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KRISLAI
Gal nepraeis.
Viskas suriktuota.
Prezidento palaiminimas.

| Dar niekas neišeina.
Gražus siekimas.
Teisinga linija.
Jau ruoškimės.

Rašo A. Bimba

Britu premjero Edeno žy
giai susilaukia rimto pasiprie
šinimo iš vidaus. Pasirodo, 
kad darbiečiai nebenori šokti 
Pagal jo muzika Suezo kana
lo klausiniu.

Kaip su Erancūzi.ja? Iš ten 
nieko nesigirdi. Dar net ne 
komunistai nėra pakėlę balso 
prieš premjero Mollet strak- 
sėjimiH. Kode! jie tyli?

Padėtis rimta ir pavojinga.

Abieju didžiųjų partijų po
litikieriai jau pilnutinai pasi
kaustę rinkimų kampanijai. 
Nebetylėsiąs ir prezidentas 
Eisehowcris. Jis nevažinės su 
prakalbų maršrutais plačiai 
po Ameriką, bet pradės pra
kalbas pliekti per radijui ir te
leviziją. Vistiek pasieks mili
jonus.

Vienas jo išreiškimas nuste
bins ne vieną amerikieti. Jis 
pasakė: “Joks kitas asmuo 
Amerikoje nebuvo taip gerai 
pasiruosęs prezidento vietai 
kaip Richard Nixon’’.

Visi klausia: Ką tas rei.š- 
> kia? Ar tai reiškia, kad pre

zidentas ruošiasi po rinkimų 
tuojau pasitraukti, jei būtų 
išrinktas, ir užleisti vietą 
Nixon u i?

Šis prezidento palaiminimas 
Nixonui gali labai brangiai at
sieiti republikonams. Daug 
žmonių, kurie buvo galvoję 
balsuoti už Eisenhowerj, da
bar apsigalvos. Juk vistiek 
prezidento vieta atiteks Nixo
nui.

Iš naujo komunistų pakel
tas bendro fronto su socialde
mokratais šūkis pasilieka hal
su tyruose. Socialistų interna
cionalo lyderiai visą tą idėją 
pasmerkė ir išniekino.

Tai bloga, tai nesveika. So
cialistai nesimoko iš gyvenimo 
ir istorijos. Jie nepamiršta 
savo senų ir nudėvėtų melo- 

i/dijy.
Darbo žmonėms reikia vie

nybės. Reikia vienybės, kad 
išlaikyti pasaulyje taiką. Rei
kia vienybės, kad sėkmingai 
siekti naujesnio ir gražesnio 
gyvenimo.

Šiomis dienomis pasaulio 
metodistai laikė suvažiavimą. 
Jie padarė vieną gerą ir iš
mintingą nutarimą. Jie pasi
žadėjo “siekti tokios visuome
nės, kurioje nebebus jokios 
diskriminacijos, paremtos ra
sine kilme arba odos spalva“.

Panašiai turėtų nusistatyti 
ir kitos religinės sektos.

Džiugu, kad Amerikos or
ganizuoti darbininkai nežada 
rankas susidėję giedoti nelem
tą gompersinę giesmę1 “Su po
litika mums nepakeliui“.

< Darbo Eederacijos-CIO ge- 
. neralinė taryba nutarė parem

ti demokratų partijos kandi
datus Stevensoną ir Kefauve- 
rj-

o tai daug reiškia. Tai reiš
kia, kad darbo unijos daugu
moje aktyviškai dalyvaus rin
kimuose. Per jų pastangas kai 
kuriose valstijose, kai kuriuo-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Adlai Stevensonas sako:
Eisenhower perdavė 

partiją R. Nixonui

Pekine1 prasidėjo K i n i j o s 
Komparti j os si iv aži a v ini as

Harrisburg, Pa. — Prieš
rinkiminė kampanija dabar 
jau vyksta pilnu garu, Ste
vensonas čia ją dabar ati
darė oficialiai, nors jis jau 
prieš tai per kokias dvi sa
vaites keliavo 12,000 mylių 
ir pasakė daug kalbų.

Stevensonas čia kalbėjo 
8,500 žmonėms, kurie mo
kėjo po 50 dolerių už pie
tus. Tai buvo fondo sukėli
mo pobūvis ir sukelta daug, 
bet beveik pusę demokratai 
išleido čia pat, užmokėdami 
$200,000 už laiką visuose 
televizijos ir radijo tinkluo
se.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris, sakė Stevensonas, pra
rado savo partijos vadovy
bę, nors jos pilnai niekad 
ir neturėjo. Jis vadovybę 
prarado, sakė Stevensonas, 
dalinai savo noru, nes jis į 
mėgsta atsikratyti darbo, 
dalinai dėl to, kad Nixonas 
ir kiti mėgsta suimti galią 
i savo rankas. Vienaip ar 
kitaip, Nixonas ir jo klika 
dabar valdo Republikonų 
partiją.

Stevensonas kalbėjo su 
pasitikėjimu, kad demokra
tai laimės rinkimus. Jis sa
kė, kad Maine rinkimų re
zultatai tam duoda vilties. 
Stevensono kalba buvo sti
pri, atmetusi “moderacijos” 
būdą. Jis ypatingai be ce
remonijų kritikavo Eisen- 
howerį. Jis sakė, kad visi 
amerikiečiai užjaučia pre-

Lenkai nenori tarptautinio 
spektaklio Poznanės byloje

Varšuva. — Lenkijos val
džios aukšti pareigūnai da
vė suprasti, kad tik tie už
sienio laikraštininkai,. ku
rie dabar randasi Lenkijo
je, galės stebėti Poznanės 
bylos sprendimą. Lenkijoje 
randasi gerokas skaičius 
užsienio korespondentų ir 
jų užtenka, mano lenkai. 
Jeigu dabar pradėtų važi
nėti visokie nauji kores
pondentai, sako lenkai, jų 
privažiuotų šimtai ir šim
tai, nes Vakarai tuomi no
rėtų pabrėžti Poznanės by
los svarbą. Iš bylos būtų 
padarytas tikras spektak
lis, o to Lenkijos valdžia 
nenori.

Lenkijos valdžia taipgi 
nenori visokių oficialių už
sienio stebėtojų komisijų. 
Ne todėl, kad tos komisi
jos kaip nors kenktų, bet 
todėl, kad jos yra kaip ir 
maišymasis į vid u j i n i u s 
Lenkijos reikalus.

Vienas aukštas lenkų par
eigūnas sakė:

“Ar Amerikos valdžia 
sutiktų, kad visokios stebė
tojų komisijos iš užsienioio 
specialiai sugužėtų iš Len

zidentui jo nesveikatoje, 
apgailestauja sąlygas, ku
rios privedė prie to, kad 
mes turime “dalino laiko 
prezidentą,” bet jie taipgi 
žino, kad ta padėtis kenks
minga ir reikia pakaitų.

Darbo unijų 
kovos lauke
Sheboygan, Wis. — Wis- 

consino AFL nutarė ragin
ti visus boikotuoti KohJo
rio kompanijos gaminius. 
Kohlerio darbininkai veda 
ilgą ir sunkų streiką.

Youngstown, Ohio.—3,000 
General Fireproofing kom
panijoj darbininkų laimėjo 
29 centų valandai algos pa
kėlimą tuoj po to, kai iš
ėjo streikam Tai buvo pir
mas streikas toje kompani
joje 53 metų bėgyje.

New Yorkas. — Pirma- 
dienį Belmont Plaza vieš
butyje atsidaro nepriklau
somos elektros reikmenų 
darbininkų (UE) unijos su
važiavimas. Daugelis tos 
unijos skyrių paskutiniu 
laiku prisidėjo prie AFL- 
CIO elektros arba anto- 
darbininkų unijų.

Alžyras. — Alžyro nacio
nalistai atsikreipė į gyven
tojus, ragindami juos boi
kotuoti visas f r a n c ū z ų 
tvarkomas mokyklas. Na
cionalistai sako, kad jau 
laikas steigti tautines mo
kyklas, kur dėstomoji kal
ba būtų arabų, o ne fran
co zų.

Naujas skilimas Poujade 
fašistiniame judėjime

Paryžius. — Poujade pro
fašistinėje partijoje vysto
si naujas skilimas. Kelio
lika Poujade judėjimo de
putatų paprašė parlamento 
sekretoriato, kad jų algos 
būtų duodamos jiems tie
sioginiai, o ne pa r t i j a i. 
Poujadistai yra įvedę to
kią tvarką: visų deputatų 
algos suplaukia į partijos 
iždą ir jų algos, mažesnės, 
išmokamos partijos.

o
Deli. — Indijos valdžia 

sako, kad dar vis nenusi- 
staty ta, kuomet Nehru 
vyks Amerikon. Eisenho- 
weris kvietė Nehru apsi
lankyti, kada jam bus pa
togu tai daryti. Bet Nehru 
dar nenusprendė, kuomet 
jis norėtų tą kelionę pada
ryti.

kijos, Čekoslovakijos, TSRS 
ir kitų šalių, kad stebėti, 
sakysime, bylų po Smitho 
aktu? Ar Amerikos val
džia duotų vizas tokių ko
misijų nariams?”

M.h) Tse-fungas, Kinijos komunistų va
dovas, kuris taipgi yra valstybes galva. 
Suvažiavime taipgi dalyvauja premjeras 
čou En-lajus, karinių jėgų vadas ču 
Ten ir kiti.

Pekinas. — čia šiandien, 
šeštadienį, atsidarė Kinijos 
Komunistų partijos suva
žiavimas. Tai pirmas pil
nas partijos suvažiavimas 
liaudies valdžiai jau įsitvir
tinus visoje šalyje. Pasku
tinis suvažiavimas įvyko 
1945-ais metais, kuomet 
liaudiečiai valdė kai kurias 
provincijas šiaurinėje kraš
to dalyje ir jų centras dar 
radosi Jenane, o čianginin-

Kv, generalinis prokuroras 
palaiko rasistines gaujas

Clay, KyJ — Tuo tarpu, 
kai vietinė mokykla priėmė 
du negrus vaikučius, tuo 
tarpu, kai n a c i o n a 1 i n ė s 
gvardijos kariai apsaugoja 
tuos vaikus, kad rasistų 
gaujos jų neužgautų, gene
ralinis prokuroras J. M. 
Fergusonas atsistojo rasis
tų pusėje: jis staiga pa
skelbė, kad mokykla nepri
valo priimti tų dviejų ne
grų vaikų, kad mokykla ga
li, jeigu nori, juos pašalinti.

Francūzai lures ’►auti vizas, kad 
jvažiiiot Marokam jie protestuos

Marokas. — Nors Maro
ke dar randasi 100,000 fran
cūzų kariu ir kraštas toli 
dar neturi pilnos nepri
klausomybės, valdžia pada
lė dar vieną žingsni, kuris 
pabrėžia,, kad prie tos ne
priklausomybės vis labiau 
artinasi. Kelios dienos at
gal marokiečiai deportavo 
Francūzijon apie 50 labiau
siai užsispyrusių francūzų 
kolonialistų, kurie vedėkir- 
šinimo ir diversijos veiklą 
prieš Maroką. Dabar Ma
roko valdžia paskelbė, kad 
įvažiavimui į Maroką fran
cūzai turės gauti vizas.

Tas Francūzijoje iššaukė 
didelį pasipiktinimą. Nors 
francūzai pripažino Maro

kai dar laikėsi likusioje ša
lies dalyje.

