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Lietuvių Wallace-for-President 
Komiteto posėdis.

Be kitų svarbių dalykų, 
svarstytų posėdy j, Komitetas 

f nutarė raginti lietuvių koloni
jas ruošti masinius mitingus—
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A ruošti juos nuo dąbar iki rin- 
• kimų dienos—lapkričio 2-ro-

Ne visi Komiteto nariai gali 
išvykti prakalboms sakyti, bet 
kai kurie jų gali ir dėl to ši- 
taip jie pasidalino u^duoti- 
mis:

Pirmininkė Christina Stani- 
dovaitiene-Staneslow ir prof. 
B. F. Kubilius . sakys kalbas 
Naujoje Anglijoje, ir, jei bus 

' >reikalo, Stapislovaitienė sutiks 
kalbėti kai kuriose New Yor
ko valstijos lietuvių kolonijo
se.

R. Mizara sutiko vykti į va
karines valstijas jki Chica-- 

\ ’*xgos. . , .
Katrina Petrikienė—rytinėje 

Pęnnsylvanijoj, New Jersey ir 
^itur New Yorko apylinkėje.

★ ★ ★ •
., 'Be paminėtųjų, be abejoji
mo, leisis darban ir kiti: 
Brooklyno ir Chicagos kalbė
tojai.

Chicagoje, girdėjome, š. m. 
spalių mėn. 3 dieną ruošiamas 

i didžiulis masinis mitingas.
Clevelande berods tą pačią 

dieną šaukiama' konferenciją.
Jeigu šitų žodžių rašytojui 

teks vykti Chicagon, tai, ta 
pačia proga, bus galima su
stoti ir Pittsburgh e—vykstant 
į ten arba grįžtant.

, Christinai Stanislovaitienei, 
girdėjau, ruošiamos prakalbos 
Lawrencuje.

įcv Tenka pradėti smarkiau 
fttrbuotis visur.

Buvęs čechoslovakijos pre
zidentas Ęduard Beneš tapo 
palaidotas su tokiomis cere
monijomis, kokias tegali duo
ti šalis, kuriai veliqnis visų sa
vo gyvenimą ištikimai ir, daug 
dirbo.

Milijonai čechbslovakijos 
piliečių jį apverkė, apraudojo; 
milijonai šia proga pasiryžo 
daugiau ir geriau dirbti' nau
jam gyvenimui kurti.

gyveno 
Jis

re

■ Prezidentas Beneš
, nepaprastą laikotarpį.
dėjo savo tautai atgauti ne- 

. priklausomybę. Jis matė 
' ' vo tautą nacių pavergtą.
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sa- 
Jis 

ir vėl matė ją'"išlaisvintą.
Net ir tamsiausiomis dieno-

mis, tačiau, Beneš nenusivylė. 
SĮ Jis kovojo fašizmą; jis, turg- 
. didžiulį pasitikėjimą T. 
į Sąjunga; jis numatė, jog am-

„žinasis jo tautos priešas— fa- 
’ šizmas — bus negarbingai su

žlugdytas, j.o kraštas bus Sš- 
Įaisvintas, ir jis sudarys su T. 

HH Sąjunga tokį kietą bloką, to
kią vienybę, kuri garantuos 
jai nepriklausomybę ir lais
vę. ’Visa tai ir buvo padaryta.* 

‘ Netenka nei sakyti, jog Be
nešąs nebuvo entuziastas dėl 
socializmo vykdymo čecho- 
slovakijoj. ,

Bet kuomet š. m. vasario 
mėnesio dienomis iškilo klau
simas; su kuo jis turįs stovėti 
—su socializmu ar jo priešais, 
Ęenešas, net jeigu ir be en
tuziazmo, s^ojo su socializmu, 

lift ' su Gottwaldu.

S Kitais žodžiais: Benešąs iš- 
į^vien^su čechoslovakijos^ tauta 
I ■ peržengė socialistinės" san- 
/ tvarkos slenkstį.

Tai "padaręs, jis, verčiamas 
nesveikatos, pasitraukė iš pre
zidentinių pareigų, pervesda^ 
mas jas Gottwaldui,

« Dėl to ‘šito kuklaus, malo
naus, kultūringo ir darbštaus 
vyro vardas čechoslovakijoje 
visuomet žvilgės' ryškiomis 

ii'raidėmis. * ' •
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Rytoj, rugsėjo 12 d., Vai

TEISĖJAS PANAIKINO
UŽGYNIMĄ KOMUNISTU
VADAMS KELIAUTI

FAŠISTINIAI DE GAVLLE’O 
SALININKAI KVIEČIAMI Į 
FRANCUOS KABINETU

Pirmesnių Uždraudimu Laisvai Keliauti Fosteris ir 9 
Kiti Komunistą Vadai Buvo be Teismo Baudžiami

New York. — Jungtinių 
Valstijų apskrities teisėjas 
Simon H. Rifkin panaikino 
pirmesnį federalio teisėjo 
S. Ryano-uždraudimą išva
žiuot iš New Yorko apskri
ties Wm. Z. Fosteriui ir de
vyniems kitiems įkaitin
tiems Komunistų Partijos 
vadams.

