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METAI 46-ti

KRISLAI
“Lapkus” pas mus.
Wyomingo slėnyje.
Turtinga praeitis.
Hartfordiečių parengimas.

Rašo R. Mizara

Didžiojo New Yorko pa
žangioji lietuvių visuomenė 

• turi dvi veiklias meno grupes: 
' Aido Chorą ir Lietuvių Liau

dies Teatrą.
Jei ne šios grupės, nežinia, 

ką mes darytume. Aido Cho
ras dainuoja, stato operetes, 
ruošia koncertus; Lietuvių 
Liaudies Teatras stato sce
nos veikalus — dramas, ko
medijas.

Abidvi šias įstaigas tenka 
saugoti “kaip savo akį”. Pri
valome .joms padėti, kad jos 
gyvuotų ir veiktų ir veiktų, 
teikdamos mums moralinės 

P naudos, be ko žmogui labai 
Įsunkti gyventi.

, <

Spalio 7 dieną Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill, N. 
Y., Lietuviu Liaudies Teatras 
stato scenon komediją “Lap
kus”.

Su šia komedija LLT akto
riai šį rudenį jau buvo dvie
jose vietose. Tai tik pradžia. 
Jie gastroliuos ir Elizabethe, 
ir Brocktone, ir Worcestery, ir, 
galimas daiktas, gal pasieks 
net. ir Baltimorę.

Trumpai: Didžiojo New 
Yorko lietuvių visuomenė se- 

'* karną sekmadienį raginama 
?Tūti Liberty Auditorijoje pa-, 
matyti komediją ir pagerbti 
mūsų teatrininkus I

Praėjusį savaitgalį teko 
praleisti Wilkes-Barre, Pa., ir 
apylinkėje.

Teko trumpai kalbėtis su 
visa eile žmonių. Ką jie sa
ko?

Jie sako, jog gyvenimas 
sunkėja; angliakasyklų pra
monė, vis merdėja; angliaka
sių skaičius vis mažėja.

Daug gerų mūsų žmonių gy-
- vena “ant pensijos”, bet prie 

dabartinio gyvenamųjų pro
duktų brangumo, iš pensijos 
pragyventi nėra lengva.

Žmonės skundžiasi ir klau
sia: kas bus?

Aš kai kurių jų klausiau:
4 —Už ką manote balsuoti 

Vlapkričio 6 dieną?
Kai kurie jų tuo atžvilgiu 

dar vis nenusistatę, bet Nix- 
ono nenori nei vienas!

Įdomu šioje apylinkėje pa
sidairyti. Miestai apsupti di
džiulių, žaliuojančių aukštų' 

, kalnų,, o čia pat, plačiaja
me Wyomingo slėnyje, juo
duoja kitos rūšies kalnai: iš 
gelmių ištrauktos anglių “nuo
trupos”.

Ir ten pat, tame didžiulia
me slėnyje, yra farmų-farme- 
]ių; nemaža ir lietuvių tas 
farmeles turi ir apdirba.

Wilkes ■- Barre, Scrantono, 
Pittstono ir kitų miestų žmo
nės sielojasi ir mūsų spaudos 

.reikalais; kai kurie davė ir 
dovanų, tarp jų, ir Pennsylva- 
nijos draugas, kuris niekad 

^jnjepamiršta judėjimo reikalų. 
^Žmones užsisako Seno Vinco 

raitus.

“Lapkaus” spektakly, tarp- 
akty, gavęs progą, priminiau 
publikai, jog prieš virš 70 
metų, čia pat, Plymouthe, bu
vo pastatyta lietuviška kome- 

(T^sa 4—tamo puslap.)

Fosteris kritikuoja 
K. P. rezoliuciją už 
dešines tendencijas
New Yorkas.—Komunis

tų partijos pirmininkas 
William Z. Fosteris pasmer
kė savo partijos nacionali
nio komiteto priimtą rezo
liuciją, kuri turės būti pa
tiekta partijos suvažiavi
mui ateinančiais metais. 
Fosteris savo nuomonę iš
reiškė straipsnyje, kuris 
tilps žurnale “Political Af
fairs,” bet kuris jau tapo 
paskelbtas viešumai dabar.

Pats Fosteris, kaip žinia, 
nacionalinio komiteto susi
rinkime iš pradžios balsavo 
už rezoliuciją su rezervaci
jomis, paskui pakeitė nuo
monę ir išstojo prieš ją.

Rezoliucija, kaip žinia, 
kalba apie darbavimąsi, kad 
paversti demokratų partiją 
liaudiškos anti-monopolinės 
koalicijos įnagiu.

Fosteris savo straipsnyje 
sako, kad rezoliucija yra 
pilna dešiniai-reformistinių 
tendencijų. Jeigu ta rezo
liucija taptų partijos gai
rėmis, sako Fosteris,! tai 
Komunistų partija faktinai 
nustotų būti tikrai mark
sistiniai - leninistine parti
ja- . . ....

Fosteris aštriausiai kri
tikuoja “Daily Workerio” 
vyriausią redaktorių Gates 
už dešines tendencijas, taip-

Paliaubų komisija parėmė 
Jordaną, pasmerkė Izraelį

Jeruzalė. — Jungtinių 
Tautų maišytoji Izraelio- 
Jordano paliaubų komisija 
pasmerkė izraeliečius už į- 
siveržimą Jordano teritori- 
jon ir apie 40 jordaniečių 
nukovimą. Už Izraelio pa
smerkimą balsavo Jordano 
delegatas ir bešališkasis J. 
T. tarpininkas. Izraelio 
delegatas protestuodamas 
apleido posėdį.

Panašiai atsitinka, kuo
met ta paliaubų maišytoji 
komisija pasmerkia Jorda
ną — tada jordanietis de
legatas išeina.

Somoza palaidotas kaip 
didelis tautos herojus
Managua. — Nicaraguos 

Valdžia palaidojo nušautą
jį prezidentą Somozą kaip 
didžiausią tautinį didvyrį ; 
paskelbtas net pilnos savai
tės gedulas. Laidotuvėse 
dalyvavo beveik visa sosti
nė. Taipgi dalyvavo kari
nės g*arbės sargybos iš Pa
namos, Guatemalos, Domi
ninkų resp., taipgi iš Jung
tinių Valstybių. '

Roma. — Italija pasirašė 
sutartį su Libija, buvusia 
savo kolonija. Dabar Li
bija yra nepriklausoma ša
lis.

Paryžius. — Francūzijos 
parlamentas atidarė savo 
rudeninę sesiją.

gi generalinį sekretorių 
Dennisą už nepakankamą 
ryžtingumą, kad palaikyti 
partiją kovinga. Jis kriti
kuoja ir “Daily Workerio” 
užsienio reikalų redaktorių 
Joseph Clarką. Jis taipgi 
sako,, kad partijos rezoliu
cija yra dalinas sugrįžimas 
prie browderizmo.

Darbo unijų 
kovos lauke
Moline, III.— Internation

al Harvester šią savaitę už
daro savo Rock Island fa
briką ir 2,500 darbininkų 
išmetami gatvėn — jie lie
ka be darbo. Dar apie tiek 
ūkinių padargų darbininkų 
jau be darbo šioje srityje 
iš anksčiau.

Washingtonas. — AFL- 
CIO taip vadinamas Etinis 
komitetas pradėjo apklau
sinėti tris unijas, apie ku
rias sakoma, kad jų vado
vybėje randasi kriminalis- 
tinio-rakietieriško elemen
to.

Rochester, N. Y. — Vieti
nės AFL ir CIO unijos su
darė specialų komitetą, ku
ris darbuosis už Stevenso- 
no, Kefauverio ir Wagnerio 
išrinkimą.

Cincinnati. John L. 
Lewis čia sakė laikraštinin
kams, kad .jis nemato reika
lo mainierių unijai stoti į 
AFL-CIO. Ta unija parodė, 
sakė jis, kad “ji gali gyven
ti savaimingai”.

Kinija ir Burma susitarė,- 
pabaigs pasienio konfliktą

Rangoonas. — B u r m o s 
premjeras U B a S w e pa
skelbė, kad jau susitarta su 
Liaudies Kinija pasienio 
provincijų klausimu. Kinai 
iki šiol laikė karinius dali
nius kai kuriose vietovėse, 
kurios Burmos akyse pri
klausė jai. Dabar kinai su
tiko iš kai kurių sričių pa
sitraukti. Bus sudaryta 
bendra kinų-burmiečių ko
misija, kuri bandys nusta
tyti tikslų rubežių toje lau
kinėje džiunglių ir kalnų 
srityje.

Buvęs Burmos premjeras. 
U Nu, kuris lieka įtakin
giausiu žmogumi šalyje, šį 
mėnesį aplankys Kiniją, o 
gruodžio mėnesį Kinijos 
užsienio reikalų ministras 
Čou En-lajus atvyks Bųr- 
mon.

Wadhingtonas. — žemės 
ūkio reikalų sekretorius 
Bensonas, kuris labai nepo
puliarus farmeriuose, ke
liaus irx sakys prakalbas, 
kad bent kiek pataisyti sa
vo reputaciją — ir tuomi 
padėti Eisenhoweriui.

Šepilovas, Lloydas, Pineau 
jau atvyko į J. T. sesiją

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Į Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos sesiją, kuri 
prasideda šį penktadienį, 
jau atvyko Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Šepilovas, Britanijos 
Lloydas ir Francūzijos Pi
neau. Tai yra pirmas Še- 
pilovo vizitas, šioje šalyje ir 
jo pirmas dalyvavimas 
Jungtinių Tautų sesijoje. 
Šepilovas, kaip žinia, buvo 
“Pravdos” redaktorius iki 
jis šiais metais tapo užsie
nio reikalu ministru.

Saugumo taryba svarstys 
Britanijos - Franc ū z i. j o s

>evano laimėjimas didesnis,
negu jis pats buvo numatęs
Blackpool, Britanija. — 

Bevano lairųėjimas Darbo 
partijos 55-oje metinėje 
konvencijoje yra didesnis, 
negu kas nors galėjo numa
tyti, taipgi didesnis, negu 
pats Bevanas tikėjosi. Buvo 
manyta, kad geriausiu at
veju Bevanas sumuš deši
niųjų kandidatą George 
Brown 100,000 balsų dau
guma, bet faktinai jis gavo 
3,029,000 balsų, tuo tarpu, 
k a i Brownas gavo tik 
2,755,000. Jis tokiu būdu 
laimėjo su 274,000 balsų 
dauguma. (Darbiečių su
važiavimuose balsai skaito
mi ne pagal dalyvaujančius 

! delegatus, o Pagal tai, kiek 
narių jie atstovauja. Iš vi
so suvažiavime atstovauja
ma arti G milijonų darbie
čių. Dalis jų yra vietinių

Tarybų Sąjungoje bus plačiau 
diskusuojamas KP suvažiavimas
Maskva. — Kultūros rei

kalų ministerija paskelbė, 
kad radijas ir kitos infor
mavimo priemonės disku
sijos plačiau praeitą 20-ą 
Komunistų partijos suva
žiavimą if ten padarytus 
nutarimus. Iš to ministeri
jos pareiškimo, kuris buvo 
perduotas per Maskvos ra
diją, daroma išvada, .kad 
kova prieš. Stalino asmeny
bes kultą bus gilinama.

Tuo tarpu karinis laikraš-
Zvezda.”

Viena Poznanės riaušininkų byla 
jau eina prie galo, sako spauda

Poznanė. — Vietinis laik- 
iaštis “Gazeta P^znanska” 
sako, kad viena byla, kurio
je teisiami keli žudikai- 
riaušininkai, artinasi pri? 
galo. Tai byla kelių jaunuo
lių - chuliganu, kurie užmu
šė policijos korporaią. Vie
nas liudininkas, sunkveži
mio šoferis Jan. Chudy, sa
kė, kad tie chuliganai nužu
dė policininką, apmesdami 
jį akmenimis ir tuo pačiu 
laiku akmenimis nužudė 
netoli stovėjusią moterį ir 

skundą prieš Egiptą Suezo 
reikalu ir Egipto skundą 
prieš tų valstybių ir Ame
rikos grasinimus interve- 
nuoti prieš kanalo naciona
lizavimą.

