, 
kuomet bus išleista.

Visų, kurie dabar užsirašo, 
vardai bus Įdėti knygom

Sveikiname A. Metelioni už 
jo triūsą ir dideles pastangas 
suteikti žmonėms daugiau ži
nojimo !

J. M. Karsonas

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Baltimore, Md.
VAŽIUOSIME Į PH1LADEL- 

PH1EČIŲ KONCERTĄ
Lapkričio 13 d. ALDLD 25 

kuopos susirinkime susitarėme 
skaitlinga grupė važiuoti Phi- 
ladelphijon į koncertą pasi
klausyti Brooklyno ir jo apy
linkės menininkų dainų ir phi- 
ladelphiečių šokikų. Važiuosi
me dviem automobiliais, kiti 
traukiniu; didžiuma turėsime 
pernakvoti Philadelphijoje. Bū
tų gerai, kad draugai bei drau
gės philadelphiečiai iš anksto 
parinktų vietas pernakvoti.

Iki pasimatymo lapkričio 20 
dieną!

Jonas Krosnie! is

Montello, Mass.
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 praleisime laiką. Kviečia
me visus atsilankyti.

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

Pranešėjas Geo. Shimaitis 
(223-225)

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

PHILADELPHIA, PA., ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Rengia Moterų Klubas su Aldicčių Pagelba
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Philadelphia, PaR u ha Hali

PROGRAMOS BUS ŠOKIAIPO
Visus Kviečia Rengėjai(taiksai įskaityti)Įžanga $1.00

L

Bialevičius 
akompanistas

Frank
koncerto

JONAS JUŠKA
Vaidins savo kūrinį

TAIPGI SUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

414 Green Si.

yy
 įrw

 įn
į 

yy
 W

W
ią

įW
yw

 W
w

 w
 w

w
 w

 
w

iin
iii

rt
iir

tit
fW

W
w

W
iA

iir
ti W

tn
iW

fr
irt

^

LAPKRIČIO 20 NOVEMBER
e 

E 
E

H '

Jonas J. Grybas
'enoras iš Brooklyno

Ona Stelmokaitė
Sopranas, Newark, N. J.

Koncertas Prasidės

Mildred Stensler
Dainuos ir vaidins

7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

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

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

Jie dainuos solus, duotus ir kvartetus.

Duos komiškų vaidinimų
Frank Balevičius iš New York City

Pianistas

Tadas Kaškiaucius
Baritonas, Newark, N.



Hartford, Conn.
GRAŽUS PARENGIMAS

L.M. Klubo sueigėlė gražiai 
pavyko. Būrelis žmonių susi
rinkę praleido laiką bičiuliškai. 
Buvo linksma matyti visu vei
dus ir šiltas paspaudimas deši
nes vienu su kitais. Suteikė 
malonaus jausmo krūtinei.

Po užkandžiu paprašyta Ona 
Silks labai gražiai su jausmu 
padeklamavo poeto Venclovų 
eiles apie meilę Lietuvos. Vi
siems patiko, ką liudijo rankų 
plojimas. Po tam sueigos da
lyviai leido laiką žaisdami bei 
pasikalbėdami gražioje nuotai
koje.

Sueigos rengėjos gavo d i del j 
malonų “surprizą”, kai mūsų 
gerosios moterys sunešė bran
gių gražių dovanų visai netikė
tai. O Silks iš Weathersfield 
atnešė “cablers” priekaištę, jos 
pačios gražiai pasiūtą, ir gėlių 
buketą su gražiu “vase”, O. 
Kiškiūnienė, iš Hartfordo, pa
dovanojo rankų darbo mezgi
nių, A. Grigaitienė — 3 nosi
nėles rankomis apmegstas; M. 
Lukštienė iš Windsor — sūri: 
K. Naktinienė—sūri; M. Nik- 
žentaitienė — tai milžiną sūrį 
(kur ji ir gavo toki dideli Į); 
daržovių aukojo J. Sirvydas, iŠ 
Bloomfield, obuolius J. Kazlau, 
iš Weathersfield. Tad didelis 
ačiū visiems už dovanas, taipgi 
už atsilankymą svečiams. Kas 
tik padavė ranką, kad tik būtų 
mums lengviau, esame dėkin
gos.

Sunkiai dirbusios gaspadi- 
nės: O. Rudzinskienė, O. Visoc- 
kienė, M. Sabaliauskienė, A. 
Grigaitienę, V. Kazlau ir O. 
Giraitienė.

