
No. 215

KRISLAI
Sunku nusiplauti rankas. 
Amerikos vaidmuo.

i Dulleso planas.
Santykiai naujais pamatais 
“Šėtoniška religija”.

Rašo A. Bimba

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $11.00
Kanadoje .............................................  11.00
Kitur užsienyje ..........................     15.00
Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ......................... 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

THE LITHUANIAN DAIL

3, 1956Richmond Hill 19, N. Y., šeštad., Lapkričio (Nov.)

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian daily In 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

METAI 46-ti

Nasseris sake
Egiptas nepasiduos 
agresorių ginklams

JUNGTIM. TAUTOS 
ĮSAKE PALIAUBAS

Solidarumas Egiptui
Pasaulio protestai 
smerkia agresorius

Kairas. — Prezidentas 
Nasseris per radiją pasakė 
kalbą Egipto žmonėms. Jis 

Jie mums nė pradėjo kalbą tradiciniu a- 
jie galvoja rabišku sveikinimu “Salam 

Aleikun” (“Taika su ju
mis”) ir sakė, kad taikos 
pageidaujanti egiptiečių 
tauta, betgi, pasiryžusi iki 
paskutinių kovotų kad ne
pasiduoti užsienio imperia
listų ginklams.

Nasseris sakė, kad britų- 
francūzų teigimas, kad jie 
nori “laikinai okupuoti Su- 
ezą”, yra melaginga nesą
monė. Jis priminė, kad kuo
met britai paskutinį kartą 
19-ame šimtmetyje irgi 
“laikinai” okupavo Egiptą, 
ta okupacija tęsėsi bent 74

amerikiečius,Britai mus, 
baisiai apgavo, 
nepasakė, kad 
apie karą prieš Egiptą.

Taip pareiškė savo kalboje 
prezidentas Eisenhoweris.

Tokio atsitikimo gal dar ne
buvo mačiusi visa diplomati
jos istorija. Priešas priešą ap
gaudinėja ir nuo jo slepia sa
vo planus. Tai natūralu, tai 
visų priimta. Bet kad drau
gas, bet kad tavo talkininkas 
tokį šposą iškirstų, tai jau 
naujas dalykas, keistas daly
kas.

vyriausybė mūsų pre- 
lūpomis visiškai nusi- 
rankas nuo visokios

metus....
Nasseris sakė, kad Egip

tas negalėjo priimti britų- 
francūzų ultimatumo, nes 
tas reikštų, kad Egiptas su
tiktų leisti svetimiems 
ginklams užvaldyti jo teri
torijos dalį. Izraelis lengvai 
priėmė ultimatumą, sakė 
Nasseris, nes tas ultimatu
mas iš izraeliečių reikala
vo tik sustoti 10 mylių nuo 
Suezo, kitaip sakant, — le
galizavo Izraelio invaziją 
Egiptan.

Nasseris atsišaukė į vi
sus egiptiečius, civilinius 
žmones lygiai kaip karo jė
gų narius, skaityti save ko
votojais už Egipto nepri
klausomybę.

Generaline asamblėja įsake
pabaigti karinius veiksmus

Mūsų 
zidento 
plauna 
atsakomybės dėl įvykių Arti
muosiuose Rytuose. Bet tai 
nelengva.

; Kas sušilę ginklavo izrae
liečius, britus ir francūzus? 
Mes, amerikiečiai.

Kas boikotavo arabų šalis 
ir nedavė joms ginklų ? Mes, 
amerikiečiai.

Taigi, mes negalime leng
va širdimi atsisakyti moralinės 
atsakomybės už karą prieš 

<Egiptą.

Dar kitas dalykas. Atsimin
kime John Foster Du lieso pla
ną. Juk jis palaikė britus ir 
francūzus jų pretenzijose į 
Suezo kanalą. Jis irgi sakė, 
kad Suezo kanalas turi pri
klausyti ne egiptiečiams, bet 
britams ir francūzams.

Juk Dulles iškepė “Users 
Association”, kuri turėjo ka
nalą atimti iš Egipto.

Britai ir francūzai šitaip 
pagalvojo: Jeigu kanalas
mums priklauso, jeigu jį tir- 
retų kontroliuoti Dulleso 
“Users Association”, tai ko
dėl jo iš Egipto neatimti?

Tokia imperialistinių plėši
kų logika. Per amžius ji to
kia buvo, tokia pasilieka ir 
šiandien.

Stvensonas atsakė į Ike 
kalbą karo-taikos reikalu

Buffalo, N. Y. — Adlai, žadėjo pagalbą, tai vėl ne- 
Stevensonas išgavo iš radi
jo televizijos tinklų laiką 
atsakyti į Eisenhowerio 
kalbą Egipto krizės klausi
mu. Eisenhoweris tą kalbą 
pasakė ne kaip republikonų 
kandidatas, o kaip šalies 
prezidentas. Vienok, demo
kratai teigė, kad ta kalba 
buvo politinė ir reikalavo, 
kad jiems būtų duota laiko 
atsakyti, ką jie ir išgavo.

Stevensonas sakė, kad 
Eisenhoweris nutolsta nuo 
faktų, kai bando sudaryti 
įspūdį, jog tai jis dabar 
gelbsti Ameriką nuo įsi
traukimo į karą. Jis sakė, 
kad pati Eisenhowerio ad
ministracija kalta dėl da
bartinių įvykių. Eisenhowe
rio administracija, sakė jis, 
tai pataikavo, tai puolė E- 
giptą visokiais būdais, tai

davė jos, ir t. t.
Stevensonas tąipgi sakė, 

kad Eisenhoweris kaltas už 
Amerikos izoliaciją nuo jos 
sąjungininkų, reiškia — 
Britanijos ir Francūzijos.

NEW YORKAS.-Nepri- 
klausomos pažangios elek- 
tristų unijos (UE) orga
nas “UE News” sako, kad 
tos unijos distriktuose su
daryti komitetai, kurie dar
buojasi už Stevensono - Ke- 
fauverio išrinkimą.

™ Karas dar vos tik prasidėjo, 
o užpuolikai jau pasižymėjo 
hitleriniu barbariškumu. Be 
niekur nieko jie pasiuntė j E- 
giptą savo lėkt, ir pradėjo iš 
oro ir debesų pilti ugnį ir mir-

• ,lį ant miestų ir kaimų!

I
britų ir francūzų 
suokalbiui pastoti

klausimas, rimtas

pirfnutinė turėtų

Dabar klausimas1 Ar pa
saulis griebsis rimtų priemo
nių šiam 
kruvinam 
kelią ?

Svarbus 
klausimas.

Amerika
pradėti. Tuojau turėtų būti 
pradėtos ekonominės sankci
jos prieš Izraelį, Britaniją ir 
Francūziją. Jų karo mašina 
negalėtų riedėti be užsienio 
pagalbos,' ypač Amerikos.

me kaip lygūs su lygiais.
Ilgainiui apsimokės. Ilgai

niui išeis ant gero visiems. 
Santykiai bus normališkesni. 
Nebepaliks pagrindo akstini- 
mui nacionalistinių šovinisti
nių jausmų. Bus galūtinai lik
viduoti nenormališki Antrojo 
karo padariniai.

Galimas daiktas, kad tame 
procese vienur kitur, kaip, 
pavyzdžiui, Vengrijoje, susi- 
trukdys ' socialistinė statyba. 
Tai reikštų pasitraukimą at
gal. Bet geriau pasitraukti 
vieną žingsnį atgal, idant pas
kui galėjus du žingsnius ženg
ti pirmyn.

Lietuva stato paminklus 
Vytautui ir Gediminui

Vilnius. — Lietuvos val
džia nutarė pastatyti dide
lius akmens paminklus 
dviems senosios Lietuvos 
kunigaikščiams: Gediminui 
ir Vytautui. Gediminui, 
kaip sostinės Vilniaus stei
gėjui, paminklas bus pasta
tytas pačiame Vilniuje, o 
Vytauto paminklas bus .pa
statytas Trakuose. Vėliau 
bus statomi paminklai ati
tinkamose vietose ir kitiem 
senovės Lietuvos vadovams 
ir kovotojams.

Lietuvos skulptoriai jau 
pradeda rengti tų paminklų 
planus.

p/ Tarybinė vyriausybė išleido 
[įdomų pareiškimą. Ji pasiren
gusi tartis dėl ištraukimo vi
sų savo ginkluotų pajėgų iš 
visų liaudiškosios demokrati
jos šalių.

Ji savo pareiškime sako: 
Atverskime naują lapą, mū
sų santykiams padėkime nau
jus, tvirtus, pastovius pama
tus. Susitarkime ir gyvenki-

Brooklyn© Pranciškonų or
ganas (Darbininkas spalio 26 
d.) sakosi suradęs, kad “so
vietinėje valstybėję šėtoniška 
religija ir politika yra sutap- 
dytos į krūvą”.

Mes visuomet religiją vaiz- 
davomės tik dievų ir šventų
jų reikalu.

Dabar man aišku, kodėl 
Darbininkas taip koliojasi ir 
meluoja. Jis bus priėmęs “šė
tonų religiją”.

Kas liečia Sovietus, tai, kiek 
mums žinoma, jie nesiskaito 
su jokia religija.

Londonas, — Britanijoje 
rengiamasi atnaujinti ga
zolino racijonavimą, nes 
britai mano, kad teks atsi
sakyti Artimųjų Rytų 
žolino.

ga-

pa-Karači.—šimtai jaunų 
kistaniečių klausinėja val
džios, kur jie galėtų užsire
gistruoti kaip* savanoriai 
padėti Egiptui.

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja po visos nakties 
posėdžio penktadienio rytą 
nubalsavo dikčia balsų dau
guma reikalauti iš britų, 
francūzų ir izraeliečių su
laikyti visus karinius žings
nius prieš Egiptą. Rezoliu
ciją ta prasme patiekė A- 
merika ir jai jpritarė Tary
bų Sąjunga. Tik Britanija, 
Francūzija ir Izraelis pilnai 
priešinosi tai rezoliucijai, 
bet tie trys kraštai buvo 
izoliuoti.

Iš Egipto ateina žinios, 
kad britai ir francūzai dar 
be paliovos bombarduoja 
krašto miestus, uostus ir

Britai paskandinb egip
tiečių laivą pačiame Suezo 
kanale tokiu būdu sulaiky
dami visą susisiekimą uos
te. 'Britų kariniai! laivai, 
taipgi francūzų, pilni ka
rių, tankų ir karo pabūk! ų 
sukinėjasi Rytinėje Vidur
žemio jūros dalyje, tarp 
Kipro ir Egipto, pasirengę 
išsodinti jėgas Suezo kana-
lo srityje.

Roma. — čia paskleisti 
gandai iš Artimųjų Rytų, 
kad Nasseris atsistaydino, 
bet manoma, kad tai bri :ų 
įkvėpti gandai, kad! sude-

Iš visų pasaulio kampų 
ateina žinios apie protestus 
prieš britų - francūzų - iz
raeliečių agresingus žings
nius Egipte. Net pačioje 
Britanijos taip vadinamoje 
Bendruomenėje protes t a i 
stiprūs. Kad protestuos 
tokie kraštai kaip Indija ir 
P a k i st anas, tikėtasi, bet 
britus kiek nustebino aus- 
traliečiai: Australijos par
lamentas priėmė rezoliu
ciją, kurioje pasmerkė 
Egipto bombardavimą.

Indonezijos pre m j e r a s 
Sastroamidjojo sakė, kad 
jeigu kuomet nors buvo 
toks'dalykas, kaip nuoga 
agresija, tai tokiu galima 
vadinti dabartini britu,

francūzų ir Izraelio žings
nį. Net čiangininkų orga
nas “China News,” kuris 
spausdinamas Formozoje, 
atspausdino straipsnį “Gė
da britams ir fraricūzams!”