S u va ž i a v i m e atstovauja
ma apie 7,000,000 partijos 
narių. Kinijos K. P. dabar 
yra didžiausia pasaulyje. 
Tarybų Sąjungos K. P. tu
ri apie 6 milijonus narių. 
Proporciniai Kinija tokiu 
būdu dar turi mažiau ko- 

o 

munistų negu TSRS, nes 
gyventojais ji beveik tris 
kartus didesnė.

, Rasistams tuo tarpu pasi
sekė palaikyti mokyklos boi
kotą. Pamokų Clay pradi
nėj mokykloje nėra, nes 
apart tų dviejų negrų vai
kučių, tik du balti vaikai 
atvyksta į pamokas. Mo
kykla paprastai turi apie 
250 mokinių. Tie keturi 
vaikai praleidžia laiką savo 
klasėse, mokytojai moky
tojų kambaryje, — ir taip 
praeina dienos.

ko nepriklausomybę,-jie iki 
šiol važinėjo į Maroką lais
vai, kaip į kokią koloniją, 
neatsiklausdami marokie
čių. Dabar, kuomet iš jų 
reikalaujama vizų, jie ren
gia protestus.

Nurodoma, kad francūzai 
bandys tą patvarkymą ap
eiti. Kadangi jie Maroke 
dar turi savo karinių jėgų 
(pagal sutartį su nauja 
Maroko valdžia), jie galės 
siųsti bet kokius civilinius 
pareigūnus ir agentus pri
jungę juos prie karinių jė
gų—uniformoje.

Gaukit Laisvei Skaitytoją 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Jau kreipsis i J. T.
Vakarai bent kiek
ataušo apie Suezą

Londonas. — Premjeras 
Edenas, kuris diena anks- 
čiau beveik spjaudė ugni
mi prieš Egiptą ir grasino 
karo jėga, tuo tarpu, kai 
toriai parlamente jam au
dringai plojo, ketvirtadieni

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Amanas. — Jordano ra
dijas sako, kad izraeliečiai 
pravedė didžiausią iš visų 
karinį žygį prieš juos: apie 
tūkstantis izraeliečiu kariu € V
įsiveržė į Jordano pietinę 
sritį, nukovė 21 ir sužeidė 
daug daugiau. Iš kitų šal
tinių tuojau apie tą nebu
vo pranešta.

Paryžius. — Nota, kuria 
premjeras Mollet gavo nuo 
Bulganmo, draugišku, bet 
rimtu tonu pataria fran- 
cūzams susilaikyti nuo ka
rinių žingsnių prieš Egip
tą. Panašią notą Bulga
ninas pasiuntė ir Edenui.

Londonas.— Buvęs prem
jeras Attlee sako, kad 
Edenas turėtų pasitraukti, 
nes jis neišmintingai įvėlė 
Britaniją į ginčą prieš 
Egiptą, kuris gali vesti prie 
karo. Visa darbiečių frak
cija balsavo nepasitikėjimą 
Edenui.

Washingtonas. — Tarybi
nis ambasadorius Zarubi
nas įteikė Dullesui laišką, 
kurį Bulganinas atsiuntė 
Eisenhoweriui. Tas laiškas 
yra atsakymas į laišką, ku
ri Eisenhoweris rašė Bul- 
ganinui liepos ketvirtą.

Vaikutis buvo auginamas 
kaip laukinis vištidėje

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Policija atidengė, kad vie
na našlė augino savo sep- 
tynerių metų berniuką kaip 
laukinį. Jis buvo laikomas 
visą laiką vištidėje, mais
tas/ jam buvo numetamas 
ten pat, jo plaukai ir na
gai niekad nebuvo kirpti ir 
t. t. Jis nemoka kalbėti 
kaip žmogus, nors daro 
garsus panašiai kaip vištos. 
Jis net įpratęs tupėti pana
šiai kaip višta.

Našlė turi ir dvi dukteris, 
vyresnes už berniuką. Jos 
gyvena kartu su motina na
mie ir, kaip matyti,'pritarė 
tokiam berniuko traktavi
mui. Dėl kokiu sumetimu 
motina ir seserys buvo taip 
nusistačiusios prieš berniu
ką, nežinia.

Našlė dabar suimta, vai
kas randasi po daktarų glo
ba.

St. Louis. — AFL-CIO 
elektros reikmenų darbi
ninkų unija, 1UE, skelbia, 
kad ji per dvejus metus ga
vo 29,000 naujų narių. Ji 
dabar turi 410,000 narių. 

jau buvo žymiai ramesnis. 
Prie jo nuraminimo, sako
ma, vyriausiai p r i s i d ė j o 
gan aiški darbiečių opozi
cija. Darbiečiai ir jų va
das Gaitskell davė supras
ti, kad jie jokiu būdu, ne
pritars karo žingsniams 
prieš Egiptą.

Ketvirtadieni Edenas jau 
sakė, kad bus . kreiptasi į 
Jungtines Tautas. Jis dar 
kalbėjo apie tą “Naudotojų 
sąjungą” ir net sakė, kad 
“kraštutiniame atasitikime 
ir jėga būtų naudota,” bet 
iš visko jau buvo aišku, kad 
jis padarė žingsnį atgal. 
Parlamentas taip ir supra
to jo žodžius: šiuo kartu 
jam plojo darbiečiai, geriau 
pasakius, plojo savo laimė
jimui, o toriai sėdėjo pa
niurę.

Dulleso pareiškimas
Washingtone sekretorius 

John Foster Dulles spaudos 
konferencijoje pareiškė, 
kad Amerikos laivai nenau
dotų jėgos, “neprasišaudy- 
tų” pro Suezą, jeigu egip
tiečiai sulaikytų laivus, ku
rie plaukia be dabartinės 
kanalo administracijos lei
dimo. Laivai verčiau plauk
tų aplink visą Afriką, sakė 
jis.

Bet Dulles pabrėžė, kad 
Amerika neatsisako tos 
“naudotojų sąjungos” min
ties. Amerika, sako jis, prie 
tos sąjungos prisideda. Jis 
ragino Egiptą tą sąjungą 
pripažinti. Jo aiškinimas 
buvo, kad naudotojų sąjun
ga siekia vien užtikrinti, 
kad kanalas bus atdaras ir 
veiks gerai po to, kai pa
sitrauks dauguma dabarti
nių pilotų-n'avigatorių. Bet 
Edenas aiškiai sakė, kad 
tos sąjungos tikslas yra 
perimti kanalą.

Egipto nuomonė yra, kad 
tos sąjungos planai yra 
nuoga agresija prieš jo ne
priklausomybę.

Pilotai pasitraukia
Penktadienį francūzai, 

britai ir dalis kitų europie
čių pilotų pradėjo palikti 
savo postus Sueze ir vykti 
namo. Juos prie to ragino 
francūzų ir britu valdžios. 
Patys egiptiečiai turi apie 
40 savų pilotų. Jie taipgi 
jau yra pasamdę kiek vo
kiečių, turkų ir taipgi, sa
koma, atvyksta tarybiniai 
pilotai. Prie Suezo opera- 
vimo pilotai, kurie praveda 
laivus per kanalą, turi būti 
ilgai patyrę.

Dabartinės kanalo admi
nistracijos galva pulkinjn- 
kas Mahmudas Junis pa
reiškė, kad Egiptas yra už
tikrinęs, jog kanalas bus 
operuojamas tvarkingai ir 
be pasitraukusių pilotų.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau ir tvanku
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LITERATURA-MENAS LMS News and Views * *
We know that you too, our , 

LMS friends and readers, 
stand with us in this worthy 
venture. The best way you 
can show us your support is 
by starting a campaign in 
your town for subscriptions 
and donations to the FRANK 
BALWOOD SONG BOOK. 
The pi ice of the book will be 
.$2.00, a very small price in

song book comp
piano accompan-

L.M.S. TO PUBLISH 
NEW SONG BOOK

Ten years; ago a shy young 
man stepped on the stage of 
the Lithuanian Auditorium in 
Chicago and quietly announc
ed that he would play his 
own composition, the “Lithu- 
a.nian Rhapsody No. 1”.

The audience settled down, 
and then listened spell-bound, 
as familiar melodies came 
forth, subtly arranged in a 
coinposition so masterfully 
played. They had never be
fore heard those old folk 
tunes so lovingly endowed

J. Šimkus

Iš susitikimu su I^iudu Gira
(Poeto mirties dešimtmečio’ proga)

ANUO METU gyvenę ir 
dirbę Kaune saudos darbą 

kits kito 
nepažinti, nors ne visuomet 
ir ne visų pažintys buvo 

nuoširdžios ir draugiškos. 
Pamenu, “Trečio fronto” 
leidimo metu mes, kai ku
rie jaunieji, pradedą rašy
tojai, neieškojome nei pa- 

-•■ąjungos (LSS) žinties, nei draugystės su 
Jis įvyko kaž jau tuomet žymiu Lietuvos 

poetu Liudu Gira. Man, 
pavyzdžiui, ilgai neišdilo 
ne tiek iš galvos, kiek iš 
širdies nepalankus L. Giros 
pasisakymas trečiafronti- 
ninkų adresu. Nesiginsiu, 
kad kai kada mėginau iš 
poeto piktai pasijuokti.

Bet gyvenime keičiasi ap
linkybės, sąlygos, keičiasi 
žmogus, keičiasi žmogaus 
pasaulėjauta ir pasaulėžiū
ra, pasibaigia vieni arba 
vienoki santykiai ir prasi
deda kiti ir kitokį. Glaude
sni kontaktai tarp žmonių 
padeda kits kitą geriau 
pažinti, o tai labai svarbu.

Pažintis tik iš toliau
Laikui bėgant man teko 

daug, be galo daug kartų 
matyti L. Girą: čia teatre, 
čia kokiame susirinkime. 
Bet tai buvo pažintis “per 
distanciją’, nes jokių bend
rų reikalų tada nepasitai-

and Brazil, per year $1.1.00 
and Brazil, 6 months $6.50 
countries, per year $15.00

Foreign countries, 6 months $8.00 j Žmonės negalėjo
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APIE SOCIALDEMOKRATŲ

ŠIŲ METŲ RUGSĖJO mėn. pirmomis dienomis įvy
ko Amerikos lietuvių socialdemokratų 
suvažiavimas, is eilės, sakoma, 28-asis. 
kur Connecticut valstijos farmoje.

“Keleivis” rašo: “Jame dalyvavo gana gausus at
stovų būrys, nors ne visos tolimesnės kuopos savo at
stovus tegalėjo atsiųsti.”

Aišku, tai buvo mažas būrys, nes, jeigu ne visos 
kuopos savo atstovus prisiuntė, tai galime suprasti, kiek 
ten jų buvo; juk visas L^ 
ant rankų pirštų suskaitę

Suvažiavime d ai v v a v o

Amerikoje galima

— Tai, sakai, patiko? 
Saka patiko.. . — jis 
džiaugėsi kaip gerai nusi
teikęs vaikas. — Tamsta 
nebe pirmas tai sakai. O 
kiekvienas naujas teigia
mas atsiliepimas — labai 
džiugina.

Tada, kiek pamenu, jis 
papasakojo, kad už savo el
gesį jau buvęs įspėtas, jam 
pagrasinta atimti laikraš
čio subsidijas.