Šepilovas, kaip tai aišku, 
rems Egipto nusistatymą. 
Jeigu Saugumo taryba pa
sisakytų už kokius nors 
žingsnius prieš Egiptą, Še
pilovas turėtų teisę vetuoti.

Šios sesijos laukiama/ su 
nemenku susi d o m e j i m u . 
Ypatingai laukiama Šepilo- 
vo pirmo pasirodymo Jung
tinėse Tautose užsienio rei
kalų ministro rolėje.

partijos skyrių nariai ir 
tie persveriamai už Beva- 
ną, kiti atstovauja unijas, 
kurios priklauso prie Dar
bo partijos, treti koopera
tyvus. Bevanas laimėjo 
šiuo kartu, nes jo pusėn 
perėjo kelios svarbios uni
jos, kurios anksčiau balsuo
davo už dešiniuosius.)

Bevano laimėjimas su
tiktas griausmingais plo
jimais. Bevanas paskui 
spaudos konferencijoje sa
kė, kad jis dar nėra nu
sprendęs, ar atnaujins ko- 
frą už partijos vadovybės 
perėmimą. Partijos pirmi
ninką renka ne suvažiavi
mas, o parlamentinė parti
jos frakcija. Dabartinis 
pirmininkas G a i t s k e 11 
skaitomas dešinio sparno 
žmogumi.’ 

tis “Krasnaja Zvezda” pa
skelbė straipsnį, kuriame 
sakoma,, kad tarybiniai is
torikai praeityje perdėjo 
Stalino rolę pilietiniame 
kare . Istorikai buvo linkę 
perdaug dėmesio kreipti į 
pietinį frontą, kur buvo ak
tyvus Stalinas, ir perdaug 
ignoruoti rytinį frontą, nors 
tas frontas faktinai buvo 
lemiamas., sako “Krasnaja 

vaikutį.
Dvi kitos bylos, kuriose 

teisiami menkesni nusikal
tėliai, tęsis ilgiau.

Stockholmas. — Suomijos 
prezidentas Urho Kekko- 
nenas dabar lankosi Švedi
joje. Jis buvo sutiktas su 
karališkomis ceremonijo
mis. Kekkonenas sakė, kad 
jis Švedijoje jaučiasi kaip 
namie. Suomija, kaip ži
nia, turi nemenką gyvento
jų nuošimtį, kurie vartoja 
švedų kalbą. >

Stevensonas sako, kad

Republikonai buvo- 
ir lieka—turtuolių 
ideologijos partija

Scranton, Pa. — Demo-I 
kratų kandidatas Stevenso- j 
nas sakė, • kad republikonai 
buvo, yra ir lieka turčių 
klasės ideologinė partija, 
kad jie visuomet gynė tur
čių interesus ir jiems nerū
pi Amerikos eilinių žmonių 
reikalai. Prezidentas Ei-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Maskva. — Maskvos 
radijas sako, kad Tarybų 
Sąjunga ir Jugoslavija a- 
t-eityje bus artimesnės. Iš 
to daroma išvada, kad Pasi
tarimuose Jaltoje Chruš
čiovas, Bulganinas ir Tito 
pasiekė glaudesenį ideologi
nį bendradarbiavimą tarp 
TSRS ir Jugoslavijos kb- 
munistų.
Washingtonas. — Tuo tar

pu, kai Maskva kalba apie 
dar glaudesnius ryšius su 
Belgradu, sekretorius Dul
ks čia savo spaudos konfe
rencijoje dar vis sakė, kad 
Tito tam tikra prasme yra 
vertas paramos. Bet jis sa
kė, kad reiks palaukti Jal
tos pasitarimų rezultatų.

Maskva. — Tarybų Są
junga priėmė kvietimą pa
siųsti stebėtojus Amerikon 
per ateinančius rinkimus. 
Sovietai, iš savo pusės, 
kviečia amerikiečius ste
bėtojus pas save, kuomet 
įvyks rinkimai.

Sukarno kalbėjo apie bendrą 
su liaudiška Kinija tikslą

Pekinas. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo, kuris 
dabar lankosi Kinijoje, vie
noje kalboje sakė:

“Indonezija ir Kinija tu
ri daug bendrų siekių ir 
idealų, mes turime bendrus 
tikslus. Mes kartu stojame 
už kolonializmo liekanų pri- 
baigimą, mes • stojame už 
skurdo ir vargo* panaikini
mą, mes stojame už taiką 
pasaulyje.”

Iš Indonezijos pranešama, 
kad labiau konservatyviai 
valdžios elementai, ypatin
gai Masjumi (musulmonų) 
partijos labai nepatenkinti 
Sukamo užsilaikymu Kini
joje, lygiai, kaip jie buvo 
nepatenkinti jo užsilaiky
mu Tarybų Sąjungoje. Jie 
mano, kad Sukamo kalbos 
ir pareiškimai pastatė In- 
ddneziją socialistinių kraš
tų stovyklon.

Saarjnuckenas. — Saaro 
srities vietinė valdžia iš
reiškė pasitenkinimą, kad 
Francūzija sutiko grąžinti 
Saarą Vokietijai. Sritis 
pereis Vokietijos žinion su 
naujais metais.

senhoweris jam atsakė, kad 
toks kaltinimas yra “ne 
amerikinis,” nes, esą, “A- 
merikoje nėra klasių nea
pykantos.

Dabar Stevensonas sako, 
kad Eisenhoweris nugrimz
do iki Nixono lygio. Ste
vensonas ypatingai susier
zino, kai Eisenhoweris pa
vadino jo kalbas “piktomis 
nesąmonėmis.”

Prezidentas Eisenhoweris 
trečiadienį buvo atvykęs 
New Yorkan, kad stebėti 
World Series beisbolo rung
tynes. Buvo oficiališkai 
skelbiama, kad jo kelionė 
“ne politinė,” bet neoficia
liai pripažinta, kad tai da
lis priešrinkiminės kampa
nijos.

Komunistai ir socialistai 
riebaluosią Los Angelese

Los Angeles. — Komū7 
nistai ir socialistai susitarė 
laikyti debatus šio mėnesio 
12 dieną. Debatai vyks Em
bassy auditorijoje. Komu
nistų partiją atstovaus Do
rothy Healy, Californijos 
K. P. komiteto narė, o so
cialistus jų komiteto narys 
Charles Curtis.

Didelis susidomėjimas su
keltas tais debatais, kurių 
tema bus “Amerikos kelias 
link socializmo.” Tikimasi 
gausios publikos.

Tampa, Fla. — Policija 
suėmė vietinio NAACP sky
riaus pirmininką William 
A. Fordhamą. Jis suimtas 
po priekaba, kad jis negerai 
parkino savo automobilį. 
Nors žmonės paprastai už 
tokį nusikaltimą nesuima- 
mi, o vien gauna tikėtą, 
Fordhamas tapo ne tik 
areštuotas, bet net sukaus
tytas grandinėmis. Jis pas
kui paleistas po $275 kau
cija.

Irako kariuomene jau 
Jordano teritorijoje
Bagdadas. — Irako vald

žia skelbia, kad Jordano 
valdžia jos prašė karinės 
pagalbos prieš izraeliečius. 
Neoficialiai p r a nešama, 
kad motorizuota irakiečių 
divizija jau randasi prie 
pat Jordano sienos, o kai 
kurios tos divizijos dalys 
jau Jordano teritorijoje.

Jungtinės Tautos. — 15 
Azijos ir Afrikos šalių rei
kalauja, kad .Generalinė 
asamblėja svarstytų Alžyro 
klausimą. Tos šalys kaltina 
francūzus genocide.

ORAS NEW YORKE
Dalinai apsiniaukę, vėsu.
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AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
PRADĖJO DARBĄ

Dr. M. D. Palevičiaus darbininkiško veikimo. Jis 
Detroite ne tik priklausė / 
prie visų pažangių draugu J 
jų, bet ir aktyviai darbaA 
yosi. Draugijų susirinki-5 
mųose ir parengimuose kas 
bus ar nebus, o Dr. Pale
vičius tai visada bus.

Per eilę metų Detroito 
pažangūs letuviai turėjo ra
dijo pusvalandį. To pusva
landžio užmanytojo ir pir
mininku buvo Dr. Palevi- 
čųis. Po trejų metų nebu
vimo Detroite, birželio mė
nesį, 1954 metais, teko ten 
atsilankyti ir porą sykių 
pasikalbėti • su Dr. Palevi- 
čium. Daktaras man atro
dė nepaprastai gerai. Jau 
arti 67 metų, o nei biskį 
nenuplikęs, nei pražilęs ir 
veidas be jokių raukšlių.

Aš tai jam pastebėjau# 
“Brolau, ant tavęs prabėgi* 
metai nepaliko jokių žymių. 
Veikiausiai, gyvensi kokį 
šimtą metų.” Motiejus 
tik nusišypsojo ir į tai nie
ko neatsakė. Tik už ketu
rių mėnesių nuo mudviejų 
pasikalbėjimo širdies liga 
užmigdė Motiejų ant visa
dos.

1924 metais Motiejus ve
dė gyvenimo draugę Uršu
lę Vieraičiūtę. Jiedu susi
laukė ir gražiai išauklėjo 
dvi dukreles. Vyresnioji, 
Birutė, yra ištekėjusi už 
Frank Price, kurie auklėja 
savo šeimą.
Ophilija, yra gabi moksli’ 
ir už dvejų metų ji pasieks 
savo tėvelio profesiją: bus 
medicinos daktarė.

Sykį man Motiejus sakė, 
kad jo gyvenime yra di
džiausias noras Ophiliją iš
mokslinti medicinos dakta
ru. Jis to nesulaukė, bet 
jo noras bus išpildytas. Di
delė garbė Ophilijai! Dr. 
Palevičius, be savo šeimos, 
dar paliko brolį Miką, ku
ris gyvena Herrin, Ill., ir 
Rožę Samulionienę, kurį) 
gyvena Chicagoje. Broįjg 
ir sesuo nemažai Motiejai 

’ gelbėjo pasiekti mokslą.
Dr. Palevičiaus gyvenime 

idealas buvo ir toj linkmėj 
jis dirbo:

Už mokslą, prieš prieta- 
1 rus; už tiesą, prieš melus;

už laisvę, prieš vergiją; už 
silpną, prieš galingą; už 
vargšą, prieš turtuolį; ir, 
svarbiausia, už darbo žmo- 

’! nijos geresnį rytojų, nes jis 
’ pats buvo kilęs iš vargšų ir 
; 1 iš. jų eilių nesitraukė iki 

i mirties.
Didelė užuojauta jo šei-

atminčiaipasiekimais, sukelti susido
mėjimą atskiromis sporto 
šakomis. Tik tada smar
kiai pagausės kaimo spor- 

l tininkų gretos. Mūsų tiks
las — artimiausiu metu tu
rėti savo eilėse 100,000 
sportininkų. Mes tikimės, 
kad bendromis sportinio 

j aktyvo jėgomis mums pa- 
Lietuvoje leidžiamame Į vyks tai. įgyvendinti.” 

sportininkų laikrašty “Spor
tas” (š. m. rugp. 21 d. ) 
apie “Nemuną” ir jo tiks
lus duoda išsamesnių žinių 
M. Leonavičius, organiza
cinio biuro pirmininkas. Jis

j rašo:
“Neseniai Lietuvos TSR 

Ministrų Tarybos nutarimu 
buvo įsteigta nauja kaimo 
jaunimo sporto draugija 
“Nemunas.” Ji, skirtingai 
nuo senosios, — “Kolūkie
čio,” — draugijos, savo gre
tose vienija visus kaimo 
sportininkus — ne tik kol
ūkių, bet ir tarybinių ūkių. 
MTS vartotojų kooperaci
jos, o .taip pat sveikatos ap
saugos, švietimo, kultūros 
darbuotojų fizinės kultūros 
kolektyvus. “Žalgirio” 
draugijoje pasiliko tiktai 
stambiausiu 
čių įvairių rajonų 
kolektyvai'. 
“Nemuno” 
vienintelė respublikos rajo
nuose. Toks skai 11 i n g a s 
sportininkų susivienijimas 
(draugija jungia savo gre
tose 1,600 kolektyvų su 53

Prieš kiek laiko pas mus i 
buvo rašyta, kad Lietuvoje 
tapo įkurta nauja sporti
ninkų draugija “Nemunas.” 
Kokie gi šios draugijos sie
kimai, koks tikslas?