Italijoje visa spauda, nuo 
komunistų “Unitą” ir kai
riųjų socialistų “Avanti” 
iki konservatyviu laikraš
čių smerkia Britanijos ir 
Francūzijos žingsnius. Ita
lų spauda sako, kad šie 
įvykiai gali suduoti rimtą 
smūgį Vakarų santarvei.

Pakistano didži a u s i a s 
laikraštis “Karačio Aušra” 
sako, pakistaniečiai, kaip 
musulmonai ir azijiečiai, 
pilnai remia arabišką pa
saulį prieš agresorius.

kad tai bri :ų

moralizuoti arabišką pa
saulį. Kairas tuos gand 
paneigia.

is

-

Vengrija pasitraukė išo J 1

Varšuvos apgynos pakto
Izraelis skelbia
Sinojaus dykuma Jan 
izraeliečių rankose
Jeruzalė. — Izraeliečiai 

skelbia, kad beveik visa Si
nojaus dykuma jau esanti 
jų rankose. Jie sako, kad 
jie jau pilnai apsupę Gazos 
sritį ir užėmė patį Gazos 
miestą. Jeruzalės radijas 
arabų kalboje duodąs in
strukcijas Gazos srities 
arabams likti savo namuose 
ir klausyti izraeliečių įsa
kymų. Gazos srityje ran
dasi apie 250,000 palėsti- 
niečių-arabų tremtinių.

Izraeliečiai sakosi atsiekę 
sekamus laimėjimus:

p'avę EI Arišo mieštą, ęli- 
džiausią Sinojaus pusias 
lyje. ■ Į

Egipto radijas pripažįs 
izraeliečių t-tjroristipius lai
mėjimus Si 
bet aiškina, ' 
mi egiptiečiai buvo privei 
ti trauktis vakarus, kpd 
pastoti kelią britams 
francūzams, kurie rengia 
invaziją Suezo srityje.

Tel Avive Izraelio kapi
nės

ta

kamoje, 
4e daįi-

s-

ir

žvalgybos karininkai 
klausinėjo egiptiečius jūr?i-KlrtlldlUCJU UJU UO J Lll'

t- i i -r aaa vius ir ju karininkus, kuiJie nukovę apie 5,000 J - .r _ ' .1
ie

ekiptiečių, apsupę bent di- ^aP° suimti su kariniu lai
viziją Egipto karių, paėmę vu prie Haifos uosto. Ta P-
belaisvėn tūkstančius ka- gi atvežta belaisvių ir. iš $i- 
rių ir apie 100 tankų, oku- no jausi dykumos.

Darbiečiai rengia mitingus,
protestuoja pries agresiją
II. ' .

riuoše darbiečiai reikalo 
ja, kad Edeno valdžia ft 
jau atsistatytų. Per audrin
gą posėdį parlamente ta 
gi radosi Churchillas, B 
jis neėmė balso.

Beveik visa britų spa 
da smerkia Edeno valdži 
žingsnį. Ne tik darbietišk; 
“Daily Herald” ir pro dar- 
bietiškas “t)aily Mirror 
bet ir liberalų bei konser 
vatorių laikraščiai, įsk 
tant “Times/’ smerk 
agresingą žingsnį. Tik

“Da: 
pritaria Ede

I

Nicosia..— Kipro graikai 
kovotojai, kurie susispietę 
į lEOKA organizaciją, iš
reiškė savo solidarumą E- 
giptui.

Londonas. — Darbo par
tija pradėjo plačią akciją 
prieš konservatorių valdžią 
ir jos agresingus žingsnius 
prieš Egiptą. Parlamente 
visi darbiečiai, jų 255 de
putatų frakcija, balsavo ne
pasitikėjimą Edeno valdžiai 
ir reikalavo tuojau baigti 
agresingus žingsnius Egip
te. Darbiečių deputatai 
šauksmais . daug kartų per
traukė Edeno kalba, kurio- 
je jis aiškino, kad žingsniai 
prieš Egiptą yra ne karas 
o tik “policinė akcija.”

Gaitskell, Griffits ir kiti 
darbiečių vadai sakė, kad 
visas pasaulis sukrėstas 
nuogos agresijos žingsnio, 
kurio ėmėsi Edeno Valdžia.

Šalyje tuo tarpu rengia
mi masiniai mitingai, ku

tant

I tra-imperialistinis ’ 
Express” ] “ 
valdžiai.
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su kardinolu
K a r d i nolas

gos, o sunkvežimiai ir tan
kai, kuriais Sovietai eva
kuoja vis daugiau savo ka
rių iš Vengrijos.

Valdžios atstovai taipgi 
konferavo 
Mindszenty.
sakė, kad jis remtų dabar
tinę valdžią ir ragintų ti
kinčiuosius prie ramybės, 
jeigu klerikalams būtų duo
tas leidimas organizuoti 
Krikščionių - d e m o k ratų 
partiją. Bet sakoma, kad 
prieš tokios partijos steigi
mą kol kas stoja ne vien 
komunistai, bet ir socialde
mokratai ir taip vadinama 
“Smulkiųjų savininkų par
tija”, kurios nariai Tildy ir 
Kovacks dabar įeina val
džion.

Žinios apie tarybinių jė-

Budapeštas. — Nagy’o 
valdžia paskelbė, kad Ven
grija daugiau neskaito sa
vęs Varšuvos apgynos pak
to nare., Varšuvos paktas 
yra kaip ir socialistinių 
kraštų NATO, prie kurio 
priklauso TSRS, Lenkija, 
Čekoslovakija, Rumunija, 
Albanija, Bulgarija.

Nagy’o valdžia pasitrau
kusi iš Varšuvos pakto, sa
koma, nes tarybinės jėgos 
nesitraukiančios pakanka
mai greitai iš Vengrijos. 
Taip praneša iš čia Reuth
ers, UP ir kitos vakariečių 
agentūros. Taipgi praneša
ma, kad Nagy pasišaukė 
tarybinį ambasadorių ir 
jam įteikė protestą.

Nagy taipgi pasiuntė te
legramą Jungtinių Tautų Į
generalipiam sekretoriui, gų padėtį šalyje dar miglo- 
prašydamas jo, kad J. T. tos. Yra žinių, kad tarybi- 
Gęneralinė asamblėja svar- niai tankai dar supa Buda- 
stytų Vengrijos klausimą, peštą lyg žiedu apie 25 my- 
Jis taipgi informavo Jung
tines Tautas, kad Vengrija 
dabar yra neutrališka šalis 
ir ji prašo Jungtinių Tau
tų bei Keturių Didžiųjų jė
gų, tai yra , įskaitant ir Ta
rybų Sąjungą, kad jos ga
rantuotų' jos. neutralumą.

Pačioje Vengrijoje tuo 
tarpu ramu. Nagy sakė ta
rybiniam ambasadoriui an- 
dropovui, kąd naujos tary
binės jėgos įžengė Vengri- 
jon, bet ambasadorius jam 
sakęs, kad tai ne naujos jė-

lių atstume nuo paties mie
sto, bet kiti pranešimai sa
ko, kad tai netiesa.

cialistų partijai, ragindami 
ją pasmerkti agre s i n g u s 
žingsnius prieš Egiptą. 
Kaip žinia, Francūzijos 
premjeru yra socialistas 
Mollet, ir jeigu Francūzi
jos socialistai smerktų savo 
valdžios žingsnius, jie 
smerktų savo partijos vado-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Springfield, Nova Scotia. 
— Gaisras kilo gilioje ka
sykloje, kur radosi 114 mai- 
nierių. Yra pavojus, kad jie 
visi žuvo.

Maskva. — Tarybų’ Są
junga atsikreipė į 29 šalis,’ 
kurios dalyvavo Azijos-Af- 
rikos konferencijoje . Ban- 
dunge, iš naujo susirinkti, 
kad svarstyti agresijos 
prieš Egiptą klausimą. Bul
ganinas tuo reikalu atsi
kreipė į Nehru ir Sukamo. - 
Vėliausios žinios

Washingtonas. — Eisen
howeris gavo laišką nuo 
Bulganino. Laiškas apie į- 
vykius Egipte. Kas tame 
laiške sakoma, dąr nepa
skelbta.

u-

»ot
tatų, tarp jų B ey ana 
Crossmanas ------
ir lan Micardo, pasiuntė 
telegramą F

Michael Fc

rancūzijos So-

Posėdis parlamente buvo 
toks audringas, kad jis bu
vo nutrauktas vienu metu 
pusvalandžiui, duodant de
putatams progą ‘‘atvėsti.”

ORAS NEW YORKE 
šaltoka, labiau apsiniaukę 
—................... r- i
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AGRESORIAI i
NET IR AKLIAUSIAS, rodosi, turėtų matyti, kad 

Anglija ir Francūzija, užpuldamos Egiptą, tapo agre
soriais. ■ '

Izraelis, kaip dabar pasirodo, yra tik jų pėstininkas. 
Tą mažytę šalelę Anglija ir Francūzija panaudojo savo 
-avantūroms, savo kolonialinei politikai.

Ir tai labai įdomu: Angliją šiandien valdo konser-1
Tačiau abidvi tosvatoriai, o Francūziją—socialistai.

valdžios pilnai sutarė, kad reikia okupuoti (ginklo pa
galba) Egipto žemės šmotą, jei ne visą Egiptą. Ir oku
puoti jie pasiryžo jėga, karinėmis priemonėmis,

O kai Jungt. Tautų Saugumo Taryboje tas klausi
mas iškilo, kai Jungt. Valstijų atstovybė pasiūlė,- kad 
Izraelis turėtų būti pripažintas agresorium, tai Angli-

i

LITERATU RA-MENAS
KAJETONAS SKI.RR1S

Vilniaus Valstybiniame dai
lės muziejuje atidaryta Kaje
tono šklėriaus - šklėrio darbų 
paroda.

Kajetono šklėrio kūryba 
maža lietė socialistinius klau
simus, jo žvilgsnis buvo nu
kreiptas į gamtą, į įžmogaus 
psichologinę charakteristiką. 
Dailininkas daugiausia žavisi 
gamtovaizdžiu, kurį jis visuo
met pateikia realistinėm prie
monėm. Kaip ir Petras Kal
pokas, dailininkas daugiausia 
yra rusų realistinės mokyklos 
įtakoje. Ir patekęs impresio
nizmo įtakon, jis vis dėto iš 
esmės lieka ištikimas realisti
niam gamtos vaizdavimo bū
dui. Mus sužavi dailininko 
peizažų spalvinis skaidrumas, 
ryškumas, jo palitros jėga, su 
kuria jis atkuria Lietuvos, Ita
lijos, Šveicarijos ir kitų kraštų 
nepakartojamą gamtos grožį, 

i jo specifiką.
Kajetonas šklėris gimė 18- 

76 metais liepos men. 27 d. 
Rokiškio apskrityje, 
valsčiuje. Baigęs Panevėžio 
realinės- mokyklos šešias kla
ses, jis Įstojo i Petrapilio Šti- 
glico techninio piešimo moky
klą. čia jis domisi skulptūra. 
Baigęs šį skyrių, kurį laiką 
K. šklėris dirbo Petrapilyje, 
.1904 m. grįžta Į Vilnių. Jis

šklėrį domi- 
vaizdai — 

Kauno ^senamiestis, Palanga, 
Kretinga, tiik ir šiltieji kraš
tai prie Vidriržęmio jūros, tiek 
ii j/ortretai. 1924 metais jis 
atlieka keletą meistriškų dar
bų, vaizduo; 
pėdos uoste, 
Ypač gerai jam pavyksta nu
tapyti tais 
pakrantes tičs Kretinga, 
veikslas paperka savo moty
vo paprastumu, 
vaizduojamas 
Žemaitijai— 
augęs upelio 
šautis vand 
su apgaubta 
Paveikslas a

Dabar Kajetoną 
na tiek Lietuvos

ančių laivus Klai- 
Palangos pajūrį.

metais Akmenės
Pa-

Kūripyje 
charakteringas 

krūmokšniais ap
krautas,' atmu- 

enyje augmeniją, 
medžiais trobele, 
tliktas su dideliu 

meniniu įsiją 
siveria tikrai nuostabus gra
žiosios Lietuvos gamtos kam
pelis.

utimu. Mums at-

PAŽANGA APYBOJE

Po penkerių metų

mok a 
elnumą, 

; žvilgsni 
pat metų ji

jos ir Francūzijos atstovybės tą rezoliuciją-vetavo, iri 
tuo būdu sulaikė Saugumo Tarybą nuo pasimoto žygio. 
Anglija ir Francūzija supančiavo Saugumo Tarybą, kad 
ji negalėtų nieko tuo klausimu veikti.