— Tik, tamsta, niekur 
apie tai nerašyk. Nereikia. 
Nuo to niekas nepagerės. 
Ne visiems tokie dalykai 
patinka, — sakė jis, — bet 
mes dirbsim ir toliau, žino-

vyriausieji socialdemokratu 
tūzai: P. Grigaitis, S. Kairys-Kaminskas, K. Bielinis, J. 
Stilsonas, J. Sonda, S. Michelsonas; buvo ten ir “garsu
sis” socialdemokratų šniukštinėtojas, dono;čikas.

St. Kairys-Kaminskas darė pranešimą apie bendrą 
tarptautinę padėtį ir apgailestavo, kad “Vakarai, steng
damiesi išlaikyti taiką, gali .daryti komunistams dides
niu nuolaidu.”

Atsiminkime, Kairys-Kaminskas ne perseniai atvi
rai sielojosi už tai, kad juo greičiau būtų pradėtas tre
čiasis pasaulinis karas. O dabar, štai, jam tenka nusi
vilti, nes gali būti ilgametė taika. (Tiesa, dabartinis 
“Vakarų” pasiryžimas imtis ginklo Suezo kanalo klau
simu, gali Kairi-Kaminską ir jo bičiulius “patiešyti..”)

Darydamas pranešimą spaudos klausimu, LSS organo 
“Keleivio” redaktorius J. Sonda- sakė, kad “Lietuvių 
spaudos oadėtis nėra lengva ir jos ateitis šiame kraš
te nėra šviesi. Dar sunkesnė yra socialistinės spaudos 
būklė, nes prieš ją organizuotai kovojama.”

Kas prieš ją kovoja? Veikiausiai klerikalai. Betgi 
su klerikalais socialdemokratai pučia vienon dūdon vi
sais svarbesniaisiais klausimais.

Dėl būsimųjų prezidentinių rinkimų kalbėjo S. Mi- 
•cholsonas ir P. Grigaitis. Kas tuo reikalu suvažiavime 
nutarta?

“Suvažiavimas nutarė neduoti nurodymų ar patari
mų savo nariams, už kuriuos kandidatus balsuoti ir pa
likti kiekvienam laisvai apsispręsti.”

Suvažiavimas išrinko ir naują vadovybę—centro ko
mitetą, kurin įėjo K. Balkus, K. Bielinis, S. Briedis, P. 
Grigaitis. K. Michelsonas, J. Pakalka, J. Petniūnas, J. 
Sonda ir J. Stilsonas.

Centro komitetas savo vadovu išrinko brooklvniški 
S. Briedį, o jo padėjėju—Kęstuti Michelsoną. Sekreto
rium išrinktas K. Balkus.

Kaip matome, Kęstutis Michelsonas aukštai pakilo!
Suvažiavimas nutarė, kad P. Grigaičio pozicija Am. 

Lietuvių Taryboje yra teisinga ir LSS “pasižada toliau 
Taryboje dalyvauti.”

Amerikos darbininkų judėjimo klausiniais, matyt; 
suvažiavimas pamiršo padiskusuoti, o gal Keleivio repor
teris pamiršo apie tai parašyti.

Viskas rodo, kad LSS stovi ten pat, kur ji stovėjo 
nuo 1919 metų—merdėjimo stadijoje.

Ir šit ateina 1937 metai. 
Visiškai netikėtai (bent 
man) pasirodo “Literatū
ros naujienų” numeris, 
skirtas Didžiojo Spalio su
kakčiai paminėti. . Tiesa, 
jau L, Giros pranešimas 
Valstybiniame teatre Puš
kino jubiliejaus proga ir 
“L. N.” ta proga išteistas 
numeris labai maloniai nu
stebino. Bet spalinis nume
ris tiesiog buvo netikėtas ir 
drąsus poeto žingsnis fa
šistinės diktatūros sąlygo
mis. Po vįso to — vięną 
kartą ir pagalvojau: gal 
užeiti į Rašytojų draugiją

DARGIS—SI A PREZIDENTAS
PO TO, KAI MIRĖ SLA prezidentas Kazys Kali

nauskas. cos organizacijos Pild. Taryba turėjo savo po
sėdi ir Kalinausko vieton išrinko Povilą Dargi.

Dargis yra socialistuojantis, todėl dabar SLA Pild. j užsirūkius,
Taryboje socialdemokratai turės tvirtesnes pozicijas.

NERAMUS SAVAITGALIS
par-

lamente ir tuo reikalu žadami veiksmai šį savaitgalį da
ro labai neramų.

Sukūrimas “tarptautinio susivienijimo” plukdymui 
laivų per Suezo kanalą, kaip dabar paniški, padarytas su 
Washingtono žinia. To “susivienijimo” įkūrimas reiškia

Francūzija pravedė Londono konferencijoje: kanalą turį 
kontroliuoti anglai ir francūzai, padedant amerikie
čiams. O jei Egiptas su tuo nesutinka, jei jis tam prie
šinsis, tai naudoti ginkluotąsias jogas, kad jos Egiptą 
paklupdytų ant kelių!

»* Vadinasi, einama prie karo su Egiptu—prie karo, 
kuris gali persimesti ir į kitas pasaulio dalis.

Mums rodosi, ši politika yra pavojinga, labai pa- 
’ vojinga. Mums rodosi, ji turėtų būti atmesta, ir tai gali 
padaryti mūsų valstybės departmentas.

Anglijos parlamente tuo reikalu pasidalinimas bu
vo labai aštrus. Darbieeiai prieš tokią Edeno politiką 
sukilo. Jų vadovas Gaitskell pasakė: Edeną žygis yra 
labai provokacinis žygis.

„Visa tai ir kelią, pasauly ję^nerąrnybę.

nors ir nieku nepasižymin
čio žmogaus, pasitenkini
mą. Kažkoks vidinis balsas 
tarsi sakė: anksčiau juo
keisi, pats nieko drąsaus 
nepadarei, o jis išdrįso, pa
darė. Eik, bent gerą žodį 
pasakyk, nors tu jam gal ir 
visiškai nieko nereiški.

Tuo metu Rašytojų drau
gija ture j o mažučiuką 
ka m bari ū kš t i “L i e t u vos ’ ’
viešbutyje, kur keliems 
žmonėms susirinkus, dargi 

, visai nelikdavo 
oro. Tai ir buvo visos rašy
tojų vadovybės buveinė.

Pirmas susitikimas
Kambarėlyje radau L. 

Girą — Rašytojų draugijos 
tuometinį pirmininką bei 
“L. N.” redaktorių ir dar 
kažką. Kadangi iki to meto 
mano pažintis su L. Gira 
b u v o “per distanciją”, 
draugijos nariu aš nebu
vau, — pasikalbėjimo pra-j 
džia nesimezgė. Mėginau ’ 
gauti iš poeto tarsi inter- ■ 
viu apie draugijos veiklą. 
Bet padaliniam žmogui iš 
kambariuko išėjus, aš tie-j 

li, ko atėjau ir , 
nuoširdų pasi-

Jis palydėjo mane net į 
Daukanto gatvę be palto ir 
kepurės, nors oras, kiek pa
menu, jau buvo šaltas.

Pagalvojau sau: šit tau 
ir nuomonė apie žmogų — 
vakar vienokia, šiandien 
kitokia. O, rodosi, nieko y- 
patingo neįvyko.

Pasimatymai
Kai karo metu priminiau 

poetui apie tą pirmąją 
draugišką pažintį, jis pakė
lė galvą į viršų, kažką pa
galvojo:

— Pamenu, pamenu. Aš 
tada išgyvenau labai savo- 
t i š kas dienas. Paprasti 
Kauno žmonės mane sveiki
no, siuntė laiškučius. Ir aš 
buvau labai laimingas, kad 
mano kuklus darbas susi- 
1 a u k ė teigiamo liaudies 
žmonių įvertinimo.

Ta proga jis prisiminė 
net kai kurias akimirkas 
iš žymiai ankstesnio meto. 
Kiek dabar pamenu, jis ta
da palietė net savo ankstes
nį nusistatymą dėl jaunųjų 
progresyviųjų r a š y to jų. 
Jam buvę pikta, kad tie ra
šytojai nereiškią jokios pa
garbos vyresniųjų rašytojų 
kartai. Bet jis pats, neju
čiom pasidavęs kai kuriai 
jaunųjų įtakai, ėmęs rašy
ti eilėraščius, kuriuose mė
ginęs paieškoti naujų vaiz
dų, išraiškos priemonių, 
naujos formos.

— Mane ypač stipriai su
krėtė S. Nėries pareiški
mas. Tai buvo - sprogstanti. 
medžiaga. Ji padarė įtakos 
ne tik man, bet ir n-e vie
nam mano amžiaus rašyto
jui Lietuvoje.

...Tai buvo, berods, 1938 
m. pabaiga. Tarybų Sąjun
gos atstovybėje buvo su
ruoštas priėmimas. Dauge
lio svečių tarpe buvo ir 
Liudas Gira. Prie besikal
bančių Petro Cvirkos ir Ba-

lio Sruogos priėjo L. Gira. 
P. Cvirka, kaip visada gy
vas ir judrus, staiga apka
bino L. Girą.

— Tai kaip laikosi šilko 
gijos? — paklausė jis. — 
Mūsų gyvenimo sąlygomis 
būtų daug būdingesnės li
ninės, net pakulų gijos.

P Cvirka turėjo galvoj L. 
Giros eilėraščių knygą “Šil
ko gijos”, kuriame kaip tik 
buvo išspausdinti kai kurte 
dekadentiniai, jo stiliui ne
būdingi, eilėraščiai.
Susikirtimas tarpe B. Sruo

gos ir J. Kardelio
Aukštas kai]) stulpas B. 

Sruoga nunėrė galvą, kaž
ko susimąstė, o paskui tuo 
pat linksmu P. Cvirkos sti
lium pridūrė:

— Kiek susivokiu, mūsų 
mielas dul-dūdelė persi- 
strajina... -

Bet L. Giros ši gana iro
niškai mesta pastaba visiš
kai neužgavo. Ji dargi pa
tiko jam. Iš viso įdomu pa
stebėti, kiek man teko įsiti
kinti, L. Gira buvo tokio 
būdo, kad labai mėgo kiek
vieną sąmojų, nors kartais 
ir gerokai pipiringą, nors 
ir savo adresu. Kritinės pa
stabos jo atžvilgiu nesukel
davo jam nemalonios reak
cijos. Jis tai]) pat mėginda
vo į sąmojų atsikirsti są
mojum ir gardžiai juokda
vosi, jeigu jam pavykdavo.

Užtai teikiamos pasta
bos, pagyrimas . jam darė 
didžiausią įspūdį. Jis 
džiaugdavosi kaip mažas 
vaikas kiekvienu teigiamu 
jo darbo įvertinimu. 
Tai man teko pastebėti la
bai daug kartų, ypač Tėvy
nės karo metu.

Aukščiau minėto pobūvio 
išvakarėse, pamenu, “Lie
tuvos aide” buvo išspaus
dintas L. Giros straipsnis.

nesusi valdė tų 
]) r i minda- 

apie velykinę.
rašyti, sakyk, 

rimtai paklausė

P. Cvirka 
nepastebėjęs, 
mas kažką

— O kur 
kur?' — 
Gira. — Pats manai, kad 
“Lietuvos žiniose” geriau? 
Tas pats velnias! Plunks
nos žmogus turi gi kur nors 
savo mintis pasakyki.