Teisėjas Rifkįn pareiškė: 
— Tie žmonės laikomi po 
užstatais, kad atvyktų teis
man, kuomet bus pašaukti. 
O jeigu uždrausta jiems ap
leisti šią apskritį ir laisvai 
keliauti, tai jie baudžiami 
be teismo nuosprendžio. To
dėl uždraudimas ir panai
kintas. ’

Kaltinamųjų advokatas 
Abraham Unger prašė tei
sėją sugrąžint jiems kelio
nių laisvę* tokiais sumeti
mais: ' •.

Kad jie galėtu rinkti savo 
apsigvnimui aukas viešuose 
susirinkimuose, tartis su 
advokatais bet kurioi vietoj 
ištisoj šalyj ir pasjkalbėti su 
reikalingais a p s i gynimui 
liudvtoiais.

Pirmiau Wm. Ž. Fosteris. 
Komunistu Partijos pirmi
ninkas, sakė, jog teisėjas*

Ryan užgynė jam ir kitiem 
kaltinamiem iškeliauti iš 
New Yorko, kad jie negalė
tų veikti plačioje preziden
tinių rinkimų kampanijoje.

Federalįs prisaikdintųjų 
teismas andai įkaitino Fos- 
terį, Dennisą ir 8 kitus new- 
yorkinius komunistų vadus 
dėl to, kad jie laikosi mark
sizmo - leninizmo ir yra Ko
munistų Partijos veikėjai. 
Kaltinimas įtarė, būk Ko
munistų Partija siekia “jė
ga ir prievarta nuversti A- 
merikos valdžią.”

Paryžius. — Socialisto 
Franci] os prezidento Aųrio- 
lo skiriamas- premjeru “ra
dikalas” Henri Queuijle pa
kvietė ir fašistinio generolo 
de Gaulle’o šaliųinkus į savo 
organizuojamą ministrų ka
binetą. Socialistai sutikę da
lyvauti tame kabinete su

degauliiečiais,k klerikalais ir 
kitais dešiniaisiais.
Tūkstančiai darbininkų vėl 

demonstravo ties pbeziden- 
to ir seimo rūmais, reika
laudami . algų pakėlimo ir 
demokratinės valdžios. Žan
darai, grūmodami kulko
svaidžiais, blaškė demons
trantus.

GOVĖDA Iš ANGLIŠKOS
BERLYNO DALIES ŠALDĖ
I SOVIETŲ KAREIVIUS
Nuplėšta Sovietų Vėliava, Akmenimis Apmėtyta Jų 
Automobilis; Govėda Atgrasinta Šūviais iš Sovietų Pusės

Ispanijoj Protestantai Aršiai 
Persekiojami;, - Praneša Kunigas

Helena,, Mont. — Susidū
rus* dviem prekiniam trau
kiniam, žuvo 4 žmonės ir 
sužeista 25.

2 Metai Kalėjimo už
2 Gumos Gabaliuku

Salem, Oregon. Walte- 
ris P.; Brokus taįo nuteis
tas dvejus' - metus kalėti, 
kaip plėšikas, už tai, [jog iš 
krautuvės pasiėmė du čiau- 
mojaųios gumos (chewirig 
gum) gabaliukus, neužmo? 
kėdamas už juos.

Popiežius Nuoširdžiai 
Sveikina Trumaną

Popiežių aplan-Roma.;
kė demokratas Amerikos 
senatorius Alben Barkley. 
Kalbėdamas su juo, popie
žius dėkojo Jungtinėms 
Valstijoms už jų “geradary
stes žmonijai ir pasauliui.” 
Popiežius įteikė Barkley’ui 
laišką, adresuotą ' prez. 
Trumanui. Laiške jis parei
škia Trumanui /‘nuoširdų 
draugiškumą.’*

Jeruzalė. —- Pasinaujin’o 
mūšiai tarp arabų ir žydų 
Jeruzalėje. Vieni kitus kalT 

‘tįna.ųž paliaubų laužymą.
j , r ■

* W;” *

Washington. — PrezitĮ. 
Tnimąnąs* paskelbė spalių 
24 kaip Jungt. Tautų Dieną;
................... i ■ < n i i ........t..* ........... ...

čionio Parke, New Jersey 
valstijoje, ?^yks šių metų pa
skutinis •: dienraščio Laisvės 
naudai piknikas.