APIE ATOMO JĖGOS

SPALIO 1 DIENĄ šalies Aukščiausias Teismas pra- i 
dėjo savo 1956-1957 metų sesiją, ši sesija tęsis iki seka
mų metų gegužės mėnesio; aišku, bus pertraukų švenčių 
proga.

Aukščiausias Teismas, kaip ir žemesnieji, nesiskubi
na greit padaryti tą ar kitą sprendimą; tik retkarčiais, 
valdžios prašomas, akstinamas, jis ima tą ar kitą bylą 
svarstyti. Tad ir šioje sesijoje negalima tikėtis,. kad jis 
tučtuojau pradėtų spręsti kai kurias labai svarbias by
las, laukiančias sprendimo.

O bylų prieš Aukščiausio Teismo akis stovi labai 
daug, ir svarbių bylų.

Iš viso, sakoma, yra šimtai visokių bylų, laukiančių 
Aukščiausio Teismo žodžio. O iki teismas užbaigs šią 
sesiją, atsiras daugiau bylų—sakoma, bus apie pusantro 
tūkstančio iš viso.

Mums, pavyzdžiui, atrodo, jog labai svarbi byla, lie
čianti Internal Security Aktą, išleistą 1950 metais (Mc- 
Cairano Aktą). Sulyg tuo įstatymu, nepilietis, jei jis 
kada nors priklausė Jungtinių Valstijų komunistų parti
jai, gali būti deportuotas iš šios šalies.

Viena tokių bvla yra Aukščiausiame Teisme — 
Charles Rowoldo, iš St. Paul, Minn., byla. Jį valdžia pa
siryžo išdeportuoti už tai, kad jis, būdamas nepilietis, 
kadaise priklausė komunistų partijai. Teismai tai užgy
nė. 1 
jis pasakys, liekasi palaukti ir pamatyti.

Yra komunistų vadovų apeliacijos Aukščiausiame 
Teisme — vadovų, pagal Smitho aktą nuteistų kalėji
mam Aukščiausias Teismas kai kurias tii bylų pasiža
dėjo pernagrinėti.

Yra apeliacijos dviejų komunistų — Claude Light
foot ir Junius Scales — nuteistų ne už kaž kokią “kon
spiraciją mokyti valdžiai nuversti,” bet tik už priklau
symą komunistų partija}..

Yra apeliacija trijų asmenų, nuteistų kalėjimai! už 
tai, kad jie davė prieglaudą komunistų vadovui Robert 
G. Thompsonui, kai pastarasis slapstėsi nuo kalėjimo.

Yra apeliacija Steve Nelsono ir jo draugų, nuteistų 
kalėjiman dėl nusižengimo Smitho Aktui.

imoniu, esan- 
ribose, 

Tad šiuo metu 
draugija beveik

IR BLOGUGMUS
Kanadiškis Liaudies Bal

sas' rašo:
“Dr. Richard Fayram; 

atominių laivų st a t y m o 
ekspertas teigia, kad ’su 
1970 metais veikiausiai di
džiumą laivų varys atomi
niai varikliai (motorai). 
Galimas daiktas, kad tuo 
laiku bus nemažai atomi
niais varikliais varomu or
laivių. Bus, jau nemažai ir 
atominių elektros gamyklų. 
Tai bus, be abejonės, labai 
gerai. Bet su tuo bus ir 
daug pavojų.

“Jis sako, kad jeigu An
drea Doria ir Stokholm bū
tų buvę) varomi atominiais 
varikliais/tai jiems susidū-

Spalio 4 dieną sukanka 
dveji metai, kai Detroite 
užmerkė akis nepaprastai 
darbštus, energingas ir pa
žangiems lietuviams nepa
vaduojamai brangus žmo
gus Dr. Motiejus Palevi
čius.

Mano pirma pažintis' su 
Motiejum buvo 1911 metais 
E; St. Louis, Ill. Po to mu- 

Įdu sykiu naktinę mokyklą 
lankėme , esame sykiu gy
venę ir buvome vienminčiai 
ir priešai religinių prieta
rų ir su jais kovojome.

Motiejus Palevičius gimė 
1887 metų liepos 17 d. Va
rėnos miestely, Tarkų ap
skrity, Vilniaus rėdyboj. 
Tėvas — Domininkas, mo
tina—Viktorija. Kada Mo
tiejus buvo devynerių me
tų, tai mirė jo motina. Jam 
buvo lemta augti pamotės 
globoj. Jis turėjo dvi se
seris: Ona ir Rožę ir brolį 
Miką.

Varėna — tai plačiai Lie
tuvoj žinomas miestelis, 
kur prie caro valdžios bū- 

, davo laikoma vasarą ka
riuomenės lavinimai (ma- 

Motiejus, būda-

Kada k Motiejus vienam 
savo draugų pasakė, kad 
jis rengiasi vykti į Chica- 
gą ir mokytis daktaru, tai 
gavo sekamą atsakymą: 
“Jeigu tu, Motiejau, būsi 
medicinos daktaras, tai aš 
būsiu Amerikos preziden
tas.”

Kada jau Motiejus prak
tikavo mediciną, sykį, suti
kęs tą patį žmogų, užklau
sė: “Aš jau daktaras, o tu 
vis dar ne Amerikos pre
zidentas?”

Atsakymas buvo: “Bu
vo mano klaida. Bet, bro
lau, tu tiesiog stebuklą pa
darei.”

Motiejus 1917 metų spa
lio mėnesį paliko angliaka
sio darbą ir išvyko į Chica- 
gą mokytis. Tada jau jis 
buvo pabaigęs 30 metų am
žiaus.

Į Chicagą nuvykęs stojo į 
The Hoffman Preparatory 
School, kurią baigęs ir ga
vo nuo Illinois Universite-

V GI x A-ĮAUGA 1.0 J LCVA JAVAAAO UUUAUU (

rus būtų šimtai keleivių la- nievrai).
nukentėję nuo radinei- mas Į metų, baigė Varėnos
Jeigu jungtinių Vals- pradinę mokyklą. Norėjo 

tijų prekinis laivas Pelagia ir toliau^ mokytis, bet tam 
būtų buvęs varomas nukli- nebuvo ištekliaus

bai
Norėjo

Na, ir Rowoldas'apeliavo į Aukščiausią Teismą. Ką tūkstančiais sportininkų) 
padės pagerinti sportinę 
veiklą kaimo jaunimo tar
pe. Draugija turės daugiau 
lėšų, pradės statyti kaimo 
vietovėse stambias sporti
nes bazes, įsigys visą rei
kiamą inventorių, r e n g s 
daugiau ir stambesnio mas
to varžybų.

“Šiuo metu “Nemunas” 
dar tebėra kūrimosi stadi
joje. Artimiausiu metu vi
suose rajonuose bus suda
ryti draugijos

(Beje, valdžia dabar prašo Aukščiausio Teismo, kad jfi^ės 
jis Nelsono bylą grąžintų žemesniajam teismui iš naujo 
persvarstyti todėl, girdi, kad pirmiau žemesniajame teis
me prieš Nelsoną “liudijo” šnipas-melagis, kuriuo ne
begalima pasitikėti. Tai pirmas toks pastaruoju metu 
atsitikimas, kad valdžia prisipažįsta, jog naudojo poli
tinėje byloje nepatikimą gaivalą liudininku.)

Yra dar visa eilė kitų apeliacijų, liečiančių civilines 
Amerikos žmonių teises.

Kaip Aukščiausias Teismas į tas bylas, i tas apelia
cijas pažiūrės, aišku, nieks nežino, nieks negali pasakyti. 
Kada jis tas bylas, tas apeliacijas spręs, taipgi nieks 
nežino. Neatrodo, tačiau, kad Aukščiausias Teismas pa
darytų sprendimą svarbioje byloje pflieš lapkričio 6 die
ną, prieš rinkimus.

Beje, spalio 1 d., atidarant šią sesiją, buvo susirin
kę visi devyni Aukščiausio Teismo nariai. Bet vienas jų, 
Minton, tebus teisme tik iki spalio 15 dienos. /Tuomet jis 
pasitrauks. Jo vieton prezidentas Eisenhoweris paskyrė 
ligi šiol buvusį New Jersey valstijos aukščiausio teismo 
narį, William Joseph Brennan Jr., 50 rųetų amžiaus ju-

joristą. Kai Mintonas pasitrauks, Brertnanas užims 
vietą.

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKAI 
SEPTYNERI METAI

ŠIOMIS DIENOMIS Kinijos Liaudies Respublika 
Z fninėjo savo gyvavimo septynerius metus.

Vadinasi, prieš septynerius metus 600,000,000 žmo
nių pradėjo naują gyvenimą, gyvenimą be išnaudotojų, 

- gyvenimą be ponų. Pati kinų tauta, išsikovojusi laisvę, 
pradėjo savo šalies reikalus tvarkytis. .

Prieš septynerius metus, kai Kinijoje vyko aštrūs 
revoliuciniai mūšiai, karas, kai kinų tauta ryžtingai vi- 

• jo laukan savo neprietelius, Amerikoje buvo daug vi
sokių nuomonių. Vyriausia nuomone komercinėje spau
doje buvo tokia: kinai esą labai dideli individualistai, 
jie nepriims komunistų siūlomos sočialistnės santvarkos.

Buvo sakyta, jeigu revoliucijai ir pavyks laimėti, tai 
už rhetų-kitų ji žlugs, būsiąs grąžintas senasis režimas, 
fetidalistirtis kapitalizmas; ' ,

Na, praėjo septyneri metai. Ką matome? Ar kinų 
į; tauta ruošiasi grąžinti senąją santvarką, ar ji pamėgo 
J/ naują, socialistinę santvarką?

Kiekvienas, kuris nėra spangas, mato, jog kinų tau
ta yra pasiryžusi gyventi nauju gyvenimu.

Niekad toji žalis nedarė tokio spaltatts progreso

niu varikliu, tai jis (sudau
žytas ir nuskandintas prie 
Arktiko juostos) būtų su
naikinęs Norvegijos sardin- 
kų derlių. Jos būtų pasida
riusios radioaktyvios, pa
vojingos sveikatai.

>, tai ėjo 
dirbti į Varėnos kariuome
nės lagerio duonkepyklą.