Berods tą patį vakarą, ta
me pat pobūvyje Balys 
Sruoga savo galinga kumš
timi stuktelėjo 
žinių” redaktorių 
pavadindamas jį 
skurliu. Kilo 
skandalas, kurį gana greit 
apramino pobūvio šeimi
ninkai, stengdamiesi su-

(Tąsa 3-Čiam pusl.^

“Lietuvos
Kardelį, 

ištysusiu 
nedidelis

a
lete with 
hnents.

išreiškiau
I tenkinimą, dėl “Literatūros 
| naujienų”

L. Gira
— jis pasidarė toks judrus 
ir meilus, tarėsi geriausias 

I jo draugas būčiau buvęs.

Spalio numerio, 
staiga pasikeitė

.-'■e ,..v*

LIUDAS GIKA

Who is this young man, 
they whispered amongst them- 
sehes? Why hadn’t we hear 
about him before?

Little did they know then 
that they were sitting in on 
an historical moment—-a day 
that was to change the life 
of a relatively unknown Pitts
burg piano player.

That
Festival
was indeed the 
a new
Balevicius .- Bal wood, 
came to

A group of our leading 
Lithuanian musicians. music 
teachers, and critics. from 
various parts of the country 
are serving as an Honorary 
Committee in getting the 
work started. Anyone of them 
in their respective commun-

tion and answer any question^ 
coming up on the subject.

subscription forms 
be in circulation, 
wait until someone 

vou. Be one of

in October of 1946 
beginning of 

career for pianist F. 
Frank-

New York ami 
here since, playing 

the piano at numerous Lithu
anian concerts, festivals, 
dances and gatherings of all 
kinds. And all the time he 
kept writting — new songs, 
special arrangements and ac
companiments. waltzes, over
tures, piano duets.

Frank has given his songs 
freely to the LMS and to 
whoever asked for them. Ma
ny, like, Banguokite Dainos, 
Sveika Saule, Ei, Upeli, Pum
purėlis, have ’been published 
by the LMS Center and wide
ly circulated, 
simply been

will soon 
!'ut don’t 
approaches j 
the first to send in your sub
scription to the LMS Office 
at 110-06 Atltntic Ave., Rich-

19, N.Y., and give us 
boost we need in 
do the job most

that first 
order to 
efficiently

Mild red. St ensle r.

Wethersfield, Conn.
Mirė jaunas teisėjas, 
lietuvių žentas

smūgio, 
miestelio 

William S. Gordon 
Jr., 44 metų. Smūgis ištiko 
atostogaujant Kanadoje, 
ten ir mirė. Laidoti išvež
tas Į savo gimtąjį New 
Yorką, kur gyveno ir yra 
palaidotas jo tėvas.

Liko liūdesyje žmona Lil- 
(Plačiai žinomų Hart-

staiga, mirė šio 
teisėjas

Others have 
mimeogra plied 
[strict for spe-

Summer 
sponsor-i
Among ,lian

cial use at the LMS 
Vacation School they 
ed in Mass. 19 17-51. 
these is the beautiful chorus forde ir apylinkėje Petro ir 
song Ant Kalno Pušaitės, Oi Onos Giraičių duktė), taip-
Neklausk!, Vasaroj and Lietu
vos Vaikai.
^any more art songs like 

Vasaroj, its companion piece 
Ruduo any! Ei Tu, Dominikai, 
are still only in hand-written 
form. One of Frank 
wood’s biggest efforts, 
music for the operettes 
drumsta Shirdis” is pii' 
owned.

We who have worked 
Frank, and have 
songs on almost 
ceivable program, 
his talents should be more I 
widely known. So. as the 
first step, on this his 10th 
anniversary here in New 
York, we are going to pub
lish the FRANK BALWOOD 
SONG BOOK.

We want to make th.is a 
realty fine printed book, one 
that will encompass 
of activity and music 
unde)1, at times, 
circumstances. The 
contain songs for 
songs for 
ing, 
voice songs, ranging irom the 
light popular to the drama
tic ail songs.

Naturally not all the songs 
jlhat Frank has written in 
į these 10 years will come into 
the book. That would be too 
big an undertaking lor now. 
Some day, perhaps. 1 his 
first book (and we sincerely 

i believe others will follow) 
į will concentrate mainly on 
the songs not published be
fore, plus some of the 
popular favorites.

Since we made the 
announcement that such > a 

| book is being pl aimed by th“ 
I LMS, many musicians, and 
“menininkai” and friends 
have voiced their interest and 
aproval. Knowing that it 

[ would take much funds — 
i more than is available at the 
j LMS Center right now—they 
j have vouched financial assist
ance. I jos kranto.

used 
every

with

con- 
that

writing 
very Irving 

book will 
everyone—

4-part chorus sing- 
-part songs and one-

more

gi sūneliai, William 
don Trečiasis, 16 
Thomas Gordon, 
Liūdi ir Giraičiai 
mylimo žento.

Plačiuose a prašym uose 
vietos spaudoje sužymėti 
jauno .teisėjo darbai rodo, 
kad jis buvo skaitomas au
toritetingu įstatymų žino
vu ir daug darbavosi įsta
tymus gerinti. Sakoma, kad 
teisėjo pareigas ėjo jaut
riai, atsižvelgdamas į ap
linkybes ir teisėtumą.

Gordonas yra buvęs De
mokratų partijai patarėju 
ir vedęs eilę jos bylų. Lai
ke gubernatoriaus' Bowles 
administracijos t a r navo 
valstijos sekretoriaus pava
duotoju ir vienu artimiau
sių gubernatoriui patartu 
jų. Su Bowles tebebuvęs ar
timuose santykiuose iki pat 
mirties.

Miestelio teisėju jis buvo 
ištarnavęs vieną terminą 
1949-1951 metais. Šia, ant- 
rają tarnybą, pradėjo eiti

m., n:
4 ni. 
netekę

tai, kad jis nepritarė poli
tiškai skyrimui teisėjų, 
nors pats buvo politinės 
partijos paskirtiniu.

Tarpe eilės kitų žymių 
tarnvbų, Gordonas penkeris 
metus advokatavo Naciona- 
lei darbo santykių tarybai, 
taipgi War Manpower ko
misijai. Karo metu ėjo Of
fice of Strategic Services 
pareigas. KoresP.

Hong Kongas, 
perdavė

K i up-' 
britams Hong • 

dviejų amerikiečių 
Tie lavonai buvolavonus.

rasti prie Kinijos kranto. 
Tai lavonai Amerikos orlai
vio įgulos narių. Orlaivis 
buvo pašautas netoli Kini-

j 2 pu«L*»Laisve (Liberty)-Seštad., Rugsėjo (Sep.) 15, 1956
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^SUKILĖLIAI
u.

Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

»

(Tąsa)
' Po trumpos tylos į priekį iš šono žen
gė Petras. Rankoje jis laikė ąžuolinį 
baslį, kurį buvo pasiėmęs paspirti var
tams, išvažiavus dėdei Steponui. Skrods
kis ir Jurkevičius įtariamai apžvelgė tą 
augalotą, stiprų berną. Jis buvo vien
plaukis. Nerūpestingai nuo kaktos nu
braukti tamsūs plaukai, įžūlios akys, 
kietai suspaustos lūpos ir kiek į priekį 
pasidavęs žandikaulis rodė berno jėgą 
ir atkaklumą. Jis atsistojo vienu šonu 
į Skrodskį, kitu į kaimiečius taip, kad 
galėjo matyti ir juos, ir ponus. Jis sto
vėjo plačiai išskėtęs kojas, tartum įau
gęs į žemę, abi dideles, gysluotas rankas 
padėjęs ant vėzdo.

jp Pasižiūrėjęs į valstiečius, kurių akys 
* dabar buvo susmigusios į jį, Petras 

kryptelėjo į poną ir prabilo, iš reto tar
damas žodžius:

—Vakar, pone, mes dėl to nėjome į 
darbą, kad dvi paskutines, savaitės die
nas niekad neidavome. Tas dienas mes 
dirbame savus laukus. O rytoj neisime 
dėl to, kad mus per toli varo ir vėl visą 
savaitę. Naktys dabar šaltos ir žolės 
maža. Kur mes dingtume su jaučiais 
be pašaro ir maisto?

—Pašaro ir maisto jūs galit pasiimti 
iš namų kiek tik norit! Ne mano rei
kalas jus šerti!—rėkė Skrodskis. — La
žo dienas aš padauginau dėl to, kad jūs 
kitų prievolių neatliekat. Prievaizdas ir 
vaitas tai žino.

* —Netiesa, pone,—priešinosi Petras.— 
<Mes atliekam viską, o jei ko dar neat-
likom, tai ir laikas dar nesukako. Al
ne teisybė, vyrai?—kreipėsi jis į kai
miečius.

—Taip!.. Teisybė!.. Tikra teisybė! 
—šaukė visi, padrąsinti Petro žodžių.

—Kas tu toks per vienas? — suriko
* Skrodskis, žengdamas žingsnį į Petrą.— 

Tu kurstai maištą prieš mane!
Bet Petras nenusigando.
—Aš esu Petras Balsys, pone. Aš 

maišto nekurstau. Mes tik teisybės no
rime.

Tas žodis TEISYBĖ labiausiai siutino 
poną Skrodskį.

w —A! Teisybės norit . Gerai!.. Aš
j^au prodysiu teisybę! šimtą!.. Ne, du 
simtus rykščių! Suimt!.. Surišt!

Bet nenusigando Petras nė dabar. 
Niekas čia jo nesuims ir nesuriš, 
įžūliai prieštaravo ponui ir toliau.

—Ne, pone. Daugiau jūs mūs 
plaksite. Ir ciesoriaus gromatoj

sutarties lakštai ir sudaryti valsčių teis
mai.

—Visas kaimas bus nubaustas!—sušu
ko jis, šmaukštelėjęs lazdele, tarsi pats 
jau plakdamas baudžiauninkus. — O tie, 
kurie čia esate, dvigubai!

Jis apžvelgė stovinčius prieš jį valstie
čius, paskui akis nukreipė į moterų bū
relį, susispietusi atokiau, prie gonkų. Ir 
staiga jo veidas pasikeitė. Vietoj pykčio 
atsirado susidomėjimas, smalsumas, ir 
akys sublizgo susižavėjimo ugnelėmis.

Pirmoje moterų eilėje stovėjo Kedu- 
lių Katrytė. Vienplaukė, mėlynakė, su 
geltonu kasų vainiku, nustebusi ir nusi
gandusi, rankomis prispaudusi prie krū
tinės. nusmukusios skarelės kampus, ji 
buvo nuostabiai graži ir patraukliai iš
siskirianti iš to viso senyvų moterų bū
rio.

Petras, pasekęs Skrodskio žvilgsniu, 
taip pat pamatė Katrytę ir viską supra
to. Jis ryžtingai žengė dvejetą žingsnių 
priekin, ir prieš pono akis vietoj žavin
go mergaitės paveikslo staiga atsirado 
pykčiu liepsnojantis berno veidas. Vie
ną akimirką atrodė, kad ponas smogs jį 
lazdele, nes ranka jau buvo bekylanti, 
ir burna iškrypo žiauriu įtūžimu.

Bet ir iš neklaužados akių ir iš visos 
jo povyzos tryško baisus pasiryžimas. 
Dešinė taip suspaudė vėzdą, kad net rau
menys virpėjo nuo sukauptos rankoje 
jėgos. Valandėlę du priešai stovėjo 
viens prieš, kitą: dvarininkas net pamė
lynavęs, iš pykčio drebančiu smakru, 
bernas išbalęs, savy susigūžęs, vienu 
baslio smūgiu sutriuškinti nekenčiamo 
pono makaulę.

