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KRISLAI Darbo partija reikalauja
L. Prūseikos žodis.

Dėl laiškų iš Lietuvos.
Rytoj Bostone ir pas mus.

Rašo R. Mizara

L. Prūseika rašo laiške:
“Dabar mes rengiamės prie 

vajaus. Bandysiu dalyvauti ir 
Laisvės vajuje . . .”

dos metinis vajus — vajus už 
naujų skaitytojų Laisvei ir 
Vilniai gavimą, vajus už mū
sų spaudos tvirtinimą.

Lai • kiekvienas mūsų skai
tytojas tik dalelę laiko paau
koja šiam svarbiam darbui, 
tai ir turėsime geras pasek
mes.

Sutelkime jėgas. Padėkime 
darbštiesiems vajininkams.

. gy-
Vi- 
sa-

t Tvirtinkime savo spaudą,
' venančią sunkius laikus, 

sųpirmiausiai darbuokimės 
vo dienraščiui Laisvei!

išleistas 
kurį pa- 
apmoka-

Tarybų Sąjungoje 
patvarkymas, pagal 
didinimas mažai 
miems darbininkams ir tar
nautojams darbo užmokestis.

Andai Chicagos Drauge S. 
Miglinas rašė, jog tas algų

Tiems, kurie ligi šiol gau
davo mažas algas, dabar jos 
bus pakeltos nemažiau šimtu 
rublių per mėnesį, o kai kur 
ir daugiau.

pakėlimas “esmėje maža 
bepalengvins dirbančiojo 
klę”.

ką’ 
bū-

Na, lai ir “maža”, bet pa-
lengvins! Svarbiausia: šiuo
nutarimu nustatomas mini-
mum užmokestis.

Šiemet Tarybų Sąjungoje 
daug kas padaryta dirbančių
jų naudai. Be kitko:

žymiai padidintos žmo
nėms pensijos senatvėje bei 
ligoje.

Sumažintas darbo valandų 
skaičius.

Skaitytojai mums prisiun- 
. čia daug laiškų, gautų nuo 

'J savo giminių iš Lietuvos.
Ne visus tuos laiškus mes 

spausdiname, o kai kurių tik 
ištraukas, lięčiančias svarbes
nius dalykus, gedame laik- 
raštin. z

Dalykas toks: daug tų laiš-> 
kų yra išimtinai asmeninio 

' pobūdžio, pasakojančių tik 
apie šeimyninius reikalus.

Kadaise, prieš kelerius me
tus, kai iš Lietuvos laiškų 
ateidavo labai maža, tuomet 
kiekvienas 
šiandien 
Lietuvos 
tančiai.

jų buvo įdomus, 
jau kas kita: iš 
laiškų ateina tūks-

pagalvoti ir tai: ne
rašydamas sa-

Vėliausios žinios
duoti laisvę kipriečiams; 
kairysis sparnas stiprus

Blackpool. — Britanijos 
darbiečiai savo metiniame 
suvažiavime čia priėmė gan 
griežtą anti-kolonialinę re
zoliuciją. Darbo partija vi
sų pirma reikalauja, kad 
Edeno valdžia sutiktų leis
ti kipriečiams patiems nu
spręsti savo salos likimą. 
Kaip žinia, didi kipriečių 
dauguma, kurie yra graikai, 
norėtų prisijungti prie 
Graikijos. Darbiečių rezo
liucija faktinai yra reikala
vimas atiduoti Kiprą Grai
kijai.

Darbiečiai taipgi reika
lauja, kad valdžia sudarytų 
juridinę komisiją, kuri ty
rinėtų žiaurumus, kuriuos 
britų kariai ir policija at
lieka Kenijoje, Afrikos ko
lonijoje. Darbiečiai sako, 
kad negalima toleruoti sa
distinių kankinimų, kurie 
naudojami prieš Kenijos 
žmones, įskaitant moteris 
ir vaikus.

Anti-kolonialinė rezoliuci
ja atspindi bendrai ko vin
gesnę atmosferą, kuri vy
rauja šiame suvažiavime. 
Kad kairiečių jėgos žymiai 
sustiprėjo partijoje, rodo 
ne tik Bevano išrinkimas į 
partijos iždininkus, bet ir 
kitų kairiečių išrinkimas į 
svarbius postus. Taip, an
tai, kairietis Tom Driber
gas išrinktas partijos vice
pirmininku. Dribergas yra 
artimas Bevano bendradar
bis.. Jis neseniai grįžo iš 
kelionės po Tarybų Sąjun
gą ir Čekoslovakiją.

Suvažiavimas, betgi, at
metė rezoliuciją, kurią pa-

tiekė vienos komunistų va
dovaujamos unijos delega
tai. Toje rezoliucijoje rei
kalauta, kad britai tuojau 
ištrauktų visas savo kari
nes jėgas iš visų koloniali- 
nių teritorijų.

Yra bijoma, kari 
Izraelis keršys 

ginklu Jordanui
Jeruzalė. ■— Nauja krizė 

vystosi Palestinoje — jor- 
daniečiai nukovė penkis Iz
raelio darbininkus, kurie 
automobiliu važiavo dyku
mos keliu netoli Jordano 
pasienio. Dabar bijoma, 
kad izraeliečiai vėl atsakys 
ginklu, kad. praves kokią 
nors “pabaudos akciją,” 
kaip jie tai paprastai daro.

Numatydami, kad izrae
liečiai gali vėl surengti tokį 
keršto žygį jų teritorijon, 
jordaniečiai daro prisiren
gimus, stiprina pasienio 
įgulas. Bet kadangi rube- 
žius gan ilgas, jie negali ži
noti, kokiame punkte izrae
liečiai gali pradėti veiks
mus.

Izraeliečiai sako, kad jor
daniečiai taipgi apšaudė jų 
traukinį ir sužeidė garve
žio mašinistą. Ginkluota 
traukinio sargyba ir kai 
kurie keleiviai, kurie turė
jo šaunamus ginklus, atsa
kė ugnimi jordaniečiams, 
sako Izraelio pareigūnai.

Blackpool.—Bevanas dar
biečių suvažiavime sakė, kad 
leidimas Vakarų Vokietijai 
ginkluotis buvo klaida.

Rommelio armijos veteranai savo 
sąskrydyje linksminosi naciškai

Ištiso pasaulio
Jungtinės Tautos. — Sau

gumo tarybos sesija prasi
dėjo nevisai aiškioje atmo
sferoje. Dulles, atsiskubinęs 
penktadienio rytą, laikė 
greitus, pasitarimus su kitų 
Vakarų delegacijų galvo
mis, bet atrodo, kad tarp 
jo ir britų-francūzų atsine
šim o bus skirtumo.

Londonas. 4— Darbo par
tijos suvažiavimas Black- 
poole priėmė j rezoliuciją už 
atominių bandymų uždrau
dimą.

Poznanė. — Trijų riauši
ninkų žudikų byla baigta. 
Sprendimas, kaip manoma, 
bus išneštas pirmadienį. 
Du apkaltinti savo pasku-

tiniuose žodžiuose apgailes
tavo jauno policijos korpo- 
ralo žiaurų nukankinimą ir 
prašė pasigailėjimo. Tre
čias. apkaltintasis sakė, kad 
jis kelis kartus smogė po
licininkui, bet nebandė jį 
užmušti.

Washingtonas. —Aukš
čiausias teismas nutarė per
svarstyti Steve Nelsono ir 
kitų Pennsylvanijos Smitho 
akto aukų bylas.

Nicosia.—3,000 britų pra
dėjo plačią akciją Kipro 
kalnuose, bandydami suim
ti partizanų vadovybę ir jų 
k o m a n d i e r ių pulkininką 
Grivasą.

Nepaisant pikielavimo, negrai 
lanko Texaso Lamaro kolegiją

Beaumont, Tex. — Ke
liolika negrų studentų, ku
rie šiais metais pradėjo 
lankyti Lamar techniškąją 
kolegiją, ją dar lanko, ne
paisant pikietavimo ir ra
sistų grasinimų naudoti jė
gą prieš juos. Arti šimto 
riaušininkų - rasistų kas
dien susirenka prie kolegi
jos ir bando pastoti kelią 
negrams studentams. Bet 
kol kas tiems studentams 
vis pavyko įeiti mokyklon. 
Kartais jiems padeda poli
cija, o keli negrai studen
tai atvyksta taksiais, ku
rie pravažiuoja pikieto li
nijas.

Kaip žinia, Lamar stu
dentai savo susirinkime 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalauja iš rasistų,' kad 
jie nutrauktų pikietavimą. 
Pikietų tarpe studentų be
veik nėra, — pikietas susi
deda vyriausiai iš jaunų 
dykaduonių ir senyvų vyrų, 
kurie neturi kito užsiėmi
mo.

Policija šią savaitę suėmė 
vieną rasistą ir taipgi vie
ną negrą šoferį, kuris, sa
vo taksyje atvežė tris ne
grus studentus. Kaltini
mas prieš šoferį buvo, kad 
jis “per greitai vairavo.”

Vienybe tarp kairiųjų socialistų 
ir socialdemokratų Italijoj toli

Civilinių teisių sąjunga 
prašė Aukščiausio teismo 
aprubežiuoti Smitho aktą

New'Yorkas. — Ameri
kos Civilinių teisių sąjunga 
(ACLU) atsikreipė į Aukš
čiausią teismą su raginimu, 
kad būtų eliminuoti Smitho 
akto punktai, kurie padaro 
priklausymą Komunistų

" Reikia 
tuvos pilietis,

/ vo artimiesiems laišką į Ame
riką, rašo jį ne spaudai. Laiš
ke gali būti persakymų arba 

. nedasakymų, gali bftti net ir 
pameluota. Na, kai tokį laiš- 

▼ ką išspausdini laikrašty, o lai
kraštis pasiekia Lietuvą, pa
siekia tuos žmones, kurie laiš
ko rašėją pažįsta, tai kaip 
jis, laiško rašėjas, tuomet ga
li jaustis! . . .

Diuseldorfas. — Prie šio 
Vakarų Vokietijos miesto 
įvyko didelis Rommelio ar
mijos veteranų sąskrydis. 
Tai veteranai, kurie po 
Rommelio vadovybe taip 

j vadinamo “Afrikos korpu
so” eilėsė ■ kovo Šaiurės 
Afgrikoje prieš britus Libi
jos dykumoje.