1906 metais Motiejus pri
buvo i Amerika, Elizabeth, 
N. J. ‘

Pirmą darbą gavo prie 
laivų iškrovimo. Darbas bu-

“Galime įsivaizduoti, vo per sunkus,_tai reikėjo 
kad tokių nelaimių bus sun- ieškoti kito.
ku išvengti ir tuomet,, kada 
bus atominiai varikliai. To
kiu būdu vis daugiau ir
daugiau radiacijos paši- amato.

organizaci
niai biurai, kurie vadovaus _į kultūros kolekty
vams tol, kol bus išrinktos 
draugijos rajoninės tary
bos. - Organizaciniams biu
rams teks nemažai padir
bėti : kolūkiuose, tarybi
niuose ūkiuose, MTS, že
mės ūkio įmonėse, įstaigo
se, specialiose žemės ūkio 
mokyklose reikės sukurti 
fizkkultūros kolektyvus, o 
gamybiniuose baruose—fiz- 
kultūrines grupes, padėti 
kolektyvams sudaryti sek
cijas, sukomplektuoti įvai
rių sporto šakų komandas. 
Sekcijų veiklai, be abejo, 
reikalingos sportinės bazės, 
aikštelės ir inventorius. To
dėl būtina) kad kiekivenas 
kolektyvas turėtų nors pa
prasčiausias kamuolio žai
dimų aikštelės, o kur gali
ma —. bėgimo takus, mėty
mo ir šuolių sektorius. Sta
tant šias sportines bazes, 
fizkultūros kolektyvams tu
ri suteikti paramą kolūkių 
valdybos, tarybinių ūkių ir. 
MTŠ direkcijos, vartotojų 
kooperacijos valdybos/’

Be kitų “Nemuno” drau
gijos tikslų M. Leonavičius 
pažymi ir šiuos:

“Organizaciniai biurai ir 
fizinės kultūros' kolektyvai 
turi plačiai propaguoti kai
mo jaunimo tarpe fizinę 
kultūrą ir sportą, rehgti 
kuo daugiau paskaitų, spor
to vakarų, supažindinti jau
nimą su tarybinio sporto

Darbą gavo 
geležies liejykloj, kur buvo 
padaręs sutartį per 3į metų 
dirbti ir mokytis maulderio 

, Padirbęs kelis mė
nesius, išvyko į E. St. Lou
is, Ill., kur taipgi gavo dar
bą liejykloj ir mokinosi

reikš ant šios planetos.
“Didžiausias pavojus ga

li būti tame: radiacija gali 
pakeisti taip vadinamų ge- amato. 1917 metais Ameri- 
nų pobūdį. To pasėkoje ga- ką palietė didelėj bedarbė 
Ii išsivystyti žmonės su ki- tai ir Motiejus 
tokiomis ypatybėmis. Ge- penkių mėnesių be darbo, 
rai, jei posūkis bus gerojon 
pusėn. O jeigu atsiras ko
kios nors blogybės, sakysi
me, kokie protiniai ar fizi
niai trūkumai, kokios nors 
silpnybės. Tokiu būdu žmo
nija galėtų atsidurti nepa-

buvo virš

Lewis Institute of Chi- 
stojo į 

Medical
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vydetinoj padėtyj.
“Blogybė ta, kad šio pa

vojaus negalima numatyti. 
Niekas negali dar pasakyti, 
kokios pasekmės galėtų bū
ti. Net ir išbandžius, ant 
kokių vabzdžių ar žvėrelių, 
dar nebūtų galima pasaky
ti, kokias pasekmes gali 
duoti žmonėms. Ir tas Lu
tų galima pastebėti gal tik 
už kelių kartų. Galėtų būti 
labai lėtas evoliucinis pro
cesas, bet kurio nebebūtų 
galima sulaikyti.

“Taip tai žmogtis, beieš
kodamas sau patogumų ir 
gęroves, gaji nejučiomis su
žaloti savo prigimtį, pa
kreipti evoliuciją blogojon 
pusėn. Be abejonės,1 bus 
kreipiama atyda į atsargu
mą. , Tačiau, kaip jau žino
me, siekimas pelno dažnai 
nugąli visą, atsargumą ir iš
mintį.”

■ Internationa! Brotherhood 
of Teamsters ragino 707 loka- 
lo nafius, kad jie baigtų 
streiką. * Sereiką sekmadienį 
pradėjo apie 3,000 trokininkų. 
Antradienį buvo pranešta, 
kad 2,000 nori grįžti darban.

kultūroje, moksle ir ekonomikoje, kojų daro šiandien!
Kiekvienas, kuris gerai pažįsta padėtį ir žmonių 

nuotaiką Kinijoje, sako: liaudies vyriausybė turi milži
niškos daugumos žmonių pritarimą, nes liaudis mato, 
kad toji vyriausybė rūpinasi jos gyvybiniais reikalais ir 
šviesia ateitimi.

Sausio mėnesį, 1908 me
tais, Motiejus išvyko į Clif
ford, Ill., ir pradėjo dirbti 
anglies kasyklose. Tų pa
čių metų rudenį buvo ka
sykloj sunkiai sužeistas.

Jau tada Motiejus buvo 
laisvas nuo religinių prie
tarų. Jis pašiepdavo gar
binimą švininių dievukų, 
tai fanatikai jį vadindavo 
“šunimi.”,

1908 metaais Motiejus 
■įstojo į Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir su jo pagalba E. 
St. Louis, Ill., buvo suor
ganizuota LSS 87-ta kuopa.

Kadangi Motiejus buvo 
angliakasys ir sykiu mokė
jo darbą liejykloj, tai jis 
pasimainant ir dirbo ten, 
kur galėjo daugiau uždirb
ti!. 1915 metais Motiejus 
apsigyveno Collinsville, Ill., i 
ir vėl pradėjo dirbti ang
lies kasyklose.

Tada jau Europoj ėjo 
pirmas pasaulinis karas, tai 
kasyklos gerai dirbo ir Mo
tiejui pavyko susitaupyti 
pitiigų. 
mintis patapti medicinos 
gydytoju. Kada pirmąsyk 
Motiejus man tą savo už
manymą pasakė, tai aš į 
tai žiūrėjau gana skeptiš
kai ir tą savo nuomonę jam 
pareiškiau, sakydamas: Jo 
užmanymas labai geras, bet 
jis yra sunku įvykdyti. Tas 
reikalauja ilgos ir labai iš- 
kaštingos kelionės. Motie
jus atsakė, kad jis tą viską 
žinąs ir‘ yra pilnai pasiry
žęs tuos Visus sunkumus 
nugalėti ir tikslą pasiekti.

Tada pas jį atėjo

Dr. M. D. Palevičius
to High Schoolės diplomą. 
Po to per trejus metus lan
kė 
cago, kurį baigęs
Chicago General 
Foundation ir jį 
dvejus metus. Tada jis sto
jo į Dolhausie University, 
Halifax, Nova Scotia, Ka
nadoj, kurį baigė 1926 me
tais ir gavo laipsnius M. D. 
C. M. Kol Motiejus moki
nosi Chicagoj, tai jis devy
nis mėnesius mokydavosi, o 
kai mokyklą uždarydavo, 
tai per tris mėnesius vyk
davo dirbti į anglies kasyk
las užsidirbti taip labai rei
kalingų mokslui pinigų. Po
rą vasarų Motiejus perva
žiavo per lietuvių kolonijas 
su prakalbomis.

Iš Kanados pargrįžęs, 
Motiejus vienerius metus i mai ir artimiems, ir ilga ir 
praktikavo St. Mary’s Mei 
cy Hospital, Gary, Ind. | tiejui Palevičiui! 
11927 metų liepos mėnesį Dr. ■ 
Palevičius pribuvo. į Detro
it, Mich., ir stojo į St. Ma
ry’s ligoninę praktikuoti ir 
rengtis/prie Michigan Vals
tijos kvotimų. Išlaikęs kvo
timus, pradėjo savy stovi ai 
praktikuoti mediciną.

Nuo to laiko, kai Motie
jus stojo į Hoffmano mo
kyklą ir iki atidarė savo 
ofisą, prabėgo lygiai 10 me-

garbinga atmintis Dr. Mo-

A. M. Metelioni«4

Paieškojimas 
iš Lietuvos

Matulienė Elzbieta, gy
venanti Lietuvoje, Rokiškio 
apskr., Panemunio valse., 
Paliepio kaime, prašo atsi
liepti sūnų Antaną Matulį, 
išvykusį prieš I-jį pasaulinį 
karą, ir sūnų Bronių Ma
tulį, išvykusį 1920 m., abu

Fuoj užėjo bedarbe, į ujafi Anksčiau g y v e n o 
pacientų turėjo, Bo Broo kly no ir

New Yorko miestuose.
Taip pat prašau jų pa

žįstamuosius apie mano pa
ieškojimą jiems pranešti.

Brangūs mano sūnūs, 
prašau atsiliepti į mano 
paieškojimą. Esu dar 
va, bet jau senutė. Laulf 
siu jūsų atsiliepimo.

Jūsų, motina
E. Matuliene.

28-VIII-56 nu ' r
Paliepis, Lietuva

Motiejaus pradžia buvo 
sunki, 
tai nors
bet jie neturėjo pinigų. Dr. 
Palevičius turėjo nepapras
tai gerą atmintį; tas jam 
daug gelbėjo pasiekti aukš
tą mokslą ir palikti geru 
žinovu ne tik savo pro
fesijoje, bet ir abelname 
moksle.

Kitą labai gerą ypatybę 
Dr. Palevičius turėjo: pa
siekęs aukštą mokslą ir pa
likęs profesionalu, jis nė 
vienu žingsniu nenutolo 
nuo pažangių darbininkų ir

2 pusk—Laisve (Liberty)-Ketvlrtad., Spalio (Oct.) 4, 1956
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Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861*1864 metais

MONTREAL. CANADA

(Tąsa)

Virtuvėje plieskė didžioji krosnis, 
linksmai spragsėjo malkos, buvo šilta ir 
jauku. Žandarų vachmistras Feodoro- 
Vas, policijos pristavas Storoženka ir 
dar vienas žandaras, kurį visi vadino 
Paika, jau buvo persirengę sausais dra
bužiais ir šildėsi ugnies atokaitoje. Čia 
pat garavo džiūdamos ant suolo išties
tos jų kelnės.

Vachmistras Feodorovas, aptukęs 
kresnas vyras, su juodais į viršų užrai
tytais ūsais, juoda barzda ir “ežiu” pa
statytais trumpai apkirptais plaukais, 
elgėsi čia kaip tikras viršininkas.

—Ei, Paika, pastūmėk tą nuodėgulį, 
matai, kad iškris žarijos. Ech, velnio 

Avaikai šitokis nuotykis, neduok diev!.. 
*Ko gera dar slogos prikibs, — pridėjo 

trukšmingai nusičiaudėjęs.
Kai Agota įnešė ir padėjo ant stalo 

lašinių puspaltį, kumpį, dešrą, sviesto 
lėkštelę ir duonos puskepalį, o prievaiz
das pastatė pilvotą gorčinį degtinės bu
telį, visų akys nušvito, o Feodorovas, 
pliaukštelėjęs per šlaunis delnais, su
šuko :

—Na, ponai, nepražūsime! Duok, die
ve, sveikatos ponui Skrodskiui! Nėr to 
bloga, kas neišeitų į gerą. Paika, pils
tyk. Jūsų sveikatą, pone prievaizde!

Pšemickiui nepatiko tokis žandaro 
laisvumas, bet jam buvo smalsu, ar vie
šosios tvarkos prižiūrėtojai ir ištikimy- 

fcrbės jausmų saugotojai, įsigėrę neišsi- 
tplepės ko nors, kas jam būtų naudinga 

žinoti. Tad, sutramdęs savo bajorišką 
pasipūtimą, nutarė pasilikti ir žiūrėti, 
kas čia bus toliau.

Išgėręs trečią stikleli, vachmistras gy
rėsi :

— Bloga, pone vacsmistre, kada ba
jorai, šlėkta persiima neištikimybės 
jausmais. Chlopai, ką jie? Aklas gai
valas. Bizūnas, rykštė—ir tvarka. Ot, 
šlėkta—kitas reikalas. Narsūs žmonės!

Vachmistras nukreipė į jį savo pri
merktas akis ir negreit atsakė. Jis pa
ėmė stikliuką, išgėrė, užkando dešra, 
nusišluostė ūsus, tarsi rengdamasis rim
tam žodžiui:

—O aš štai ką jums pasakysiu, pone 
prievaizde. Jūsų bajorai, šlėkta, dvari
ninkai mums nusispiaut! Mes juos iš- 
gaudysim, kaip ešerius tvenkiny. Muži
kai—štai ko mes bijomės! Liaudis ima 
judėti—štai kas bloga! šiandien mus 
užpuolė, kas? Jūsų baudžiauninkai. 
Nusispiaut!.. Mes juos, velnio vaikus, 
būtume ištaškę, bet jie iš pasalų. Na, 
jų buvo nedaug. O jei visas kraštas, vi
sa Lietuva ir Lenkija, visa Rusija—a?!.. 
Sakot, kariuomenė? 0 kariuomenė kas, 
iš ko? Ar ne iš jų pačių? O rekrutai 
džiaugiasi, kai juos prie kaladės prira
kina?—surištus į kazarmes pristato?— 
o paskui unteriai ir feldfebeliai dantis 
daužo?.. Ech, ech!., vot ligi kol prisi- 
plepėjau, velnias mane rautų!. Paika, 
pilk!