Skrodskis neišlaikė. Pliaukštelėjo laz
dele per lakuotą savo bato aulą, apsi
suko ir, lydimas Jurkevičiaus, nužings
niavo į gatvę.

—Na, rapucha prakeiktas, tau šitas 
veltui nepraeis, — prakošė pro dantis, 
sėsdamas į karietą. Vežėjas paleido ark
lius, ir ponas Skrodskis, šunų puolamas, 
išdardėjo iš kaimo.

Kai Balsių kaimynai, išvykus ponams, 
atsipeikėjo ir ėmė skirstytis namo, Pe
tras pasivijo Kedulytę.

—Ar neišsigandai, Katryte, pono — 
klausė rūpestingai žvelgdamas į jos vei
dą.

—Ak, Petreli, kai pamačiau tuos bai
sius jo vyzdžius, įsmeigtus į mane, vos 
nenumiriau iš baimės.

—Blogai, Katryte. Ponui tu patikai. 
Dabar būk atsargi. Lenkis dvaro iš tolo. 
O jei šauks kokiam darbui, neiki. Žinai, 
kas ten laukia gražių mergaičių.

Katrytė užraudo ir rūsčiai suraukė 
antakius.

—Nesulaukimas! Aš jam akis iška
binčiau, snukį sudraskyčiau!

(Bus daugiau)

Tad

nebe- 
pasa- 

kyta, kad baudžiava .panaikinama am- 
M • •žinai.

Bet Jurkevičius jau buvo nuodugniai 
išaiškinęs Skrodskiui manifesto nuosta
tus, ir dvarininkas žinojo, kad jam pa
likta teisė prižiūrėti tvarkos dvare, teis
ti ir bausti valstiečius, kol bus pasirašyti

IŠ SUSITIKIMŲ SU 
LIUDU GIRA

A

i

(Tąsa nuo 2 pusi.)
į t a i kinti susiginčijusius. 
'Ginčo priežastis buvo kaž

kokia nevykusi recenzija 
“Lietuvos žiniose” B. Sruo- 

’gos dramaturgijos atžvil
giu.

— O kumščio argumen
tas, pasakysiu, man lie prie 
širdies, — pasakė L. Gira 
Baliui Sruogai, kai šis po 
ginčo aprimo ir kalbėjosi 
su Vincu Krėve.

— Ech, prieteliau, koks 
tas tavo kumštis, -t— atsakė 
Sruoga.^— Ne kumštis, o 

■. kumštelis. O, va, maniškis 
—* oho!

Paskiau jau visai rimtai 
B, Sruoga tarė:

— O ką padalysi, brolau, 
su tokiais medgalviais, 
kaip “Lietuvos žinių” re- 

< (faktorius. Smegenys jo at- 
trofuoti, minčių nebeprisi

leidžia. Tada reikia barš
kinti per makaulę.'

Audros išvakarės©
Europoje audringai vys

tėsi politiniai įvykiai. Vis LCBl politiniai jivjiYiai. r 10 , ... ------

auganti hitlerinės Vokieti- dar daugiau paprasti, jam

3 pu»L Laisvė (Liberty). Sėstad., Rugsėjo (Sen.) 15, 1956

didelį 
ir pažangia- 

inteligentijai. 
aišku, kad 
jefreitorius

jos ekspansija kėlė 
susirūpinimą 
jai Lietuvos 
Buvo visiškai 
į s i s iautėjęs
vieną gražią dieną gali per
bristi Nemuną ir atsidurti 
Lietuvoje. To pavojaus aki
vaizdoje, pamenu, žmonės 
skirstėsi j dvi stovyklas: j 
vakariečius ir rytiečius. 
Prie rytiečių priklausė 
įvairių pažiūrų, įvairios so
cialinės padėties žmonės, o 
vakariečiais buvo laikomi 
aiškūs fašizmo šalininkai. 
Bet jų buvo labai maža.

Tokioms nuotaikoms esant, 
iš Tarybų Sąjungos grį
žo Liudas Gira, daugiau 
kaip mėnesį viešėjęs tary
binių rašytojų tarpe, savo 
akimis matęs Maskvą, Ki
jevą, Jaltą ir eilę kitų vie
tovių, dalyvavęs Taraso 
Ševčenkos jubiliejaus minė
jime. Tai buvo didelė sen
sacija., L. Girai buvo sunku 
praeiti Laisvės alėja: jį 
kalbino inteligentai, bet 

pirtriųjų paspaudė man al
kūnę ir pasakė:' •

— Gerai, gerai. Šitokių 
vakarų reikia daugiau, ir 
ne tik Kaune, bet ir provin
cijos miesteliuose. Tegu 
žmonės sužino tikra teisy-

visai nepažįstami žmonės, 
darbininkai. Kartą Kon
rado kavinėje, į kurią L. 
Gira retai teužeidavo, pa
stebėjau jį apsuptą did
žiausio žmonių būrio, pasa
kojantį savų įspūdžius. Pa
žangūs studentai suorgani
zavo keletą L. Giros .įspūd
žių vakarų Universitete, 
kol, pagaliau, įsikišo sau
gumo policijos viršininkas 
Povilaitis ir uždraudė to
kius įspūdžių vakarus, daž
nai virstančius atvirų sim
patijų demonstravimu Ta
rybų Sąjungai. • ••

— įspėjo ir pagrasino 
man, — pasakė L. Gira per 
pokalbį su pažangiais rašy
tojais. — Bet nieko nebus, 
nieko nebus.
Visuomenės susidomėjimas

Visuomenė nepaprastai 
domėjosi Tarybų Sąjungos 
gyvenimu ir su dideliu ma
lonumu klausėsi kiekvienos 
pastabos tų žmonių, kurie 
savo akimis matė Tarybų 
Sąjungą. Pamenu, kai aš 
grįžau 1939 m. iš Maskvos 
po trumpos žurnalistinės sa
vo kelionės ir suruošiau įs
pūdžių vakarą Universite
to salėj e, —- uodas nosies 
nebūtų įkišęs. Po įspūdžių 
vakaro L. Gira vienas iš

Būdamas Rašytojų drau
gijos pirmininku L. Gira 
ne tik pritarė, bet ir pats 
organizavo rašytojų va
karus visuomenei, kai ku
riuose iš jų dalyvavo ir jis 
pats. Prisimena vienas toks 
vakaras Kaune, rodosi* 
“Miramaro” salėje. Vakare 

i dalyvavo pažangieji lietu- 
I vių ir žydų rašytojai, o va- 
: karan atėjusią visuomenę 
Į sudarė net keturių tautų 
— lietuvių, lenkų, žydų ir 
rusų — atstovai.

Kovoje su fašizmu
Vakaras prasidėjo L. Gi

ros kalba apie rašytojų pa
stangas kovoti su fašizmu, 
su šovinistinėmis nuotai
komis Lietuvoje ir kai ku
riom trumpom pastabom iš 
kelionės po Tarybų Sąjun
gą. Kad mintys, žodžiai ne
siskirtų nuo darbų, L. Gira 
savo kalbą pasakė net ketu
riom kalbom: lietuviškai, 
lenkiškai, žydiškai ir rusiš
kai. Visų pirma, didžiulę 
sensaciją sukėlė tai, kad 
poetas gerai mokėjo visas 
tas keturias kalbas (kalbė
jo ne iš rašto). Be to, vi
siems labai patiko kalbos 
mintys, šaukiančios visas 
Lietuvoje gyvenančias tau
tas savo tarpe taikiai sugy
venti ir visiems iš vieno 
kovoti prieš gresiantį hitle
rinio fašizmo pavojų, duoti 
a t o s mūgį “verslininkų” 
užmačioms, kurios dažnai 
sutapo su hitlerinio fašiz
mo skelbtomis rasizmo, at* 
siprašant, idėjomis.

Į vakaro pabaigą susida
rė tokia nuotaika, tarsi Lie
tuvoje dingo fašistinė san* 
tvarka ir jau atkurta demo
kratija. Bet to, žinoma, ne
buvo. Slaptoji policija uo
liai sekė vakaro eigą, ir ki
tą dieną L. Gira buvo 
griežtai įspėtas baigti šito
kius, kaip jam pasakė, “jo
in arkus”. Kitaip būsiančios 
padarytos labai griežtos iš
vados, nežiūrint jo, L. Gi
ros, autoriteto ir pagarbos 
jam.

Nežinau, ar tas įspėjimas 
rimtai paveikė, ar tai buvo 
tik taktika, — kurį laiką 
tokie vakarai nebuvo ruo
šiami, arba buvo ruošiami 
be L. Giros.

Poetas už naująjį 
gyvenimą

Fašistinės santvarkos 
žlugimas Lietuvoje visos 
mūsų liaudies buvo sutik
tas su milžinišku entuziaz
mu. Tos nepemirštamos 
dienos dar tebelaukia savo 
pavaizdavimo 1 literatūro
je. Tai buvo nepaprasto pa
vasario sriautas, su neat* 
laikoma jėga ir per trum
piausią laiką nuplovęs fa
šistinės despotijos ailtsėd^L 
Tomis dienomis visos pa
žangiosios krašto jėgos tar- 
si meste buvo išmestos į 
priekį — jas pakėlė tas 
naujo gyvenimo sriautas. 
Svarbiausia buvo — veikti. 
To primygtinai reikalavo 
liaudies masės.

Man, kaip tuo metu dir
busiam dienraštinėje spau
doje, labai norėjosi “sugau
ti įvykius” ir vaizdingai 
juos pateikti visuomenei. 
Brangi buvo kiekviena 
nauja mintis* pasakyta mū
sų rašytojo* įžymesnio inte
ligento ir paprasto darbi* 
ninko. Ieškodamas paramos 
draugų tarpe, kreipiaūsi į 
mūsų rašytojus, prašyda
mas jų pasisakymų, kūry

bos gabalėlių, kurie; atspin
dėtų naujo gyvenimo prad
žią.

Šiame reikale nepapras
tai daug padėjo P. Cvirka, 
kuris ne tik pats rašė, bet 
ir padėjo kitus rašytojus 
telkti, Kreipiausi ir į L. Gi
rą. Pamenu, jis keletą kar
tų užbėgo (tiesiog užbėgo!) 
į redakciją, paliko savo 
sunkiai įskaitomus lape
lius, pamosavo rankomis, 
pastraksejo ir vėl išbėgo. 
Nors ir su kitais draugais 
buvo sunkoka tada ramiau 
pasikalbėti, bet ypač buvo 
sunku tai padaryti su L. 
Gira. Jis buvo pats judėji
mas, pati veikla, nors, tie
są pasakius, negalėčiau da
bar pasakyti, ką konkrečiai 
jis tada veikė.

Visu širdies karščiu
Nuo 1937 m. mačiau L. 

Girą nuolat sukantį iš senO 
į naują kelią, kupiną tikėji
mo geresniais laikais. Bet 
dabar jo būde vis dėlto įvy
ko staigus kokybinis pasi
keitimas. Jis buvo drąsus 
ir nepaprastai energingas 
(nuostabiai energingas!), 
mitinguose tiesus ir aštrus 
prieš buvusią antiliaudinę 
santvarką ir kupinas švie
sių nuotaikų dėl ateities?