Įdomiausia yra tai: 1950 metais Jungt. Valstijos, 
Anglija ir Francūzija padare sutartį ir paskelbė, kad, 
jei Artimuosiuose Rytuose kiltų karas, tai jos visos trys 
rems užpultąją sali. Kitais žodžiais: jei arabiškos šalys 
užpultų Izraelį, tai šios valstybės rems, teikdamos vi
sokiausią pagalbą Izraeliui; jei pastarsis užpultų ara
biškus kaimynus, tai jos visais būdais rems arabiškas čia restauruoja skulptūras Pe
tal! t as.

Na, Izraelis įsiveržė į Egipto žemę; Izraelis pasirodė 
agresorium. Ką gi daro Francūzija ir Anglija? Jos, 
užuot padėjus Egiptui, pradėjo prieš jį karą; jos .pa
deda agresoriui. Mat, taip , buvo slapta susitarta. Na-, 
tai ko vertos įvairios tokių šalių, kaip Anglija ir Fran
cūzija, deklaracijos?!

Savo vėly\ 
se ššklėris d 

ima x 
Ypatingai jo 
d rėja, kai 
aplanko Itali, 
Veneciją,

Svėdasu gesnis,

tuo ir Povilo bažnyčioje. Šio 
laikotarpio dailininko darbai 
neturi ypatingos meninės ver
tės.
KAIPO MOKYTOJAS

esniuose darbuo- 
arosi vis spalvin- 
engti pilkų tonų.
palitra praskai- 
jis 1929 metais 
ą. Čia jis piešia

Florenciją, Romą, 
Neapolį, Kapą. žiūrint Į Šklė
rio sukurtus 
mums atsiver
jos architektūra, Italijos gat
vės su ryškiu melsvu dangu- 

kabančiž.is baltiniais 
margaspalve minia.
ir Petras Kalpokas, gerai įsi 
jautė į, Italijos 
Kalbant apie 
zažus, reikia

Italijos vaizdus, 
ia turtinga Itali-

rni, ir
Jis,/ kaip

KADANGI Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra 
supančiuota, kadangi ji nieko pozityvaus nebegali agre
sorių suvaldymo klausimu veikti (nes britai ir francū- 
zai vetuoja), tai yra manoma1 kaukti Jungtinu) Tautų 
asamblėją, kad ji tartų savo žodį.

Bet Jungt. Tautų asamblėja, einant tos organizaci
jos konstitucija, nieko konkretaus negali daryti agre
soriui suvaldyti. Ji tegali tik moralią paspirtį duoti už- 
pultajai šaliai; ji tegali tik patarimus duoti Saugumo 
Tarybai.

Nežiūrint fo, Jugoslavijos atstovybė Saugumo Ta
ryboje įteikė formalį siūlymą, kad asamblėja būtų su
šaukta. To taipgi reikalauja Afrikos ir Azijos tautos, 
priklausančios Jungt. Tautoms.

Asamblėja buvo sušaukta ketvirtadienį' ir pradėjo 
savo sesiją; tai speciali sesija-. Ką ji nutars, neužilgo 
matysime. O tuo -tarpu anglai ir francūzai žudo egip
tiečius, naikina Egipto žmonių turtą.

Dešimt metų (1904—1915 
m. m.) K. šklėris dėsto pai

šybą ir braižybą Liepojos ko- 
■ inercijos mokykloje ir gimna
zijoje. Per tą laikotarpį jis 

! aplanko Krymą (1907 m.), 
kur pradeda įdirbti akvarele. 
Vėliau keliauja po Austri
ją, Vokietiją, Francūziją, 
Šveicariją. 1913 metais daili- 

’ ninkas jau surengia savo ak- 
varelinių darbų parodą Liepo
joje.

Iš pradžių šklėris akvarele 
Jis

kuo

gamtovaizdį. 
Šveicarijos pei- 
pastebėti, kad 

nors jie atlikti meistriškai,, bet
su mažesniu jausmu. Šveicari
jos gamta ŠkĮėrio paveiksluo
se vaizduojanįa turisto akimis, 
besivaikant išorinio efekto, to
dėl jie ir mažiau nuotaikingi.

šiuo kūrybos laikotarpiu 
šklėris lygiagręčiaį vaizduoja 
ir Lietuvą, jos žmones, gam
tą. Dailininkas sukuria seriją 
puikiausių Nidos ir Klaipėdos 
vaizdą, iš kurių ypatingai iš
siskiria “Laivelis”, atliktas 19- 
31 metais. K^ek čia saulės, 
kiek šviesos, įtiek oro! Koks 
nepaprastas a 
kūmas,
labai laisvai, 
menininko ranka.

;likimo meistriš-
Paveikslas nutapytas

W

PREZIDENTAS EISENHOWERIS, praėjusį trečia
dienį kalbėdamas per radiją ir televiziją į mūsų šalies 
žmones, pasakė: Anglija ir Francūzija, pradėjusios ka
rą prieš Egiptą, padarė tai be Amerikos žinioš, be pa
sitarimų. '

Prezidentas pareiškė, kad Anglija ir Francūzija da
ro klaidą, bandydamos išspręsti kai kuriuos nesusiprati
mus jėga, ginkluotomis priemonėmis. Jis sakė, kad 
Jungtinės Tautos yra įkurtos tam, idant per jas būtų 
palaikyta pasaulyje taika, tačiau Anglija ir Francūzija 
Jungtinių Tautų nepaiso, o sprendžia klausimus, karo 
metodais,!

’ Prezidentas Eisenhoweris, tiesa, kalbėjo labai at
sargiai, kad neužgautų per daug Anglijos ir Francūzi- 
jos. Jis netgi neišdrįso pasakyti, kad anglai ir francū
zai yra agresoriai.

Bet vieną gerą dalyką Eisenhoweris pasakė: Ame
rika nepadės Anglijai ir Francūzijai kariauti* prieš 
Egiptą; ji nesikiš į karą.

Tai ir gerai!
Tačiau, mūsų nuomone, jeigu Egiptas yra agresijos 

auka, tai jam reikėtų duoti kokią nors pagalbą, kad jis 
galėtų apsiginti nuo plėšikų, jį užpuolusių.

Turime atsiminti, kad šiandien į Ameriką ir jos 
laikyseną šiuo klausimu, yra suvertos akys milijonų 
ypatingai arabiškų tautų žmonių! Jeigu Amerika, kaip 
Sako mūsų vyriausybės pareigūnai, padeda tautoms, ku
rios yra užpultos; jeigu Amerika siūlo pagalbą Lenki
jai ir Vengrijai, kurių nieks, neužpuolė, tai ji turėtų 
kaip tik teikti pagalbą užpultaiai šaliai, tokiai, kaip 
Egiptas? / *

dirba labai “atsargiai”, 
žiūri į gamtą dailininko - na
tūralisto akimis. Tačiau 
toliau, tuo labiau jis įsisavina
labai sudėtingą akvarelės 
techniką. Pirmieji, gerai pa
vykę jo darbai “žmonos port
retas” (1914 m.), “Parke” 
(1914 m.), “Autoportretas” 
(1917 m.). Vis dėlto šiuose 
darbuose dailininkas dar ne
gali išvengti sausuino, detalių 
pertekliaus.

1922—1929 metais šklėris 
dirba pedagoginį darbą Kau
no meno mokykloje, iš pra
džių paišybos ir akvarelės mo
kytoju, vėliau mokyklos direk
toriumi. Šis dailininko gyve
nimo. periodas, o ypač pasku
tinieji gyvenimo metai—1929 
—1931,—buvo patys produk
tyvieji dailininko kūryboje.

drąsiai, tikro

KEISTĄ POLITIKĄ veda Francūzija: jos kariuo- 
gį menė žudo laisvės trokštančius alžyriečius; ji nudegė na- 
t gus Vietname, bet šiandien ji ir vėl pasileido į kąrines 

^vantūrąs Egipte!
Mums ročtosi, jog ir Izraelio valdovai labai blogai 

' padarė parsiduodami Anglijos ir Francūzijos kolonis
tams! Visa tai nežada mažyčiam Izraeliui nieko gero!

Kaip ten bebūtų, reikia viską daryti, kad agręso-
į jiai būtų suvaldyti!

k

t

ŠKLĖRIO PORTRETAI

paprastai spalvingai 
perduoti vei 
plaukų niinkštim^; 
gyvumą. Tuo ; 1 
pasilieka paprastas, 
į saloninį saldumą, 
kauja užsakovų įgęidžiams, j 
miesčioniškam skonipi. Ne
nuostabu, kad jo atlikti port
retai mūsų 
dailės portreto istorijoje 
ma labai svarbią vietą.
APIE ŽMOGŲ

Be portretin 
nėtini dailininko kūrybos ka
lyje peizažai, 
rius jau įveda 
pobūdžio paveikslų svarbiau
sias paskutiniaisiais dailinin
ko gyvenimo metais nutapy
tas paveikslas “” ““ "
30 m.). Akvarelėj dailininkai 
vaizduoja sniego fone balt 
arklį, įkinkyi 
juosvas roges, 
stos sėdynės ^ėdį 
kęs nuo šalčio 
laukia keleivio, 
duos jam porą 
kas meistrjškai 
Kauno vaizdą, 
kas” puikus ne vien 
įdomus, originalus ir paveiks
lo koloritas, čia spalvįs svies
te šviečia, liejasi dideli ais koų- 
Irastais. Raudoni, gel 
mai, priekyje baltas arklas 
ir tamsiomis spalvomis nut 
pytos rogės. K. šklėri 
dėlių meniniu skoniu 
masj arklį, įveda daug šiltų— 
gelsvai žalsvų spalvų 
raudonų ir 1.1.

KAIMO BOBULĖ 
IR JAUNUOLĖ

do ŠV
o 
is 
a

4

vaizduojamosio:
V 1 uz;

s

ų darbų pam

į kuriuos aute- 
žmogų. Iš šio

Vežikas” (lf- 
s 
ą 
stą į .nedidelei 

Ant rogių auk- 
.usitrau

s
kuris, gal bū", 
litų. Dailini!- 
atkuriu senoj

“Vėžį 
turiniu

Tačiau
o

įteikė dailinin- 
0 srityje. Tą- 

ieškant tipažo, dailinin- 
nėra platus, 

ninkas dar vai- 
žmonių atsto- 

5 “Senas estas”, 
žmonos portre- 
niais gyvenimo 
ai moterų por- 
, ne ką galima

įdomaus šiuose 
portretuose. Bet

Nemaža nu 
kas ir portret 
čiau, 
ko diapazonas 
Pradžioje daili 
z.duoja darbo 
vųs, ypač vykę 
vėliau jis tapo 
tus, o paskuti 
metais—išimtir 
tretus. Atrodo 
buvo rasti 
Kauno ponių 
Šklėris čia sugebėjo pateikti 
irgi aukšto me 
rinius.