—Apipuolė mane trys, ne — keturi! 
Žiebiau vienam į snukį — nuvirto vel
nio vaikas. Kitam smogiau j sprandą— 
išsitiesė. Trečiajam spyriau į pilvą 
-^-nuriedėjo kaip sviedinys. Ketvirtas, 
nelaukdamas smūgio, šoko į krūmus. 
Bet čia velnias koją pakišo ar ką, pa
slydau ir čiūkštelėjau į tą prakeiktą

< griovį. Paika, ‘pilk!
Išgėręs dar tris, vachmistras leidosi 

j politiką:
—Blogai, ponai, bus metežas. Lenkai 

ruošia sukilimą. ' Rusų revoliucionieriai 
tam pritaria. O, pažįstam mes tuos vi
sokius Gercenus ir Ogariovus su jų “Ko- 
lokolais”! Lietuva prisidės. Jau aš ži
nau ne vieną tokį paukštytį, kuris čiul
ba pagal jų natas. zYra tokių ir bajorų- 
dvarininkų ir net kunigų tarpe. Toli 

j neieškojus, štai Paberžės filialistas ku
nigas Mackevičius! Kurstytojas pirmos 
rūšies! Zuja po žmones su savo vežimė
liu, kaip koks širšinas, ir stengiasi pėd
sakus užtrinti. Bet aš jau užuodžiau, 
kuo kvepia jo kalbos ir pamokslai. Na, 
kol kas tegu važinėja... Vyskupas Vo- 
lončevskiy suras jam tinkamą vietelę...

> O jei ne, tai ir mes patys. Arba štai 
ponas Survila. Solidus dvarininkas, o, 
tarp mūs kalbant, ten suka lizdelius oi 

T kokios paukštytės! Žinau aš vieną — 
ir ne vieną! Sukinėjasi čia po pavietą 
toks Mikalojus Akelevičius. Pagal pa- 

* są — nieko, nekaltas avinėlis; namų mo
kytojas. Privatinis, bet, taip sakantį vi
suomeninis užsiėmimas, oficialiai žiū
rint, taip pat nieko—literatas. Pridėki
me—lietuvių literatas! Oi, raiba paukš
tytė, raiba! Kol kas įrodymų maža, bet 

• pateks jis man į kilpeles, oi, pateks. .
I Arba dar jaunasis Survila. Kartus pi-
’ pirasj ponai, oi koks kartus! Peterbur

ge sėdi, ryšių turi, protekcijų, o slapti 
siūleliai mes žinom su kuo jį riša, žinom! 
Oi, pateks ir jis į mūs tinklelį, oi, pa
teks... Kaip galvoji, Vasilijau 'Petrovi- 
čiau, pateks, af ne?—staiga, primerk
damas akis, mandagiai kreipėsi jis į pri- 
stavą.

Bet pristavas žmogus niūrus ir atsar
gus, politinėmis temomis plepėti nemė- 
go. Žandaro jis privengė, kaip žmogaus 
nedoro ir klastingo. Primals liežuviu 
velnias žino ką, o paskui pats įskųs, pro
gai pasitaikius. Tad išgėręs savo stik
lelį, trumpai burbtelėjo: f /

—Jei taip reiks, tai ir pateks.
Čia į kalbą įsikišo ir Pšemickis:

Išmetęs stikliuką, žandaras nei iš šio, 
nei iš to ėmė niršti. Jis trinktelėjo kumš
timi i stala ir sušuko:

—Kas sako, kad ciesoriaus imperija 
svyruoja? šalin!..i Nėra čia tokių! 
Liaudis juda? Kol liaudis provoslaviš- 
ka, ciesorius visagalis! Dievas danguj, 
ciesorius žemėje! Jau mes tuos visus 
revoliucionierius sutvarkysime. Lenkus 
ir lietuvius — ir visokius ten Gęrcenus, 
Černyševskius ir Ševčenkas! Tam esa
me mes — žandarų korpusas, astuonių 
generolų vadovaujamas! Galvas pa
girdysime, bet provoslaviškąjį cieso
rių apginsime! Paika, pilk visiems 
po pilną — išgersime už provoslavų cie
sorių Aleksandrą antrąjį, iš dievo ma
lonės visos Rusijos imperatorių! Stbt!

Visi atsistojo ir išgėrė. Išgėrė atsi
stojęs ir ponas Pšemickis, širdy keik
damas vachmistro uolumą ir jau žvalgy
damasis, kaip čia jam pasprukus nuo tų 
svirduliuojančių valdžios ramsčių. Bet 
Feodorovo dėmesys dabar nukrypo, kaip 
tyčia, į prievaizdą. Apkabino jį per juos
menį ir šliedamasis artyn, kad net barz
da lietė veidą, lemeno:

—Pone valdytojau! Tegu mane vel
nias rauna, jeigu aš nesu jūsų draugas! 
Neklauso baudžiauninkai? Šaukitės mū
sų. Kreipkitės į tiesioginį mano virši
ninką, žandarų korpuso štab-oficierių 
pulkininką Skvorcovą. Tas tai mokės 

• juos sutvarkyti ir klusnumą grąžinti. 
Atsives jis šimtinę kareiviuku, dar dra
gūnų keliasdešimt, jūs rykštelių paruoš
kite ir pamatysite, kaip viskas eis 
sklandžiai, tarsi sviestu tepta. Aš ma-

- čiau pulkininką Skvorcovą prie darbo— 
nepamainomas žmogus, nepamainomas! 
Buvo tai viename dvarelyje, Gelgudė jis, 
rodos, vadinasi, ne per toli nuo Kaisaro- 
vos Labgirių. Ne per didelis dvarelis— 
apie du šimtai dūšių< Ir ne kokio dvari
ninko, o valdiškas, nuomos teisėmis, pu
siau su prievolėmis natūra. ' Geros są- 
lygos^ Ne, užsimanė velnio vaikui maiš
tauti. Atsisakė mokėti nuomą ir prie
voles teikti, žemė, sako, priklauso mums 
—ir jokių nuomų nei prievolių! Nuvy^ 
ko ten pulkininkas Skvorcovas if fligel- 
adjutantas Manzejus, ir aš turėjau ma
lonumo ten pribūti. Kaip paprastai, pės
tininkų rota ir dragūnų eskadronas. Šu- 
šaukėm mužikus, ir pulkininkas Skvor
covas ima juos įtikinėti. Taip if taip, 
sako, jo imperatoriškoji didenybe visos 
Rusijos ciesorius Aleksandfas antrasis, 
kaip tėvas jumis rūpindamasis, panaiki
no baudžiavą, išleido nuostatus žemės 
priklausomybės teisėms sutvarkyti ir 
pareigoms nustatyti, pagal kurias taip 
ir taip — ir ima jiems aiškinti ciesoriaus 
malones, jiems, mužikams. Kalba ir 
akių nenuleidžia: kas bufbtels žodį prie
šingai—žino, kas šyptels—žino, kas al
kūne kaimyną stuktels—žino. Pasibai
gė ir klausia: tai kaip, sako, gaspado- 
riai, teisingai aš kalbu? Tyli velnio vai
kai.

(Bus daugiau)

3 pusi. Ldhvė (Liberty). Kėtvirtad., Spalio (Odt.) 4, 19Š6

Naūjos reguliacijos 
prieš “kontrabandą”

Kaip žinia, Kanados fede- 
ralė policija turi bėdos kovai 
prieš kontrabandą, arba * kaip 
paprastai priimta Vadint, prieš 
šmugel iavimą cigaretų iš J. 
A. V. į KanaJą. Bet kaip 
žmonės sako, “viena būda 
tai nė beda, bet kai dvi-trys 
susėda, tada tai jau bėda!...” 
Kvebeko provincija kaip tik 
ir turi daugiau negu vieną 
bėdą. Čia šmugeliavimas ci
garetų eina ne tik iš Ameri
kos, bet ir iš Ontario provin
cijos. Apskaitliuojama, kad 
vien pereitais metais Kvebeko 
provincijos valdžią aplaikė 
nuostolių už apie $3,000,000; 
netekdama taksų dėl “impor
tuotų” iš Ontario cigahetų,. 
Ten mat, nėra provinčialių 
taksų, o Kvebeko provincijo
je reikia mokėti taksų vienas 
centas ant penkių cigaretų.

Todėl Kvebeko provincijos 
valdžia priėmė naujas regu
liacijas — įstatymą, kuriuo 
vaduojantis provincialės poli
cijos pareigūnai galės sulaiky
ti kiekvieną įtariamą autpmo- 
bilių su Ontario provincijos 
cigaretais, jį iškrėsti ir, ra
dę cigaretų (be Kvebeko pro
vincijos ženklo ant pakelio), 
konfiskuoti cigaretus ir auto
mobilį, o vežėją areštuoti ir 

i patraukti teisman.

Sėkmingai baigė mokslą

Irena Gudaitė (Marytės ir 
Mykolo Gudų duktė) sėkmin
gai baigė fizikos ir naudoji- 
rno vaistų ligoms gydyti moks
lą (School of Physical and 
Occupational Therapy) ir šį 
penktadienį, spalio 5 d., kar
tu su virš 200 kitų įvairių 
mokslo šakų studentais, Mc
Gill universitete, viešose mok
slo užbaigimo cėrėmohijose, 
galina diplomą.
Serga

Šabeckienė susirgusi. Gydy
si namuose.
Mirė

Rugsėjo 28 d. mirė Pi j ūsas 
Astrauskas, z sulaukęs 69 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną levą Astrauskienę 
(Tupčiauskiūtę) ir vieną sū
nų. Velionis buvo malonaus 
būdo, plačiai pažįstantis gy
venimą žmogaus.

vardą

didiė-
Unijos priims bendrą

Susivienijus dviem 
jiem Kanados Unijų Centram 
—Canadian Trades and La
bor Congress—AiFL ir Cana
dian Congress of Labor—CIO, 
jos priėmė bendrą vardą, Ca
nadian Labor Congress. Pro
vincijose, arba industrinių 
centrų miestuose, tos unijos tu
rėjo savo skyrius, kurios va
dinosi tarybomis, pav., čia 
buvo Montreal Trades and 
Labor Council — TLC-AFL 
ir Montreal Labdi* Council — 
CCL-CIO, Užbaigus susivie
nijimo procesą, šios tarybos 
priims Vieną paskutinįjį var
dą — Montreal Labor Coun
cil.

Bus Vieškelis, bet reikės 
mokėti

Didysis vieškelis (highway), 
apie kurį čia tiek dauk kal
bama, nuo Montrealo į Lain 
rentian kalnus, sakoma, bus 
pradėtas vesti bėgyje poros 
mėnesių ir planuojama baigti 
1959 m. pavasarį. Jo pravedi
mas kainuos apie $40,000,000. 
Tačiau tas išlaidas turės pa
dengti automobiliai mokėda
mi tam tikrą nustatytą kiekį 
už kiekvieną pervažiuotą piy^ 
lia.

Pagimdė kūdikį prie durų

Mrs. Roland Sėnecal, as
tuonių vaikiu motina, pajutu
si, kad jau1 laikas gimdyti ki
tą (devintą) kūdikį, šaukėsi 
taksį važiuoti į ligoninę. Ne- 
prisišaūkusi taksio 1:30 vai. 
naktį apsirengė ir ėjo gatvė
je, manydama susirasti taksį 
ir prie durų pievelėje pagim
dė kųdikį, vos bespėdaina su
rikti, kad jos nftotina išgirs
tų, kuri išėjusi priėmė nauja-, 
gimį. Tuojau pašauktos polici
ją nuvežė į ligoninę ir po tri
jų dienų grįžo gimdytoja ir 
naujdgihiiš, abu geram svei
katos stovyje; Gydytojai ii’ 
pati motina stebisi tokiiio ne
tikėtu ir laimingu įvykiu.

tui. Beširdė ligą ir negailes
tinga mirtis vistiėk išplėšė jį 
iš savo mylimos šeimos ir gy
vųjų tarpo.

Didžiausiame nuliūdime li
ko tėveliai, 3 seserys, 2 bro
liai, gjryenimo draugė ir 7 
jaunamečiai vaikai: 2 sūnūs 
ir 5 dukterys..

iki greito pasimatymo, drau
gai, Tarybą Lietuvoje”.