Dalyvaukime visi!

400,000,000 DOLERIU 
VAKARŲ VOKIETIJAI 
PER VIENUS METUS

Paryžius. — Amerika ski
ria 400 milionų dolerių pa
ramos per metus Bizonijai 
(tai yra, anglų-amerikonų 
užimtai vakarinei Vokieti
jos daliai) pagal Marshallo 
ploną

Dar -35,000 Jankių 
“Reikią” Vokietijai

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė prašo at
siųsti dar 35,000 jankius į 
vakarinę Vokietiją; sako, a- 
merikonų - anglų1 manevraį 
ten įrodę, kad “priešas ga
lėtų pęrsigrumti per Rheino 
upe.” Ameriką paskutiniu 
laiku susiuntė dar tuzinus 
bombahešių ir kelis tūks
tančius "lakūnų į vakarinę 
Vokietiją.

■ —................■■■„...■■y..

Būsią Panaikinti Muitai 
Tarp Italijos ir Francuos

Roma; Italija ir Fran
ci ja baigia tartis dėl laisvos 
prekybos. Būsią panaikinti 
muitai už vienos šalies pro
duktų - dirbinių įvežimą į 
ąntrą. Numatoma panaikin
ti ir pąsportus keliautojąmS 
iš Frąncijop į* Italiją ir iš 
Italijos į Franci ją.

------------- ....

FEDERACINĖS UNIJOS 
VADAI REMIA DEWEY -

- ♦

Albany, N. Y. y- Darbo 
Federacijos Naįrių Aptar
nautojų Unijos1 vadai nuta
rė remti rępubJikdnąi,Thb-- 
•mą Dewey, kaip kandidatą 
prezidento vietai-

London. — Ispanijos fa
šistai ir katalikai įžūliai 
persekioja protestantų baž
nyčią, sakė newyorkietis 
pęesbyterionų kunigas Su
therland Bonnell; Jis du 
mėnesiu lankėsi Ispanijoj, 
Vengrijoj, čechoslovakijoje 
ir kituose Europos kraštuo
se; tėmijo, kur yra religinė 
laisvė, o kur jos nėra.

Kun. Bonnell pranešė, 
kad Ispanijoj policija apsto-

ja protestantų pamaldas, 
baidydama žmones nuo jų; 
uždrausta iškabos protes
tantų bažnyčiom pažymėti; 
areštuojami ir piniginiai 
baudžiami protestantai, ku
rie susirenka Biblijai studi
juoti. . . * ,

(Bet Čechoslovakijoj, už, 
vadinamos “geležinės už
dangos”, kunigas Bonnell 
rado pilną religinę laisvę 
protestantam, kaip ir kitom 
tikybom./

Berlin, rugs. 10. — Vo
kiečiai ketvirtadienį iš ang
lų užimtos Berlyno dalies 
šaudė į Sovietų kareivius ir 
policininkus s o v i e tinęjė 
miesto dalyje, kaip teigia 
Sovietų žinių agentūra. Vo
kiečių govėda iš angliškos 
Berlyno'srities akmenimis 
apdaužė automobilį, ku- 
riuom keli Sovietų karei
viai važiavo pavaduoti savo 
sargus prie, sovietinio pa
minklo. Vokiečiai jaunuoliai 
iš angliškos miesto dalies 
persimetė į sovietinę pusę,

Hopkins Užginčija, kad Jankiai 
Leidę Sovietam Užimt Berlyną.

Apie bet kokį palaukimą 
nebuvo net kalbos Jaltos 
konferencijoje,-— rašė Hop
kins. —Tiktai buvo nutar
ta, kad abidvi nusės (Sovie
tai ir /vakariniai talkinin
kai) grumsis pirmyn taip 
smarkiai, kaip tik pajėgs. 
Todėl neteisingas pasakoji
mas, būk generolas Brad
ley (amerikonų komandie- 
rius) sulaikęs savo kariuo
menę prie Elbos upės, nes 
būk rusai nrašę leisti jiems 
pirmiems Berlynan isiverž
ti. Amerikonai taine-i norėjo 
pirmi įmaršųot į Berlyną, 
nes tai būtų buvus graži 
nlunksna ųų garbės kepurė
je.^ V

(Tačiau dar ir šiandien 
kartojamas taš^ melas per 
komercine sn^uda, radija ir 
gatvėse*/būk tik todėl So
vietai užėmė fierlyna.- kad 
amerikonai jiem paveliję.)1 . — . .. ...... . ........ ......

Tapo suWashington 
mušta pasaka, būk Ameri
kos armija tyčia susilaikius 
nuo Berlyno užėmimo, ir 
taip, girdi, “pavelijus” So
vietų. kariuomenei užimti. 
Vokietijos sostinę.