Sąskrydyje dalyvavo bu
vęs Rommelio generalinio 
štabo viršininkas aviacijos 
reikalams maršalas Keser- 
lingas, kuris dabar civilis, 
ir Rommelio adjutantas ge
nerolas Hansas Špeidelis, 
kuris dabar kariškis — jis 
Adenauerio naujos armijos 
komandantas. špeidelis dė
vėjo naujos armijos gene
rolo uniformą.

Susirinkusieji eks-kari- 
ninkai ir eles-kareiviai, apie 
keliolika tūkstančių jų, gė
rė alų ir traukė senas na
cines armijos dainas ir to
kias kareiviškas dainuškas 
kaip “Lili Marlin.” Dalyviai 
viens kitą adresavo pagal 
karinius laipsnius ir buvo 
daug saliutavimo ir kulnų 
mušimo.

Į sąskrydį taipgi atvyko 
britų generolas, kuris Šiau
rės Afrikoje kovojo prieš 
Rommelio armiją. Jis sėdė
jo šalia Keserlingo ir Špei- 
delio. Britų ir vokiečių fut
bolo komandos lošė rungty
nėse. Britai laimėjo.

Spalio 7 dieną, sekmadienį, 
South Bostone įvyksta gražus

pobūviš, kurį ruošia drauges 
moterys Laisvės naudai.

Dėkite pastangų, Bostono 
ir apylinkės laisviečiai, tame 
pobūvy būti.

O mes čia , tą pačią dieną 
būsime Liberty Auditorijoje, 
kur Liaudies Teatro aktoriai 
suvaidins komediją “Lapkus”.

“Sovietskaja Kultūra” 
rašo apie rock’n’roll

Maskva.— Tarybinis 
nalas sako, kad ši neva mu
zika svaigina Amerikos 
jaunus žmones ir yra kenks
minga, o dainininkas Elvis 
Presley, kuris pagarsėjo su 
savo rock’n’roll dainomis, 
yra vulgariškas rėksnys, 
kuris net nemoka skaityti 
muzikos notų/

Roma. Keletas savaičių 
atgal atrodė, kad netolimo
je ateityje bus> pasiekta 
vienybė tarp Italijos Socia
listų partijos (kairiųjų so
cialistų, kuriems vadovau
ja Nenni) ir Italijos Soci
aldemokratų partijos (deši
niųjų socialistų, kuriems 
vadovauja Saragatas).

Dabar, betgi, atrodo, kad, 
iki tos vienybės dar labab 
toli. Socialdemokratų rei
kalavimas, kad kairieji so
cialistai nutrauktų bendrą 
veiklą su komunistais, ne
rado atgarsio. Nennio or
ganas “Avanti” sako, kad 
socialistai yra pasirengę ei
ti į koaliciją su kitomis par
tijomis be komunistų, bet 
jie negali virsti anti-komu- 
nistine partija..

Šią .savaitę kairiųjų 
cialistų vadas Nenni ir 
muĮiistų vadas Togliatti
siejo ir paskelbė, kad bus 
pakeista tų dviejų partijų 
bendradarbiavimo forma. 
Likviduojamas taip vadina
mas vieningos akcijos fron
tas, bet bus ieškoma nau
jų bendradarbiavimo, for
mų.

Saragatas tuojau pareiš
kė, kad Nenni naudoja ap-

gaulę. Jis sako, kad jeigu 
Nenni tikrai norėtų nu
traukti santykius su komu
nistais, jis tai galėtų pada
ryti vienas, o ne pasitaręs 
su Togliačiu. Saragatas sa
ko, kad vieningos akcijos 
frontas likviduotas “tik dėl 
akių,”, kad Įgalinti Nennio 
partiją įsigauti valdžion.

D. Eisenhoweris 
ir vėl pailgino 
savo kampaniją

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio prieš
rinkiminės kampanijos ke
lionės vis dauginamos—re- 
publikonų vadovybė, maty
dama, kad demokratų jėgos 
stiprėja, daro vis daugiau 
spaudimo ant prezidento, 
kad jis keliautų daugiau, 
sakytų daugiau prakalbų. 
Jau sakoma, kad jis keliaus 
į Washington© valstiją Va
karuose ir taipgi aplankys 
Californiją. Jis jau ir taip 
keliavo bent dusyk daugiau, 
negu buvo originaliai nu
matyta. ''

Nixonas tuo tarpu Wash
ingtone sakė, kad Stevenso- 
nas yra geros valios žmo
gus, bet nenusimanąs pa
sauliniuose reikaluose.

Stevensonas ketvirtadienį 
kalbėjo keliuose mitinguose 
po atviru dangumi New 
Yorke. Harleme, kur jis 
buvo sutiktas, gan entuzias
tiškai, jis stengėsi įrodyti, 
kad tai demokratai yra di
desni rasizmo priešininkai, 
negu republikonai. Jis nu
rodė, kad tai po Trumano 
režimu rasinė segregacija 
panaikinta karinėse pajė
gose.

Paryžius. — Duclos vado
vaus francūzų komunistų 
delegacijai, kuri vyks Ju
goslavijon ideologiniams 
pasitarimams su jugoslavų 
komunistais.

zur-

so- 
ko- 
SU-

Harvardo universitetas 
nesiųs savo sportininkų

Bostonas. — Harvardo 
universitetas nutarė nesiųs
ti savo krepšinio (ba'sket- 
bolo) komandos rungty
nėms į pietines valstijas’, 
nes tenykščiai universite
tai nepriima į komandas 
negrų ir atsisako lošti prieš 
komandas, kurios turi ne
grus. Nors Harvardo ko
manda dabar neturi negrų 
savo tarpe, bet universite
to vadovai sako, kad tai tik 
atsitiktinai ir negrai bus 
įjungtų kai atsiras tinkami 
lošėjai. Tuo tarpu Harvar
do universitetas nori iš
reikšti savo protestą prieš 
rasizmą Pietuose.

Kalkuta. — Potvyniai ap
sėmė dalį Kalkutos miesto 
ir gretimą Howrah indus
trinį centrą.

Maskva turi 600,000 T. V. 
aparatų, jų daugėja kitur

^Londonas. — Iš Tarybų 
Sąjungos grįžęs darbietis 
parlamento narys Tom Dri- 
berg rašo apie televiziją So
vietuose. • Dribergas sako, 
kad televizija ten tampa vis 
labiau • populiari. Maskva 
jau turi apie 600,000 televi
zijos priimtuvų, kas išeina 
beveik vienas aparatas 
dviem šeimom. Maskvos 
namų stogai pilni televizi
jos antenų, panašiai, kaip 
New Yorko ir Londono.

Televizijos stotys taipgi 
randasi Leningrade, Kali
nine, Charkove, Taškente, 
Taline. T. V. priimtuvų sa
vininkų skaičius vis daugė
ja. Kolūkiuose jau irgi ran
dasi daug T. V. aparatų.

Belgnadas.— Tito sugrįžo 
iš Jaltos.

ir Julius 
Carolines, 
kalėjimui 
narystės

partijai nusikaltimu. Civi
linių teisių sąjunga yra or
ganizacija, kurios priešaky
je stovi liberaliniai elemen
tai.

Kaip žinia, Aukščiausias 
teismas šioje sesijoje svars
tys bylas Claude Lightfoo- 
to iš Chicagos 
Scaleso iš North 
Abu jie nuteisti 
po Smitho akto 
punktais.

ACLU sako, kad Smitho 
aktas tokiu būdu priešta
rauja žodžio laisvės prin
cipams, taipgi principams, 
kad žmogus turi teisę' pri
klausyti bet kokiai organi
zacijai. Aktas sako, kad yra 
nusikaltimas priklausyti or
ganizacijai, kuri “stoja už 
valdžios nuvertimą jėga,” 
bet nereikalauja įrodyti, 
kad pats apkaltintasis ko
kiu nors veiksmu prie tos 
jėgos arba raginimo vartoti 
jėgą prisidėjo.

Dešimt darbininkų užmušta 
dėl kompanijos neatsargumo

Jackson, Mich. — Dešimt 
darbininkų, kurie čia užsi
mušė statybos darbuose, 
žuvo dėl kompanijos neat
sargumo . Likę darbininkai 
sako, kad kompanija taip 
skubinasi pabaigti pastatą, 
kad formos buvo nuimtos 
tik trys dienos po to, kaip 
cementas buvo įpiltas. Dar
bininkai žinojo, kad pasta
tas dar nesaugus, bet jiems 
buvo įsakyta laipioti po dar 
šviežias cementines dalis.

Valdžios ekspertai, kurie 
dabar veda tyrinėjimą, su
tinka su darbininkais, kad 
cementas dar nebuvo pa
kankamai sutvirtėjęs.

Graikijos užsienio reikalų 
ministras smerkė Britaniją

Atėnai. — Graikijos už
sienio reikalų ministras 
Evangelos Averoffas pa
smerkė britų barbariškus 
žygius Nicosijoje. Jis sakė, 
kad Kipro sostinės gyven
tojų griežtas nubaudimas 
rodo, kad 
naudoti 
priemones 
jus.

Kaip žinia, britai buvo 
uždraudę visiems Nicosijos 
gyventojams per ištisą pa
rą išeiti iš savo namų. Net 
ligoniai neturėjo teisės su- 

įsisiekti su daktarais, buvo 
uždrausta net išeiti gauti 
vandens vaikams ir taip to
liau. Britai tokiu būdu “ko
lektyviniai” nubaudė visus 
Nicosijos gyventojus, ka
dangi ten stiprėja partiza
ninis judėjimas.

britai nesivaržo 
ir žiauriausias 
prieš gyvento-

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vešu

/
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LITER ATURA-MEN AS
Kultūrinės žinios iš Lietuvos

RAšYTOJO ŠIMKAUS 50 METŲ 
MINĖJIMAS

VILNIUS. — Rugsėjo 22 d. buvo iš
kilmingai paminėtas rašytojo Jono Šim-

Forp.™ ’S kaus “50-ties metų jubiliejus. I vakarąForeign countries, 6 months $8.00 LTSR Valstybinės konservatorijos salė
je susirinko rašytojai, mokytojai, stu
dentai, visuomeninių organizacijų atsto
vai. ,

Minėjimą ' atidarė Lietuvos TSR Ta
rybinių rašytojų sąjungos valdybos pir- 

gyvena krizę, di-1 mininkas A. Venclova. Susirinkusieji 
'karštai sveikino J. Šimkų sų apdovano
jimu.— respublikos nusipelniusio meno 
veikėjo garbės'vardo suteikimu, Įteik-, 
damas LTSĘ Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo raštą, J. Paleckis pažymėjo 
J. Šimkaus nuopelnus lietuvių literatū
rai. J. Paleckis 'palinkėjo jubiliatui su 
neišsenkama energija ir toliau dirbti 
lietuvių tarybinės literatūros, lietuvių 
kultūros labui.