Iš to gana aišku, kad fa
šistų daroma propaganda 
prieš Tarybų Lietuvą yra me
laginga, sukurta lietuvių 
tautos išmatų, kuriems mūsų 
brolių pergalė sudavė galuti-

j ną smūgį, išmesdama juos iš
Palaidotas 1956 m. liepos 2 j šiltų vietų ir riebių algų, 

dieną.
Ilsėkis Juozai, ramiai Brazi

lijos žemėje. Ji tave priglau
dė amžinai. Jonas
FAŠISTŲ PROPAGANDA
Lajau atrėihe Linas Valbasys

Mums jau atsibodo San Šau
lyje laikraščiuose skaityti ir 
rudųjų vilkų, dipukų ir kuni
gų, per radijas “9 dė julho” 
staugimo klausytis, kad Lie
tuvoje skurdas, bolševikų ver
gija . . .

Net akys prašvito, kuomet

Varguolis

Mes grįšim
Jei San Paulo gatvėje, na

muose ar kur sueigoje sutiksi 
pažįstamą tautietį, iš jo išgir
si vieną ir tą patį išsireiški
mą : s “Mes grįšime, arba aš 
grįšiu į Tarybų Lietuvą”. Kur 
tik sutiksi lietuvį, jo akyse 
pastebėsi vilties ir džiaugsmo 
žvilgsnį; norą - ir pasiryžimą- 
kuogreičiau sugrįžti į savą 
gimtąjį kraštą.

Per Vilniaus radijo bangas 
Į tankiai girdime skaitant Bra- 

i laiškus, ku- 
! i iuose atspindi pasitenkinimas 
tarybine santvarka, mūsų 
tautos progresu ir mūsų bro
lių socialistiniais laimėjimais. 
Kas be abejo, dar daugiau 
paakstina mus visus grįžti į 
brangiąją tėvynę ir stoti savo 
broliams į pagalbą už komu
nizmo įgyvendinimą.

Įdomu, kad mūsų kolonijos 
senojo raugo “inteligentai”, 
visoms savo dūdomis (radiju 
ir* dviem laikraščiais) pripu
ola baisiausių nesąmonių apie 
Tarybų Lietuvą, o mūsų tau
tiečiai visai į tai nekreipia do
mės ir jei pas mus būtų pa
lankesnės sąlygos, kaip Uru
gvajuje ar Argentinoje, mes 
tūkstančiais važiuotumėm į 
savo gimtąjį ir numylėtąjį

per Vilniaus Radias 56-8-8 d. 
išgirdome mūsų draugo, mū- j 
su brolio Lino Valbasio žo-Į 
džius.

Linas, mums gerai pažįsta
mas jo balsas, štai ką pasakė 
apie mūsų tėviškę, Tarybų 
Lietuvą: “Brangūs Brazilijos 
ir Pietų Amerikos broliai lie
tuviai ! .. . Laimingai sugrįžo
me vakar, 7-tą dieną. Nors 
trumpas laikas, vos keletas 
valandų, bet jau spėjau ap
lankyti svarbiausias vietas. 
Jaū sutikau draugus grįžusius 
iŠ Brazilijos, Urugvajaus ir 
Argentinos. Sutikau A. Zo- 
ką, A. Vaivutską, Vit. švie
są ir kitus, čia Vilniuje ste
bėtinas progreso vaizdas, dar 
savo gyvenime to nesu matęs. 
Viskas moderniškai atstatyta, 
visur švaru — gražu. Parduo
tuvės pilnos įvairiausių pre
kių, toli gražu nuo to, ką įneš 
girdėjome per šlykščią 
lagingą propagandą, 
darni Brazilijoje.

“Baigdamas, noriu 
kinti visus Brazilijos ir Pietų 
Amerikos lietuvius ir pasakyti

Iš Brazilijos
savos spaudos

S. Paulo. — Be darbinin
kiškos pažangios spaudos sun
ku gyvėnti, ypatingai Brazili
jos demokratiniems lietuviams. 
Mūsų spaudos organas — lie
tuviškas laikraštis “Darbas”, 
1 e i d žiam as Ur u g va j u j e.

“Darbas” išsilaiko iš aukų 
ir prenumeratų. Kaip mato
me, jo išsilaikymas priklau
so nuo mūsų pačių paramos, 
kas reiškia, turime jį remti, 
kad jis normaliai mus aplan
kytų, gyvuotų.

čia turime priminti vieną 
įvykį, kuris rišasi su “Darbo” 
gyvybe.

Prieš kurį laiką, nelauktai 
ir netikėtai, S. Paulin pasisve
čiuoti atvyko urugvajietis J. 
T. Lietingas., Tas buvo sekma
dienį. ; Svečias pietavo pas 
savo pažįstamą ar giminę. Su
žinoję mūsų tautiečiai apie 
svečią , iš Urugvajaus,, jie no
rėjo nors ką išgirsti apie ten 
gyvenančius pažįstamus bei 
gimines. Neatsižvelgdami į 
lietų, norinčių pasikalbėti su
sirinko daug tautiečių. Sve
čias papasakojo, kad ir Uru
gvajuje namai ne “blynais 
dengti ir ne dešromis rakin
ti”. Darbininkų išnaudojimas, 
bedarbė tokia pat “laimė” 
kaip ir čia, Brazilijoje.

Atsirado akordijonks, su
skambėjo muzika, jaunieji 
poromis pradėjo suktis . . . 
Polkutė, suktinis ir . . . senie
ji ^prisiminę jaunas dienas irgi 
pamankštino senus kkulus. 
Kai kas užtraukė: “Leiskit į 
tėvynę, leiskit pas savus”...

Kai kam kilo sumanymas 
paremti mūsų spaudą, “Dar
bą”.

Rezultate — 10,926 kruzei- 
rai.

Rugpiūcio 14 d. svečias va
karieniavo kitoje vietoje, kur 
tokį pat sumanymą pravedus 
buvo surinkta 2,050 kruzeirų.

Tai puikus Brazilijos lietu
vių pavyzdys!

Visi, kurie remia pažangią
ją darbininkišką spaudą—re
mia • judėjimą už taiką. O 
šiuomi momentu, tas ir yra 
svarbiausia. A.G-š
Gražus gestas

S. Paulo. — Prieš išvyks
tant tėvynėn, Jonas Vabolis 
sii draugais atsisveikinti, su
rengė išleistuves, kuriose aU 
silahke jo draugai bei artiiijie^ 
ji. Atsilaiikisių tarpe kilo min
tis paremti “Darbą”.. Pasita
rus su namų šeimininku ir ga
vus sutiknią, biivo padarytas 
aukų lapas.
Naujas kapas

S. Paulo. — šių mėtų, lie
pos lt dieną, Brazilijoje, S. 
Paulo vdlst. Marijos mieste
lio ligoninėje mirė Juozas 
Simanavičius, apie 40 metų, 
aiftžiaiiš.

Juozas šii’go virš tris rile- 
tiife. iPaskųtiniti laiku buvo 
atvykęs net į S. Paulo Hospi
tal dds Čliničas ligoninę gy*

, dytis, bet'tas viskas buvo Vel-

Be

ir me- 
gyven-

pasvei-

O tiems niekšams, kurie 
teršia Tarybų Lietuvą, sako
me : “šuns balsas į dangų ne- 
daeina”.

Varguolis
(IŠ “Darbo”)

So. Boston,’'Mass

BALIUS
Rengia ALDLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius

Laisvės Naudai
Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio 7 October
Prasidės 2-rą valandą popiet

Vieta
318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Atsilankę bus pavaišinti labai gerais valgiais ir 
kitkuo. Kviečiame ir prašome visus atsilankyti 
į šį gražų pokylį. Rūpinkimės kiekvienas at
sivesti savo draugus ir pažįstamus.

Rengėjos
įžn

SPAUDOS NAUDAI

BANKETAS
HARTFORDE

Banketą rengia Laisvės patrijotai, skaitytojai

LIETUVIŲ NAMO B-VĖS SVETAINĖJE
157 Hungerford St. Hartford, Gonn.

Sekmądięnį
kylant

Kad j a ii brangsta, 
tai viskas brangsta

Neišpasakytu greičiu 
ant visko kaiiidihs, bankai ir
gi neatsilieka. Visi MOhtl’ėa- 
lo bankai nutarė pakelti 50 fe 
kkinks ailt čekių, nuo spalio 
niėh. 1 d. Lig šiolėi, kas šdvo 
taupmenas laikė banke, tai; 
už išleištą čekį bahkas skaitė 
Už pątUfriavimą 10 c., o nuo 
dabar jau bds 15 c. Tačiau* 
yra ir “hUOlftidy” f už kiek-' 
vleiią $100 bkhkė laikbhiį pi
nigų, pacijantaš laikė trijų1 
mėnesių galės' išrašyti vieną 
Čėkį Veltui.

. t

■ U

Spalio 14 October
Ptadžia 2-rą vai popiet

Pietūs bus SU visais įvairumais, kokie būna 
duodami visuose' banketuose.- Plano vykdytojai 
pasiruošė priimti svečius iš arti ir toli. Žmonių 
dus daug iš visos apylinkės, nes dienraščio išė
mėjai pasikalbins ir kartu atvažiuos su savo 
draugais ir pfieteliais gražiai pasilinksminti.

/

Prie durų bus priimama nuo kiekvieno dovana $2.50

.■i iiiaohipn .ai
iriyįi

——+- ..i-jų



Chicago, 111.
P vi unijos ir Armour Co. 
pąsiralė sutartį

Dvi unijos atstovaujančios 
32,000 darbininkų Armour & 
Co. antradienio vakare pasi
rašė sutarties memorandumą 
su kompanija, kuris bus įkor- 
poruotas naujon trijų metų 
su t arti n.

Unijos yra United Packing
house Workers ir Amalgama
ted Meat Cutters and But
cher Workmen of America.

Unijos pareigūnai sakė, 
nauja sutartis teikia algos pa
kėlimą šiemet
22 % c. .valandai su 7^c. pa
kėlimais 1957 ir 1958.

nuo 10c. iki

NewYorto^fe^yZlniot
■kSM

'l
RAGINA IMTI NAGAN
JAUNUOLIUS NEW YORK

Pavojus, kad “Daily 
Worker” gali pavirsti 
savaitraščiu

šį antradienį kairiečių “Dai
ly Worker” išėjo su skaityto
jus įspėjančiu straipsniu pir
mame puslapyje, kad labai 
galimas dalykas, jog laikraš
tis sustos ėjęs dienraščiu ir 
pavirs savaitraščiu. Priežas
tys tam labai aiškios: vis sun- 
kėjantieji finansai.

“Daily Worker” sako, kad, 
nors laikraščio padėtis 'daug 
kartų buvo sunki per 32 me
tus, per kuriuos jis eina, da
bar tikrai kaip ir prieita liep
to galą — jeigu patys skaity
tojai nesubruzdės padėti, tai 
nebus “Daily Workerio” —

Worke-

Garantuota 36 valandų dar
bo savaitės kiekvienam darbi
ninkui pašauktam į darbą 
pirmadienį ir dviejų savaičių 
apmokamos atostogos po trijų 
metų darbo. Kiti sutarties 
punktai, escalator skyrius su
rištas su kaštais gyvenimo, į bus tik savaitraštis 
pakeistoje formoje unijinės | ris”, 
sąlygos ir atsiskaitymo mokes
tis dėl technologinio nedarbo.

Swift darbininkų streikas 
tęsiasi. Pirmadienį kompani
jos ir unijų atstovai buvo su
sirinkę federalės tarpininkys- 
tės raštinėje, 220 So. State 
St., bet nepriėję prie susitai
kymo po valandos išsiskirstė. 
Federaliai tarpininkai antra
dienį stengėsi abi puses 
suvesti prie derybų.

Streikuojančios unijos 
algos pakėlimo, unijinių 
lygų kovoja už išlaikymą eilės 
metų iškovotų pagerinimų, 
kuriuos Swift & Co. yra pasi- 
mojus atimti.

vėl

be
są-

Kartu su tuoįautiniu 
jum, kad išgelbėti laikraštį, 
“Daily Workeris” taipgi ati
daro lyg diskusijas, ar verta 
arba pageidautina palaikyti 
socialistinės krypties ' dien
raštį.