Artimiausio prezidentui 
Rooseveltui asmenin. drau
go - patarėjo Harrio L. 
Hopkinso užrašai sumuša 
tą pasaką, kaip gryną išmis
tą. Tie Honkinso užrašai iš
spausdinti ’ amerikiniame 
žurnale Colliers, rugsėjo 9 
d. laidoje.-,

Jo užrašai parodo, jog 
melavo tie gazietininkai, 
kurie rašė, būk pręz. Roose- 
veltas Jaltos konferencijoje' 
su Stalinu ir ChurchilĮu su
tikės; kad amerikonai, pa-* 
lauksią, duodami nroefa sicč 
vietinei armijai užimti Ber
lyną. " <7

,i -i . , ; . < - j

Didžiuliai Kviečią Išvežimai
v . ■; 7.

. ----------—r . • ; - ’V •?:

Washington. -4 .Žemdir
bystės departmentas^lemią, 
kad Jungtinės Valstijoj iš-1 
gabens 'užsienin viso 450,- 
000,000 bušelių kviečių per 
12 mėnesių, skaitant nuę 
liepos 1 d. šiemet iki tos pa
čios dienos , 1949 metais, 
Daugiausia kviečių bus nu
siųsta- vakarinei Europai 
pagal Marshallo planą.' •

Angly Lėktuvas Skridęs, 
Esą, Greičiau už Garsą

- Anglų .valdžia 
skelbia, kad bandomasis jų 
rakietinįs (džetinis) lėktu
vas skridęs “greičiau, .kaip 
garsas.0 Žemai garsas lekia' 
760 mylių , per valandą, o 
40,000 pėdų aukštyje — 660 
mylių per valandą. Bet ang
lai nepasako,, kiek mylių tas 
karinis jų lėktuvas iš tikrų
jų nuskrido per valandą.

London.

40,000 pėdų aukštyje

SAKO, SOVIETU 
KARO LAIVYNAS 
DARO PRATIMUS 

t

Kopenhagen, Danija. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
Sovietų karo laivai darą 
pratimus Baltijos Jūroje, 
netoli Danijos. Pasakojama, 
kad sovietiniai lėktuvai 
skraidę * virš * danų ’’Salos 
Bornllolmo. f

Sforza Šaukia Stiprini 
Vokietiją ir Japoniją

Roma. — Italijos užsie
nio reikalų ministras grafas 
C. Sforza kalbėjo tarp
tautinėje,įvairių šalių seimų 
atstovų konferencijoj ir ra
gino iš naujo “pastatyti ant 
kojų” Vokietiją ir Japoniją. 
Pasak Sforzos, Vokietija 
turėsianti “atkurt Europą”, 
o Japonija <;atsteigti Azi
ją.” ',)

Marshaillo Planas, Girdi, - 
Išgelbėjęs Vakarą Europą

1 ------------- <
Washington. — Marshal-

10 plano administratorius 
Paul G*. Uoffmanas sakė, 
kad to plano'suteikta para
ma vakarinės Eūronos kraš
tams, esą. “išgelbėjo juos- 
nuo raudonųjų.” Pasak 
Hnffmano, “raudonieji jau 
nirm 6 mėnesių būtu užval
dę Ėrancija ir Italiją”,-jei
gu ne Marshallo planas.

EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ
11 ČIKAGIEČIŲ

Chicago. — Išimta jau *11 
lavonų iš griuvėsių-degėsių 
Brach saldainių fabriko, 
kurį susprogdino eksplozija 
prąeitą antradienį.

’ Į I.................................... ' - - ■> ■ ■

įšliaužė į stiebą, nuplėšė 
Sovietų vėliavą ir žemyn 
numetė.

Sovietiniai kariai ir vo
kiečiai rytinio Berlyno poli
cininkai, atsakydami į to
kius veiksmus iš angliškos, 
miesto dalies, šaudė virš 
galvų grūmojančiai miniai 
angliškoje srityje, bet jie 
nušovė vieną nuplėšusį vė
liavą vokietuką.

Devyni asmenys (grasi
nančioje go vedoje) buvę su
žeisti, kaip praneša ameri-. 
kiniai korespondentai.

Angliškoje miesto dalyje, 
prie pat sovietinės linijos 
susibūrė apie 200,000 vokie
čių. Jie, girdi, susirinkę de- 
monstruot dėl to, kad vokie
čiai komunistai rytinėje 
Berlyno dalyje, su Sovietų 
vyriausybės žinia, kelis 
kartus įsiveržė į miesto val- 
dvbos rūmus ’.sovietinėje 
Berlvno dalyje.