Gal būt, toks L. Giros to 
meto laikymasis kai kam 
sukėlė ir ironiją, net nepa
sitikėjimą. Bet tolimesnis 
jo gyvenimas ryškiai įrodė, 
kad buvo neteisūs tie, kurie 
skeptiškai sutiko mūsų po
eto veiklą tarybinio gyveni
mo pradžioje.

Man atrodo, kad į jo są
monę lašas po lašo krito 
naujų minčių, naujų nuo
taikų nuotrupos. Jos keitė 
jo pažiūras, net būdą. Ir 
kai susidarė palankios są
lygos, kai sugriuvo buržu
azinė santvarka, poetas iš
sitiesė visu ūgiu, atiduoda
mas visą širdies karštį 
naujam gyvenimui. 

WORCESTER, MASS,
Pavyko geriau negu praeityje

Rugsėjo 9 d., rūpesniu LLD 
11 kuopos, rudeninis piknikas 
puikiai pavyko, geriau negu 
praeityje rengti piknikai tuo 
laiku. Daug iš visos plačios^ 
apylinkės privažiavo Laisvės 
spaudos patrijotų į gražulį 
Olympia parką. Oras tikrai 
buvo ideališkas, nei šilta, nei 
šalta, saulutė skaisčiais savo 
spinduliais viliojo kiekvieną į 
pikniką ir čia gėrėtis parko 
patogumais, šildytis malonio
je atmosferoje, susitinkant su 
draugais ir pažįstamais.

Pikniko programa buvo di
desnė negu garsinta; monte- 
i iečių trijo — Rožė Stripinis, 
W. Juodeikis ir Al. Potsius— 
atidarė programą, pirminin
kaujant J. Skliutui. Jie gra
žiai padainavo net keturias 
daineles. , ' '

Antras punktas buvo negar
sintas, tai So. Bostono vyrų 
■grupė, vadovybėje St. Pau- 
ros, tris dainas sudainavo ga
na skambiai, harmoningai.
1 Toliau lakštutė Aldona Wal
len-Downing, monteliete so
prano, akompanuojant pianu 
H. Smith, sudainavo tris dai
nas (vieną angliškai); ji dai
nuoja kaip aukštai išsilavinu
si dainininkė. Na, o paskuti
niuoju punktu buvo vietinis 
duetas — Ona Dirvelienė ir 
Joiiks Sabaliauskas. Jiems 
akompanavo taipgi Smith ir 
Aido Choro mokytojas Jonas
Dirvelis su smuiku; tris dai
nas sudainavus negana buvo 
sustoti, aplodisttieiitai priver
tė dar vieną padainuoti. Jie j 
tikrai skambiai, gražiai dai
nuoja.

Publikos prigužėjo pilnutė
lė svetainė stačių ir visi ati-! 
džiai klausėsi programos ir * 
gausių aplodismentų teikė pil
dyto j Artis. |

šį sykį piknikui dovanų irgi ,

gausiai buvo suteikta: B. Ja
kaičiai, ūkininkai, aukojo 15 
tuzinų kiaušinių, Sūrį ir daug 
daržovių; P. ir D. Jėlskiai, 
taipgi ūkininkai, —dvi keptas 
vištas, sūrį ir daržovių; M. šu- 
pienė keiką, A. Skrolskienė 
babką, IT. Smith keiką, M. 
Žukienė ir Deksniai keletą 
kvortų grybų. Monteliečiai 
atvežė sudėtinę dovaną—Kal- 
velienė su Stigiene pasidarba
vo tuo, kam teks ta dovana, ir 
padarė $12.50. South bostonie
čiai Paurai •— gražią pintinę 
su trim gardumynais, Paurie- 
nė pasilarbavo ir padarė $25. 
Jeskevičienė su Kanapkiene 
pasidarbavo per du atvejus ir
gi skanumynais, — pa
darė $23, J. ir M. Petkūnai 
pasidarbavo, kam teks Jels- 
kių višta ir sūris, — padarė 
$12.50. Kitos viršminėtos do
vanos sunaudotos virtuvėje ir 
valgykloje. Rengėjai didžiai 
dėkoja visiems aukų teikė
jams. Jei kurio vardas liko 
nepaminėtas, atleiskite, vis- 
vien naudingam tikslui teko.

Gaspadinės gana sunkiai 
turėjo padirbėti, kad aprūpi
nus piknikierius maistu ir ap
tarnauti gėrimais. Jos buvo: 
Žilinskienė, . Kalakauskienė, 
Šupėąienė, Stankienė, Vosilie- 
ne, Pilkauskienė, Mrs. Green, 
Lukienė, Žitkus, Senkus, ir 
Lukas. Jeskevičius, Sadaus
kas ir Deksnys, automobilių 
tvarkytojai. Kp. sekr.—užra
šinėtojas viso biznio. Galima 
paminėti, kad bufete sukaitu
siai darbavosi Dupša, Bakšys, 
Baguckas ir Naruševičius Jr.

D. J.

Mokslas ir gydymas 
Tarybų Lietuvoje
Fairlawnietis Motiejus 

Klimas gavo iš Lietuvos 
laišką nuo savo švogerio. 
Laiškas beveik ištisai susi
deda iš asmeniškų reikalų. 
Bet viena vieta turi visuo
meninės svarbos, todėl ją 
pakartojame.

Laiško autorius rašo:
“Kaip klausiate apie dak

tarus* tai tokius, kaip aš, 
gydo dovanai. Operacijos, 
ligoninė ir vaistai pakol gu
li ligoninėje, dykai, ir šiaip 
daktarai gydo dykai. Jei
gu pas daktarą eini priva- 
tiškai, tai tuomet ima gydy
tojas už apžiūrėjimą. Mat, 
aš niekur nedirbu ir skai- 
tausi nedarbingu. O kurie 
skaitosi darbingi ir dirba, 
tai tiems išskaito iš uždar
bio kiek tai, bet nedaug. 
Pas mus ir mokslas nemo
kamai, ir dar gauna stipen
dijas. žemės ūkio akade
mijoje ir Veterinarijos aka
demijoje studentai (gauna 
po 366 rublių mėnesiui sti
pendijos ...”

Nauji drabužių modeliai I

Jaunimo sode prieš kelias 
dienas organizuota naujų 
drabužių modelių peržiūra. 
Buvo demonstruojami vaikiš
kų, moteriškų ir vyriškų dra
bužių fasonai, kuriuos 1956- 
1957 metų sezonui suprojek
tavo Vilniaus Modelių namų 
menininkai - ittodelinjnkai.

žiūrovai teigiamai įvertino 
modeliiiinkų Raduto, Epštei- 
nienės, Grubos ir kitų pavyz
džius. |

Daugelis iš peržiūrėtų mo
delių bus įtraukti į masinio 
siuvimo drabužių asortimentą.

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
alau jų skaitytojų.
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PTrČELS TO RUSSIA, Inc- 1 
k Licensed by U. S. S. R.

Su džiaugsmu praneša visiems, kad Jie dabar persikėlė j didesnę 
vietą (už kampo n'uo buvusios vietos). Naujas adresas yra:

♦ 1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
. Telefonai tie patys:

INGERSOL 7-6465 ir 7272.
Mes dabar randainės ant pirmutinių grindų, nereikia trepais lipti. 
Yra vieta automobiliams pasistatyti. Mes atdari kasdien, {skaitant 
sekmadienius, nuo 9 v. ryto iki 6 v. v. šeštadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 4 v. dieną. Klauskite apie mūsų naują Ekspreso sistemą.
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Baltimore, Md.
MIESTO MAJORAS 
GAVO PER NOSĮ

Baltimores miesto majoras 
ir jo visa administracija pra
džioje šitų metų pasikėlė sau 
algas. Majoras pasikėlė sau 
$6,321, City Comptroller $4,- 
540, President of the City 
Council $3,477, ir taip visa 
eile iki Sherifo. Bet neilgai 
džiaugėsi aukštomis algomis. 
Atsirado žmogus, tai yra, Hy
man A. Pressman (advoka
tas), kuris patraukė miesto 
vyriausybę į teismą už sauva
liavimą.

Appeal Court atranda, kad 
pasikėlimas miesto valdybai 
algų “unconstitutional”. Tai 
dabar IL A. Pressman parei
kalavo, kad “City Pay Roll 
Bureau” nemokėtų algų tol, 
kol nebus sugrąžinta “restitu
tion”, neteisėta alga. Bus po
neliams nesmagu sugrąžinti 
pinigus ar algų negaut pakol 
nebus viskas išlyginta.

Matot, kaip su ponais yra. 
Jiems pasikelti algas buvo la
bai lengva, nei streiko, nei pi- 
kieto, nei spaudoj riksmo. Bet 
kada reikėjo miesto darbinin
kams pakelti 7^ centus, tai 
buvo sukelta baisiausias liar- 
mas.

Mokyklos jau atsidarė. 
154,300 mokinių grįžta į kla- 

jses. Tik visa bėda, kad ne 
visi studentai bus patenkinti. 
Vietinė spauda praneša: “A 
total of 7,580 on half time 
and in rented quarters ... on 
half day status... in rented 
church quarters ...”

Mūsų miesto ponams pinigų 
užtenka ant visokių sportų, 
bet mokykloms pinigų trūks
ta. Mokytojų trūksta; kai 
reikia pakelt mokytojams al
gas, miestas rėkia: “iš kur 
pinigų gausim”.. . Taksai Bal- 
timorėje dideli. Praeitais me
tais $3 ir 3 centai už $100, 
šiemet jau $3 ir 13 cetų, o 
jau kitiems metams rengiasi 
pakelti net $3, ir 57 centus už 
$100. Ar nebus taip, kad, 
namų savininkai turės apleis
ti savo nuosavybę dėl aukštų 
taksų.

Mūsų miestas gal pralenkia 
kitus miestus su kriminalizmu. 
Vietinė spauda pilna visokių 
aprašymų apie niekšybes, va
gystes, prievartavimus ir 
taip toliau. Baltimores “Sun” 
rašo, kad viena moteriškė nu
ėjo į banką ir išsiėmė $400. 
Važiuodama namo, užėjo į 
saliū'ną išsigerti. Na, ir, ži
noma, paduoda bartenderiui, 
100 dolerių už drinksą. Ten 
prie baro buvo du vyrai, jie 
pamatę pas moteriškę nema
žai pinigų, prisiartino prie jos 
ir pradėjo gražiai šnekučiuo
tis. Toliau vienas vyras jai 
pasiūlė važiuoti papietaut, ji 
sutiko, net padavė savo maši
ną jam vairuot. Bet nepažįs
tamas vjTas nevažiavo į res- 
tauraną, o pasuko į tamsią 
vietą, kur ją apdaužė ir pini
gus atėmė.

Well, moteris turėjo geriau 
žinoti, kad su nepažįstamais 
vyrais neverta susigiminiuoti. 
Tai turėtų būt kitoms pavyz
dys.

Kitas atsitikimas: “Sun” 
rašo, kad pusamžius vyras 
pasivogė mašiną, nusipirko 
pantę degtinės, nusipirko ga
lioną gazolino, apipylė visą 
mašinos vidų, išgėrė visą pan
te snapso ir uždegė mašinos 
vidų. Kada gazolinas eksplo- 
davo, tai vyrą eksplozija iš
metė su mažai apdegusia ran
ka ir veidu.