Rašytojai J. Baltušis ir A. Baltrūnas 
apibūdino J. Šimkų, kaip rašytoją — vi
suomenininką, daug ir nuoširdžiai pasi
darbavusį lietuvių tarybinėje literatū
roje, ugdant jaunas literatūrines jėgas.

Sukakties proga rašytoją sveikino 
Vilniaus ir Kauno miestų vykdomųjų 
komitetų, Valstybinio V. Kapsuko vardo 

I universiteto, Lietuvių kalbos ir litera- 
• tūros instituto, LTSR Valstybinės gro- 
Ižines literatūros leidyklos, daugelio kitų 
kūrybinių organizacijų atstovai.

Iš Pietų Amerikos į Tėvynę sugrįžu
sių lietuvių vardu kalbėjo poetas Linas 
Valbasys.

Pabaigoje buvo perskaitytos gausios 
sveikinimo telegramos, kurias jubiliato 
vardu atsiuntė TSRS Tarybinių Rašy- 

jtojų Sąjungos Prezidiumas, Maskvos, 
Kiti aštriai puolė partijos vadovybę, sakydami, kad Turkmėnijos, Gruzijos, Baltarusijos,

Entered as second class matter at the Post Office of Jarikica, N. Y. 
_ under the Act of March 3, 1879

KRIZĖJE
KAIP NEKALBĖTUM, reikia sutikti, jog šiandien 

Jungtinių Valstijų Komu nišų partija 
dėlę krizę.

Toji krizė pagilėjo po TSKP XX suvažiavimo,( ku
riame buvo kritiškai peržvelgta praeitis, ir surasta, kad 
buvo padaryta klaidų dėl “asmenybės kulto” įsigalėjimo 
—kitais žodžiais, dėl J. Stalino vadovybės metu įvyku
siu klaidu. . •• v •

f »

XX-jame suvažiavime, be to, buvo iškelti kai kurie 
teoriniai, sakytume, pakeitimai,, atkreipusieji didžiulį dė
mesį viso pasaulio marksistų.

Pavyzdžiui, ten buvo prieita išvada, kad šiandien, 
kai atsirado du pasauliai—socialistinis ir kapitalistinis— 
karas gali būti išvengtas, nes socialistinis pasaulis, talko
je su neutralemis šalimis, tokiomis kaip Indija, Indo
nezija ir kt., gali neprileisti kapitalistiniam pasauliui ka
rą pradėti.

Kitas dėsnis ten buvo iškeltas tai tas: kai kuriose 
šalyse galima prieiti prie socialistinės santvarkos 
miu, parlamentariniu būdu, be ginkluotų mūšių, be 
voliucijos.

Visi šitie dalykai gyvai atsiliepė ir į Amerikos ko
munistus. Prasidėjo diskusijos — jau kelintas mėnuo 
Daily Workery ir savaitrašty “The Worker” tos diskusi
jos vyksta. Visokiausių nuomonių ten pasirodė. Kai 
kurie partijos nariai (tiesa, tokių nedaug) jau net pra
dėjo sakyti, kad Jungt. Valstijų Komunistų partija tu
rėtų būti paleista,, o jos vieton suformuota (iš įvairių 
kairiųjų grupių) nauja partija.

re-

Bet, jei nebus saulėta, reikės delsti, 
laukti. O vasara šiemet labai įnoringa. 
Štai dėl ko jaudinasi ir filmo statytojas 
Maculevičius, ir režisieriai Žilakevičius 
ir Eimantas. Nerimsta ir aktorė Leona
vičiūtė, kuri visiškai pasiruošusi tapti 
filmo herojum Nidoje, ir Aloyzas — akt. 
Bernotas, ir Vilius — akt. Genys, ir te
ta Petronėlė — akt. Lietuvaity te — visa 
filmavimo grupė. Juk filmą jau sekan
čių metų pradžioje turi pamatyti žiūro
vai.

Dar greičiau — šių metų pabaigoje— 
■ turi pasirodyti ekranuose kitas filmas— 
“Tiltas”, kurio filmavimas vyksta pilnu 
tempu. Jau kuris laikas kinostudijos au
tomašinos su “Tilto” filmavimo grupe 
važinėja po Kauną, Jonavą, Prienus, 
kur daro nuotraukas. Šiame filme pa
grindinius vaidmenis atlieka akt. Brat- 
kauskas — Algirdo, akt. Genys — Ro
mualdo, akt. Kavaliauskas — Tumo 
vaidmenį. Girdės vaidmenyje — Leona
vičiūtė, Rūtos — Juodkaitė, Striupo — 
Bernotas. Filmą režisuoja rež. Miltinis.

Su entuziazmu visas kinostudijos ko
lektyvas dirba Prie šių filmų. Pagrinde 
tai jaunos kūrybinės jėgos, daugelis jų 
pirmą kartą imasi sudėtingo kino meno.

Artimiausiais metais Lietuvos kino- 
studija gamins po 2—3 pilnametraži- 
nius filmus kasmet. Bet tai ne visa kino
studijos produkcija. Žiūrovams > gerai 
pažįstami “Tarybų Lietuvos” kinožur- 
nalai, kinoapybraižos. Šiuo metu gami
namos ir netrukus pasirodys dokumenti
nės kinoapybraižos apie Kapsuko rajono 
“Šešupės” kolūkį pagal Sadūno scenari
jų ir apie Šakių rajono Lenino vardo ko
lūkio kiaulių ūkį — pagal Griškevičiaus - 
ir Požėros scenarijų.

LMS News and Views

ji buvo per daug biurokratiška, kad ji padarė daug klai- Latvijos bei kitų respublikų rašytojų or
dų, kad jai vadovaujant partija labai sumažėjo nariais, ganizacijoš. S" .xvu.,. Su įdomumu buvo išklau

sytas R. Mizaros laiškas J. Šimkui.
Savo atsakomajame žodyje J. Šimkus, 

padėkojo už nuoširdžius sveikinimus.

ARTĖJA NAUJŲ TEATRŲ SEZONAS
VILNIUS. — Artėja naujas 1956— 

57 m. m. teatrų sezonas. Jo metu res- 
publikos teatrai numatė pastatyti daug 

• įdomių kūrinių.
ir karštų diskusijų buvo priimtas rezoliu- Į Skirtingai nuo ankstesnių metų nau- 

Kas gi sakoma tame pro-

• • • • . i : • * 4 /

Dar kiti stojo ginti vadovybę, sakydami, kad klaidų 
buvo, bet kai kurios jų buvo neišvengiamos, ir tt.

diskusuota, svarstyta. Partija^ mat, ruo- 
suvažiavimui, kuris įvyks 1957 metų vasa-

RUGSĖJO 13 D. Komunistų Partijos Nacionalis Ko
mitetas laikė savo posėdį, praplėstą posėdį, kuriame bu
vo visa tai 
šiasi 16-tam 
rio mėnesį.

Po ilgų
cijos projektas suvažiavimui, 
jekte, toje rezoliucijoje?

Rezoliucija sako, jog partijos vadovybė padarė daug 
Jtaktinių klaidų; tas klaidas pradėjo taisyti 
)rą-trcjetą metų. Klaidos parėjo vyriausiai

,.“per daug kairaus” nusistatymo, dėl sektan- 
Padaryta klaidų darbo unijų klausimu, negrų

politinių ir 
tik prieš 
iš siauro 
tizmo.
klausimu, kovos dėl taikos klausimu etc. Padaryta, be
je, klaidų ir tame, kad partijos vadovybe per anksti, 
neapdairiai, pastūmėjo partiją į pogrindį. Visa tai par
tijai daug atsiėjo; ji sumažėjo nariais.-

Rezoliucija siūlo, kad busimasis suvažiavimas visa 
tai pripažintų, taipgi kad jis nustatytų partijai naujas 
gaires, atitinkamas amerikinėms sąlygoms.

Rezoliucija siūlo, kad pati partijos struktūra būtų 
žymiai sudemokratinta, kad niekad negalėtų įsigalėti 
'“asmenybės kultas” vadovybėje; kad partija būtų ma
sinė, didžiulė.

WM. Z. TOSTERIS, partijos pirmininkas^ prieš tai 
griežtai išstojo. Jis sako, jog rezoliucija byloja už par
tijos “subroivderinimą,” už jos padarymą nemarksisti- 
ne-neleninistine.

Fosteris mano, jog vyriausiu kaltininku dėl šitų 
blogybių, dėl partijos stūmimo “į dešinę” , yra John 
Gates, vyriausias Daily Workerio redaktorius. Jam pri
taria generalinis sekretorius Eugene Dennis, jam pri
taria ir Benjamin J. Davis ir kiti žymūs partijos vądo- 

• vai.
Fosteris, atrodo, reikalauja, kad komunistų par

tija būtų palikta daug maž tokia, kokia buvo iki šiol.
Girdėjome, kad Nacionalinio Komiteto posėdyje, 

Fosteris, sulaukęs jau 75 metų amžiaus ir silpnas svei
katoje, labai karštai kovojo už savo įsitikinimus.

Jis parašė ilgą straipsnį tuo klausimu, kuris, sako
ma, tilps žurnale “Political Affairs.”

Visa tai, aišku, nedaro gero komunistų partijai.
Bet Nacionalinio Komiteto nariai tvirtina, kad vis

kas išsiaiškins, kad busimasis suvažiavimas eis su dau- 
guma Komiteto narių, kad Fosteris tajpgi su tuo sutiks.