Girdėtis, kad mūsų žukienė 
sirginėju. Linkime jai greito 
pasveikimo.

Lapkričio 21 d. po pietų vėl 
matysimės po 157 Hungerford 
St. Bus vakaruškos su muzi
ka. Prašome ateiti.

Lapkričio 9 dieną staigiai 
mirė gerai žinomų žmonių .duk
tė, Bertha Gudaitis, Benediktos 
Gudaitienės duktė. Begaliniai 
skaudu motinai netekti vienin
telės dukters, pasilikti vienų 
vienai (vyras miręs seniau). 
Didelis atjautimas jums jūsų 
nelaimės valandoje.

V. K.

Latvijos Mokslų 
Akademijoje 

(Tąsa nuo 2 pusi.)
ri triskart didesnį pajėgu
mą.f

Istorija, literatūra
Istorikai ruošia sistema- 

tinį trijų tomų Latvijos is
torijos kursą ir trumpą 
vieno tomo istorijos kursą.

Literatūros žinovai ruo
šia didelį trijų tomų latvių 
literatūros istorijos kursą. 
Parašyta tarybinės latvių 
literatūros apybraiža. Iš
leista eilė monografijų dėl 
atksipų rašytojų.

Kalbos žinovai tiria latvių 
kalbos žodžių fondą, žodžių 
sudėtį ir gramatikos sanda
rą. Parašytos šiuolaikinės 
latvių kalbos gramatika ir 
latvių kalbos istorijos apy
braiža .

Nepaprastai turtinga yra 
latvių tautosaka. Latvijos 
Mokslų akademijos etno
grafijos ir tautosakos in
stitute dabar saugoma apie 
trys milijonai įvairių tau
tosakos medžiagų — liau
dies dainų, pasakų, mįslių, 
patarlių. Šią turtingąją 
medžiagą ruošiamasi pa
skelbti. Ji atspindi tautos 
gyvenimą ir buitį, svajones 
ir lūkesčius per daugelį 
šimtmečių.

Toks yra trumpas, bet 
toli gražu nepilnas sąrašas 
klausimų, kuriuos gvildena 
Latvijos Mokslų akademi
ja.

P. Valeskalnis, 
akademikas

Ryga

NowYork(RZWW7lrilot
Norėsite važiuoti j 
Philadelphiją?

Kaip žinote, ši šeštadieni, 
lapkričio 20 d., vakare, Phila- 
delphijoje Įvyks Šaunus balius 
ir koncertas. Filadelfiečiai yra 
puikūs, draugiški žmones, vai
šingi žmonės. Kai kurie brook- 
lyniečiai norėtą pas juos nu
vykti ir su jais “paūžti.” Ge
ras dalykas. Girdėjome, kad 
vvhiteplainietis Giedra norėtų 
savo mašina važiuoti ir keletą 
draugu nuvežti. Gal atsiras ir 
daugiau mašinų.

Taigi, visi, kurie norėsite 
važiuoti, susirinkite šeštadieni 
tarpe 1 ir 2 vai. po pietų prie 
Kultūrinio Centro. Čia susior
ganizuosime.

United Hospital Fund of 
New York veda vaju už su
sirinkimą $3,500,000. Virši
ninkai sako, kad jie jau ga
vo aukomis $1,633,908.

Suradimas tėvų miesto 
benamiams našlaičiams

Paskelbta, kad New Yorke 
susorganizavo Liuosanorių Tė
vu organizacija. Ji darbuosis 
tam, kad suradus žmones, ku- j 
rie priimtu auginimui bena
mius našlaičius.

Kiekvienas tėvas, kuris įs
toja į tą organizaciją, turi 
Įnešti $600. Apie tiek, sako, 
kaštuoja vaikui suradimas tė
vu bei auklėtinių.

Drg. T. Lisajus 
buvo operuotas

Tykusis, nuoširdusis Lie
tuvių Kultūrinio Centro en
tuziastas ir daug darbo ja
me įdėjęs, brooklyniškis 
drg. Tamas Lisajus pergy
veno patrūkimo operaciją, 
apie ką dabar, jam sugrįžus 
iš ligoninės, tenka džiugiai 
jo gimines ir draugus pa- 
informuot, kad jis vėl jau
čiasi linksmas su savo rū
pestinga žmona savame na
me.