Jonas staipės, abejojo,— 
Eit į mūvės, o gal ne? 
O čia lyg biesas atjojo, 
Mergina žalia suknia.

Tai buvo graži mergaitė, 
Jai iškrito nosinaitė, 
O kad buvo nešneki, 
Iškošė tik — ki-ki-ki.

Jonas, siekdamš nosinaitės, 
Net suklupo, iš dalies, 
O jos akiu žvilgsniai greiti, 
Čiupo Joną už širdies:

— Tu graži esi mergytė, 
Einant filmą pamatyti...
Sakyk, jei tik sutinki? 
Ji atsake — jd-kLki.

Kaip filmą juodu stebėjo, 
Ji burkavo nei katytė, 
O kai iš kino išėjo, 
Jonas drįso jai sakyti:

ninio lygio kū- 
Portretuose Šklėris ne-

Dabar, ,miela Margarita, 
Važiuojam į kabaretą...

vaikų 
įvairių

staty-

pagalbinių įmonių 
tiesiami keliai. Jau 
150 gyvenamųjų na- 
mokyklos, Kultūros

biblioteka ir kiti pa-

toni na

s, su c 
tapyd

a- 
i- 
ą-

roges—

paveikslas
Šis kūrinys nu-

kūj-ybiniais

Stiprus šklėrio 
“Bažnyčioje”, 
tapytas pačiais 
dailininkui 1930-aisiiis m 
tais. Paveiksle matome tipi 
ką tamsiais drabužiais ir bą 
ta skara Lietuvos kaimo b 

Bobulė laiko rauko.
Ji paskendusi ma 

primerktom akim šna 
P 
P

s-

)- 

ie

a-
a-

Po karo Kaune plačiai išsi
vystė pramonės įmonių, gyve
namųjų namų ir kultūrinių- 
buitinių įstaigų statyba. Vien 
tik per praėjusius penkerius 
metus (1951—1955) buvo pa
leista į darbą turbinų] gamyk
la, motorų] remonto įmonė, 
plytinė, stiklo fabrikas ir ki
ti fabrikai bei gamyklos. Dau
gelis anksčiau veikusių įmo
nių pilnutinai rekonstruotos. 
Pastatyta dešimtys namų, at
sirado ištisos gyvenvietės. 
Miesto centre pastatyti dau
giaaukščiai namai turbinų ga
mintojams, Petrašiūnų prie
miestyje — popieriaus fabriko 
darbininkams. Pastatyta taip 
pat daug mokyklų, 
darželių ir lopšelių, 
pastatų.

Dar didesnį užmojį
bos darbai Kaune įgauna šeš
tajame penkmetyje. Didžiau
sias statybos objektas Kaune 
bus hidroelektrinė, kuri sta
toma prie Nemuno. Ji buvo 
pradėta statyti penktojo 
penkmečio pabaigoje, o 
jau šio penkmečio pabaigoje 

Iji turi būti paleista veiktų
Dabar hidroelektrinės sta

tybos aikštelėje statoma gy
venvietė, 
korpusai, 
pastatyta 
mų, dvi 
rūmai,
statai. Nebetoli ta diena, kai 
hidroelektrinės statytojams 
bus baigta statyti dar 6 mū
riniai ir 9 mediniai daugia
bučiai namai. Kartu statomi 
kiti namai, mokykla, vaikų 
darželis, bendrabutis ir valgy
kla. Jau užbaigti stalystės ir 
medžio apdirbimo cechai, 
lentpiūvė. Artimiausiu laiku 
bus paleisti į darbą klojinio 
paruošimo cechas, mechaninės 
dirbtuvės, garažas ir kitos 
įmonės.

Visu smarkumu vyksta dar
bai ruošiantis pertverti Nemu
ną. Dešiniajame jo krante ka
sama pamato dauba, prade
dama įrengti pertvarą. Ateis 
laikas, geležis ir betonas už- 
kirs kelią srauniems senosios 
Lietuvos upės vandenims. Pa
leidus į darbą Kauno hidroe
lektrinę,

bulę, 
rožančių, 
d oje, 
žda poterius. Ji ■ ieško
guodos maldoje. Kairėje 
veikslo pusėje — jaūna mer
gina. Jos veide atsispindi v 
sai kitos mintys,

šalia kūrybinės veijklos K 
jetonas šklėris
pedagoginį darbą. K. šklėi 
dėstė Kauno meno mokykloje 
paišybą, akvarelę, skulptūrą.

K. šklėrio pedagoginė veik-
i-

i- 
lūkesčiįi.

a- 
dirbo didęlį 

is

K. šklėrio pedagoginė vei 
ia, jo meistriškai atlikti kūi 

Iniai susilaukė plataus įvertini
mo. Lietuvių literatūros ir m 
no dekados metu vąizduoj 
mosios dailės parodoje Mas 
voje K. šklėrio darbų meist
riškumu žavėjosi tarybinės 
dailės akvareles meistrai. Iš 
geriausiųjų K. šklėrio darbų 
ir šiuo metu mokosi meistriš
kumo, spalvinio sprendimo 
tarybiniai lietuviu dailininkai.

Dail. A. Savickas

e

Prieš metus Aukštadvario ir į 
Prancūzų gatvių gale buvo di
delė dykvietė. Dabar Čia at
sirado naujos gatvės kontū
rai. Jos pavadinimas — Plie
no. Greta jos atsiranda Tur
binų ir Motorų gatvės.

Tokie gatvių pavadinimai— 
ne atsitiktinas dalykas, čia . 
statosi namus daugiausia tur
binų gamyklos darbininkai. Jų 
tarpe — šaltkalviai Mickevi
čius ir Žukauskas, stalius Sta
niulis, kranininkas Česonis, 
tekintojas Juozu lis ir kiti.

Viso šiame rajone statoma 
daugiau kaip 100 namų.

Statant naujus namus, kar
tu rimtas dėmesys kreipiamas 
į Kauno sutvarkymą, į jo gy
venamųjų namų remontą vimą. 
Asfaltuojamos ir apsodinamos 
medžiais miesto gatvės. į

N. Mikalauskas f

Lietuvių Kultūrinio 
Centro reikalais

Ki-ki-ki
Sakyk, jei tik sutinki? 1 
Ji atsakė: — ki-ki-ki, I

Kabarete visko pilna, 
Ko tik troško jos širdis, 
Jonas minkštas, tarsi vilna, 
Mat, prie tikslo ėjo jis.

Šokant jis ją vis lakdino 
Gyrė ir vardu vadino, 
Sakė: — tu smagiai laki 
Ji atsakė: — ki-ki-ki. !

Kai iš ten jiedu išėjo,
• Jonas taksę ėjo šaukt, 

| Jau įkaitęs kiek reikėjo,
Ją paprašė: čia palaukt.

• 1 '
I - Iš vaistinės kai išėjo,. .

Ji jau taksėję sėdėjo, 
, Takse nuūžė, laki,

Jam liko tik — ki-ki-ki.
■ ■ I

Graibės, vyras, ten ir čia,
O kišenė jau tuščia... į

- Mat, jos piršteliai penki, 
Pačiupo jo — ki-ki-ki.

Prašome Kultūriniam 
Centrui paramos

Jau žinote, kad Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrininkų 
metinis suvažiavimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio j24, Li
berty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Pradžia 1 vai. . 
popiet. Kviečiame visus 
šėrininkus suvažiavime da-, 
lyvauti. |

Po suvažiavimo vakare 
turėsime gražų banketą. 
Kviečiame visus Kultūrinio 
Centro rėmėjus jame daly
vauti ir tuomi savo įstaigą 
paremti.

Atsišaukime į kultūrinio 
darbo rėmėjus norime pri
minti ir tai, kad finansinė 
Lietuviu Kultūriniam Cen
trui parama labai reikalin
ga. Šiuo metu susidaro di
džiulių išlaidų. Vien tik “• 
aliejinio pečiaus įdėjimas 
mums kainavo apie $5,006^- 
Tai mūsų bizniškos įplau
kos nebegali padengti išlai- 

Tad su suvažiavimui
ir

elektros energijos iŠ- Ju.
dirbis Lietuvoje padidės dau- sveikinimais laukiame• i ~: — j i ~ l ~ 1giau kaip du kartus.

šeštajame penkmetyje Kau
ne bus paleistos veikti naujos 
pramonės 
gamyklos 
plėsti.

Kojinių 
naujas korpusas, 
į darbą, įmonė beveik pusan
tro karto padidins produkci
jos išleidimą. Naujas keturių 
aukštų korpusas bus pastaty
tas avalynės fabrike. Apie 
jo pajėgumą galima spręsti 
kad ir iš to, jog 1960 metais 
avalynės gamyba palyginti su 
šiuo laikotarpiu1 šiame fabri
ke padidės 7 kartus.

Iš tolo matyti “Kauno au
dinių 
korpusai. Artimiausiais i 
tais šis filialas bus pilnutinai 
baigtas statyti ir atsiras nau
jas fabrikas, kuris gamins 
pliušo audinius.

Didelį užmojį šeštajame 
penkmetyje įgauna gyvena
mųjų namų statyba. Mes ei- 

I name Pergalės krantine, čia 
į metų pabaigą bus baigtas 
statyti 45 butų namas turbinų 
gamyklos darbuotojams. Da
bar Kauno fabrikai ir gamy
klos stato mieste .40 gyvena
mųjų namų. Vien šiemet 
Kauno gyvenamojo ploto fon
das padidės 16 tūkstančių 
kvadratinių metrų.

Viso per artimiausius pen
kerius metus palyginti su pir- 
mesniuoju penkmečiu Kaune 
bus pastatyta daugiau kaip 
dukart tiek gyvenamojo ploto.

Per šeštojo penkmečio me
tus mieste žymiai padidės mo
kyklų, vaikų darželių, lopše
lių ir kitų kultūrinių bei buiti
nių įstaigą skaičius.

Vartas yra dėmesio indivi
dualiniu gyvenamųjų namų 
statybos mastas.

įmonės, o esamos 
ir fabrikai bus iš-

fabrike statomas
Pa leidus jį

aukų.
Taipgi prašome rašytis į 

garbės narių skyrių, į kurį 
įeina tie, kurie paaukoja •' 
Lietuvių Kultūriniam Cen
trui $100 ar daugiau. To 
aukotojo vardą tada įtrau
kiame į amžinųjų garbės 
narių knyga ir uždedame 
ant Kultūrinio Centro sie
nos. Jau turime 134 įam
žintus garbės narius. Lau
kiame daugiau. Taipgi ga
lima ir iš paskolų skirti po 
tam tikrą sumą. Galima 
mirusius savo gimines pa
gerbti, įrašant juos į šį sky«. 
rių, o jų paveikslus įded<^

fabriko filialo statomi me į Centro sienoje kaban- 
me* čią pagarbos lentą.

Garbės narių aukos ir ki
tos visos aukos dedamos į 
paskoloms atmokėt fondų, 
iš kurio vėliau atmokamos 
paskolos tiems, kurie rei
kalauja atmokėt. Prašome 
visų prisidėti prie to fondo 
padidinimo, kad greičiau 
galėtume paskolas mažinti.

Sveikinimus ir Proxy įga
liojimus siųsdami adresuo
kite sekamai: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19,

Su gilia pagarba, 
LNB DIREKTORIAI:

Walter Keršulis,
pirmininkas

Stasys Titanis, Ą
vice-pirmininkas

Peter W. Jones,
sekr.-iždininkas

Ar Tamsta jau gavai Lais* 
vei naują skaitytoją? Jei nea 
tai pasirūpink gauti.

t

VincasSenas

■.. i
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

SUKILĖLIAI Kovų dėl žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
—Jūs čia, tėvai, gražiai gyvenate. li

tro bos gražios, ir gyvulių turite, ir pa
dargų visokių. Lažo eiti nereikia, činšas 
pakeliamas. Ciesoriaus manifestas, tur 
būt, jums, karališkiams, gyvenimo ne
palengvins.