Kaip ten bus, pamatysime. Bet šiandien tenka pri
pažinti tai, jog marksistinis judėjimas Amerikoje gy- 

;?yena. krizę.- _ ,.v,.....

jajame sezone teatrų scenose bus stato
ma daugiau originalių pjesių. Greta pa
saulinių klasikų, rusų ir užsienio drama
turgų kūrinių, teatrų repertuarų Pla
nuose yra daugiau kaip 20 lietuvių ra
šytojų pjesių. Iš lietuvių kompozitorių 
naujųjų kūrinių Lietuvos Valstybinis 
akademinis operos ir baleto teatras nu
matė pastatyti B. Dvariono operą “Da
lia” ir J. Indros baletą “Audronė”. Taip 
pat numatė pastatyti baletą “Per-Giun- 
tas”, E. Dalbero muzikinę dramą “Slė
nyje”, V. Mocarto “Pagrobimas iš Sera
lio”, P. Čaikovskio baletą “Spraktukas”, 
opera-“Mazepa”, St Moniuškos opera 
“Halka” ir kt. ' ’

Kauno muzikinis dramos teatras nu
tarė ateinančiais metais pastatyti ope
retę “Paskenduolė”, parašytą jauno 
kompozitoriau^ V. Baumilo. Tas pats te
atras žada Pastatyti komediją “Nuosta
bus draugas”, kurią baigia rašyti jau
nas dramaturgas R. Narečionis. Dabar
ties temomis skiltos taip pat pjesės: B. 
Sivicko “Nereikalingi žmonės”, K. Saujos 
“Botagas”, pjesę apie Kauno HES sta
tybininkus rašo J. Grušas.,. Šiaulių teat
ras pastatys P. Vaičiūno pjesę “Prisikė
limas”. ‘ ‘ /

Lietuvos TSR Valstybinis dramos te
atras numato pastatyti V. Mykolaičio- 
Putino pjesę “Valdovas” Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio teatrai įtraukė i 
savo repertuarus V. Krėvės dramos kū-. 
rjnius.. Bus statomos jo pjesės “SkirgaL 
Ja”, “Šarūnas” ir “Žentas.”. }

Naujasis teatrų sezonas bus taip pat 
pažymėtas tuo, kad atidaromas teatras 
Kapsuko mieste.

GAMINAMI LIETUVIŠKI FILMAI
Lietuvos kinostuęlijoje jau užbaigti 

filmo “Auksinės burės” paruošiamieji 
darbai-— gatavi eskizai, kostiumai, re- 
žisierinis scenarijus. Atlikti filmavimo 
bandymai. Artimiausiu laiku išvyksta
ma į Nida darytį natūrines nuotraukas.

Mūs žmogus
Ant visų meridianų
Ir ant polių abiejų—
Mūs žmogus šiandien gyvena
Savo darbu nuostabiu.

I

Jani nauja aušra pakilo,— 
Užmiršta jau Praeitis;
Nuo Berlyno iki Nilo 
Neša jis taikos viltis.

Ar jis narsto, ar jis skrenda— 
Grįžta iš visur ramus, 
Iš visur jis kelią randa 
Sveikint savo arimus.

Ir su meile jis gyvena .
Savo darbu nuostabiu— 
Ant visų meridianų 
Ir ant polių abiejų.

Audra Audronis '

Meridianas—įsivaizduojamą linija, kuri eina 
žemės rutulio ašigalius, tiesiu kampu kirsdama 
siaują (ekvatorių).

Polius—žemes ašigalis (šiaurės ir pietų).

per 
pu-

V

Goias
Žinynus ir krivius, 
Karaliams sostus, ir tiarą, 
Ir budeliams kirviu?— 
žmogus sukūrė ir padarė.

Maįštu liepsnodamas jis gali 
Paškirstyt žemes kraitį 
Visiems, visiems po lygią dalį. 
Kąd lažo nebeeitų . . .

Karaliams — matas!
Versale j lankstos diplomatai . . .
Įmušti jų galvosna golą, 
Per Elbę brenda jau mongolai . . .

Užteks prakeiktojo letargo!
Jau naujos gairės statomos, 
Žmogus kad keltųsi iš vargo 
Ir jam tarnautų atomas!

Audra Audronis
Golas—įvartis—kamuolio jvarymas į priešininko 

vartus (sporte).
Tiara—popiežiaus karūna.
Matas—pralaimėjimas šachmatais lošiant.
Versalč—Paryžiaus priemiestis, buv. karalių re

zidencija.
Letargas—ypatingas liguistas stovis, panašus J 

miegą. Apsnūdimas.

| on with business and work- 
life of the ghost-city?

Finally some of the mem
bers of the barrel-makers— 
the Coopers Guild—devised a 
plan. They dressed up in 
colorful costumes, tuned up 
their instruments and sallied 
forth cavorting and dancing 
through the streets.

It wasn’t long before the 
frightened citizens opened 
their doors and joined in the 
dance. The dance steps have 
been preserved to this day į 
and the dance is known as 
the “Cooper’s Dance’’.

Mildred Stensler

thc best virtues

these songs to 
and other cult-

L.M.S. LOOKS TO 
THE DANCE

Just off the press is the 
newest member in the grow
ing family of LMS publica
tions—a booklet of 6 favorite 
folk - dance songs, entitled 
“Geltieji lineliai ir kitos žai
dimų Dainos”.

This little collection is nice
ly bound in a 16-page book
let, photographed in clear 
“off-set”, and complete with 
choral arrangements and pia
no accompaniments. The 
reasons for such an addition 
to our store of songs, dramas 
and skits, was well defined 
in the short preface at the 
beginning of the song book:

“Geltieji Lineliai ir kitos 
žaidimų Dainos is a collection 
of some of our countries folk 
play-songs. These songs, al
though originally used to ac
company the dances, are in 
themselves worthy of chorus 
or group singing. They are 
not new songs—but tradition
al folk tunes—and as such 
may be familiar to most of 
you. We arc, however, pre
senting them in this collection 
in new arrangements — by 
such well-known present-day 
Lithuanian composers as J. 
švedas and A. Budriunas— 
and in some cases with new 
texts.

“Play-songs had (and still 
have) tremendous bearing on 
community life. In them we 
find healthy optimism, unend
ing energy, confidence in 
united strength and the desire 
to attain and work for a hap
pier life. It is not surprising 
therefore, that the songs that 
are bound together with these 
old Lithuanian play - games 
have some of 
of song.
.“We offer 

our choruses,
ural groups’ to use and en
joy. If any wi^h to learn 
the dances that go with the 
songs, please write to the 
LMS Center (110-06 Atlantic 
Ave. Richmond Hill, N. Y.) 
for the text of the authentic 
instructions”.

Yes, we1 have available se
veral copies of the complete 
illustrated steps to the 6 
dances included in the song
book plus four others. These 
will be sent to the first ones 
making their requests and 
enclosing $1.50 for the book.

(music on
ly) is to be sold for thirty 

Of course, 
every member of the Lithua
nian Fine Arts Leagu 
ceives one copy free.

♦

It is legendary that 
dances and folk songs come 
about through the activties of 
their makers. From the titles 
of the six songs in this col
lection, one gathers how im
portant the land and its fruit
fulness was to the Lithuanian 
people—^-Geltieji Lineliai (yel
low flax), Serbentą (currant), 
Aguonėlė (poppy), Dobilėlis 
(clover), Kanapėlė (hemp), 
Žilvitis (willow).

/ •

It is wonderful how these 
old games and dafices have 
come down from generation 
to generation. Perhaps their 
origin and significance have 
been forgotten, but that does 
not take away from the de
light in its performance.

Of course not all stories 
have been lost. Recently 1 
saw an old German dance 
performed whose origin 400 
years ago was so terrible that 
it has never been forgotten.

In Munich, Germany, dur
ing the Great Plague of 1517, 
10,000 people perished. Even 
after the plague 
terrified people 
come out from 
locked homes.

What could 
thers do to induce the rest 
of the townspeople to carry

“Geltieji Lineliai

i five cents a copy.

e re-

*

folk

Laiškas Redakcijaix
Draugai: £

Atsiunčiu $5.00 ir pasvei
kinimą dėl spausdinimo V. 
Mykolaičio-Putino “Sukilė
lių.” Skaičiau jo “Altorių 
šešėly” 1934 metais Lietu
voje, kai jis katalikų kuni
gams šalto vandens įpylė 
už kalnieriaus. Net protes- • 
tantų kunigai patarė jį 
skaityti.

Aš jau sulaukęs 67 metų, 
augau kaime ir apie bau
džiavą girdėjau ,dar vaikų 
būdamas. Seni žmonės pa
sakodavo. kaip jie patys 
dvaro bizūnų ragavo. Puti
no raštas man taip ir pri- 
mena tų žmonių pasakoji-^ 
jimus. Jie sakydavo: Die-1 
vui dėkui, kad tie rupūžės 
ponai daugiau neplaka ir 
nespardo.

O apie sukilimą irgi daug 
| kalbų girdėjau, bet jokios 
apie tai knygos dar neskai
čiau. “Sukilėliuose” daug 
naujo pamačiau ir gal dar 
pamatysiu. Apie kun. Mac
kevičių skaitau pirmą kar-

Laukiu, ką matysiu dau
giau.

Su pagarba,
August Seittf*

ŽINIOS K LIETUVOS
Kolūkiniai jaunimo festivaliai

RASEINIAI. — šiomis die
nomis Girkalnyje įvyko “Nau
jo kelio”, “Tiesos” ir “Gegu
žės Pirmosios” kolūkių jauni
mo festivalis. Festivalio spor
tinėse varžybose dalyvavo 
daug jaunuolių ir merginų.

Dviratininkų varžybose 5 
km distancijoje pirmas finiša
vo “Naujo kelio” kolūkio 
sportininkas Kubilinskas, šau
dymo varžybose pirmąją vie
tą iškovojo “Naujo kelio” kol
ūkietis Rimkevičius. Po varžy
bų buvo surengti įvairūs žai
dimai. L\

Vakare buvo uždegtas fes-į 
tivalio laužas, ir prasidėjo 
masinės vaikštynės. Čia pat 
buvo įteiktos asmeninės dova
nos sportinių varžybų bei žal
ti ibų nugalėtojams.

Jaunimo festivaliai įvyko 
taip pat “Komjaunimo žings
nių” ir “Auksinės varpos” kol
ūkiuose.

subsided the 
refused to 

behind their

the city fa-

“Festivalio trimitas”
KAUNAS. — Kaune įvyks 

pirmasis miesto jaunimo fes
tivalis. Apie tai, kaip numa
toma organizuoti festivalį ir 
kaip jam ruošiamasi, plačiai 
lašo festivalio organizacinio 
komiteto pradėtas leisti daug- 
tiražinis laikraštis “Festivalio 
trimitas”. ’ Pirmajame nume* 
i.vje išspausdintas LLKJS 
miesto komiteto sekretoriaus
V. Paplausko straipsnis, nag
rinėjantis atskirų kolektyv^W 
pasiruošimą festivaliui. “Kau-™ 
no audinių” fabriko komjdu- 
nimo organizacijos sekretorius
VI. Jankevičius pasakoja apie 
jų fabriko saviveiklininkus. 
Spausdinami darbininkų eilė- .. 
raščiai, kronika, plati infor
macija.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)”" Šeštad., Spalio Oct. ) 6, 1956

/



V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1804 metais

(Tąsa)
Paskui ištraukė ranka rašytų lapelių 

pluoštą — “Gromata Vilniaus senelio” ir 
“Pasaka senelio,” surašė Vargdienėlis iš 
Lietuvos. Vaitas skaito iš baimės dre
bančiu balsu. Atsišaukimai! Prieš cie
soriaus vyriausybę, prieš valdžią! Ap- 

’ rašinėjamos Varšuvos demonstracijos. 
Agituoja sukilti, eiti išvien su lenkais! 
Kas parašė? Iš ko gauta? Kada?