Lapkričio 4-tos dienos va
karą, pavakarieniavęs ir iš
simaudęs, jautėsi kaip pa
prastai. Bet nuėjęs gult 
pajuto smelkimą viduriuo
se. Tolyn—blogyn, ir pa
tyrė, kad pilvo plėvė yra 
įtrūkusi. Vylėsi pakentėt 
iki ryto, o tada šauktis dak
taro. Bet po pusiaunakčio 
suėmė jį jau veik mirtinas 
skausmas, ir 2-ra valanda 

7 V v
nakties prašėsi žmonos pa
šaukt ambulansą. Tapo iš
vežtas į King’s County ligo
ninę, ir ten tuoj padaryta 
operacija. Pasirodė, kad 
pilvo plėvė buvo trūkusi 
dviejose vietose ir žarna 
persisukusi.

Operacija buvo pasekmin
ga. Trečią dieną jau buvo 
lieptas keltis iš lovos ir 
vaikščiot. Iš viso ligoninėj 
išbuvo 11 dienų. Namo su
grįžo praėjusį antradienį, 
lapkričio 16-tą.

Lisajų namų adresas — 
26 Crosby Ave., Brooklyne.

Linkime geram draugui 
stiprios sveikatos! S. V.

Visiems aidiečiams
Aido Choro pamokos Įvyks, 

kaip ir visada, penktadienį, 
lapkričio 19 d., Liberty Audi
torijoj, Muzikos kambary. 
Pradžia 8-tą valandą. Po sėk
mingo Laisvės koncerto, pra
dėsim mokytis naujas dainas 
dėl savo koncerto, kuris įvyks 
sausio 23 d., 1955. Tad, visi 
choristai-tės, dalyvaukim pa
mokose.

Choro Valdyba

LAISVES KONCERTE 
SURINKTOS AUKOS

Lapkričio 11 d. įvykusiame 
dienraščio Laisvės koncerte 
publika, suaukojo $382.25.

Aukojo sekamai:
Per Oną ir Antaną

Po $5: K. Milinkevičius, J. 
Zajankauskas, J. Aleksaitis, 
J. Malkaitis, L. Tilvikas.

Po $2: Charles ir Mrs. 
Brown, F. Kazokienė, Joe 
Marmokas, W. J. Danilevi
čius, K. šofomskienė, Mr. ir 
Mrs. Mažylis.

Po $1: Mrs. Danilevičienė, 
J Litvinskas, V. Budronienė, 
A. Kalakauskienė, F. Lideikis, 
F. Klastoti, Paškauskienė, J. 
Radzevičius, R. Grigas, Brie
dis, Pocius, Steponaitis, S. 
Oriškus, Mrs. čiurlienė, Jonu
šienė, Jonas, Bellmore, V. Kaz
lauskas, J. ir E. Grubiai, Eas- 
tonietė, Draugas, Mrs. Burba. 
Mrs. Nevins, Draugė. Smul
kių, 5Oc.

Prie Stalo

Massachusetts Draugas $5.
Po $2: Laisvės skaitytojai 

T. Repšys, J. Grybas.
Dovydas Matusevičius $L

Per dvi Marytes

$5: Antanas Lukšius, Mr. ir 
Mrs. Anskiai, Draugas, Fair
law n ietis.

Po $2: Nežinomas, George, 
Mr. i)- Mrs. Levanas.

Po $1: Bevardis, Vytas Jo
ris, T. Jočis, Mrs. Aimut.is, 
Mr. Kazakevičia, Adomonis, 
Beeis, Kūlikas, J. Kairis, Alek
synas, B. Zaruba, J. G., J. 
Bimba, Petraitienė, A. Globi- 
čius.

Per Onutę Stefaniją

Petras Poškaitis $20.
A. Simon $10.00.

Po $5: Draugas, A. Zabraus- 
kas, V. Tauras.

Po $2: J. Stanelis, K. Dže- 
veckas, Kučinskas, Draugas, 
Zavišius, J. Patašius, Kuzmic
kas, A. Jasulaitis, A. Sledze- 
vičius, C. Maziliauskas, Mr. ir 
Mrs. Zaikauskai, Far Rocka
way.

Lietuvių Namo Bendroves 
suvažiavimas ir bankietas

šeštadienį, lapkričio 27, Li
berty Auditorijoje Įvyks Lie
tuvių Namo Bendroves (Lie
tuviui Kultūrinio Centro) šėri- 
ninkų metinis suvažiavimas ir 
bankietas.