—Ir aš taip galvoju,—sutiko Balsys.— 
Nežinia, kokios bus tos sutartys, po kiek 
mes žemės gausime ir kiek išperkamųjų 
užkraus ir dar kitokių mokesčių. Aš 
galvoju, kad lengviau mums dėl to ne
bus. Vien tai gera, kad žmogus laisves
nes rankas turėsi. Nebūsi pririštas prie 
dvaro, galėsi eiti kur nori, pirkti, par
duoti, amatu užsiimti, vaikus į mokslą 
leisti be tų visokių bajorysčių. Žmogus 
kai turi laisvas rankas ir dar pinigo pra
simanai, gali aukštai iškilti, ypač jei dar 
Į mokslą prasimuši. Prekyba, sakysime, 
arba fabrikėlis koks, be mokslo čia nie
ko nepadarysi. Reikia, kunige, kad būtų 
mokyklų daugiau. Tada mes savo vaikus 
pastūmėtume ir į miestus. Savas žmo
gus atsisėstų ruskio, lenko, žydo, vokie
čio vieto je. Dabar mes į jų kišenes pila
me, o iš' jų—nieko.

—O kaip manai, tėvai, ar valdžia pri
tartų tokiems tavo norams? — gudriai 
prisimerkęs, klausė Mackevičius.

—Kur ji tau pritars! Valdžiai viena 
rūpi — kaip devynis kailius nuo mūs 
nulupti. Štai kad ir tos liustracijos ir 
palivarkai. Negana, kad ponai mėtė 
žmones nuo žemių ir statė palivarkus, 
dabar ir valdžia sumanė pasekti ponų 

K pavyzdžiu. Nuo senų laikų dirbam sa
vo žemes, vienur jos buvo sukeistos su 
valdiškomis, kitur išnuomotos. Ir štai 
nuo pernai metų revizija, liustracija, va
dinasi. Jei pasidarė didesnis valdiškos 
žemės sklypas—fermą statyti. Įsiterpęs 
į fermos lauką koks viensėdis — šalin! 
Įsikišo kaimo galulaukės — nukirpti! 
Turi išsinuomavęs — atimti! Buvai su- 
keitęs—nešdinkis atgal! Štai ir su mano 
galulauke ir karčiaminiu dar nežinia 
kaip bus. Iš tų fermų tik tada būtų 
naudos, jeigu žmogus pajėgtum paimti 

t jas į daugiametę nuomą. Bet čia vokie
čiai ir žydai mus nurungia. Nežinia ką 
su babyliais padarys. Jie žemės, tur būt, 

.4negaus. Tada su bernais ir samdiniais 
Odelio vargo neturėtume.

Mackevičius klausė šitų praturtėjusio 
karališkio kaimiečio išvedžiojimų ir kaž
koks neaiškus dvilypis jausmas kilo jo 

„ širdy. Jis trokšta savo liaudžiai geres
nio gyvenimo. Jis dėl to pasiryžęs ati- 
duoti visas savo, jėgas. Bet koks tas 
geresnis gyvenimas turėtų būti ir ko
kiais keliais pasiekiamas? Ir šitas kara- 
liškis Antanas Balsys tokio gyvenimo 

• .siekia. Svajoja dar labiau praturtėti, 
išsinuomoti palivarką, prekiauti, išleisti 
vaikus į mokslą, susirišti su miestu, iš
stumti visokius vokiečius, žydus. Ir tuo 
pačiu metu bijosi, kad babyliai negautų 
žemės, kad jis turėtų pigiai samdomų 
bernų, mergų, piemenų.

O jis, Mackevičius, norėtų visiems ge
ro gyvenimo—ir karališkiams, ir ponų 
lažininkams, ir babyliams, ir kume- 

'jdčiams, ir bernams. Kaip tai suderinti? 
y Nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti Mac

kevičiui aišku: nuversti baudžiavą, iš
sivaduoti iš ciesoriaus ir ponų jungo! 
Duoti žemės visiems, kas nori ją dirbti. 
Visus juos sujungti vienai kovai. O pas
kui gyvenimas pakryps naujom vėžėm. 
Bus nepatenkintų ir ten. Tegu kovoja 
toliau. Bet jie, dabartiniai žmonės, sa
vo bus padarę.

Ką galvoja šis praturtėjęs karališkis 
apie sukilimą?

, —Taip, tėvai,—pritaria kunigas Bal
sio žodžiams.—Ciesoriaus ir ponų val
džia žmonių neglosto. Aprėžys jūsų že
mes apkraus išperkamaisiais, sumokė- 

- šit trigubai daugiau, negu ta žemė kai
nuoja. Ponams dvarai pasiliks. 'Prekes 
apkraus muitais ir akčyžėmis, mokyklų 
neduos, mokytesnius persekios. Visi tą 
žino, dėl to valdžios bijo, jos nekenčia 
ir nori ja nusikratyti. Bus sukilimas, 

\ tėvai./ Kaip galvoji, kad ir mes stvertu- 
' - T mes ginklo ? *

v —Jei visi,.tai visi,—pritarė Balsys.— 
Tik kad nebūtų kaip trisdešimts pirmai
siais. Tada ponai viską sugadino.

—Ne, dabar taip nebus. Dabar su- 
' kils visi žųionės, valsčionys. O ar leis

tum, tėvai, savo sūnus, jeigu prasidėtų 
sukilimas?

—Bene jie manęs klaustų! Jurgis išei
tų. Jis ir dabar niurna prieš mane ir 
prieš visus. Mykolas —• tas nežinau. 
Greičiausiai, kad eitų. Visi mokyti, sa
ko, eitų.

Iš laukų grįžo Jurgis, šeimininkė kvie
tė visus pietų. Pagarbiai praleisdami 
kun. Mackevičių, visi suėjo į pirkią.

Petras varžydamasis, nedrąsiai atsisė
do ant suolo. Viskas čia jam atrodė ne
įprasta. Pas juos, Šilėnuose, pirkia bu
vo dūminė, sienos pajuodavusios, asla 
plūkto molio, langai mažučiai, per du 
sienojus, sudėlioti iš mažų padūmavusio 
stiklo gabalėliu, ^balanėlėmis suramsty
tų, naktį lentelėmis užstumiami. čia pir
kia švietė kaip stiklinė. Obliuotos, šva
rios sienos, lentų grindys, dideli šešių 
vientisinių stiklų langai, kampe išbaltin
ta didelės krosnis, visai kitaip sustatyta, 
negu pas juos. Dėdės pirkia buvo dau
giau panaši į kleboniją, negu į kaimiečio 
gyvenamąjį būstą.

Valgį padavinėjo samdinė mergina. 
Vadino ją Morta. Atrodė ji greita, su
mani ir graži. Prastas samdinės mer
gos apdaras — stori marškiniai, žičkinė 
liemenė, languotas, apsitrynęs sijonas nė 
kiek nemenkino jos patrauklios išvaiz
dos. Ji padėjo ant stalo didelį dubenį 
užbaltintų kruopų, padėliojo šaukštus ir 
pati atsisėdo prie galo, šalia Mikučio.

Iš' pradžių jaunieji kunigo varžėsi, bet 
jis kiekvienam rado tinkamą žodį, sė
mė kruopas su visais, lygiai iš bendro du
bens ir jautėsi lyg čia būtų senas pažįs
tamas ar giminė. Paskui Morta atnešė 
šiltos, garuojančios mėsos. Kiekvienas 
ėmė su pirštais po gabalą ir valgė su 
duona. Šeimininkė pastūmėjo kunigui, 
apdairiai pasirūpinus, baltą lėkštę ir 
dvinagę šakutę, bet jis išsitraukė iš ki
šenės lenktinį peilį, atsilenkė ir pasi
smeigęs gabalą mėsos, juokavo:

—Su tom šakėm aš nepratęs. Lūpas 
įsiduriu. O šitą, ginklą aš visados ne
šiojuosi. Jis tinka viskam: ir duonai 
atsiriekti ir mėsai atsipiauti. • Skani, dė
diene, jūsų mėsa. Ar visados tokią val
gote?

Balsienė patenkinta šypsojosi.
—Kai ne pasnyko dienos, kunige, mė- ( 

siškai valgome. Dėkui dievui, užtenka. 
Per darbymetį dar aviną pasipiauname.

—Per darbymetį, tur būt, ir žmonių 
daugiau prie stalo sėda,—kalbėjo Mac
kevičius.

—Kur nesės!—patvirtino šeimininkas. 
—Patys neapsidirbame, samdytis reikia. 
O pavalgyti kiekienas nori. Bepigu dva
rui: ten maisto samdiniams neduoda, i 
Jei bent tarnams.

Mackevičiui rūpi Petro reikalas ir jis 
kreipiasi į senius:

—Tai sakykit man, tėvai ir mamyte, 
palikti jums Petras, ar vežti į dvarą 
parduoti? — klausė juokaudamas.

Dėde nesuprato klausimo-ir nustebęs 
pažvelgė į kunigą.

—Matai, tėvai, šilėniečiams atėjo sun
kios dienos. Pasidarė taip, kad Petrui 
namie nebėr gyvenimo. Reikia trauktis 
į žmones. Pavėžinau jį ligi jūsų. Jei 
galės čia prisiglausti bent ligi rudens, 
tai gerai, jei ne—važiuojame toliau. Že
maitijoj aš jam rasiu vietą. Darbinin
kas jis geras, duoną užsidirbs. Smulkiau 
tegu jis pats viską papasakos.

Klausimas dėdei naujas ir netikėtas. 
Taip užkluptas, jjs nežino nė ką atsa
kyti. Jis mėgsta kiekvieną dalyką gerai 
apsvarstyti, su žmona pasitarti. Tad ir 
dabar žiūri į žmoną, bet ir ji vengia pa
rodyti, ką mąsto. Abu jaučia, kad ne
gražu būtų atstumti giminaitį, ypač kad. 
kunigas Mackevičius jį, matyt, globoja. 
O apie Mackevičių ir ęia žmonės šneka, 
kad jis visuar kur užtariąs beturčius, o 
nemėgstąs turtuolių ir ponų. Bet reikia 
dar paklausyti, ką pasakys pats Petras. 
Tad dėdė ir dėdienė sutartinai žiūri į 
Petrą.

—Tai kaip tęų pas jus tuose Šilė
nuose?—klausia dėdė.—Kaip laikosi tė
vas, motina? Ar visi sveiki?

Petras ima pasakoti,. pamažu įsidrą
sindamas. Po žinių apie namiškius, jis 
pasakoja, kaip jie susikiviręino su ponu 
dėl lažo ir prievolių, kaip* ponas gra
sina atimti iš jų žemę, kaip atsikvietė 
kareivius ir kaip daugelį nuplakė.

Dėdė ir dėdienė klauso viso to su di- 
(Bus daugiau)

ĮSPŪDINGOS BUVO JURGIO 
&ARKIŪNO LAIDOTUVĖS

Nukrito lapeliai, bet atžels 
kiti — numirė draugas, nebe
turėsime jo . ..

Kuris pasitraukė iš rnūsų 
tarpo, to jau nesulhuksinle. O 
tokių labai tankiai pradėjo 
rastis.

Praėjusį penktadipnį, spalio 
26-ą d., P. J. Ridiko koply
čia buvo pilna žmonių ir di
deli būriai stovėjo lauko pu
sėje. Ne tik chicagiečiai, bet 
ir iš kitur atvyko. Iš Lowell, 
Ind., Neviackai ir Kazeliūnas, 
iš Beverley Shotes Štraukai ir 
Prakupai, iš La Porte Markū- 
nienė, Jankauskai, Jakienė, 
Šmitai, Bacevičiai, Mazolai; 
iš Gary, Ind.. Mališauskas ir 
kiti.