Tėvas visą kaltę suverčia sūnui. Jis 
pats nieko nežinąs...

—Atidėti kaip revoliucinius atsišauki
mus! Kalėjimas, katorga!

O štai dar “Kvestorius,” autorius M. 
Akelevičius.

—Akelevičius?.. A, lietuvių litera
tas !.. Raiba paukštytė.. Kas per 
<nygpalaikė? Kur? Kada? Iš ko?

Prasidėjo ilgas senių Balsių kamanti- 
enėjimas:

Nenoromis ima atsakinėti Balsys žan
darui ir kaskart vis labiau ant jo grie
žia dantį. Ak, atnešė nelabasis čia juos 
visus ant mūsų galvos! Ko jiems Čia 
reikia? Prikibo prie tų raštų. O ar ne 
teisybę rašo? Teisybę. Ir dainos tei
singai apdainuoja mūsų vargus. O pri
kibo jie, tur būt, dėl to, kad tie raštai 
lietuviški. Steponas jau seniai taip sa
ko, o andai ir ponelis patvirtino, kad 
ciesoriaus vyriausybė labai nemėgsta 
lietuviškų raštų. Ir gazietos neleidžia 
spausti. Ir mokyklų tinkamų nėra. Se
nis Balsys jau seniai savo širdyje ap- 
gailestauja, kad Petro negalėjo į moks
lą išleisti. O toks gabus buvo vaikas ir 
taip norėjo mokytis. Gerai, kad nors dė
de Steponas jam kiek akis pratrynė. O 
ir pats Steponas būtų kitaip apsivertęs, 
jeigu būtų mokslo Įgijęs. Ne lekajum jis 
dabar trypinėtų pono Survilos dvare. 
Dėl to, kai ėmė plisti gandai, kad bus 
metežas, sukilimas prieš valdžią, o Ste
ponas, sako, kad ir prieš ponus, senio 
Balsio širdy ėmė rusenti pasitenkinimo 
kibirkštėlė. Gyvenimas pasidarė nepa
kenčiamas. Tegul sukyla, tegul verčia, 
tegul griauna! Galgi paskui bus geriau.

Vachmistras žandariška uosle tuoj pa
juto senio atžagarumą ir, raitydamas 

•^kumštį po nosim, ėmė rėkti:
—Tu man, velnio vaike, neišsisukinėk 

ir atsakinėk mandagiai! Aš tave į ka
lėjimą pasodinsiu! Tu čia gaspadorius! 
Tu atsakai, kad tavo pirkioje slepiami 
kurstantieji raštai prieš jo didenybės 
imperatoriaus valdžią!

Tardymas ėjo toliau.
Keduliai, artimi Balsių kaimynai, be

matant sužinojo, kad pas Balsius krata. 
Katrytė tuojau sumetė, ko tokiais, atve
jais reikia. Ji žinojo, kad tėvas giliau
siame kamaros kampe, už girnų, laiko 
paslėpęs butelį degtinės. Paglemžusi 
butelį į pintinėlę, ji bėgo pas Noreikie- 
nę, bene gausianti surinką. Gavo. Įsmu
kusi pas Balsius, ji pirkioje rado Genę 
su Onute, išsigandusias ir susirūpinu
sias. Motina su tėvu buvo seklyčioje, iš 
kur sklido šiurkštus žandaro 

į Onutė, pravėrusi duris, pamojo 
.Kedulytės sumanymas visoms 

jfReikia duoti žandarams išgerti.
Kai Balsienė grįžo į seklyčią,

balsas, 
mamą, 
patiko.

nešina 
degtine ir užkandžiu, vachmistrui jau 
buvo nusibodę tos knygpalaikės ir jis 
žvalgėsi, prie ko Čia dar prikibus. Bet 
pamatęs butelį degtinės, jis nutarė baig
ti spausdinių klausimą ir visą kratą.

—Tas “Kvestorius” cenzūros leistas, 
.Vasilijau Petroviciau?— kreipėsi jis į 
pristavą.

—Leistas šių metų sausio 18 d. Cenzo
rius Pavel Kukolnik.

Čia įsiterpė Balsienė. Pastačius savo 
gėrybes ant stalo, ji lenkėsi vachmistrui, 

r pristavui, prievaizdui ir visiems kartu, 
kalbėdama:

-aprašom, ponai, kąsnelį. Pusryčių 
pats laikas. Neturtingi mes žmonės ir 
taip netikėtai. Labai atsiprašom.

Ilgai prašyti nereikėjo. Vachmistras 
pirmas sėdo prie stalo..

—Na, ką gi, ponai... Pagiriomis įš- 
meskite po vieną. Tokis jau paprotys 

. Tp ra v’osla viskas. Jūsų sveikata, pone 
^prievaizde!

Bet Pšemickis atsisakė, teisindamasis, 
niekad prieš pietus degtinės negeriąs. 
Geriau jis eisiąs į kiemą pasižvalgyti. 
Juo pasekė ir vaitas. Vachmistras nesi
priešino, teisingai sumetęs, kad juo ma
žiau burnų, juo bus jos pilnesnės.

Prievaizdas su vaitu ėjo į priemenę ir 
čia užklupo visas tris mergaites, prisi
spaudusias prie durų ir besiklausančias, 
kas ten darosi seklyčioje.

—Na, mergelės, sušuko Pšemickis, — 
reikia ir jus iškrėsti, ar neturite ko 
nors uždrausto. Ot, tuoj pašauksim žan
darą Paiką. Jis jus apžiūrės.

—Kam Paiką, pone prievaizde,—juo
kavo vaitas,—patys jas iškrėskime. Ar 
mes ne valdžios žmonės?

Mergaitės kaito kaip žarijos, spraudė
si viena už kitos, nežinodamos kaip pa
sprukti. Tik Kedulių Katrytė suvokė, 
kad čia ne bėgti reikia, bet rasti kokį 
tinkamą žodį atsikirsti. Ji drąsiai pa
žiūrėjo į Pšemickį ir vaitą ir pusiau juo
kais, pusiau rimtai atšovė:

—Na, na, pabandykite, ponas vaite. 
Ginsimės. Mes nė žandaro neišsigąsime.

Pšemickis nekreipė dėmesio į tuos žo
džius, bet jam patiko, kad mergina jo 
nenusigando, o atsiliepė į jo pajuokavi- 
ma.

—Kas ta mergina? — kreipėsi jis į 
vaitą.

—Šitos dvi Balsytes, o ta Kedulytė.
— Kuo vardu?
—Katrė.
—Nelabai tinkamas vardas tokiai gra

žiai merginai,—pastebėjo Pšemickis. — 
Bet kaip tai galėjo būti, kad aš tavęs 
nematydavau darbuose?

—Aš dažniausiai namie triūsdavausi. 
Į lažą eidavo mano sesuo Uršulė.

—Ištekėti rengiesi? Turi kokį berną 
nusižiūrėjusi ?—susidomėjo prievaizdas.

Katrytė, pajutusi pavojų, nuleido akis. 
Už ją atsakė vaitas.

—Na, kur neturės tokia graži mer
gina. Jau ir aš žinau, kad apie ją su
kinėjasi Petras Balsys. Blogą vyrą pa
sirinkai, mergele, blogą, — pamokomai 
atsiduso, vaitas.

Pšemickis pastatė ausis: Petras Bal
sys? . Ak, tai šią gražuolę nusižiūrė
jo ponas Skrodskis? Tai dėl šitos ta 
įžūli scena, kurios liudininkas buvo po
nas Jurkevičius? Prievaizdas su dvi
gubu smalsumu dar kartą kritiškai ap
žvelgė merginą: nieko sau, graži... ir 
liemuo lieknas... tur būt, dėl to, kad 
namie sėdėjo, nenusidirbo .. Bet, pa- 
g a Ii,a u, nieko nepaprasto... ponas 
Skrodskis aiškiai perdeda... Amžius, 
tur būt, veikia. Ji nori tekėti už Petro 
Balsio? Balsys kurstė chlopus prieš 
Skrodskį, o suimtas pabėgo. Skrodskis 
nori paimti jo merginą. Reikia apie vi
sa tai pagalvoti.

—Na, ką gi?..—numykė pašaipiai pri
simerkdamas.— Balsys tai Balsys... 
Pareis nuo pono. .Jei būtum gera...

Nežinia, ką Pšemickis norėjp pasa
kyti, nes ir jam pačiam dar nebuvo aiš
ku, kas. toliau daryti. Palikę mergaites, 
abudu su vaitu išėjo į kiemą.

Diena kiek nusišvietė. Pro/ skystus, 
greitai skriejančius debesis kartkartė
mis kyščiojo saulė. Medžiuose šniokštė 
vėjas, prasprudęs pro Sąsparas, klebeno 
duris, suko šapus, stvarstė už skvernų. 
Bet šniokštė ir ūkuriavo jis kažkaip ki
taip, nebe šalta drėgme, bet minkšta ši
luma, nebe žvarbiai, piktai, bet žaismin
gai, glostančiai. Gandras, parsinešęs į 
lizdą žagarą, baksnojo snapu, stengda
masis jį pritvirtinti prie krašto, o vėjas 
šiaušė jo uodegą, taršė plunksnas, 
sparnus.

—Atrodo, kad oras gerėja, 
tas, pažvelgęs. į dangų.

Bet prievaizdui, matyt, rūpėjo 
kita. •.

—Sakyk, ponas vaite, kuri Čia Kedu- 
lio sodyba? Šita?—pirštu parode tiės 
liepa, šiapus kelio.

—Taip. 0 gretima, tai Stasio.
—Stašio aš žinau. O kuri Jankausko?
— Jankausko priešais. Kitoj pusėj 

kelio.
—Seni laužai. Laužai, daugiau nieko. 

Pajudink, tai ir subyrės. Vieni piaulai.
—O ką—smalsiai klausė vaitas. •
—Nieko. Ponas Skrodskis nori juos 

kitur nukelti. Bet ką tada su trobesiais 
daryti?