Suvažiavimas prasidės ly
giai 1 vai. po pietų. Visi šė- 
rininkai kviečiami dalyvauti. 
Suvažiavime bus aptarta Kul
tūrinio Centro svarbieji reika
lai. Bus išrinkti direktoriai.

Po suvažiavimo, apie 6:30 
vai. vakare, įvyks metinis 
bankietas. Kviečiami visi šeri- 
ninkai ir ne šėrininkai šiame 
bankiete dalyvauti.

Tų šėrininkų, kurie negalės 
suvažiavime dalyvauti, įgalio-

Moterų Klubo narėms
Moterų .Klubo susirinkimas 

įvyksta šiandien (ketvirtadie
nį, lapkričio 18 d.) Kultūri
niame Centre. Svarbu1 visoms 
narėms dalyvauti. Turime 
daug svarbių ir gražių reika
lų aptarti. Susirinkimas, kaip 
ir paprastai, prasidės 8 vai. 
vak. Būkite laiku.

Valdyba

LIETUVOS VĖLIAVA
šilkinė Arba Rayon—4x6 Colių 

Palinksminimui jūsų ir jūsų šeimos 
per Kalėdas ir jūsų prisiminimui tų, 
kurie tebėra senoje šalyje. Užsisa
kykite dabar del greito jums prista
tymo — prisiųskite $1.00 už kiek
vienų vėliavą, čekiu a L money or
deriu.

G. F. MARTIN CO.
520 5tli Avė., N. Y. 3G

Po $1: Lucky man, Jonas, 
Laisvės kaimynas, .C. Jankai
tis, Balkus, Bepirštis, Vait- 

I kus, Bevardis, Draugas, Stu
por, Mrs. Stakovienė, A. Skai
rius, B. Makutėnienė, Vinikai- 
tis, F. Varaška, Povilas, Lova- 

|uas, T. J. J./O. Verteliene, J. 
į J. Ynamaitis, J. Sabaliauskas, 
J. Kalvaitis, Kunevičienę, 

' Bartkienė, Johnson, Baltru- 
| šaičiai.

Per Verą ir Ilsę

Po $5: Buvęs kriaučių dele
gatas, Kraujelio šeima.

Po $2: Camdanietis, Bur- 
kauskas, D. Burba, Makarevi- 
čius, Woodhaven.

Lucy Rauduvienė $1.50.
Pc. $1; S. B., G. L., Bcvar- 

dis, Leipus, Žilinskas, J. Prans- 
j kaitis, F. Richmond, J. Dulkė, 
J. Lazauskas, Stasiūnas, A. 
Valinčius, Bieliauskas, F. K., 
Norkus, Krapa.., Pankicnė, P. 
Renis, žmogelis, H. Šiauria, P. 
Babarskas, V. Juoga, Litwin.

Per Amiliją ir Konstanciją

Po $10: A. Philipse, V. Juš- 
kevičiai.

Po $5: E. Jamack, J. G Mi
liūnas, V. Mikulėnas, J. Pbis- 
c a usk i.

Po $2: N. Kisielius, Pas- 
saic’ietė, V. Gurevičius, Vaba
liuke.

Po $1: Degutis, R. C., Para- 
pijonas, G. Shimaitis, Joe Shi
maitis, V. šibeikienė, V. Jasu
laitienė, O. Ostupuk, J. Miš- 
keliūnas, J. Balčiūnas, Z. M., 
G. Kanopa, V. Žilinskas, G. 
Diržuvaitis, A. Ari aus, J. Gas- 
paraitis1, J. Linda, R. Merkis, 
E. Gailiūnas, M. Kreivėnas, R. 
Laukaitienė, F. Umpa, O. Bu
kauskienė, O. Reinhart.

Per F. BuknĮ

A. Gilmanas,$10.
Po $5: W. Keršu lis, J. Ažys.
(Po $2: A. Velička, V. 

Bunkus, Geo. Stasiukaitis.
iPo $1: A.' N-evinskas, R. 

Feiferis, M. Dobinis, Sinkevi
čius, brooklynietė, A. Misevi
čius, P. Gustaitis, Senas Jo
nas, J. Vaznys.

jimai jatr plaukia į Centrą. 
Taipgi gauname sveikinimų' su 
aukomis. Tai puiku; kad šė- 
rininkai supranta reikalą sa
vo kultūrinę įstaigą paremti.