YTa demonstracija ang
liškoje srityje buvo sureng
tą prieš Sovietus su anglų* 
amerikonų ir francūzų ži
nia ii* pritarimu. Diena pir
miau iie protestavo, kad vo
kiečiai darbininkai sovieti-' 
nėie dalyie kartotinai ver
žėsi j miesto valdybos na
mą. Sovietų komendantas 
gen. Kotikovas atmetė pro
testą: sakė, tai pačių vokie
čių dalykas.)

Fašistai Areštavo 
Dar LĮO Graikų

Athenai. — Graikijos mo
narchist žandarai padarti 
urmines . kratas Pibejaus 
mieste ir suėmė dar 110 
graiku kaiu nužiūrimų ko
munistų. Tai buvo jau ket
virtas masinis ablavast per 
savaitę. ;

7 Salys Jungia Karo 
Jėgas prieš Sovietus

.. ........ ".....   .. „ j, .

Graikijos. Monarchistai Šaukiasi Jungt. Tautų Armijos
Ge-Athenai, Graikija.

nerolas Stratos, Graikijos 
moriar.chistų* karo minist
ras, šąukė Jungtines Tau
tas atsiųsti armiją; sako, 
Jphgt. Tautų kariuomenė 
privalo, sergsti . 500 mylių 
sieną, kur Graikija rube- 
žiuojasi su Jugoslavija, Al
banija ir Bulgarija; Gęn.

, Z i .

Stratos pasakoja, ' kad tie 
kraštai, girdi! siunčią pa/ 
galbos graikam partizanam 
prieš monarchištus.' Jisai 
skelbia, kad monarchistai 
nušovę Graikijos žemėje 8 
jugoslavus kareivius ir 1 
oficierių ir Suėmę, 3 kitus. 
Tie jugoslavai buvę apsiren
gę garinėmis Jugoslavijos

uniformomis ir kariavę 
partizanų eilėse. Tai esą “į- 
rodymaš”, kad Jugoslavija 
siuntus savo kariuomenę 
talkon partizanam prieš 
Graikijos* monarchists.

(Taip nušnekėjo monar
chist ministras Stratos. 
Jis užmiršo vieną dalyką: 
Jeigu svetimi kareiviai bū-

tų kovoję drauge su parti
zanais, tai jie būtų slėpę sa
vo šalį ir persidengę parti
zaniškai. Monarchistai iš

.• t • Į f

tikrųjų prašo Jungtinių 
Tautų armijos (anglų-ame- 
rikonų) nę Graikijos rube- 
žiams saugoti, bet padėti 
sumušti partizanus.) '

London. — Septynių va
karinių valstybių atstovai t 
čia daro planus, kaip su
bendrinti jr sujungti kari
nes tų kraštų jėgas prieš 
Sovietus. Apie tai tariasi 
pasiuntiniai Amerikos, An
glijos, Franci jos, Kanados, 
Belgijos, Holandijos ir Luk-. 
semburgo. Esą sparčiai ei- 
najna prie galutinos sutar
ties.

UGNIAKALNIS NUODI- 
JA FILIPINIEČIU^

Manila. — IŠ Hibok Hibok 
ugniakalnio Filipinų saloje 
Camiguine veržiasi mirti
nai - nuodingos dujos. Ug
niakalnio lava sudegino 
bent 5' žmones. x Nuo pavo
jaus laivais išplukdyta 35,- 
000 žmonių. Lieka dar 15,- 
000; ; šaukiasi greičiausioą 
pagalbos.

ORAS.—Bfisią vėsu.
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Nesveika Padėtis
CIO generaliniu sekretoriumi - iždininku yra James 

Carey. Jis yra prezidento Philip Murray dešinioji ran
ka. Jis buvo prezidento pasiųstas įkalbėti Europos dar
bininkams Marshall Planą ir Trumano Doktriną, žodžiu, 
jis turi daug įtakos aukštojoje CIO vadovybėje.

Betgi šis asmuo yrą visiškai save diskreditavęs savo 
unijoje — United Electrical and Machine Workers uni
joje. Kadaise jis buvo tos unijos prezidentu, bet 
tapo išmestas laukan. Paskutinėje gi unijos konvencijoje 
beveik vienbalsiai jis buvo pasmerktas ir paskelbtas bosų 
agentu. Mat, prieš keletą dienų Carey pasirodė kongresi
nėje komisijoje ir liudijo prieš savo uniją.

Vadinasi, savo unijos pasmerktas žmogus užima tokią 
aukštą vietą CIO-centre. Tokia padėtis yra nesveika. Ca- 
rėy buvimas sėkretorium - iždininku kenkia CIO judėji
mui. Ar gali darbininkai turėti pasitikėjimą tokiu vadu, 

.kuris yra jo paties unijos paskelbtas išdaviku?
Reikia žinoti, kad Electrical Workers unija yra viena 

didžiausių unijų visoje Amerikoje. Ji turi virš šešiš šim
tus tūkstančių narių. Jos lokalai gyvuoja visuose mies
tuose.