Buvo daug Chicagos Liet. 
Draugijos ir Garfield Pašal
pos Klubo ir mašinistų unijos 
narių, kur Jurgis šarkiūnas 
priklausė. Chicagos Draugi
ja suteikė1 grabnešius. Daug 
gėlių vainikų nuo organizaci
jų ir meno grupių, kaip tai 
nuo LKM Choro, Ex-Mainie- 
rių Choro ir menininkų, ir nuo 
artimesnių giminių: velionio 
Jurgio sesutės Stepanijos, švo- 
gerio Jono Yuknio, jų sūnų 
Edwardo ir Heraldo su jų 
žmonomis ir Yuknių anūkais, 
taip pat ir nuo artimiausių 
draugų ir draugių.

Lygiai pusė po pinuos va
landos prasidėjo liūdnos apei
gos. Vargonų balsui pasigir
dus solistė Estelle Bogden mo
mentui pritaikytas tris daine
les padainavo, paskutinę atsi
sveikinant “Sudiev Kvietkeli”.

anglų 
kalbėjo 
Leonas 
tvarkė

reikšmingai 
redaktorius 
Laidotuves

Viduryje programėlio 
kalboje 
“‘Vilnies 
Jonikas.
direktorius Lekavičią?

Gal virš šimto automobilių 
Jurgio šarkiūno palaikus ly
dėjo į Liet. Tautines, kapines. 
Tai nepaprastai įspūdingos 
laidotuvės. Kaip gražu, kartu 
ir graudu reiškiant juokią sim
patiją Jurgiu L mirus. Bet jis 
prisigyveno jos veikdamas su 
jais. Jo širdingumas buvo už
kariavęs draugų širdis ir da
bar jam sakant paskutinį su
diev! gausus būrys lyg atsi- 
teisdami, atėjo atsisveikinti.

Kapinėse prie karsto apibū
dindamas Jurgio biografiją ir 
visuomenei nuveiktus darbus, 
plačiai apibrėžė savo kalboje 
S. J. Jokubka.

Ant gražaus kalnelio eilių 
eilėmis nustatyta antkapių, ir 
tu, mielas Jurgi, čia atgulei. 
Dainos, mokslas, teatras ir 
kultūra tau buvo prie širdies, 
kaip ir kova už vargstančią 
žmoniją. Gaila mums tavęs. 
Sesutė su kitais ašaroja. Bet 
likimas taip nulėmė. Tębūna 
tau, drauguži, Biržų skais
čios padangės sūnau, lengva 
svetimos šalies žeme.

Po apeigų laidotuvių daly
viai buvo užprašyti ant pietų 
į Mildos Dailės ir Dramos 
Klubo svetainę. Susirinko apie 
du šimtai žmonių.
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veliančius pažįstamus bei -gi-i 
mines. Neatsižvelgdami į lie
tų, norinčių pasikalbėti susi
rinko daug tautiečių. Svečias 
papasakojo, kad ir Urugva
juje namai ne “blynais dengti 
ir ne dešromis rakinti”. Dar
bininkų išnaudojimas, bedar
bė tokia pat “laimė” kaip ir 
čia, Brazilijoje.

Atsirado akordijonas, su
skambėjo muzika, jaunieji 
poromis pradėjo suktis.. .'Pol
kutė, suktinis ir... senieji 
prisimenę jaunas dienas irgi 
pamankštino senus kaulus. 
Kai kas užtraukė: “Leiskit į 
tėvynę, leiskit pas savus” . ..

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

Rezultate 
zeirai.

Rugpiūčio 14 d. svečias va
karieniavo kitoje vietoje, kur 
tokį pat sumanymą pravedus

10,926 kru-

buvo surinkta 2,.050 kruzeirų.
Tai puikus Brazilijos lietu

vių pavyzdys!
Visi, kurie remia pažangią

ją darbininkišką spaudą—re-

mia judėjimą už taiką. O šiuo- 
mi momentu, tas ir yra svar
biausia.

Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia pakletus j
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kt., su iš anksto apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAVTMAS
1 IŠKOLEKTUOTI MUIT4 ČIA.
Jūs galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val- 

jr jvairių gyduolių, kaip tųi: Streptomycin, Penicillin, Rimlfon ir 
oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.

PASTABA: MUMS DABAR.LEIDŽIAMA 
SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.

Mes garantuojame pristatymų ir original! parašų gavėjo. Mes 
taipgi siunčiame siuvamųsias mašinas, akordionus ir rašomųsias ma
šinėles {vairių 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 Sckm. 9-6, šešt. 9-4.

Pakietai išsiuntinėjami kasdien. Tol.: INGERSOL 7-6465 
7-7272

gio 
kt..

Dienraščio Laisvės Metinis
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KONCERTAS*

Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadi enį, 3:30 popiet

LAPKR. 18 NOV
LIBERTY AUDITORIUM

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

Mf

™ t .. ..XL. Dorothy YudenNancy Roman ; Jeiry Mikužis . .. Piamste-kompozitore

Žvaigždutės iš tolimosios Chicagos:
JERRY MIKUŽIS, NANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN

Jerry Mikužis puikaus talento dainininkč-solistė, Nancy Roman irgi talen
tinga dainininkė, dainuos duetus su J. Mikužis. O daratėlė Yuden akom

panuos chikagiškėms dainininkėms.

Ištisa Koncerto P amaR. š.

JONAS SABALIAUSKAS ir ONA DIRVELIENĖ

BE

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ, BARITONAS

Labai žema įžanga, tiik $1.50 asmeniui,—naudokitės proga!

Pasižymėjęs operų vaidintojas, solistas, puikaus, talento ir aukšto išsilavi
nimo dainininkas, dalyvaus Šio koncerto programoje.

Žymūs, menininkai is Worcester, Mass., šio koncerto programoje dainuos 
solus ir duetus. Didžiojo New Yorko koncertus mylinčioje visuomenė jau 

yra juo§ girdėjusi ir labai nori ir vėl išgirsti.

AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS MILDRED STENSLER
Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ
Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 

kurie savo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvieną žiūrovą.

SUZANA KAZOKYTĖ, DRAMATIŠKAS SOPRANAS 
I

Kaip visuomet, taip ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininkė koncer
to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

Iš Brazilijos !
SAVOS SPAUDOS

S. Paulo. — Be darbininkiš
kos pažangios spaudos sunku 
gyventi, ypatingai Brazilijos 
demokratiniems lietuviams. 
Mūsų spaudos organas -1, lie
tuviškas laikraštis “Darbas”, 
leidžiamas Urugvajuje.

“Darbas" išsilaiko iš aukų 
ir prenumeratų. Kaip mato
me, jo išsilaikymas priklausb 
nuo mūsų pačių paramos, kas 
reiškia, turime jį remti, j kad1 
jis normaliai mus aplankytų, 
gyvuotų. i j

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

Prieš kurį laiką, nelauktai 
ir netikėtai, S. Paulin pasisve
čiuoti atyyko ' urugvajietis J. 
T. Lietingas buvo tas sekma
dienis. Svečias pietavo pas sa
vo pažįstamą ar giminę. Suži
noję mūsų tautiečiai apie sve
čią iš Urugvajaus, jię norėjo 
nors ka išgirsti apie ten gy-



Į Baltimorę. o iš Baltini ores 
į Shenandori

Išvykau anksti iš ryto. Pra
važiavus Lincoln tunelį į N. J. 
pusę, o jau tu automobilių ir 
kitokių vežimų, kokia mylia 
nuo tunelio, visi skverbiasi į 
New Yorką. Pamaniau, gerai, 
kad aš neturiu automobiliaus, 
tegul jie sau mūčinasi.

įvažiavom į N. J. Turnpike. 
Tai yra puikus kelias. Už ke
turių ir pusės valandos jau 
buvome Baltimore)e. .

Nuvykau pas savo sesutę 
Ievą Helvikienę, ji gyvena ry
tinėje dalyje miesto, labai 
graži rezidencija. Tuojau pa
ėmęs telefoną šaukiu Kazų 
Juškauską. Jo žmona Onutė 
praneša, kad Kazys gavo šir
dies ataką, jis randasi ligoni
nėje, nieko neleidžia lankyti, 
nes turi ramiai ilsėtis. Gaila, 
kad negalėjau atlankyti. Vėli
nu jam ligą nugalėti.

Buvau nuėjęs pas Onutę 
Kučauskaitę (po jos buvusiu 
vyru neatsimenu pavardės). 
Ji gyvena vakarinėje miesto 
pusėje, turi nuosavą namelį.

Atrodo, kaip tai neseniai 
ji buvo mergaitė, va, dabar 
jau motina. Jos sūnus jau 
ri lygintis su vyrais.

Onutė atvažiavo ir jos 
mytė į Ameriką po pirmo
saulinio karo. Karas pro juos 
praūžė su visa jo mašinerija, 
kuri viską naikina, kas tik 
pasipina po kojom.

Pasakojo, kad žmonės net 
ir žieves nuo medžių suvalgė, 
tą ir jos abi pergyveno.

Atvažiavus į Ameriką, jau 
čia būtų geriau gyvent, bet 
Kučauskienės jau buvo svei
kata išeikvota ir neilgai čia 
gyveno, nors dar buvo nese
no amžiaus. Onutei gi buvo 
lemta atlaikyt visus karo smū
gius ir užaugti Į gražią pro- 
gresyvę moterį.

Taipgi nuvykom pas Anta
ną ir Onutę žemaičius. Jie 
gyvena vakariniame krašte 
miesto, labai gražioj reziden
cijoj. Įeinam į. vidų, stalas ap
krautai visokiais valgiais, net 
ir grybų iš jų daržo valgėm!

Apžiūrėjom jų naują pasta
tą. Labai gražiai 
vienos familijos 
Ačiū žemaičiam 
draugiškas vaišes.

Kitą dieną nuvykom pas se
sers dukrelę Vailutę. Ji nor- 
siauna kenų fabrike. Atrodo, 
kad ji apsigyvens Baltimorė- 
je, nes neblogą algą gauna,— 
geriau kaip ligoninėj. Labai 
gražiai 
apartmentą. 
pavaišino.

no-

ma-
pa-

ištaisytas, 
gyvenbutis. 
už tokias

NohYorfavzW/^aZlnloi
astuoni darbininkai. Dabar 
liko tik du. Mariutė Kuzrhic- 
kienė dar ir “patrytino”. Juo
zas Mardosa Girardvillėje 
užlaikė čeverykų krautuvę, 
bet storas jau likviduotas.

Prisiminus šiuos du mieste
lius, t. y., Shenandorį ir Mi- 
nersvillę, tai buvo Hooverio 
laikais, Shenandoris buvo pra
mintas “raudonu miestu”. Iš 
tolo buvo matyt kaip Kros
nos bažnyčios stogas. Taip, 
tais laikais buvo grupė kovin
gų draugų, buvo suorganizuo
ta bedarbių tarybos, kurios 
prisidėjo prie iškovojimo di
desnės pašalpos. Tai buvo di
delės bedarbės, tais laikais 
net ir mainierius padarė ko
vingais. Mat, Reading Coal 
Co. tik viena maina pilną lai
ką dirbo, kitos gi mainos po
rą dienų į mėnesį būdavo pa
dirba ir stovi. Buvo reika
lauta, kad Readingo visos 
mainos lygiai proporcijonaliai 
dirbtų. Iš unijos viršūnių bu
vo duotas atsakymas, 
galima. Tada' patys 
riai nubalsavo, kad 
streiką. Kada iššaukė
tada jau ir unijos viršininkai 
pripažino, ,kad galima'. Per 
streiką buvo laimėta. Darba
dienius sulygino, dirbo po 
tris ar keturias dienas į savai
tę. Bet operavo Readingo vi
sos mainos.