Atsiliepdami į pakvietimus 
įsirašyti į garbės narius, kelių 
savaičių bėgyje visas tuzinas 
naujų garbės narių pasimoke- 
jo po šimtinę. Garbė už tai 
jiems. Laukiame daugiau.

Visi pasižymėkite lapkri
čio 27 dieną.

LNB valdyba

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32 Ten Eyek Št. Brooklyn, N. Y. 

Telephone: E Vergreen 4-8174

Ir miesto knygynas 
jau prašo aukų

NeįjeišsiveVčia ir ccntralinis 
New Yorko miesto knygynas. 
Paskelbė vajų sukėlimui 
$400,000. Tiek pinigų reikia 
knygyne pagerinimui įvairių 
parankumų dėl publikos.

Net penki plėšikai užpuolė 
namų prižiūrėtoją Collucci. 
Mažai jie telaimėjo, nes Col
lucci sui savim turėjo 100 do
lerių iškolektuotomis raudo
mis.

Pri es i n gi siauri n im u i 
miesto transportacijos

New Yorko miesto majoras 
Wagneris viešai pareiškė, kad 
jis griežtai priešingas siauri- 
nimui basais ir geležinke
liais miesto transportacijos. 
Jau ir taip šio miesto žmo
nės nėra tinkamai aptarnauja
mi važiuote. Valstijos guber
natoriaus Dewey iškeptas 
Transit Authority dar nori la
biau sumažinti patarnavimus.

Taip pat lygiai priešingas 
patarnavimo siaurinimui ir 
Kings pavieto prezidentas 
Cashmore. Savo opoziciją

Am. Darbo Partijos laiškas 
prezidentui Eisenhoweriui
Amerikos Darbo Partijos 

sekretorius Morris Goldin pa
siuntė laišką Jungtinių Vals
tijų prezidentui. Jame prezi
dentas raginamas susilaikyti 
nuo apginklavimo Vokietijos. 
Laiške nurodoma, kad naują 
ir didelį taikai pavojų suda

Ugniagesiai įvelti į 
negražų graftą

Fire komisionierius Cava
nagh praneša, kad jis suspen
davo iš pareigų dar du ugnia
gesiui Esą susekta, kad jie 
ėmė kyšius nuo žmonių, ku
riems jie inspektavo namus. 
Nors namai nesaugūs, bet už 
graftą ugniagesiai juos pas
kelbė saugiais. Kaltinamais 
ugniagesiais yra James J. 
McGowan iš Bronkso ir John 
C. Middelstorb iš Astorijos.

Vėl kalba apie streiką
Laikraščių, išvežiotoji! unija 

šaukia narių susirinkimą ap
kalbėjimui naujos siu laikraš
čiais sutarties. Unijos vadai 
sako, kad jie girdi nariuose 
didelį nepasitenkinimą sutar
timi. Gal susirinkimas išstatys 
naujus reikalavimus. O tas ga
li privesti prie streiko prieš 
didžiuosius komercinius lai
kraščius.

Iš Operetes Choro 
perstatymo “Čigonai”

Lapkričio 7 <1. atgaivintas’
ir padidintas Operetės Choras 
perstatė operetę “čigonai.” 
Perstatymas įvyko Schwabmi 
Hali. Reikia pasakyti, kad 
žmonių prisirinko apsčiai, buv<; 
pilna svetainė. Dirigentu' bu
vo J. Stankūnas, šokius su mo
kino St. Maziliauskas. Vaidi
nimas išėjo vidutiniai. Atski
lose rolėse lošė sekami: B. 
Račkauskas čigonų vado, R. 
Rėžys jauno čigono, R. Mai
nelytė vogtos dukters, M. Žu
kauskienė čigonės Katrinos,
M. Virbickienė senos čigonės, 
St. Vaškys čigoniuko, M. Sat
kevičius Vytauto.

Rep.

Transit Authority pasimoji- 
mui jau yra išreiškę daugybė 
visuomeninių įstaigų. Griežtai 
prieš tai kovoja transporto 
darbininkų unija.

Bet, kaip atrodo. Transit 
Authority nenori skaitytis su 
miesto žmonių balsu.

Važiuotės siaurinimo planas 
daugiausia paliestų Brookly- 
ną. Tai paliestų net trylika li
nijų. Todėl Brooklyno žmones 
daugiausia susirūpinę Transit 
Authority žygiais.

rytų atgaivinimas vokiečių mi- 
litarizmo. Laiškas pasiųstas 
lapkričio 15 dieną.