Tuo tarpu iš seklyčios išėjo ir žanda
rai su policininkais, lydimi abiejų Bal
sių.

—Ką gi, ponai, važiuosime, — kreipė
si vachmistras į pristavą, Paskui, atsi
sukęs į Balsį rūsčiai mokė:'

(Bus daugiau)

Elizabeth, N. J.
Komedija “Lapkus” atvyks
ta į mūsų koloniją

Elizabeth’o ir apylinkės lie
tuviams dailės mylėtojams bus 
gražus, smagus vakaro pralei
dimas. Įsitėmykite: šeštadie
nį, 13-ą dieną spalio, bus su
vaidinta trijų aktų komedija 
“Lapkus”. “Lapkus” — juo
kinga komedija ir visi, kurie 
atsilankysite, gerai prisijuok
site. Jau seniai mūsų koloni
joje bent kas buvo- vaidinta, 
tad nepraleiskite šios progos 
neatsilankę.

Kviečiami ir visos New Jer
sey valstijos pažangieji paren
gimų lankytojai, ypatingai 
LDS nariai ir LDS simpatikai. 
Patys būkite ir paraginkite 
savus pažįstamus, šis persta
tymas yra pirmas šį sezoną ir 
visus ir visas užtikriname, kad 
bus įdomus ir gražus “Lap
kus”.

Parengimas įvyks rusų sve
tainėje, 408 Court St. Pra
džia 7 vai. vakare.

Visus ir visas kviečia LDS 
Trečioji Apskritis.

n ės algos, ten jbs bus suly
gintos. Be to, atostogos bus 
pagerintos. V. ,

Detroit, Mich.
Noriu pranešti detroitie- 

Čiams ir iš apylinkės lietu
viams, kurie prenumeruoja 
dienraštį Laisvę ir nori atsi
naujinti prenumeratas, kad 
kreiptųsi pas mane. Galite 
paskambinti telefonu, ar. as
meniškai atvykti, su mielu 
ąoru jums patarnausiu.

Taipgi priimu ir Seno Vim 
co poezijos knygos prenume
ratas. VERA SMALSTIS, 
13145 Birwood, Detroit, 38, 
Midi. Tel. WE 3-8455.
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Lawrence, Mass.
PRASIDEDA MOŠŲ 
SPAUDOS DARBYMETIS

Prasideda mūsų dienraščio Į 
Laisvės rugiapiūtė—vajus. Tai į 
didelis ir svarbus darbas. Į 

Kiekvienas Laisvės skaity- I 
tojas gavo iš administracijos Į 
pranešimus, prašant, ragi
nant, kad i mes atsinaujintu- I 
me savo prenumeratų ir gau- Į 
tume nors po \ vieną naują Į 
skaitytoją.

Mano nuomone, nereikėtų , 
niekam raginimo1 kiekvienas 
turėtume suprasti savo užda
vinį ir išpildyti savo pareigas.

Aš manau, kad kožnas vie- į 
nas Laisvės skaitytojų tui» į 
draugų, kurie d Ar neskaito 
Laisves, tai yra darbininkiško 
dienraščio, kuris šviečia dar
bininkus, kuris rodo kelią j 
šviesesnį gyvenimą. Tad aš . 
manau, kad dabai’ yra ge
riausia proga užprenumeruoti 
jiems laikraštį. Taipgi manau, ' 
kad būtų galima ir savo gi- 
minėms, kurių adresai žino
mi, Laisvę užsakyti Lietuvoje, 
kad jie ten susipažintų su ; 
mūsų gyvenimu Amerikoje.

Taipgi reikia pakalbinti ir I 
kitų srovių žmones, kad jie 
užsiprenumeruotų Laisvę. ;i

Neperanksti kalbėti ir apie 
tradicines žiemos šventes, .
Kalėdas,—jos kaip bematant | 
ateis. Kaip tik būtų getą ka* > 
ledinė dovana Lietuvoje gyve
nantiems žmonėms, taipgi it p 
Amerikoj mūsų pažįstamiems; 
bei artimiems, kurie Laisvės ‘ 
neskaito.

Taigi pagalvokime apie tai. ‘ 
Galvokime apie mQsų dienraš
čius, Laisvę ir Vilnį, galvoki- J 
me ir padėkime, kad jie gy
vuotų, taipgi galvokime, kad 
žmonės juos skaitytų, kad 
jie juo daugiau pasisemtų sau 
naudos, apšviėtos.

S. PėnkaUskas

x.

Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia pakietus J
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ
Ir kt, su H anksto apmokėtu muitu if garantuotu pristatymu. Plačiai 

Žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INT0URIST, MOSCOW, AUTORIZAVIMAS 
IŠKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir jvairitj gyduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rimifon ir

kt.. oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.
PASTABA: MUMS DABAR LEIDŽIAMA 

SIUSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymų ir original! parašų gavėjo. Mes 

taipgi siunčiame siuvamąsias mašinas, akordionus ir rašomąsias ma
šinėles Įvairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
(kamp. nuo senos vietos)

1-mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, {skaitant Sekm. 9-6, ftešt. 9-4.

Pakietat išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6-165
7-7272

Laisvės Vajus G avi m u i
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasidėjo l-nią Dieną Spalio ii 
tęsis iki Sausio 1 d., 1957

Visus apšvietą ir dienraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talką 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenume
ruotų LAISVĘ. ‘

Kontestantams Yra Skiriamos Pinigais Sekamos Dovanos:

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin- 
kams gauti naujų skaitytojų, padėkite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodyti^ dovanų^ Kalbinkite savo draugus ir pažįsta-* 

v mus užsisakyti Laisvę.

Visli Esančių Laisves Skaitytojų Prašome 
Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų/ tai po vieną, aišku, gali 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Užtikrinkim Laisves gyvavimą 1957 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 

pramogas Laisvės paramai. Su įeigomis už prenumeratas, 
uždarbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui 

sukelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1957-ais metais.

3 puik Laisvi (Liberty) SeŠtad., Spalio Oct. ) 6, 1956

kėlė

tarė vai

kas

Chicago, 111. Į
Swifto įmonėse
streikas baigtas I.

Po 9 dieną Swift & Co. ĮJ 
įmonėse streikas, apimantis 
25,000 darbininkų, baigtas.jį 
Unija sutiko pasirašyti 3 m6* jį 
tų sutartį. Kompaniją pakfe-!] 
Ha algas darbininkams po 25 ■ | 
centus valandai. Suteikta ir | 
kitų pagerinimų del ateinan-J 
čių dviejų metų. ; jį

Unija labai norėjo privefs-d 
ti kompaniją priimti pilną ii*hi- j 
jos pripažinimą, bet kompa*j 
hi j a geriau sutiko pakelti al-/j 
gas daugiau, kad tik nereikė-N 
tų priimti “union shop”. OJ 
tas rodo, kad kompanija ti-; 
kiši kai kada atsikratyti rinkli 
jos visai, nors J sunku tikėti, 
kad ji to sulauks. '

Chicagoje strdįkavo 4,000 J 
darbininkų, kurių tarpe nė-1 
mažai buvo ir lietuvių. i

Unijos pareiškimas sako, į 
kad streikas bkigėsi sekjrna- į 
dienį. Nuo .streiko pradžios f 
kompanija buvo prispirta pri* 
imti svarbius unijos sąlygų 
punktus. /, '
. i Kur buvo mokamos žemes*

1

m

Stokite į Eiles Laisvės Prietelių
Nuolat dirbantieji ir apšvietą branginantieji asmenys yra prašomi stoti 

į Laisvės Prietelių eiles, prisidėti su $25 į metus išlaikymui Laisvės dien
raščiu. Galite mokėti po $5 į mėnesį iki sumokėsite visus $25. Kurie neišga
lite įstoti į Laisvės Prietelių eiles, aukokite kiek išgalėdami. Visokia para
ma dienraščiui : bus labai įvertinta. Rūpinkimės visi, kad išlaikyti dien-

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietę branginančių žmonių

Tuojau stokime į darbą verbavimui naujų- skaitytojų, rinkime aukas ir 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžeto 1957 metams. Kurie negali 
prisidėti darbu ir'gerai pasilaiko finansiniai, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę.

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.Y 

4i.
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Atominiai laikrodžiai TEATRUOSE

& I

National Company paskel
bė, kad ji jau gamina atomi
nius laikrodžius. Vienas laik
rodis kaštuoja $50,000! Jau 
apie desėtkas tokių laikrodžių 
paleista darban. Tyrinėjimui 
galimybių atominį laikrodį pa
gaminti kompanija išleidus 
$1,000,000.

Tikrai stebėtinas esąs laik
rodis. Jis taip teisingas ir re
guliarus, jog tiktai per 3,000 
metų padarys klaidą ant vie
nos sekundės, sako jo gamin
tojai !

I 
t
i

Pasirašė naują sutartį
Laivų statymo kompanija 

Todd Shipyards pasirašė 
unija naują kontraktą. Palie
čia 3,500 darbininkų. Darbi
ninkai laimėjo 14 centų algų 
pakėlimą per valandą.

d

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Atsirado seniai 
pamesta knyga

Per 50 metų niekas nežino
jo, kur dingo viena įžymaus 
rašytojo Thoreau knyga. Da
bar visas jo knygų rinkinys, 
net 39, yra išstatytas parodai 
Pierpont Morgan knygyne.

Elizabeth Peterman, 35 
metų, iššoko iš savo rezidenci
jos 342 W. 71st St., Manhat- 
tane, penkto aukšto ir ant 
vietos užsimušė. Saužudystės 
priežastis nežinoma.

MALDOS Už TEISMUS
Cathedral Church of 

John the Devine ketvirtadie
nį įvyko speciališkos 
dos. Parapijonai ir 
meldėsi už tai, kad 
apšviestų ateinančiais 
visus teismus”. Tokių 
dų toje bažnyčioje niekas ne
buvo girdėjęs.

St.

pamal- 
kunigas 
“dievas 
metais 
pamal-

DU LIGONINĖJE, 
KETURI TEISME

New Yorko du vidurinės 
mokyklos vaikai pašauti 'ir 
randasi ligoninėje. Kiti ketu
ri, tarpe 14 ir 16 metų am
žiaus, sulaikyti ir kamentinė- 
jami, kaip ir kodėl tas susi
šaudymas įvyko.