Aišku, kodėl Carey pasilaiko CIO centre—pasilaiko to
dėl, kad rankas bučiuoja prezidentui Murray. Jei jis pe- 
būtų Murray kalpčiuku, jis toje vietoje nepasilaikytų 
vienos dienos. » \

nė

Pasiruošimas K. P. Vadų Teismui
Kaip jau žinoma, Amerikos Komunistų Partijos dvy- 

' likos vadų byla prasidės spalių 15 dieną. Dabar dar sun
ku pasakyti, kaip ilgai ji tęsis. Galimas daiktas, kad by
la gali tęstis net keletą savaičių.

Visi ženklai rodo, kad šia byla susidomėjimas labai di
delis. Susidomėjimas byla siekia daug toliau, negu šios 
šalies rūbeliai. Visų šalių spaudoje buvo plačiai rašyta 
apie komunistų apkaltinimą ir suareštavimą.

Praneša iš Pragos, kad ten einąs tarptautinis demok- 
patinių advokatų Kongresas susirūpino Amerikos komu
nistų byla. Kalbama, kad kongresas nutars parinkti 
keletą žymiausių advokatų ir atsiųsti Amerikon sekti by
los eigą.

Klausimas yra, ar Amerikos vyriausybė įsileis tokius 
svečius? Jeigu neįsileido anglo dekano Johnsono, tai ten
ka abejoti, ar įsileis advokatus, kurie aiškiai kalba apie 
gynimą .komunistų teisių atvirai ir organizuotai savo 
mintis reikšti, už savo idėjas kovoti.
v Žymus advokatas Martin Popper pareiškė: “Komunis
tų vadų apkaltinimas reiškia pradžią pabaigos konstituci
nės, valdžios formos Jungtinėse Valstijose.”

Pati Amerikos Komunistų Partija veda vajų už sukė
limą pinigų savo vadų apgynimui. Kad šios bylos vedin/as 
kaštuos šimtus tūkstančių dolerių, tai kiekvienam aišku. 
Taip pat aišku, kad tūkstančiai amerikiečių, kurie nėra 
komunistai, stos komunistus ginti. Jie jaučia, kad už
gynimas komunistams civilinių laisvių ir teisių reiškia 
smūgį teisėms if laisvėms visų žmonių.

Iš Naujosios Škotijos
Mielasis Mikai!

Pasitaikė taip, kad šią 
vasarį mums „ tenka pama
tyti kampelis didžiosios Ka
nados, čia pasižvalgyti ir 
pasilsėti. Esame Naujojoj 
Škotijoj (Novą Scotiah — 
vienoje iš Kanados provin
cijų. Atostogas leidžiame 
netoli nedidelio’ miestelio, 
Digby vadinamo, prie gra
žios jūros įlankos, tarp mė-

(LAIŠKAS) . .
yfa gamtos apsčiai apdova
notas visokiomis gėrybėmis, 
tegu tik žmogusJtooka jomis 
naudotis. ‘

Kai čia apsidairai, daug 
visokių minčių tavyje kyla.

Žiliai, mielasis Mikai: šią 
vasarą teko skaityti viena 
tūlo sociologo knyga apie 
“žmonijai gresiantį pavo-
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nančių Lietuvą.
Nežinau, ar tu'esi susipa

žinęs su Naujosios Škotijos 
praeitimi. O jeigu ir esi su
sipažinęs, tai, manau, ne
kenks "tau, jei tarsiu keletą 
žodžių apie šį įdomų pussa- 
lį, greičiau panašų į salą, 
apsiaustą iš visų pusių van
deniu; tik koks dešimties 
mylių plotis sausžemio jun
gia Naująją Škotiją su New 
Brunswicku ir visu Kana
dos žemynu-. 1 ’ .

' Naujosios 'Škotijos geog
rafinis plotis turi daugiau, 
'kaip 20,000 ketvirtainių an
gliškų mylių, p. gyventojų 
tęra tik apie pusė milijono 
žmonių. Gali įsivaizduoti, 
kaip retai apgyventa ši pro
vincija. !