Darbo Partija ragina prezi
dentą priimti Sovietų pasiūly
mą lapkričio 29 dieną laikyti 
konferenciją Vokietijos ir vi
sos Europos reikalais.

Šešioliktoji auka
Jau turime ir šešioliktąją 

gazu užtroškimo auką. Ji yra 
Mrs. Laura M. Kallman,- 82 
metų senutė. Ji gyveno po 
num. 1166 Grand Concouse, 
Bronx. Miesto valdžia tyrinė
ja jos nelaimę.

Th. Dewey jau pasirin
ko pelningą vietą

N. Y. valstijos gubernato
rius Dewey nebadaus netekęs 
tos gerai- apmokamos viėtos. 
Jis mano, kad privatiškoje 
praktikoje, kaipo advokatas, 
jis užsidirbs kelis sykius dau
giau. Jis jau pareiškė, kad 
tuojau po pasitraukimo iš gu
bernatoriaus vietos jis įstos į 
garsiąją advokatų firmą Bal
lantine, Bush by, Palmer and 
Wood. Firmos raštinė randasi 
po num. 31 Nassau St., New 
Yorke.

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

SKALBIAMOSIOS
MAŠINOS

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4060

PAJIEŠKOJIMAI
Paieškau Stasio Stadulio, iš Lietu

vos paeina: Suvalkų rėdybos, Buktos 
kaimo, Ūdrijos parap. Į Ameriką 
atvyko 1909 metais; apsigyveno ka
syklų apielinkėj apie Pittsburghą. 
Turiu svarbų reikalą ir norėčiau, 
kad jis pats atsišauktų arba kas ži
no apie jj; kad man praneštų, už ką 
būsiu labai dėkingas.

Kazimieras Stadulis
1557 E. Hunting Park Ave., 

Philadelphia, Pa.
(225-227)
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NEW YORK L
HELP WANTED—FEM/^.E

OPERATORES i-

Patyrusios. Draperies, detail
Krautuvė.
PLESSER’S

155-25 Jamaica Ave., Jamaica, X. Y.

<223-225)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

STAI.IORIAI
(Cabinet Maker)

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

Kreipkitės:
JEROME H-9579

(223-225)

HELP WANTED—MaLE
REITNISHER

Del Ofiso Rakandų
Turi būt patyręs

162 W. 23rd St., X. Y. C.
Tel. NIU. 4-075*5

(L^5-227)

Hartford, Cdnn.
Liet. Literatūros Draugijos 68-1 a 

kuopa rengia margumynų dieną, ku
ri jvyks sekmadienj. lapkričio-Nov. 
21 d... pradžia 2-rą vai. popiet, Lie
tuvių Bendrovės svetainėj, 155 Hun
gerford St.

Tai bus kas tokio naujo. Prasidės 
su visokiais gėrimais ir žaislais. 
Taipgi bus šokiai prie geros muzi
kos. Bus karšti valgiai virtuvėje pa
gaminti per geras gaspadines, na
res.

Kviečiame visus atsilankyti, kaip 
narius taip ir nenarius.

Pastaba Nariams

Gerbiami nariai, dalyvaukite šio
je pramogoje ir pasiimkite naują 
knygą apie Amerikos Prezidentus. 
Pasiėmę galėsite sau ramiai skaity
ti. B. Muleranka

(225-226)

So. Boston, Mass.
Lapkričio-Nov. 21 jvyks LDS 1-os 

Apskrities metine kuopų atstovų 
konferencija. Visos Massachusetts 
valstijos kuopos malonėkit dalyvau
ti konferencijoje, prisiųsdamos sa
vo delegatus. Konferencija pasidės 
1-mą vai. dieną, 31R Broachwy, So. 
Boston, Mass.

Apskr. pirm. D. J.
(225-226)

Worcester, Mass
L.D.S. 57 kuopa rengia pasilinks

minimą—parę, kuri jvyks penktadie
nį, Lapkričio-November 19 d., prasi
dės 8 vai. vak., 29 Endicott St. Ren
gėjai kviečia visus atsilankyti, link
smai laiką praleisti. Bus duodama 
ir lengvų užkandžių.

Kp. Koresp.
(225-226)

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

S TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis H
1 tl—................. ..... - , 1 ■ I

j MATTHEW A. Į
: buyus :
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J 426 Lafayette St J
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f MArket 2-5172 J
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