PROTESTUOJA
Bayside gyventojo! kelia 

protestą prieš planuojamą 
“Clearview Express”. Jie sa
ko, kad apie 400 šeimų turės 
kraustytis iš savo namų, 
reikalauja, kad vieškelis 
tų vedamas netaip tirštai 
gyventomis gatvėmis.

Jie 
bū- 
ap-

nau- 
bus 
Bet

KALĖJIMAS DAR 
NEGATAVAS

Buvo planuota, kad 
jas Brooklyno kalėjimas 
gatavas su spalio 22 d.
dabar sakoma, kad atidary
mas turės būti atidėtas. Staty
ba susitrukdė. Kalėjimo pa
statymas Rastuos vienuolika 
milijonų dolerių.

Inspektorius Francis D. J. 
Phillips, vienas labiausiai de
koruotų New Yorko policijos 
pareigūnų, pasitraukė iš savo 
vietos. Tyrinėjimas parodė, 
kad jis buvo įveltas į korup
ciją. Ar jis bus traukiamas 
atsakomybėn, kol kas nežino
ma.

World Series beisbolo rung
tynės sutraukė tiek žmonių iš 
kitų) miestų,, kad New Yorko 
viešbučiai labai prikimšti.

Manhatta- 
New Jer- 
pradedant

New York Central geležin
kelis, kuris operuoja Wee
hawken ferry tarp 
no 42-os gatvės ir 
sey, ją panaikins 
lapkričio 7 dieną.

Nauja universaline 
parduotuve

OBELIAI. — Rajono, centre 
atidaryta universalinė parduo
tuvė. Naujos parduotuvės sky
riuose yra didelis įvairių pra
moninių prekių pasirinkimas. 
Universalinę parduotuvę kiek
vieną dieną aplanko šimtai 
pirkėjų.

A. Vainius Lahvfi (Liberty) šeštad., Spalio Oct. ) 6, 1956

Visi kviečiami j komedijos “Lapkus” vaidinimą Lietu viii 
Kultūriniame Centre šį sekmadienį, spalio 7, 3 v. pp.

NpwWto^^g^ferZintoi
Newyorkieciai, regis
truokitės balsavimui

Dėmesiui visų lietuvių pilie** 
čių, gyvenančių Didžiojo New 
Yorko ribose! Registravimasis 
balsavimui prasidės pirmadie
nį ir tęsis visą savaitę. Susi- 

su raskite vietą savo apylinkėje 
Laikas

d., nuo 
PM. 
d nuo

nuo

d

ir užsiregistruokite, 
toks:

Pirmad., spalio 8 
3:30 PM iki 10:30

Antrad.,' spalio 9 
3:30 PM , iki 10:30 PM.

Trečiad., spalio 10 d., 
3:30 PM iki 10:30 PM.

iKetvirtad., spalio 11 
nuo 3:30 PM iki 10:30 PM.

Penktad., spalio 12 d., nuo
3:30 PM iki 10 30 PM.

Šeštadienį, spalio 13 d., nuo
7:00 AM iki 10:‘30 PM.

Motinos ašaros 
nepagelbėjo

Mrs. Julia Rosa, 105 S. 8th 
Brooklyne, kaltina ligoni- 
Ji sako, kad jos 14 me- 

amžiaus sūnelis būtų bu- 
išgelbėtas, jeigu Brook- 
Hospital būtų tuojau jį

St., 
nę. 
tų 
vęs 
iyn
priėmęs ir gydęs. Bet nepriė
mė tuojau, išlaukė 15 valan
dų. Panašiai prieš ketverius 
metus Mrs. Rosa neteko savo 
5 metų amžiaus dukrelės pa
našiose sąlygose. Tada Green- 
point ligoninė atsisakė susir
gusią mergaitę tuojau priimti.

SUSIPEŠĖ DU 
“KOMEDIJANTAI”

labai

PRANEŠIMAI
Jack 1

New Yorko žmonėms 
gerai žinomos dvi įelevizijos 
programos: Steve Allen ir Ed 
Sullivan. Abidvi statomos 
sekmadienių vakarais. Da- 

jbar Allen apkaltino Sullivaną 
i apgaudinėjime. Sullivanas ar 
kas nors kitas iš jo organiza
cijos “apiplėšinėja” Alleno 
programas: pirmiau pasigau
na talentus, gal daugiau jiems 
apmoka ir patraukia savo pu
sėn.

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 185 kp. susirinkimas įvyks 

spalio 10 d., 7:0 v. v., 110-06 At
lantic" Avė. Nariai malonėkite daly
vauti; kurie būsite, galėsite pasi
imti knygą, kaipgi užsimokėsite 
duokles. Valdyba. (194-196)

BROCKTON, MASS.
Paskutinis piknikas fact. Taut. 

! Namo Parke, Wiriter 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 fundą. 
me visų dalyvauti. 
Geo. Shimaitis.

Prašo-
Reng. Kom., 

(193-195)

HARTFORD, CONN.
Svarbi naujiena. Laisvės skaity

tojai rengia didelį balių, įvyks 14 
d. spalio Liet. Namo B-vės salėje. 
Pradžia 2 vai. dieną ir tęsis iki 9 
vai. vak. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Rengėjai.

(193-195)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks spalio 8 d., 7:30 vai. vak. 29 
Endicott St. Nariai užsimokėję 
duokles už 1956 m.' gausite orga
nizacijos naujai išleistą knygą — 
L. Prūseįkos "Atsiminimai ir Da
bartis." Knyga labai interesinga. 
Mūsų kuopos reikalas yra gerai iš
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 vajiriinkų. 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.

(193-195)

Politinėje padangėje'
Wagneris ir Javitsas 
dabar tikrai susipešė

Demokratų kandidatas i se
natorius Wagneris ii* jo repub- 
likoniškas oponentas Javitsas, 
kurie buvo pradėję kampani
jas “kaip draugai”, dabar 
tikrai susipešė. Jie viens ki
tą atakuoja aštriau, negu tai 
paprastai daro kandidatai, pa
šiepia viens kitą, pravardžiuo- 
jasi, ir 1.1.

Wagneris, kuris anksčiau 
sakė, kad jis jaučia “gilią

| pagarbą” Javitsui, dabar pa
reiškė, kad Javitsas yra “bu
vęs nieko nenuveikiantis Kon
greso narys, kuris paskui ta
po nieko neveikiančiu New 
Yorko valstijos, generaliniu 
prokuroru”. Jis vaizduoja Ja- 
vitsą kaip abicingą, bet ne
gabų žmogų. Pavyzdžiui, jis 
nurodo, kad Javitsas per sa
vo terminą Kongreso atstovų 
bute pasiūlė virš šimto Įsta
tymų, bet tik trys tapo pri
imti. Jo siūlomus Įstatymus 
atmetė no tik demokratai, bet 
-ir patys republikonai, kuomet 
jie dar turėjo bute daugumą. 
Kitaip sakant, Javitso pasiū
lymai atmesti, nes jie buvo 
negudrūs, nepraktiški ir t. t. 
Jr Wagneris

“O dabar 
politikierius 
Senatą!”

Javitsas, žinoma, nelieka 
kaltas Wagneriui. Praeityje 
Wagneris jam buvo “tikras 
valstybininkas, didis žmogus”, 
bet dabar jis surado, kad 
Wagneris neturi mažiausios 
nuovokos apie užsienio politi
ką. Wagneris taip mažai žino 
apie likusi pasaulį, sako Ja
vitsas, kad penkios savaitės 
iki rinkimų^ra toks trumpas 
laikas, kad jis ir dieną-nak-- 
tį studijuodamas negalėtų j labiausiai 
prisirengti prie tapimo geru j tus, 1 ' 
senatorium. Esą, 
nesusipažinęs ir su 
niais mūsų krašto 
nes visuomet buvo 
vietinėje New 
politikoje.

Tai taip dabar viens kitą1 
traktuoja draugai, kurio ne- ; 
seniai viens kitą vadino 
•ir Bob.

lyg sako :
tas nedakeptas 
bando Įsigauti į

Eisenhoweris mosikavo, 
bet minios liko tylios

Kur ne kur, bet Brooklyno 
darbo žmonėse prezidentas 
Eisenhoweris nėra labai popu
liarus. Tą galėjo pastebėtiį 
kiekvienas, kuris matė j Įva
žiuojant trečiadienį į World 
Series beisbolo rungtynes ir Į 
atgal. |

Prezidento važiavimas per 
Brooklyną buvo iš anksto pla
čiai republikonų garsintas, 
spauda ir radijas tiksliai nu
rodė, kuriuo laiku ir kokio- j 
mis gatvėmis jis važiuos. Bet, 
kuomet jo automobilių kara
vanas riedėjo per Brooklyno 
neturtingas apylinkes, įskai
tant lietuviams gerai žinomą

Aguonėlių, citron nuts, almonds. 
Aguonų sėklų ,mašina, imp. $4. 
Mėsei malti mašinėle, imp., įvai
rių; Almondus malti \maš. $1.75 
iki $4.50. Vanilla stalks, jingariš- 
kos salamės.

H. ROTH & SON, IMPORTER 
1577 1st Ave. (82 St.), N. Y.

RE. 4-1110
Siunčiame per paštą '

WAGNER THEATER
110 .Wyckoff Avė., (arti

Ridgewood. HEgeman
DeKalb)
3-2613

Spai. 10Penkt., Spalio 5—Treč.,
“STREET SERENADE”
Pulkus Muzikalus Veikalas 

Taipgi 
‘GABRIELE DAMBRONE”

Su Gust! Huber &
S leg f tied Breuer ,

\ dr
Vėliausios Vokiškos žinios

Union Avė., entuziazmo buvo 
labai mažai.

Tiesa, buvo minios žmonių, 
kurie smalsumo vedami stovė
jo šaligatviuose, bet buvo vi
sai mažai sveikinimo, ploji
mo arba draugiško mosikavi- 
mo. Daugiausia mosikavo 
vienas žmogus — pats Eisen
howeris, kuris stovėjo savo 
automobilyje ir beverk be per
traukos mosikavo miniai ir 
šypsojosi. Vienok, didi dau
guma brooklyniečių jam atsa
kė tik šaltokais žvilgsniais— 

Demagogiška agitacija

liuoti nuo 
g,y veninio.