Pussalis i š m ą r gintas 
skaitlingais ežerais, kaip 
Suomija. Visur žaliuoja 
miškai, eglynai, pušynai, 
beržynai. Kai kur, matytis 
kyšo ją šermukšniai, su rau
donų uogų kekėmis, len
kiančiomis žemyn medžio 
šakas. Salos pakraščiuose 
daug jūros įlankų įlankėlių. 
Aplink Naująją Škotiją 
marguoja salos ir salelės. 
Visa tai sudaro Įdomų vaiz
dą ir lengvina žrhonėnis1 gy
venimą.

r Toliau į šiaur-rytus yra 
nemažai gerų farmų ir vai
sinių medžių sodų. Yra čia 
ir druskos kasyklų, yra ir 
anglies, žodžiu, šis pussalis

Knygos autorius įrodinė

John Cabot pasileido į šį 
pasaulį ir pasiek? Naująją* 
Škotiją. Jis mahe, žinoma, 
būk pataikė į šiaur-rytinės 
Azijos pakraštį; bet apsiri-

Praėjus šimtui metų ši
tame pasaulio kampely j 
pradėjo ■; apšigyVehti žmo
nės, — jie pradėjo apsigy
venti anksčiau, negu tie, ku
rie “Mayflower” laivu at
vyko į Plymouth^. Kitais 
žodžiais; Naujojoje Škotijoj 
europiečiai pradėjo pasto
viai gyventi prieš • beveik 
350 metų. (

jo, jog pasaulis kasdien da
rosi vis ankstesnis 4r skū- 
pešnis. Girdi, dirbamoji že
mė baigiama naudoti, gi 
kasdien nauji tūkstančiai 
žmonių vis priauga — žmo
nių skaičius didėja, o resur
sai, iš kurių jie gyvena, 
siaurėja. Autorius —■ pesi
mistas, o gal net jis ir tyčia 
tai skelbia, kad*paakstinti 
žmoniją naujiems karams, 
kuriuose žmonių skaičius' 
būtų “praretintas”, žinai, 
tokių gi galvočių šiąnd; _ 
ieškoti netenka.

Bet kai apsidairai Kana
doje, kai pažiūri į' josios 
milžiniškus plotus, į josios 
geografinį dydį, tuojau pri
eini išvados, kad ’ toki pesi
mistai be reikalo burną au
šina kalbėdami ir rašalą 
eikvoja apie tokius dalykus 
rašy dafni. Kanada juk savo 
geografiniu plotu kur kas 
didesnė už Jungtines Valsti
jas, tuo pačiu sykiu čia, Ka
nadoje, tegyvena iš viso tik 
apie 13-ka milijonų gyven
tojų, kuomet galėtų lengvai 
gyventi 200 ar 300 milijonų!

O kur gi kiti plotai pasau
lyje? Kur Didžioji Pietų A- 
merika? Kur Australija?

Naujosios Škotijos istori
ja yra įdomi; Aš čia tau, 
aišku, ją negi dėstysiu, o tik 
trumpai priminsiu kai ku
riuos būdingus bruožus.

Praėjus penkeriems me-* 
tams po to/ kai Kolumbas 
atrado Ameriką; • anglas

Aš čia tau,

Pasipriešinimo Sąjūdis 
Ispanijoje

Nors karas Europoje pasi
baigė pilnutiniu fašistinių 
agresorių' sutriuškinimu, ta
čiau jų pirmoji auka — Ispa* 
nija — vis dar tebėra okupuo
ta hitlerininkų Ispanijos išsi
gimėlių su ‘fiurerio” sąjungi
ninku — “kaudiljo” priėšaky- 
je< To nori naujieji (o,( iš 
esmės, senieji) Franko šeimi
ninkai -----  Volstrito ir Lon
dono'siti rikiuotojai. Jie pa-

gu žinių streikų jaiku devyhias 
dienas priešinosi policijai ir 
kariniams daliniams sutrauk
tiems čia iš įvairių šalies rajo
nų. ' šie streikai,, kaip Ir kiti, 
bUvo aiškaus politinio p6bū- 

’džio. Pastaraisiais mėnesiais

tis apėmė naūją streiku ban

.. Milijonai Ispanijos valstie
čių taip pat kovoja prieš

Užteks Dar Visiems
Kiek džiąugsmo buvo komercinei spaudai, kai pietinė

se valstijose fašistiniai chuliganai supuvusiais kiauši
niais apmėtė Progrešistų Partijos kandidatą Henry Wal
lace. Tų sutvėrimų siautėjimą toji spauda paskaitė. Ame
rikos žmonių nusistatymu prieš naująją partiją.

Bet štai šiomis dienomis į Kingsport, Tennessee, nu
vyksta du žymūs republikonai — Reece ir Acuff, nariai. 
Republikonų Partijos'nacionalinio komiteto. Jie bando 
publikai kalbėti. Jie kritikuoja demokratus. Išį, publikos 
pradeda į juos lėkti supuvę kiaušiniai. Reece ir Acuff 
apdrabstyti kiaušiniais, o.mitingas išardytas.