Atrodo, kad dar ir dabar 
girdis tas obalsis, “viskas gali
ma, tik reikia veikt organi
zuotai”.

Dabartinis Shenandorio ii' 
Minersville atrodo į griuvė
sius: po anų laikų daug drau
gų išvažinėjo, kiti gi amžinai 
atsiskyrė.

Mainos beveik visos uždary
tos, dar apie pora jų ojįeruo- 
jo, bet tai dėl visos apylin
kės.

kad ne- 
mainie- 
išeit į 
streiką,

Tai toki mano dviejų sa
vaičių atostogų įspūdžiai ir 
prisiminimai. Labai yra ma
lonu susieiti su tais draugais, 
su kuriais pirmiau teko gy-j 
venti ir veikti.

Ačiū ypatingai drg. K. Na- 
ravui, kad jis, nepagailėjo sa
vo Studebakerio. Kur tik man 
reikėjo, tai ir važiavom.

Krosnos Dzūkas

ROBSIUVIŲ UNIJOS 
PARAGINIMAS
Amalgamated Clothing Wor- 

įsidekoravus savo, kers unijos prezidentas Po- 
Čia irgi gerai' tofskis ragina visus balsuot už 

j pasiūlymą New Yorko balote 
Pabuvęs Baltimorėj savaitę patiekti dar $100 milijonų vi- 

laiko, pavadinau seserį levąjdutinių įeigų butų statybai 
važiuot į Shenandorį, atlanky- Į šiame didmiestyje. Kaip ži- 
ti seserį Overaitienę. Nutarta Į nia, pati ACW unija yra pri- 
ir padaryta.

. Išvažiavom po pietų, 
žiavus iš miesto, o kad 
gražumėlis tų medžių, 
kių visokiausių spalvų! 
vis rudenio vaizdai.

• Štai jau pas mano 
Overaitienę stuboj. 
sutikom prastą įspūdį: Ove- 
raičio rankos pirštai suparali- 
žiuoti, negali jų sulenkti, o 
jai ant akies padaryta opera
cija, reikia tamsius akinius 
dėvėt, per kuriuos mažai ma
tosi ; tikra bėda! Daktaras sa
ko, kad išgys, bet gali visko 
būti.. . Vargšė “Laisvutę” de-

, dasi į baksiųką ir kalba, kad 
nors galėčiau skaityt laikraš
tį, tai nebūtų taip nuobodu!

Su drg. K. Naravu nupleš- 
kinom į Minersville pas drg. 
V. Ramanauską, 
labai linksmas ir 
jumoro, tik visa 

' kojos silpnos.
Sustojom pas Kazį Senkų. 

Jis dar po biskį biznevoja.
; Užėjo kalba apie jų mergai

tę., Senkuvienė prisiminė, kad 
nemažai pinigų išleido lavini
muisi dainavimo, bet ji nepa
sinaudojo. Mergaitės apsive- 
da ir daugiau prie nąmų prisi
riša.

Su drg. K. Naravu nuvažia- 
į Girardville pas drg. An-' 
/Kuzmicką. Jis dirba 

store, bet ir ten kri-
Kai pradėjęs dirbti, buvę

sidėjusi su savo fondais prie 
Išva-* viešų projektų statybos unijų 

jau 
viso- 
Tai

nariams.

seserį
Bet čia

Jis išrodo 
dar pilnas 
bėda, kad

Transporto darbininkų uni
jos (TWU) pildomoji taryba 
laikys Savo posėdį lapkričio 
14-16 Roosevelt viešbutyje.

LEAFS
TV SERVICE SALES

\ GI. 7-0425
Prompt—Efficient Repairs 

353 Victory Blvd.
Near Cebra Ave., Staten Is., N.Y.

Lapkričio 11-ą dieną Meany nori išmest Curraną 
Įvyks imagus pobūvis AFL-CIO' etinio komiteto

Apie tai rengėjos —■ mote
rys klubietės — mane infor
mavo taip:
—Neruošiamo ištaigingų vai

šių nei specialės programos. . . j
—Susimildamos, kuomi jis Kaip žinią 

bus smagus .. . ’ 
be vaišių . . .
—Tuomi ir smagus, kad skir

tingas nuo kitu, šis taikomas 
laisvai tarpusavyje pajuokau
ti, pasikalbėti, arbatos ar ka
vos išgerti, paragauti klubie-

i čių prikeptų pyragų.
—Gerai atrodo, bet visa tai 

lyg ir be tikslo?
—Kas

tikslo ką nors
eigą rengiame pagerbti mūsų 
nares aidietes

Ginčas tarp AFL-CIO pre
zidento George Meany ir jū
rininkų unijos vadovo Joseph 
Currano darosi vis aštresnis.

Joseph 'Currai, 
. be programos, j kuris yra' National Maritime 

' Union galva, įremia nepriklau
somą ILA uostininkų - krovi
kų uniją, tuo1 tarpu, kai AFL- 
CIO vadovybė stengiasi tą uni
ją nugalėti. NMU taipgi 
AFL-CIO dalįs.

Curranas

yra

šiais laikais
veikia ? šią

be
su-

ir te atr in hikes, 
kurios pašvenčia ’ daug laiko 
lietuviu kultūrinėje, meninė- 
je saviveikloje. Kit'as tikslas į 
yra pačioms narėms vienai su I 
kita' arčiau 
gauti.

—Ar tik

prie 
Eti- 
Tai 

komitetas, ; | kuris rūpinasi,
kad unijose nebūtų gengsteri
nio - raketierijuio elemento.

Meany teigia, kad Curra- 
nas neturi teises pasilikti ta-

priklauso 
vadinamo 

nių praktikų komiteto. , 
, i kuris :]"

me komitete. Iš vienos pusės, 
sakė Meany, Curran priklau
so prie komiteto, kuris turi 
kovoti už švarų unijizmą, o 
iŠ kitos pusės jis užstoja to
kią uniją kaip 1LA, kurioje 
pilna gengsterinio elemento.

Curranas atsako, kad Mea
ny iškraipo vaizdą. Jis sako, 
kad yra perdėjimas sakyti, 
kad 1LA pilna gengsterių. To
je unijoje dar yra nešvarių 
elementų, sako jis, bet pa
grindiniai tai gera, kovinga 
unija, kuri turi uostininkų- 
krovikų pasitikėjimą, ir tai to
dėl jūrininkai, kuriems tenka 
taip dažnai su krovikais susi
durti, tai unijai simpatizuo
ja.

departmentinės 
kaip tai Macy’s, 

s ir kitos, yra organi- 
— darbininkai priklau- 

vyriausiai prie 
Wholesale & Depart-

susieiti, susidrau-

narės galės ateiti? 
kad priminei. Jei

gu apie tai rašysi Laisvėje, 
pranešk, kad kviečiamos na
rių 'šeimos ir visi jų bendra
darbiai menininkai, menui ir 
mūsų klubui talkininkai ir ki
ti mūsų priėteliai.

Supratau, kad kvietimas 
tinka visiems mėgstantiems 
draugiško pobūdžio sueigėles.

E-iė

New Yorko 
spaudoje

“Times”, dįir vis šaukia 
prie naujųj kraujo praliejimų 
Vengrijoje. Tūs didysis “res- 
pektingasis” kapitalo organas, 
žinoma, to - nesako atvirai, bet

j prasmė gąiji aiški. Viename 
vedamajame straipsnyje po 

Times” sako, kad ką 
sukilėliai iškovojo, 

iškovoję sul ginklu rhnko- 
netūrėtų tų

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD G kp. susirinkimas 
lapkričio 5, Liet. Taut. Namo 
baryje, 8 Vine St., 7:30 v. v. 
nariai dalyvaukite, išgirskite

kito
Vengrijos 
j k 
j e, ir kad
ginklų išleisti. 1

Kitaip sakanp, 
į nori, 
ramybe, 
('lementai / 
gavo ginklus, 
valdžiai.

ne-“Times!
kad Vengrijoje grįžtų 

kad vįsokie neramūs 
, kurie perį suirutę 

juosj vyks 
kam-

Visi 
rapor

tą iš įvykusio teatro (spalio 27 d.). 
Taipgi reikės prisiruošti prie žiemos 
veikimo, ir, aptarsime dienraščio 
Laisvės prenum. vajų. Geo. Shimai- 
tis, fin. sekr.

(213-215)

vakare, 
Rich- 

Nariai malonėkite 
atsilan-

n
LJ>.D. 185-tos kuopos susi

rinkimas įvyks lapkr. (Nov.) 
7-tą dieną 7:30 vai. 
110-06 Atlantic Avė., 
mond Hill,
laiku ir skaitlingai 
kyti. Kurie dar nepasimokėję, 
prašomi pasimokėti duokles ir 
atsiimti knygą- “Atsiminimai ii“ 
dabartis”, L. Prūseikos para
šytą.

Valdyba

Streiko pavojus grėsė 
4-riems laikraščiams

Ketvirtadienį spauda pra
nešė, kad streiko pavojus gre
sia keturiems laikraščiams:

World-Daily News, Post, 
Telegram ir Journal Ameri
can. Laikraštininkų, gildija 
sakė, kad tie keturi laikraš
čiai nesutinka susitarti sii uni
ja tomis pačiomis sąlygomis, 
kaip susitarė Times ir Herald- 
Tribune. 

t

Times ir Herald-Tribune su- j 
tiko pakelti savo samdiniams 
algas ant 9%. Tuodu laikraš
čiu pasekė ir Mirroj*.

Šio didmiesčio 
unijų judėjimas

Didžiosios 
krautuvės, 
Gimbe 
įzuotos

• Jįso pnę unijų, 
Retail, 
m ent £tore unijos 65-to d įs
trik to. 
igosios 
jkaip ,tii Bonwit Teller, Sacks 
l5th Ave. 
jieorga lizuotos. 
gose k 
pardav 
gos, n 
mentinėse krautuvėse, bet bo
dams i 
leisti u 
pardav 
įmi, ka 
pasitenkinimą dirbdamos bliz
gančioje hiksusinėse sąlygose, 

' nors d
algos parsineša namo apgai
lėtinai

Dabar 65-tas distriktas pra
dėjo k 
organizuoti tas 
Unija 
taria d 
Samdinių 
Nacion 
tarybos 
krautuvėje rinkimus, 
mą.

NUSTATYTA MIESTINIAMS 
REIKALAMS BUDžETAS

Miestui planuoti komisiją/, 
savo posėdyje praėjusį ket-i1 
virtadienį svarstė ateinantiems 
metams budžetą. Numatyta, 
kad tam reikės $690,297,411.

Pasiūlymas dar bus smulk- 
meningai persvartytas. Įvai
rūs miesto valdžios depart
mental nustato savo reikalavi
mus. Daugeliui iš jų reikalau
jamą sumą apkarpys, nes nu
matoma, kad ir ši milžiniška 
suma nepatenkins visų porei
kių.