Kaslink aukų, tai laikraš
tis ragina, kad jos visos būtų 
pasiųstos sekamu’ adresu1 Ro
bert W. Dunn, P. O. Box 
231, Cooper Station 3, N. Y. 
Visi čekiai turi būti išrašyti 
Robert Dunn (o ne“Daily 
Worker”) vardu. Mat, jis 
yra iždininkas specialaus ko
miteto, kuris stengiasi laik
raštį

va-

Mitingas prieš inakartistus ir 
rasistus-diksikratu s Bronx’e

Palace
Blvd.)

Šio mėnesio (spalio) 
Bronxe, Hunt Point 
salėje (953 Southern 
įvyks masinis mitingas
vilines teises, prieš makartis- 
tus ir diksikratus. Tarp kal
bėtojų bus ekonomistas Ray
mond Welsh, kuris vienu me
tu buvo CIO tyrinėjimo direk
torius, rašytojas ir filmų di-

le kitų.
Mitingą rengia Emergency 

Civil Liberties komitetas, bet 
prie jo prisideda ir žmonės 
iš liberalų vadovaujamos Ci
vil Liberties Union.

Bus ir meniška programą.
Tai yra bene pirmas plates

nio masto mitingas šioje prieš 
i i n k imi n ė j e k am p an i j o j e

rektorius Bing Lard noris ir ei-1 pažangiečių vadovybe.

V

dvie- 
buvo

Politinėje

padangėje1
Kaip visoje šalyje, taip

po

kuris stengiasi 
išgelbėti. f

TEATRUOSE

politinių 
bet apie 

kad 
ktyvus, kad

geras vardas 
vardo prestižas) 

ankamai jo naudai, 
perdaug darbuotis

paskutinėmis die- 
pradėjo daug va- 

pareiškimus,
jis

daryti 
ir 1.1.
dieną Wagneris pada-

kad Amerika

Kapitonas Calamai 
paduos savo pusę....

Teismas baigė apklausinėti 
Carsten's - Johannseną, Šve
dijos laivo kapitono pagelbi- 
ninką, kuris susidūrimo su 
“Andrea Doria” metu koman
davo “Stockholmą”. Dabar 
pradeda liudyti Amerikon grį
žęs iš Romos kapitonas Cala
mai, “Andrea Doria” kapito
nas.

Italų linijos ir kai kurių 
privatinių keleivių (kurie rei
kalauja atlyginimo - kompen
sacijos už nuostolius arba žai
zdas) advokatai teigė, kad 
švedas Johannsenas melavo, 
patiekdamas savo įrodymus. 
Vienas advoktas sakė, kad 
Stockholm© instrumentų pa
tikrinimas, padarytas beša
liško aviacijos eksperto, rodo, 
kad Johannsenas visai nesiė
mė tų saugumo priemonių, 
kaip tai jis dabar pasakoja

Nepamirškite 
“Lapkaus”!

Nežiūrint to, kad jau 
jose vietose “Lapkus”
pastatytas, aktoriai dar kome
diją repetuoja. Režisierius J. 
Valentis sako: “Tobulumui 
galo nėra, tad privalome mo
kytis, kad newyorkieciai, at
vykę komedijos pamatyti, tik
rai pasidžiaugtų”.

Spėju, kad “Lapkus” 
pastatytas geriausiai.

Tikietus galima gauti 
vės raštinėje, ir Lietuvių 
tūriniame Centre.

Ruoškitės būti spektaklyje 
sekamą sekmadienį!

Vieta: Liberty Auditorij
Ns

bus

Pavieto teisėjas Leibowitz 
ragina džiūres smarkiai baus
ti jaunus prasikaltėlius. Smar
kesnės bausmės, girdi, atgra
sintų jaunus žmones nuo 
sužengimų. 
t----------------------

HELP WANTED FEMALE /

nu-

Lais- 
Kul-

a.

a

Capitol” teatre, 
nueiti ir pa
tiktai ribotas 
— tokių, ku- 
filmą greitai

Traukia teisman miestą
John Canonica susiginčijo 

su ugniagesiu Anthony Quat- 
trachi ir paskui susimušė. Nuo 
sumušimo Canonica mirė lie
pos 24 d. Dabar jo motina 
traukia teisman miestą, reika
laudama pusės milijono dole-, 
rių atlyginimo už sūnaus mir
tį. Sako : miestas kaltas, nes 
jos Johną užmušė ugniage
sys.

FITTER-SEAMSTRESS

Exclusive ladies’ apparel. Exp’d. 
5-day wk. Apply in person mornings 
only.

THE MADEMOISELLE SHOP
97 Pendfleld Rd., Bronxville, N. Y.

(191-197)

Houseworker. Sleep in (mature), 
care of children, 1 school age. No 
cooking, 5 room apt. Appliances. 
Good position. Call 9-12 or after G 
P. M. NI. 5-4895.

(187-190) I

MALE and FEMALE

Upholstery man. To work on 
custom upholstery, good pay, stea
dy work. Also upholstery Operator 
(female) to work part time.

WALTERS, 898 2nd Ave.
Nr. 48th St., N. Y. PL. 8-0472.

(17-193)

REAL ESTATE

Bay Ridge (45th St., bet. 6 & 7 
Aves.), nr. Catholic Church. 2 Fam. 
all brick, attached, modern kitchens, 
gas heat, 5 rms 
occupancy. Sold

UL.

down, 6 up. Full 
by owner. $15,500.
4-5850

(192-198)

Business Opportunity

Brooklyn. Woodworking Factory. 
2,000 sq. ft. All woodworking ma
chinery, also completely equipped 
spray room. Doing business at 
present; sold direct by owner. Days: 
HY. 6-9118. Eves.: CO. 6-7714.

. (193-199)

Jauna moteriškė (iki 30 m.). 
Dirbti namų darbą. Nuosavas kam
barys, guolis vietoje. Turime kitus 
darbininkus. Pagelbėti prie vaikų. 
Visi įtaisymai. Pageidaujama vo
kiškai kalbanti. LE. 5-5939.

(188-191)

HELP WANTED MALE A

GILBERT CLOCK 
Toolmakers 

Model Makers
We Pay Market Rates

" Steady Work
Apply Between The Hours of 8 a. m.
— 5 p. m. Monday through Friday 

at the a

WILLIAM L. GILBERT CLOCK 
CORP.

Winsted, Conn.
(184-191)

PRESS FEEDERS 8x12
Rakintojai taipgi galinti laužyti 

ir pakeisti formose. Spausdinimo 
darbas, trumpi išleidimai. Jei jūs 
galite nuolat spausdinti, tai turėsi
te progų viršlaikiams. Globe Sta
tionery Co., 128 82nd St., B’klyn.

Tel. ST. 8-1166
(191-193)

c

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
d i ja — “Be sumnenės, 
kaip ant svieto ėinasi”.

Tai buvo pirmas lietuviškas 
spektaklis Amerikoje!
Taip, Amerikos lietuvių kul

tūrinio - meninio judėjimo 
pradžia buvo gražusis Wyo
ming© slėnis, angliakasių sri
tis! Plymouthe juk gimė ir 
“Vienybė Lietuvninkų”, ka-Į 
daise suvaidinusi teigiamą ro
lę lietuvių imigrantų gyveni
me.

Colonial Auto Body Co., Inc., is, 
hiring Blacksmith - Finisher 
Electric Welder, on 
truck bodies. Good 
work and overtime. 
Blvd., L. I. City.

an(<
i commercial 

pay, steady
37-35- Vernon

I

War and Peace” 
filmą pamačius

Praėjusį pirmadienį buvome 
tautinių grupių spaudos atsto
vai sukviesti pamatyti prem
jerą “War and Peace” tam 
tikslui įtaisytame kambaryje. 
Tai buvo nepaprastas įvykis. 
Tas parodo, kad šis didžiulis 
istorinis filmas pagaliau pasi
leis į “platųjį pasaulį” — į 
mažesnius teatrus, į susiediš- 
kus teatrus. Iki šiol buvo ro
domas1 tiktai
Aišku, kad ten 
matyti galėjo 
skaičius žmonių, 
rie nori naują
pamatyti ir pajėgia nusipirk
ti brangesnį įėjimo tikietą.

Šitas filmas padarytas iš 
Levo Tolstojaus tokiu pat pa
vadinimu knygos. Tai milži
niškas buvo darbas, susietas 
su milžiniškomis išlaidomis, 
filmą padaryti. Taip pat vi
siems jau gerai žinoma, jog 
filmas yra darytas Hollywoo- 
do jėgomis ir skoniu, nors, sa
koma, dauguma vaizdų buvo 
nutraukti Europoje, Jugosla
vijoje ir kur kitur. '

Įspūdis labai gilus ir jau
dinantis. Filmas supažindina 
žiūrovą su tais galingais įvy
kiais, kurie buvo susieti su 
Napoleonu karu prieš Rusiją. 
Karo mūšių vaizdai neišdildo
mi. Filmas ilgas, parodymas 
ima tris valandas su viršum, 
bet sėdėti ir stebėti nenusibos
ta.

Veikalo žvaigždės yra trys 
labai įžymūs filmų aktoriai: 
Audrey Hepburn jaunuolės 
Natašės rolėje, jos vyras Mel 
Ferrer Andriaus rolėj ir Hen
ry Fonda Pierre rolėje. Kad 
jie savo rolėse pasirodo labai 
gerai, nereikia nė kalbėti. 
Apart jų, žinoma, įeina visa 
eilė netaip garsių artistų, o 
paskui seka tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių pavaizda
vimui milžiniškų karo mūšių 
aplinkui Maskvą.

Filmas
gan simpatingas, 
tojai, matyt, 
daug nutolti 
veikalo patriotinės
Neapsiriks lietuviai 
“Peace and War” pamatę, 
kaip greitai jis pasidarys vį- 
siems prieinamas mažesniuo
se teatruose. ■

Fruit Market. Yonkers, doing 
good business. Owner retiring af
ter 30 yrs. Being sold completely 
equipped. Will sell for inventory. 
Sold by owner. YO. 8-7752.

(193-199)

teisme.
Johannsenas yra tik 29 me

tų vyras. Jis, vienok, teigia, 
kad turi pakankamai patyri
mo ir žinojimo, kad koman
duoti didelį transatlantinį lai
vą. Vienas advokatas jo klau-

ir 
mūsų didmiestyje, politinis gy
venimas dabar kunkuliuoja— 
priešrinkiminė kampanija yra 
labai įsisiūbavusi. Wagneris 
ir Javitsas, kurie varžosi del 
Lehmano laikomos vietos Se
nate, smarkiai varo savo 
kampanijas. Javitsas visuomet 
buvo energingas 
kampanijų vedėjas,
Wagnerj buvo manyta, 
jis nebus labai a 
likes, jog jo 
(ir jo tėvo 
veiks pak 
taip, kad 
nereikės.

Vienok, 
nomis 
žinoti, 
kalbėti

Aną
re pareiškimą, 

'turėtų ne tik parduoti ginklus 
Izraeliui, bet tam kraštui gin
klus duoti net dovanai. Tas 
pareiškimas buvo aiškus tak- 
tikinis manevras, bandymas 
pritraukti kuo daugiau New 
Yorko žydų kilmės balsuoto
jų. Mat, nors žydų daugu
ma tradiciniai balsuoja už 
demokratus, Wagneris bijo, 
kad šiuo kartu dalis jų persi

ėmęs savo tautiečio Javitso pu
sėn, ypatingai, kad Javitsas, 
nors republikonas, skaitomas 
irgi šiokiu tokiu liberalu. Ja
vitsas yra sūnus imigranto siu
vėjo iš Galicijos ir išaugo ne
turtingoje East Side apylin
kėje, ir Javitso kampanijos 
vedėj’ai tai pabrėžia, kalbė
dami neturtingose ir imigran
tų apgyventose apylinkėse.

Jie to, žinoma, nepabrė
žia užu New Yorko miesto ri
bų, tikriausiai ne anglosak
sų apgyventuose mažuose Up
state miesteliuose. Ten pabrė
žiamas no Javitso imigran- 
tiškumas, o faktas, kad jis 
buvo pulkininku armijoje ir 
dabar yra atsargos generolas, 
kad jis net “artimas Eisenho- 
werio draugas” ir 1.1.