Matomai žmogus norėjo ant 
šio svieto pereiti per čyščių. 
Ar nebūtų geriau, kad būtų 
davęs kunigui kelius dolerius, 
tai jis'gal būtų gyvą pasiun
tęs į dangų. Vs
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Lietuvių Kultūros Centro 
vakarienė rugsėjo 22

šeštadienį, rugsėjo 22, Lie- ža—$2.00 asmeniui. Būtų ge- 
fvių Kultūrinio Centro rėmė-trai, kad visi įžangos bilietus 

iš anksto įsigytumėte. Galite 
klausti pas gaspadorių W. 
Brazauską, pas direktorius.

Kultūrinio Centro direkto
riai kviečia visus ir visas da
lyvauti. Užtikrina, kad visi 
vakariene pasitenkisite ir gal 
nuo jos dar kultūriniam dar
bui liks keletas dolerių.

Vakarienės pradžia 6:30 
vai. vakare. O jeigu kurie 
ir pasivėluotumėte, valgių >vis- 
tiek gausite. Bet geriausia 
visiems sykiu pradėti ir už
baigti vakarienę. Po vakarie
nės b**s laiko draugiškai pa
sikalbėti, gražiai laiką pra
leisti. 7

Tad prašome atsiminti rug
sėjo 22-os dienos vakarą ir 
dalyvauti vakarienėje.

, Kultūrietis

jai susirinks Į savo įstaigos Li
berty Auditorijos restauraną, 
kur bus paruošta skani vaka
rienė.

Atsimenate, gegužės mėne
sį turėjome tokią vakarienę. 
Tada ją suruošė Centro gas- 
pad orius Walter Brazauskas 
ir direktoriai. Tai buvo viena 
skaniausių ir sočiausių vaka
rienių. Visiems dalyviams ji 
patiko.

Dabar gaspadori**s ir direk
toriai pasiryžo dar įvairesnę 
vakarienę suruošti. Ir daug 
didesnę vietą tam 
Didįjį barą 
sutrumpino, 
ro daugiau 
svečiams,
vakarienėms.

įžanga vakarienei visai ma-

parūpino, 
restaurane žymiai 
tai dabar pasida- 
vietos, liuosiau 
tinkamesnė vieta

Motormanai pikietuoja 
miesto rotušę, kaltina 
majorą Wagneri

Subvių motormanai, 
priklauso prie mažos 
klausomos Motormen’s

kurie 
nepri-

N. Yorko CIO indorsavo 
Wagnerj, smerkė Javits 
kaip Nixono šalininką

New Yorko valstijos CIO 
savo konferencijoje Statler

Bene- viešbutyje, kurioje dalyvavo, 
volent Association unijos, da- 80 unijų veikėjų, indorsavo 
bar atsukę visą savo pasipikti- demokratinį kandidatą į sena- 
nimą prieš majorą Wagnerj. torius, miesto majorą Wagne- 
Jie priėję išvados, kad tai i’j. 
pats Wagneris taip atsako- 
mingas už Transporto Autori
teto kietą užsilaikymą prieš 
juos.

Motormanai savaitės pra
džioje pikietavo Manhattano 
centrą, kur Wagneris kalbė
jo Liberalų partijos suvažia
vime, dabar jie pastatė nuo
latinį 50 vyrų pikietą prie 
miesto rotušės — City Hali. 
Unijos prezidentas Theodore 
Loos sakė, kad tie pikietai 
seks Wagnerj, kur jis nebūtų 
per jo senatinę kampaniją. 
Kaip žinia, dauguma New 
Yorko unijų, įskaitant didžią 
transportų darbininkų organi
zaciją TWU, 
prie AFL-C1O, 
Wagnerj.

Loos taipgi
unija ragins transporto darbi
ninkus nebalsuoti už Wagne
rj, Jeigu jis nepakeis sa v (/nu
sistatymo.

kuri 
kaip

priklauso 
tik remia

sakė, kad jo

CIO valstijos prezidentas 
Hollanderis sakė, kad pasirin
kimą dabar nesunku padaryti. 
Jeigu anksčiau galima buvo 
sakyti, kad prieš Wagnerj' 
kandidatuojantis republikonas 
Javits irgi liberalas, dabar tas 
jau negalima. ' Javits, sakė 
Hollanderis, atvirai gyrė vice
prezidentą Nikoną kaip “di
dį republikoną” ir “Eisenho- 
werio ištikimą padėjėją”.

žmogus, kuris su tokiu pa
sigėrėjimu kalba apie ultra 
reakcinį Nixoną, sakė Hollan
deris, negali tikėtis unijų pa
ramos.

Hollanderis sakė, kad CIO 
tuojau pradės masinį vajų, 

į kad unijų nariai registruotųsi 
rinkimams. Taipgi, kiek tai 
leis iškaščiai, CIO ves kampa
niją per radiją, televiziją ir 
spaudą. Bus išsiuntinėta du 
milijonai atvirukų unijistams, 
raginant juos registruotis.

Hollanderis sako, kad jis 
gavo užtikrinimus iš delegatų 
iš mažesnių’ industrinių, mies-Užsakykite Laisvę savo 

giminėms į Lietuvą. Kaina telių už Didžiojo New Yor- 
$15.00 metams. ko, kad tenai sentimentas 

persveriamai už Wagnerį.

Brooklyn, N. Y.

PRISIMINIMAS

PETRAS VAZNYS
Mirė Rugsėjo-September 15, 1951

Mielai prisimenam mūsų brangaus tėvelio 
5-kerių metų mirties sukaktį. Ne tik mes, 
jo šeima, prisimenam, bet prisimeną ir dau

gelis jo artimų draugų ię pažįstamų.
< . I

Dukterys: (’ ■ •
Carolyn Baretėla 
Olga Margos * • ;
Anne Yakštis
Taipgi žentai ir anūkai-ės.

DAR VIENAS PLANAS 
JAUNIMO TAISYMUI

DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
se miestuose galima bus išrink
ti vieną kitą tikrai nuoširdų 
darbo žmonių draugą į Kon
gresą.

' New Yorko miesto majoras 
pasišovė tapti senatoriumi. Jį 
karštai remia visas organi
zuotas darbininkų judėjimas. 
Jis turi labai daug šansų rin
kimus laimėti.

Už dienos kitos bus pa
skelbti pilni Laisvės vasarinio 
vajaus rezultatai. Kaip ma
tysime, pilnutinai tikslo nepa
siekėme, bet laimėjome gana 
gerai. Tuo reikia pasidžiaug
ti.

Administracija jau tvarko 
medžiagą dėl būsimo rudeni
nio vajaus. Tai bus pirmoje 
vietoje vajus gauti naujų skai
tytojų ir atnaujinti išsibaigu
sias prenumeratas.

, Pasistanavikime", kad šis 
rudeninis vajus būtų; dar ge
resnis už pernykštį rudeninį 
vajų, kuris buVo labai geras.

Per devynerius metus 
praktikavo, bet neturi 
gydytojo išsilavinimo

Per kokius devynerius me
tus apie tūkstantis pacientų 
savo gydytoju turėjo S. Wech- 
slerį, kuris kabinetą turėjo 
201 W. 54 th St. Dar tūkstan
čiai ir tūkstančiai vienkartinių 
pacientų lankėsi pas jį.

Aną dieną du detektyvai 
įėjo į Wechslerio kabinetą ’ir 
persistatė. Jis bemątant apal
po. Wec.hsleris puikiai žino
jo vizito priežastį — jis žino
jo, kad praktikuoja be gydy
tojo diplomos, be tikro išsila
vinimo. Visas jo mediciniškas 
žinojimas pareina iš buvimo 
armijoje mediku-sanitaru ...

iPrisipažino pavogus vaiką

Slaugė Miss Farrell, 20 me
tų, prisipažino pavogusi dvie
jų metų vaiką su tikslu jį 
“užauginti normališkai”. Pa
leista po $10,000 kaucijos.

šiandien, šeštadienį, “New 
Cameo” teatras pradeda ro
dyti tarybinį filmą “The Gad
fly” (“Gylys”). Iki šiol tas 
teatras su nemenku pasiseki
mu rodė TSRS Bulgarijos fil
mą “Didvyriai iš šipkos”.

♦ * * x
Guild 50th teatras Manhat- 

tane rodo jumoristinį britų fil- 
apie 
nuo-

Devyniolikos metų gražuolė 
Giųsseppe, brooklynietė, pa
simirė nuo žaizdų. Ją sužeidė 
supykęs josios sužadėtinis, 
Andrew Polo, irgi 19 metų. 
Ją jis pašovė išsivežęs į New 
Jersey.

HELP WANTED FEMALE
■------------------------------------------>

Cleaning Women. To work 6 P. 
M.—12 P. M. Cleaning offices in 
large bldgs. Up to age 45. Apply 9 
A. M. all wk. Please do not tele
phone. NATIONAL CLEANING 
CONTRACTORS, 9 W. 2pth St., N. 
Y. C.

ma “Private Progress”, 
kurį kritikai yra aukštos 
monės.

* * #
' Capitol teatras 
“Karas 
Criteria

rododar
ir Taika”, Sutton ir 
teatrai “Moby Diek”.

* * *
State teatras pradėjoJ' Loew

rodyti filmą “Beyond a Rea
sonable Doubt”, kuriame va-

atakavo jj 
(“kiaušingal- 

jis sakė, gali- 
nesutikti. Jie

(175-181)

Housekeeper. (25-35) Sleep in; 
įlVz yr. daughter; cook 3 suppers 
per wk. Business couple. Sun. and 
alternate Saturdays. Own rm., bath 
& TV. Call eve. & weekends. 
9-2183. Weekdays WH. 4-0950.

(180-183)

MA.

HELP WANTED-MALE

kas

Policijos komisijonierius 
Kennedy paskelbė raportą 
apie kriminalizmo išsiplėtoji- 
mą mūsų jaunime. Jis sako, 
kad policijos departmentas 
turi naują planą kovai su jau
nimo išdykavimu. Tame pla
ne svarbiausias punktas susi
deda iš to, jog reikalaujama 
iš tėvų daugiau atsakomybės 
savo vaikų auklėjime. Kaip 
tą pasiekti, tačiau, konkrečių 
pasiūlymų nesiranda.

1954 metais buvo sudarytas 
specialus biuras, kuris pasi
statė tikslą patraukti į New 
Yorką daugiau svečių -ir vizi- 
torių. Biuro prezidentas Mac
Leod sako, kad biuro pastan
gos davė puikius rezultatus. 
Praėjusiais ir šiais metais 
miestą aplankė daug daugiau 
žmonių, ąegu kada nors pir
miau. Daugiausia laimėjo 
krautuvės ir smulkūs biznie
riai. Mat, svečiai vis bando 
ką nors nusipirkti ir parsivež
ti namo atminčiai.

i

MIRUS
< »>■

.v i. ■

“Ilgaplaukis’’ Stevensonas

Liberalų partijos konvenci
joje, kuri įvyko šią savaitę, 
Adlai Stevensonas sukėlė ne
mažai juoko kalbėdamas apie 
savo plikumą. Jis priminė, 
kad 1952-ų metų kampanijo
je republikonai 
kaip “egghead” 
vi”), su kuom, 
ma sutikti arba
dabar jį atakuoja laiks nuo 
laiko kaip “ilgaplaukį”, 
reiškia, intelektualą (Egg- 

dovaujančias roles lošia Dana i }iead reiškia tą patį).
Andrews ir Joan Fontaine. 