Bet 5th Avė. ištakin- 
didžiosios krautuvės,

ir panašios lieka 
Tose ištakin- 

rautuvėse darbininkės- 
ejos gauna mažiau ąl- 
egu didžiose depart-

k i šiol pasisekė nepri- 
nijizavimo. Kai kurios 
ėjos apgaunamos tuo- 
d jos randa tam tikrą

rba ilgas valandas ir

mažai.

oncentruotą kampaniją 
pardavėjas, 

sako, kad jai jau pri- 
auguma Bonwit Teller 

ir ji reikalauja iš 
alinės darbo santykių 

(NLRB) pravesti toje 
balsavi-

PRANEŠIMAS

LDS 46 
eiadienį, 
vakare, 
Atlantic 
Visi nar

BROOKLYN, N. Y.

kuopos mitingas įvyks 
lapkričio 7 d., 7\30
Liberty Auditorijoj, 110-06
Ave., Richmond Hill, N. Y. 

iai pasistengkite dalyvauti.
Kom. (215-217)

t rė
vai.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NURSE
Licensed. Nursing home, floor duty, 

11 P. M.-8 A. M. 5 nights.
Good salary
MO. 4-2300

(210'216)

Cleaning Women. To work 6 
P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(203-209)

Custom Dressmaker. Our only 
store. Fine job for top workers in 
this field. 
313 North 
Y. (¥2 bl. 
9089.

Martins of
Ave., New 
fr. train).

Westchester.
Rochelle, N.

(215-221)

HELP WANTED MALE X'

įteiktų SMARKUS LIETUSi i i
i j

Praeityje “Times” vis šakė,
kad visko, j ko jie norėtų Ry
tų Europoje, tai laisvų parla
mentinių rinkimų. Dabar Ven
grijos na<*ionalihio fronto val-

je bendradarbiau-džia, kurio
i ja tokie, kąip komunistad Na-
I # „ L k. ***» . a

gy ir tokie,

1-mos kuopos susirinkimas 
lapkričio G d., 

Liberty Audito- 
Atlantic. Avė., Ričh-
Visi nariai kviečiami 

Kurių duoklės nemo- 
užsimo-

LDS 
antradienį, 

vai. vakare, 
110-06 
Hill.

j vyks
7 ;30
rijoj,
mond
dalyvauti.
kėtos, malonėkite ateiti i 
keti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba (215-216)

Užrašykite Laisvę savo draugu!

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., (arti DeKalb) 

Ridgewood. IIEgeman 3-2613

I’enktad., Lapkr. 2 iki treč.
Lapkričio 7 d.

Linksma spalvuota filmą 
‘THREE RHEIN MAIDENS’

Meile, šokiai ir Juokai 
Taipgi 

“HELGOLAND” 
“RICHARD WAGNER”
Vėliausios Savaitinės žinios

PAIN RELIEVER
1 Oil for Burns

ir
Pri-

Trečiadienį New Yorke 
apylinkėje smarkiai lijo, 
lijo, apskaičiuojama, 2.05 co
lių vandens. Daugelyje vietų, 
ypatingai Queens apskrityje, 
rūsiai buvo apsemti, 
kur gatvės
kaip ir kanalais,

IPCOVERS

kaip buržuazinis 
dy, i žada rinksimus

įyje. ’Atrodo, 
turėtų būtį pa- 
aįbėti už ramy-

ateiartimo.) e 
kad “'rimes 
tenkintas ir 
bę, bet to nedhro.

“Times” taipgi puola “Dai
ly Worker?’, kam jiš šaukėlįam jis šaukė
prie ramybės ir kraujo pr•alie
jinio gajo Vįmgiiijoje. “Times” 

aštissako, kad tas kairus laiki 
susirūpino tik tada, ;kuomet 
p r a d ė j o a tr b d y t i, k a d 
komunistinė santvarka Veng
rijoje atsiranda pavojuj.

no j ir Tito, sakopat susini p 
“Times”.

visa

Taip

Seno Vinco eilėraščių1 
knyga jau ;statoma, norime 
ją išleisti lapkričio menesį. 
Kurie dar jneužsisakėte jos, ■
pasiskubinkite. Kaina $įl.OO.

kai 
buvo pavirtusios 

pro kuriuos 
galima buvo pravažiuoti, • 
ne praeiti.

Eat. IMI

bet

OuttfamHnff Reputation for 
ftucrest/ul Faehion Training 
\ OMlinlut fatklMi 
\ trakia,,
I rfrMMiakia*
' Free Placement Service
I Retktwr Now for
[, Short Inttmivo Conraai 

RMUMt Oatalai 8 »r
CatalM 8*1

64 W. 36 St., N.Y. 18, LO 5-5420

LUDWIG HERTZ
3891 Broadway (162—163 St.) 

New York. WA. 7-6146 
Atdara Sekmadieniais 
Me,s isiunčiame visur.

Rūkytų, sutaisytų liežuvių, yiso- 
kių dešrų, plaučių, ir tt. Rūkytu 
mėsų. Keptos ii' sutaisytos jau
tienos. Visokių salamių. Bahįsen’s 
tortų ir sausainių, šokolado. Tu
rime importuotų vokiškų valgių, 

šeimininkės, taupykite.

TĄZAjB OF LONDON (N. Y. SKYR.) 
Iš Stockholm’o Ekspresu Pristato

Valgio Pakietus Lietuvon
Pakletap—Maišytas: 5 sv. taukų kenuose; 5 sv. cukraus; 5 

ryžių; 3 sv.
sv.

kavos—tiktai $81.50.
Specialus Pa i e bis: 5 svarų taukų kenas; 5 sv. miltų (geros

rūšies); 5 sv. cukraus; 1 sv. šokolado; 1 sv. saldainių; 1 sv. razinkų. 
Tiktai $20.00.

Pakietai A—20 sv. cukraus, $19.50;- Pakietas B—20 sv. miltų, 
$19.50; Pak “ ~~ -------- " ‘ - --
$32.50. Nem

Mes išs

ietas C — 20 sv. ryžių, $21.50; Pakietas D—18 sv. taukų, 
ukatė daugiau, kaip pažymėta. Įskaitytas Sovietų miiiv 
> 1 V • t '♦ _ J I . ♦ • _ 1 1

ietas C

iuričiam pakietuh tiesiog iš mūsų sandėlio Stockho
• r. r z—« 4.. *

;as. 
me
ti-(Švedijoj), tai arčiausias Uostas į Sov. Sąjungą; garantuojame 

krą, greitą pristatymą — į 4-5 savaites. Reikalaukite musų katilo-iristiįtymą — į 4-5 savaites.
rasįte kitokių dalykų, kaip tai: batų, materijos

krą, greitą ] 
go, kuriame 
gamintos Anglijoje), baltinių^ drobės, odos ir daug kitko.

pa-

Sofa 
and 

Chair
$59.95

(Reg. $79.00)

t

Machinist 1st class. Maintain 
prod, machy. in metal working 
plant. Minimum 5 yr. all around 
expee. Good starling salary. Steady 
wk. yr round. Good conditions. 
Many extras, incl. vac. pay, sick 
pay, pension. Group Ins., etc. Tel. 
Mr. Harris. CAnal 6-72:58.

(215-221)

Machinists 1st class. Bridgeport 
milling machines. Experimental 
work. Paid hospitalization and sick 
leaves.

OPTOMEC JIA NISM S
216 E. 2nd St., Mineola. PI. 6-5576

(215-221)

Slipcovers 
Comic i 
Reuph 
Drapes
Carpel
Lamps 
Tables

DE
582 86

es 
olstery

Th

Reupholstered
Sofa 
and 

Chair
$159.00

(reg. $229.00

, SAL
ith St

Brooklyn
iUrs. & Fri. ’t ii 9 P. M.

DECORATORS
SIL 8-9566

Fish In The Ocean! 
lORTED & DOMESTIC 

, smoked, dried, in balls,

Every 
IMP

Pickled, 
filets, f kinned-cured, frozen and 
otherwise, 
ported 
ported 
sen ting 
discouni 
more.

Nord: ii
7114—5 h Ave., B’klyn; Est. 1927.

Complete line of im- 
bakery items, also im- 

candy. All customers pre- 
thls ad entitled to 10% 

on purchases of $5 or

c Food Stores, Ine.

SH. 8-3957.
Open 8 A. M.—10 P. M.

Sun—12-6 P M. 
from 69th St. BMT Sta. 
r Belt P’kway exit

2 bls.
o:

HM**

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

MACHINISTS

Tool and Die expedience preferred,* 
Wire fabrication. y 
Good opportunity.

BEACON ENTERPRISES, INC.
1051 Sawmill River Rd., Yonkers

(213-219)

DIE MAKER. Exp. Progressive 
Dies. Precision Electrical Contacts. 
Hub Bronx; conv. subways. Salary 
open. Also

All around Machinists, exp. Call 

CYpress 2-6525

(213-219)

DISIIWASHERS (3)
Good Pay. Steady Work. Apply

PARKWAY GRILL
Glen Cove & Jericho Tpke 

Old Westbury, L. I.

(213-216)

INSPECTOR ,
1st Class „ r

Turret Lathe. W & S No. 3 or 5. 
Set up and operate. Electro Mech
anical Assemblers. Gear Cutter, 
1st class. Top wages. Free hospital
ization, sick leave & many other 
benefits. 53hr. work week. Call 
for appointment. Open Saturdays.

SUPERIOR
Mfg. & Instrument Corp.

154-01 Barclay Ave,. Flushing
FL. 3-7422

(213-216)

Business Opportunity

Per ilgą j; 
surado ir mei 
dingų aliejų 
Jai, arba pir 
bate prie U 
daug, tai daugiau 
jau parsitraukite 4

aiką tyrinėjant, J. W. Thomsonas 
•ksliškai sudarė iš keturių nenuo- 
gyduolę. Taigi,^Gaspadinės, Virė- 

•jbtuvių Darbininkai, kurie tik dir- 
?nies

Apsideginus karštu vande 
tuojau skubiai užtepk, 
garantuojame, kad tuojau 
pradės savaime gyti. 4 in 
kainuoja 97 centai.

P. S? Galite rašyti laiškus
GARDEN GREEN

R. F. D. 1, Rt. 32, DEP. LS.

niu, 
4 in 1

ir apsideginate, rna^di ar 
nekęntėldte skausmo. Tuo- 
in 1 Oi) for Burns.
geležimi arba 
Oil For Burns.

sustabdys skausmą
Oil Ęor Btfrns buteliukas

ugnimi, 
Pilnai 

ir rona\
1

lietuviškai.
BRAND CO.

No. Franklin, Conn.

Tel. MU. 4

TAZAB OF LONDON
10 E. 39th St., N. Y. 16, N. Y.

3281 į Atdara khsdięn (įskaitant Sekmadienį) iki 5

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 245172

Proga! Scholes Baking, Inc. Įsteig
ta virš 30 m. yra ant pardavimo! 
Pilnai ištaisyta, pilna tavoro. Par

duoda savininkas su nuostoliu.
Skambinkite: EV. 4-8802

(210-216)
v.

Ateikite arba rašykite. Siunčiame Paštu j Ryt. Europą nuo 1946 m.

SLYVŲ KEKSAI , 
Žemuogių Skanumynai

Pichinger ir _ Linz Layer keksai. 
Netigroeschl’s kaštonų* ir slyvų 
skanumynai, it tt. Lindt, Toiler, 
Astor šokoladai.

ANDRE’S PASTRY
70 West 9flth St., (Columbus Av.) 

RL 9-6146
I" ....................1 .....HI KU—tuj—!■

JUSTICE TAVERN
52-19 Justice Ave., Elmhurst, 
Arti 58rd Ave., Tel. HA. 9-8 
••jPuiki vokiški valgiai. Sekma

dienį pietūs nuo 2 iki 8 v. 
Puikus privatiškas valgymo 
mas klubams, banketams ir 
tuvėms. Parinkti gėrimai. Vhlgis 
kasdien. ,

WILFRIED KOLSCH, Say.

Autorizuotas Atstovas Del

KOPPERS COKE
L..I. 
066

vak, 
rd- 

ves-

puti.

Red Ash — White Ash
Newton 9-0520

WINFIELD COAL CO., INC.
47-19 69th St., Woodside 77, L. L, N. Y.

Laisvė (Liberty) šešta d., Lapkričio (Nov.) 3, 195(5