Beje, pats Javits net 
nusiskubinęs šią savaitę 
Eisenhowerj, kad gauti
jo paramą, kad nusifotogra
fuoti su juomi’. . . .

Wagneris, Trumanas ir Ha- 
rrimanas šią savaitę kalbėjo 
mitinguose Queense, Manhat- 
tane ir Brooklyne.

Playhouse teatre Manhatta- 
ne perstatomas įdomus puikus 

kuris veikalas tik 
kaip 

tai sakoma, skaitymas, reci- 
tacija žinomo airio 
čio Sean O’Casey _______,
knygos “Pictures in the Hall
ways”. '

Scenoje nesiranda jokių de
koracijų, aktoriai, šeši jų, 
nedėvi jokių specialių kostiu
mų. Jie tik sėdi pasidėję 
prieš save tos knygos kopijas 
ir kiekvienas skaito tam tik
ras dalis.

Bet kritikai sako, 
dramatiškas 
įspūdingas, 
tro publika 
lėtus, nes jie 
parduoti.

*
Vyriausiai New Yorko fil

mų kritikų rūpesčiu (nes čia 
daugiausia rodoma užsienio 
filmų). Filmų akademija Hol
ly woode įsteigė ir premiją— 
“oskarą” užsienio filmams. 
Vienas toks kasmet bus pa
skirtas geriausiam iš užsienio 
importuotam ir Amerikoje ro
dytam filmui.

Kol kas visi kritikai sutin- 
kad šiuo sezonu geriau- 
užsienio filmas yra 
‘La Strada”, kuris 
dabar New Yorke.

j veikalas, 
arba i dailinai — tai verčiau,

O vėliau Scrantone Dr. J. 
šliupas leido pažangų žurna
lą “Laisvoji Mintis”.

lietu-Connecticut valstijos 
viams: atsiminkite, kad spa
lio 14 dieną Hartforde bus 
labai svarbus pobūvis, kurį 
rengia Laisvės skaitytojai. 
Nepamirškite tos dienos,—da
lyvaukite kiekvienas, kuriam 
tik sąlygos leis. Tai bus na
mo bendrovės svetainėje, 155 
Hungerford St., Hartforde.

■ --------------------------------------------------

FRANK KARESCH
Vokiška-Ungariška

Ungariškų dešrų, salamės, ir Įvai
rių rūkytų dešrų. Mūsų specialy
bė: Bloodwurst ir senoviškai rū
kytas kumpis.

QUALITY MEATS
516 Seneca Ave., Ridgewood 

(kamp. Bleecker St.) 
Tel. HEgeman 3-1686

'ka,
1 sias
1 jos
i mas

(189-195)

pazangie-
memuaru

kad tas 
skaitymas labai 

ką įrodo ir tea- 
sunku gauti bi- 
ilgam laikui iš-

* *

Itali- 
rodo-

kaipIs anksto galvokime, 
kuo sėkmingiausiai pravesti sj 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

"LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija
Stato scenon Liaudies Teatras

Bus Vaidinama

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond.Hill 19, N. Y.

Sekmadienį

Spalio (October) 7-tą
Pradžia 3:30 popiet

' VAIDINTOJAI:
Povilas Rainys, Adele Rainiene, Jonas Valentis, 

Suzana Kazokyte ir Eva Mizariene 
REŽISIERIUS^-JONAS VALENTIS

Įžanga $1.25
Kviečia Visus—Valdyba

buvo 
pas 
nuo

Heart 
valgykla, 
pumpos. 
šiluma.
New Yorkas. 
vininkas.buvo

“Ir miglos''metu
“Taip, ir miglos metu”, at

sakė Johannsenas.
Paskui Johannsenui 

priminta, kad jis teigė,
susidūrimo metu miglos visai 
nebuvo. Kiek susimaišęs jis 
sake, kad gal buvo šiek tiek, 
bet nebuvo “rimtos miglos”. 
Italų linija teigė, kad švedų 
transatlantiniai laivai turi pa
protį plaukti per tirščiausias 
miglas dideliu greičiu, 'tuo 
tarpu, kai kiti laivai tempą 
kiek sulėtina.

Helsinkis.—Suomijoje dar 
nėra nuosavių televizijos 
stočių, bet suomiai jau tu
ri televizijos aparatus, per 
kuriuos jie stebi Maskvos, 
Leningrado arba Tarybų 
Estijos sostines Talino pro
gramas. Estų ir suomių 
kalbos gan panašios.

of Poconos. Delikatessen, 
Pilnai jtaisyta. 2 geso 

Yra apartmentas, aliejaus 
1 akras žemės. 116 mailių 

Viskas $10,000. Sa-
RE. 4-0606.

(193-199)

Grocery. Sold completely equipped. 
Sacrifice due to illness. Large, 
stock, worth $4,000. Weekly gross 
business $700, price $6,000. Sold by 
owner. College Point. IN. 3-4811.

(193-199)

IDEALIŠKA ŠEIMAI - 
KEPYKLA—KOMISAS

Puikiausia vieta, labai mažas įneši
mas. Kreipkitės tik norinti pirkti. 

Parduodama su pilnu įrengimu.
Tel. OX. 7-4665

(191-197)

GROŠERNfi
Abelnai įeigos $1,500 į savaitę, 6 

dienų savaitė, randa $70. Geras biz
nis, dar gali būti pakeltas, šaukite 
savininką:

Te!. III. 6-2822

(190-192)

on
Bronx
No., 2

Burner Service Men. ^For
& Manhattan. Experienced
Oil, $2.50 per hour. Call:%

TY. 2-3077

(189-195)
1

Carpet Measure Man. Exp. es
sential; exc. opp. for right man with 
one of N. Y’s largest Carpet Chains. 
Must have car; salary; call ALLEN 
CARPET SHOPS, AX. 7-4700. Jack 
Allen.

(189-192)

MACHINIST—1ST CLASS
Age, 30 to 40 yrs. 1st class on 

Lathe work from plans. Also IN
SPECTOR. Experienced screw ma
chine, first parts inspection. Good 
pay, steady work. Benefits.

GREAT EASTERN 
BRASS WORKS

86-20 34th St., L. I. C. RA. 9-2250
(187-193)

MAŠINISTAI -
Lathe darbininkai su Milling Ma

šinos patyrimu. 40 vai. savaitė, ap
mokama ligoninė. Alga pagal pa
tyrimą.
POLARIZING INSTRUMENT CO. 

INC.
Irvington on the Hudson, N, Y.

Irvington 9-8206
(189-195)

Gręžimo Mill darbininkai. Planer 
darbininkai, motorų Lathe operato
riai, Turret Lathe operatoriai. Ra
dial gręžimo operatoriai. Aukštosi 
algos. MOREY MACHINERY CO.Ą 
4-57 26th Ave., Astoria, L. I. AS.V 
8850. Ext. 14.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Paskutinis piknikas Liet. Taut. 
Namo Parke, Winter St., Keswick 
Rd. Įvyks spalio 7 d., rengia LTN 
Knygynas. Pradžia 1 vai. dieną. Tu
rėsime įvairių gėrimų, namie* ga
mintų valgių.’ Kurie atsinaujins 
Laisvės prenumeratą šiame paren
gime, tai gaus gerą Tupdą. Prašo
me visų dalyvauti. Reng. Kom., 
Geo. Shimaitis. (193-195)

Rusijai ir rusams
Jo gamin- 

nenorėjo per- 
nuo Tolstojaus 

dvasios, 
filmą

Grosernė-Delikatessen. įsteigta 
geroj kaimynystėj. Darome $2,000 
ir daugiau į savaitę. Parduodame 
pilnai ištaisytą. Fantastiška proga.

Mr. Loss. EV. 8-6346.

vogti, nors žinojo, 
bus sugautas
Buvęs' advokatas E. J.

Monkenmeyer atsidūrė bedar- ,ojai rPngia dld01j ba]ių |vyks 14 
bių ir benamių eilėse. Rug-j ų. spalio Liet. Namo B-vės salėje, 
piūčio 30 d. gelbėjimuisi miO j Pradžia. 2 vai. dieną ir tęsis iki 9 
bado nuėjo į banka ir bandė• . . *jį apiplėšti, pasiimti tūkstan
tį dolerių. Jis žinojęs, kad jis
bus sugautas. Bet geriau kale-

|ti, negu badauti. Praėjusį
! pirmadienį jis buvo pastaty-į Endicott 
j tas prieš teisėją. Valdžios
[prokuroras per ašaras prašė
i to žmogaus neteisti. Teisėjas bartis.” Khyga 
priėmė patarimą ir kaltinimus

: prieš Monkenmeyer panaiki- 
i no.

Ėjo 
kad

HARTFORD, CONN.
Svarbi naujieną. Laisvės skaity-

val. vak. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Rengėjai.

(193-195)

Rep.

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

j Nusuko $120,000, paleistas 
tik po $5,000 kaucija

Brooklynietis Stillermap, 38 
metų, prisipažino, kad jis nu
suko nuo žmonių $120,000. 
Bet teisėjas jį paleido iš ka
lėjimo tiktai už $5,000 kaucL 

i ją!

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks spalio 8 d.,’ 7:30 vai, vak. 29 
' . ............ : St. Nariai užsimokėję
' duokles už 1956 m. gausite orga- 
i nizacijos naujai išleistą knygą — 
L. Prūseikos "Atsiminimai ir,. Da- 

labai interesinga. 
Mūsų kuopos reikalas yra gerai Jš- 
garsinti ir prisiruošti prie veikalo' 
"Lapkus,” kurį suvaidins Brookly- 
niečiai spalio 28 d., Liet, salėje.

Taipgi išgirsite atskaitą įvykusio 
rudeninio pikniko; pasiruošimas prie 
Laisvės vajaus gavime naujų skai
tytojų ir išrinkimas vajininkų. Da
lyvaukite visi. Kp. Sekr. (193-195)

CAMDEN, N? J.
LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. spalio, 1 vai. dieną, toj pačioj 
vietoj. Visi nariai malonėkite būti, 
gausite po naują knygą. A. J. P.

L (193-195)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

(189-191)

(189-195) POLISHERS
Patyrusios prie moteriškų ridikulių,
' Frames ir Ornaments.

Gera mokestis.
VOGUE METAL CRAFT CO.

Tel. OL. 7-7800
(24M)

(184-191)

RIVERTERS & CLICKERS

Experienced on leather goods.
For 5 P. M. to 10 P. M. shift.

418 Johnson Ave., B’klyn
EV. 2-4214

(184-190)

Vaisių ir Daržovių krautuvė. Mo
derniška, nauji rakandai. Žema ren- 
da, 5 m. lease. Gera vieta, įkainuota 
greitam pardavimui. Pilnas sandė
lis, parduoda savininkas. $1,500. 
KI. 8-4152.

/ (189-191)

Valgio krautuve. Mažas pasitar- 
navimas. įsteigta 11 m. Puiki vieta 
Queens; mažos išeigos, o geros {ei
gos. Pilnai įtaisyta. Su nuostoliu. 
GR. 4-7786.

(187-92)

IDEAL FOR FAMILY

GROCERY, Bronx, cor. $1,500 — 
Sac. selling due to illness.

Being sold completely equipped.
CY. 2-2966. '

(184-191)

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, 5 dienų sa
vaitė. Tel. AL. 4-0892. .

Cohimunlty Towel Supply Co.
425 E. 9th St., N. Y. C.

(184-197)
----------------------------------------------

Grocery-Deli. Est. 30 yrs. 3 rm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle. No 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287

(184-190)

JAUNAS VYRAS
Abelnam fabriko darbui. Turi būti 
18 metų. Nuo 9 A. M. iki 11 A. M. 
arba 1 P. iki 4 P. M. American 
Improved Products, Ine. Jericho 
Turnpike ir County Courthouse 
Road, Garden City Park, L. I.

(184-192)•
Laisvi (Liberty) Ketvirta d., Spalio (Oct.) 4, 1956 ""
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