>» * *
i Praeitą sezoną New Yorke 
i daug kalbėta ir rašyta apie 
filosofinę dramą 
Godot”. Dabar tas pats vei
kalas vėl atgaivintas, bet vie
toje baltų aktorių, šiemet ja
me vaidins vien negrai. Koks 
apskaičiavimas pirma statyti 
vien su baltais ir paskui vien 
su negrais, vietoje statyti vi
suomet su tinkamais 
kios rasės aktoriais, 
statytojai neaiškina. 

*. * *
Visi kritikai labai 

ponų filmą “Yang-Kwei-Fei” 
(“Tauriausioji ponia”), kuris 
rodomas dviejuose Manhatta
no Trans - Lux teatruose. Va
dovaujančioje rolėje vaidina 
pagarsėjusi aktorė Machiko 
Kyo. Filmas pagamintas Ja
ponijoje ir jis japonų kalboje, 
bet turinys yra apie senovinę 
Kiniją. Filmo 
“ Yang-Kwei-Fei’ 
kalbos. 

*
“Austin” teatras Queense 

(Kew Gardens) “atgaivino” 
du senus garsius filmus: “In
termezzo” ir “The Spirai 
Staircase”. Pirmame vaidina 
Ingrid Bergman.

Bet 
visos paviršiaus žymės rodo, 
kad aš ne toks”, sakė Stųven- 
sonas.

Jis

Welders-Heliarc. Light gauge alum 
chasis boxes, cabinets. Good pay. 
Modern plant, RA. 1-3500. Mr. Lauro. 
METAL SPECIALTIES, 27-01 Bk- 
lyn Qns. expway. W. Woodside.

(180-18^,

■*

turėjo omenyje paviršių

TAMUI LISAJUI

Reiškiame užuojautą šio liūdesio valandoje 
visai jo šeimai— žmpnai, dukrai,* žentui 

ir anūkams. i

A. ir P. Rainiai
, A. ir F. Laukaičiai 
Liudvikas Raibužis

Tragiškai pasibaigė 
mokytojos romansas...

Avis Gray, 25 metų ir labai 
graži, taipgi buvo ir gabi 
mergina. Ji studijavo eilėje 
universitetų šioje šalyje ir už
sienyje, įskaitant Paryžiaus 
Sorbonę, ir buvo gavusi magis
tro laipsnį. Ji taipgi tapo mo
kytoja. Jos tėvas ir motina 
dėstytojai universitetuose.

Praeitą pavasarį Avis su
grįžo iš Istanbulo, Turkijos, 
kur jį sutiko jauną, 34 metų, 
izraelietį chemiką,izraelietį chemiką, daktarą. 
Ji nežinojo, kad jis turi Izra
elyje palikęs divorsuotą žmo
ną ir tris vaikus. Jie įsimylė
jo.

Kuomet ji grįžo namo, jis 
irgi atvyko čia ,ir gavo darbą 
kaip dėstytojas vietinėje Ein
šteino vardo kolegijoje. Ro
mansas tarp jaunos mokytojos 
ir liekno aukšto daktaro tę
sėsi. K

šią savaitę jis vėlai vakare 
pranešė policijai, kad viena
me West Side viešbutyje Avis 
Gray negyva. Ji buvo rasta

Visi kviečiami į šaunųjį, Aido Choro pikni
ką sekmadienį, rugsėjo 16-ą d., Kasmočių 
parke, 91 Steamboat Rd., Great Neck, N.Y.

nunuodyta. Jįė abu buvo ta
me viešbutyje užsiregistravę.

Kambaryje rasti šampano 
stiklai. Iš pirmo to daktaro, 
Hugo Sienfieldo, pasakojimo, 
atrodė, kad jie abu 
romantiškai baigti gyvastis,
nusinuodyti, ką ji padarė, bet 
jis neištęsėjo. Dabar yra įtari
mo, kad jis ją nužudė. Jis 
suimtas ir tyrinėjimas tęsiasi.

nutarė

can

7Business Opportunity 
MEN & WOMEN 

HUSBANDS & WIVES

build your own business op
part-time basis and also retire
able income. No investment. -4- 
Call TR. 3-8959.

Cabinetmakers. For factory ex-
. Rd. vac., hosp.

pen. plan. pd. daily recess periods. 
Apply after 9 A. M. daily. Joe
Phelan, 178 Mott St., N.Y.C. Take
Lexington Ave. subway, get off at 
Spring St.

Waiting for j savo galvos —Stevensonas be- Pan<Jing facilities.

bet ko- 
veikalo

giria ja-

pavadinimas
irgi kinų

*

M.

veik plikas.

Išvažiavo protestuodamas

Tarybų Sąjungos delegaci
jos Jungtinėse Tautose tar
nautojas Shapovalov apleido 
Ameriką. Amerikos valdžia 
pareikalavo, kad jis išvažiuo
tų kaipo nepageidaujamas. 
Jam buvo primestas per dide
lis užsispyrimas sugražinti pa
bėgusius Tarybų Sąjungos pi
liečius, dabar esančius šioje 
šalyje.

MIRĖ SESUO IR VYRAS
Herzog ištiko dvejopa

Ji gavo telegramą,
Mrs 

nelaimė, 
kad Buffalo mieste mirė ' jos 
sesutė. Kai telegramą nunešė 
parodyti savo vyrui į kambarį, 
rado jį nebegyvą.

96 POLIO LIGONIAI
Šiemet New Yorko mieste 

buvo 96 susirgimai kūdikiš
kuoju paralyžiumi (polio). 
Taip praneša sveikatos tary
ba.

(180-182)

Male Operators. Experienced on 
Campbell or Puritan sewing ma
chine. 5 days week.

WHITEHOUSE PRODUCTS, INC.
360 Furman St., Brooklyn 

near Borough Hall
(179-185)

Foundry. Maintenance man, elec
trical exp. Versatile and exp.

DORAN MANGANESE BRONZE} ? 
CO.

611 Court St., B’klyn. MA. 4-38581
(178-184)

DAILYDES. Įdėjimas plieninių 
virtuvių šėpų, prie Formica Count
ers ir tt. Nuolatinis darbas.

BERG & BROWN, INC.
1372 Lexington Ave., N. Y. C.

EN. 9-3678
(175-180)

RAGINA NEBIJOTI
SENATVĖS

zmo- 
kurie labai bijosi senat- 

sako, kad daugelis 
susilaukia 65 metų 

dar labai gerame fi- 
stovyje. Klaidą daro 

kurie mano, kad

Lake Janaluska, N. C. — 
18 milijonų metodistų at
stovai čia savo suvažiavime 
pasisekė prieš rasizmą. Su
važiavime dalyvavo 2,500 
delegatų ir svečiai iš už
sienio.

Facfory Workers. 18-40 yrs. Exp. 
not necessary. Aluminum Storm win
dow manufacturing Company. $1.20 
per hour. See Mr. Epervary. 9 -4 
Monday thru’ Friday.
EXCELUM ALUMINUM PRODS.

102 — 4th Ave., Garden City Park,
L. I. <

(177-183)

KNITTERS.' Experienced, 
man PB2, flats. .Jacquard 
all'shifts.

5-17 46th Rd., L. I.
ST. 6-5600.

Wild
transfers,

City.

Dr. Dellen bara tuos 
nes 
vės. Jis 
žmonių 
amžiaus 
ziniame
tiktai tie, 
jie jau ir to amžiaus būdami 
dar tebegali veikti ir elgtis 
jaunuoliškai. Nereikia perdė-

Reikia save gerai prižiūrė- 
jis sako, o dar galėsi ga- 
ilgai ir gražiai pagyventi.

ti, 
na

TOLIAU TĘS JAVITSO 
TYRINĖJIMĄ

Iš Washington© pranešta, 
kad senatims komitetas tęs 
toliau tyrinėjimą republikono 
Javitso. Jam primetamas pa
laikymas ryšių su “raudonai
siais”. Kaip žinia, Javits da
bar yra republikonų kandida
tas į senatorius.

Deli. — Indijos unijų są
junga, kuri priklauso prie 
Pasaulinės Darbo unijų 
konfederacijos (WFTU) 
sudarė specialią politinę 
komisiją, kurios tikslas bus 
siekti, vienybės su kitų pa
kraipų unijomis.

UŽSISAKYKITE
SENO VINCO

Poezijos Knygą
Pagerbkite ilgametį rašytoją

REAL ESTATE

(177-183)

house; alum.

East New York — nr. church. 9 
room semi-detached, 5 rm. apt up
stairs; liv. rm, mod. kitchen, wood, 
blinds for whole
storms and door, full basement with 
bar & wash. mach. Oil heat, porch
patio. Sold by owner. NI. 9-3383. 9- 
12 or after 6 P. M. (179-182)

Business Opportunity

Groc.-Delic. Frozen food, beer. 
Good location, / Ideal for fam. or 
part. Sold compl. equip. Direct by 
owner. Call 9-11 A. M. or after & 
P. M. RE. 7-0190. 4

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (arti DeKalb) 

Ridgewood. HEgeman 3-2613

Siandien-r—Treč. Rugsėjo 15 
Pulki Tėviškės Namų Filina 

“FOREST LODGE 
IN THE TYROL” 

Vaidina Helmuth Schneider— 
Wcra Frydtberg ir Dorothea 

Wieck

_ UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., art! 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

AL. 4-1193
SPECIALES ŽEMOS VASARINES KAINOS

Pa^lunčiame siuntinius { visas dalis Sovietų Sųjungos-r-J Lietuvą, 
Latviją, Ukraina Ir kitas Sulis. M^S GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokstu muitu. Jūs gaunate r ąsytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PASTŲ PRISTATOMI Į 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tap jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliaros apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo Ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisą* atdaras kasdien, įskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Inc.

' ■’ VArtt** ■ į . < ■;

■rxnutarteeg

Puslapių 128. Kaina $1.00

Laisve
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Rudeniniai piknikai. Liet. Taut. 
Namo Parke, Montello, Mass., LLD 
6 kp. piknikas įvyks rugsėjo 16 d., 
1 vai. dieną.

LDS 67 kp. piknikas įvyks rug
sėjo 23 d. Piknikas bus aprūpintas 
su viskuom.

Prašome vietos ir iš apylinkės lie
tuvius viršminėtų dieną nepamiršti 
ir dalyvauti piknikuose.

Geo. Shimaitis

Dienraščio Laisves
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienio Popietį

Lapkr. 11 Nov.
Liberty Auditorium 

110-06 Atlantic Avė. « 
Richmond Hill, N. Y.

(180-186)

• Grocery Store in Bronx. Ideal fol’ 
family, corner location, completely 
equipped. Will sacrifice $1,500 plus 
stock due to illness. CY. 2-2966.

(179-185)

Ideal Enterprize. CHINCHILLAS,
11 pr. steel cages, ?2,500. All or part.

IIO. 5-6444. GL. 4-3637

(177-183)

Delicatessen - Grosennė. Ideališka 
šeimai. Įsteigta 9 m. Daroma $1,100 
į savaitę. Renda tiktai 
$5,000 pinigais. Balansą 
sitarimą. IV. 3-6014.

8128. Nori 
pagal SU

(177-180)

DINER FOR RENT rj|
OR SALE ’

House for sale, near Catholic 
Church. 6 room. Colonial. Near all 
Transportation, shopping & schools. 
581 Yonkers Ave., Yonkers. Apply 
prem. or call YO. 9-2735.

(177-183)

t

f

4 pusi. Laisvo (Liberty) šeštad., Rugsėjo (Sep.) 15, 1956