New Yorke dabar gyvena 
apie pusė milijono puertori
kiečių. Dauguma jų vartoja 
Ispanų įkalbą ir jie gan izo- 

vietinio politinio 
Dabar unijos ir 

organizacijos deda 
Įtraukti kuo dau-

skleidžia
gandus, 

jų hlo-
gandų 

Trtima-

yra

kad 
puertorikiečių

pastangų 
giau puertorikiečių į balsavi
mus, nurodant jiems, kad 
jie ne svetimšaliai, kad jie 
šios šalies piliečiai ir turi tei
sę balsuoti, z net tie, kurie vi
sai nesusikalba angliškai.

Agitaciją jų tarpe šiuo kar
tu pradėjo varyti ir republiko
nai. Republikonai 
pu ertori k iečių tarpe 
kad demokratai 
giausi priešai, 
skleidėjai sako, 
nas yra didelis
neapkentėjas, nes puertorikie- 
čiai ekstremistai vienu kartu 
kėsinosi ji nušauti. Esą, ta 
neapykanta reiškiasi ir kitų 
demokratų vadų tarpe, o re
publikonai esą puertorikiečių 
užtarėjais . . .

Sakoma, kad tokia republi
konų demagogija apgauna tik 
mažą dalį puertorikiečių, tik 

i atsilikusius elemen- 
bet didi dauguma puer- 

Wagneris ■ torikiečių tą demagogiją per- 
nacionali-i mato.
reikalais, 

paskendęs 
Yorko miešto

B.

FINLAND HOUSE
39 E. 50th St., MU, 8-0018

SMORGASBOARD 
ir SKANUMYNAI

Pietūs, įsigėrimai, vakarienės.
Atdara sekmadieniais.

DOMESTIC & IMPORT 
STORE

58-18 Myrtle Ave. 
Ridgewood, L. I.

(prieš Ridgewood Savings Bahk) 
Vokiškos dovanos. Porcelano, ka
vinių, pradžiai setų, prie • valgio 
setai, I-Iumrnei ^figūros, alui stik
lines, cuckoo clocks, virtuvei reik
menys, perfiumo, čokolado, vokiš

kai ir angliškai plokštelės.
HEgmaai 3-9773

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

AL. 4-1193
SPECIALĖS ŽEMO^ VASARINĖS KAINOS

Pasiunčiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—Į Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rašytų su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį su ręikalingais nurodymais.- 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti‘iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien, įskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 
Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Ine.

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. Bleeckelr St.) 
Tel. HEgeman 3-1686

Paroda apie Alabamos 
negrą laisvės kovas

Davis galerijoje, 231 East 
60th St. atsidarė meno paro
da, kuri tuom skirtinga nuo 
kitų, kad jos tema liečia tuo- 
jautinius įvykius, būtent — 
Montgomery, Alabamos, neg
rų kovą už lygias teisės, prieš 
segregaciją autobusuose. Tai 
paroda piešinių, kuriuos 
Montgomeryje nupiešė du dai
lininkai, H. Dinersteinas ir B. 
Silvermanas.

Tie du jauni dailininkai bu
vo specialiai nuvykę į Alaba-, 
mą, kad plunksna ir pieštu
ku užrekorduoti Įvykius.

Galerija atdara nuo pirmos Paga,m,\no 
popiet iki 6 vai. vakare. Įėji
mas nemokamas.

Žurnalas “Life” už 
Eisenhowerį-Nixoną

Vienas iš stambiausių žur
nalų yra “Life Magazine”. Iki 
šiol leidėjai laikėsi lyg ir ne- 
utrališkąi linkui kandidatų. 
Bet paskutinėje savo žurnalo 
laidoje jie išgiria Eisenhowe- 
rį - Nixona ir ragina skaity
tojus už juos balsuoti. Ir taip 
beveik visa stambioji kapita
listinė spauda remia republi
konų kandidatus. Tai. ir natū
ralu, nes juk visiems žinoma, 
kad republikonų partija yra 
stambiojo kapitalo partija.

Spalio 11 New Yorkan at
vyksta Jugoslavijos valstybi
nis šokių ansamblis. (

Siūti sukneles ir planuoti ma
das. Jus išmokins kaip artistiš
kai sukirpti sukneles, pasiūti, ir 
franeflzų madas sutaisyti. Kursai 
dienomis ir vakarais, vyrai ir mo
terys. Po asmeniška vadovybe 
Mmc. Sapho.

MAISON-SAPHO
SCHOOL OF DESIGN

& DRESSMAKING
312 W.*83rd St., N. Y. C.

M4+++++++++++++++44++++M

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OG**OC*

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

SCHWARZWALD 
RESTAURACIJA

Puikiausi Vokiški Valgiai 
Yorkville

1643 First Avė., N. Y. C.
(85-86th Sts.)

Tell RH. 4-9870—Fred ir Roy /

Contemporary teatras Man- 
hattane pradėjo perstatyt vei
kalą “Giliosios gelmės” (“Lo
wer Depths”), kurs parem
tas Maksimo Gorkio knyga. 
“Times” kritikas sako, kad 
tas veikalas galėtų būti jau
dinantis, bet aktoriai yra ne
pakankamai patyrę ir jie per
deda, vaidina perdaug “dra
matiškai” ir veikalą sugadina. 
Kairioje spaudoje dar nebuvo 
recenzijų apie tą veikalą.

rašytojo ;
“Pic- 

dram a- 
pasise- 
dešimt

po-

Pažangaus airio 
Sean O’Casey knygos 
turės in the Hallway” 
tizavimas turėjo tokio 
kimo, kad bus dar
perstatymų , sekmadienio 
piečiais ir vakarais, spalio 7, 
14, 21, 28 ir lapkričio 4.

“Pictures in the Hallway” 
perstatomas Playhouse teatre.

55th St. Playhouse kino-te- 
tras šio mėnesio pabaigoj pra
dės rodyti itališką filmą “Vi- 
telloni”, kurį diregavo Fede
rico Fellini, tas pats, kuris 

’ » “La Strada”. “La 
Strada” (“Gatvė”) skaitomas 
vienu geriausių italų filmų, 
kuris bile kada pasiekė 
šalį.

si a

UŽ $80,000 SUKNELIŲ

Antradienį plėšikai užklu
po didelį sunkvežimį, kuria
me buvo $80,000 vertės suk
nelių. Visas sukneles susikro
vė į savo sunkvežimį ir 
spruko. Policija plėšikų 
beieško.

pa- 
te-

Oro laivyno . inspektorius 
Alama, 40 metų, sulaikytas 
ir kaltinamas dalyvavime suk
tybėse. Už vieną “patarnavi
mą” jis esąs paėmęs $3,000. 
Paleistas po $2,000 kaucija.

SUGAUTAS ir NUBAUSTAS
Vincent Caputo, šeimos gal

va, trijųt vaikų tėvas, prisivi
rė košės su pergreitu važiavi
mu. Po ilgų išsisukinėjimų, 
pagaliau tapo suimtas ir> nu
baustas — smarkiai nubaus
tas. Jis turės pasimokėti du 
šimtus dolerių pinigais ir at
sėdėti kalėjime trisdešimt die
nų. z

SLYVŲ KEKSAI
Žemuogių Skanumynai 

Pichinger ir Linz Layer keksai. 
Neugroesclil’s kaštonų ir slyvų 
skanumynai, it tt. Lindt, Tobler, 
Astor šokoladai.

ANDRE’S IP AŠTRY
70 West 96th St., (Columbus Av.) 

RI. 9-6146

HELP WANTED FEMALE

FITTER-SEAMSTRESS

Exclusive ladies’ apparel. Exp’d. 
5-day wk. Apply in person morn'ings 
only.

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

(194-200)

REAL ESTATE 116

Bay Ridge (45th St., bet. 6 & 7 
Avės.), nr. Catholic Church. 2 Fam. 
all brick, attached, modern kitchens, 
gas heat, 5 rms down, 6 up. Full 
occupancy. Sold by owner. $15,500.

UL. 4-5850
(192-198)

Business Opportunity

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)

Heart of Poconos. Delikatessen, 
valgykla. Pilnai įtaisyta. 2 geso 
pumpos. Yra apartmentas, aliejaus 
šiluma. 1 akras žemės. 116 mailių 
New Yorkas. Viskas $10,000. Sa
vininkas. 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. 8-4811.

(193-199)

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

Mr. Loss. EV. 8-6346.
(189-195)

NEW YORK
MALE and FEMALE

S. S. KRESGE
ROOSEVELT FIELD

Opp. Macy’s 
Vietų

PARDAVINĖTOJAMS
Vyrai 

ir 
Moterys

STALŲ PATARNAUTOJOS
VIRTUVĖJ PAGELBININKAI

PORTERI A1J ' 
SANDĖLYJ VYRAI

SANDĖLYJ MOTERYS 
Taipgi 

Atidarymai
HIGH SCHOOL MERGAITĖMS 

IR BERNIUKAMS
Pillnam—Daliai Laiko 

Valandas Patvarkysime J 
Jūsų Patogumui

Kreipkitės
9 A. M.—5 P. M. 

Pirm, iki šešt.

(394-200)

HELP WANTED MALE

Colonial Auto Body Co., Inc., is 
hiring Blacksmith - Finisher and 
Electric Welder, on commercial 
truck bodies. Good pay, steady 
work and overtime. 37-35- Vernon 
Blvd., L. I. City.

(189-195)

Oil Burner Service Men. For
Bronx & Manhattan. Experience^ 
No. 2 Oil. $2.50 per hour. Cal*

TY. 2-3077
(189-195)

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 9-3206
(189-195)

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis 
darbas. Gūra mokestis, 5 dienų sadfc» 
vaite. Tel. AL. 4-0892. u

Community Towel Supply Co.s r 
425 E. 9th St.. N. Y. C.

e- ' (184-197)

DAILYDĖS '
Su Patyrimu 

Krautuvių Rakandai. Gera alga. 
PLAZA WOODWORKING CO.

38-40 Vernon Blvd., L. I. C., N. 1
(194-196)

PORTCHESTER 
UPHOLSTERY CO. 

is hiring
UPHOLSTERERS

Exp. Steady Work. Good Pay 
WE. 9-1094

(194-200)

MUTUAL FUND 
SALESMEN WANTED

Full ■& part time 
Top commision arrangement 
with tremendous potential 
Complete Training Program X 
SELECTIVE SECURITIES 
Broad St., N. Y. C. WH. 4-2366 

(194-200)

Business Opportunity

Ideal Family Business.
Long established Delicatessen—Gro
cery. Frozen foods, beer. Complete
ly equipped. Good location. Sold by 
owner.

CI. 5-8945
(194-200)

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)

IDEALIŠKA ŠEIMAI 
KEPYKLA—KOMISAS

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

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

(191-197)’