Mes tuojau sakėme, kad politinis chuliganizmas prieš 
progresistus yra pavojinga liga. Ji nesustos tik ties vie- 

_ nais progresistais. Kur užtikrinimas, kad. demokratų va- 
? dų panašiai supuvusiais kiaušiniais nepavaišins fašisti

niai chuliganai republikonų valdomuose miestuose?

iWi

Prezidentas į Darbininkus -
p Darbo Dieną prezidentas Trumanas nuvyko Michiga- 

nan ir pasakė penkias ar šešias prakalbas. Ilgiausią ir 
svarbiausią prakalbą pasakė Detroite? Ten jam buvo 
CIO unijų suruošta demonstracija. Komercinė spauda ra- 

t t šo, kad tose keliose prakalbose Trumanas kalbėjo į dau
giau kaip pusę milijono-darbininkų. Betgi “Daily Wor
ker” korespondentas teigia, kad tai yra keleriopai išpūsta 
skaitlinė. Jeigu buvo susirinkę pusantro šimto tūkstančių 
žmonių pasiklausyti, tai buvo labai gerai. 1

' Kaip ten nebūtų, prezidentas kalbėjo karštai ir aštriai.' 
Jis pasmerkė republikonus už išleidimą Taft-Harfley į- 
statymo. Bet tai nebuvo kalba iš širdies. Jeigu jis būtų 
kalbėjęs iš širdies, tai būtų nepąmiršęs pasmerkti ir sa
vo partijos, nes dauguma demokratų Kongrese irgi bal
savo už Taft-Hartley įstatymą. Jis tą tiesą gražiai už
tylėjo. Reiškia, jis kalbėjo darbininkams ne tam, kad
...---------- - 1---------- .... „į ............ ............ ..... ...... .................................................................
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Dixiekratu Įkvėptas Ku Klux Klanas pasitiko Progresy
vių Partijos prezidentinį kandidatą Henry Wallace su 
atakomis .kiaušiniais, ton^atemis ir pravardžiavimais 
“nigerių mylėtoju,” jam pasišovus kalbėti bendriems 
negrų ir baltų mitingams šiaurinėje ir pietinėje Karo
liuose. Tačiau paihbkyti gaujos htiėtddų prieš Wall- 
ace’ą, tamsūs ar dikibkratų nupirkti žJrtioiiėš tą patį 
padalė ir paskiau Į pietinės valstijas ndvykusiems re- 
publikonams. Vietoje šaipytis ar džiaugtis; kdip šaipė
si reakcininkai iš atąkų ant .Wallace’o, Wallace pą- 
smėrkė leidimą užpulti republikonus. Šis, įvykis dar 
kurtą patvirtiria tą šenidi įrodytą tiesė, kad laida tūri 

du galus—leisi mušti,viėnus, su laiku teks kitiems .
Y ir visiems. . . 7
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juos supažindinti su tikrove, bet tik tam; kad sau ir sar 
vo partijai laimčti darbininkų balsus.

Trumanas, beje, pamiršo -pasakyti ir tą tįes^ kad. jis 
dabar sušilęs panaudoja Taft-Hartlęy Įstatymą laužymų! 
darbininkų strpikį Reiškia, prezidentas vięnąip kąlba> 
o kitaip elgiasi. f ’ ; j ■'

Vien todėl, jog įžiūri jame 
kažkokį busimosios “maršali- 
zūotos” Europos pirmavaiz
dį, bet ir todėl, kad kruvina
sis .“kaudiljo” suteikia anglų- 
amerikiečių ekspansiOnistamš 
plačią galimybę paversti Is
paniją kovos prieš demokrati
nį judėjimą vakarų Europos 
šalyse baze.

Paslaugūs buržuaziniai ra
šeivos, tarnaują imperialisti
nėms monopolijoms ir Vatika
nui, pralieja > upes rašalo, 
bergždžiai mėgindami “pa
grįsti” šią paramą “humaniš
kais” sumetimais. Jie mėgi
na įteigti pasaulio visuomeni
nę nuomonę, kad bet koks'mė
ginimas iš .pagrindų pakeisti' 
esamą Ispanijoje santvarką 
sukeltų haują pilietinį karą ir 
Franko * ‘ režimo išlaikymas, 
būk tai padedąs palaikyti pi
lietinę taiką šalyje. . -

Kokie melagingų ir veid
mainiški šie prasimanymai, 
lengva įsitikinti, susipažinus 
su nūdiene Ispanijos tikrove: 
Ispanijoje jau 12 metų besi
baigia pilietinis karas — liau
dis nenori taikstytis su Fran
ko fašistiniu režimu ir tęsia 
kovą prieš niekšišką diktato
rių.

Užgrobę valdžią, JaTangistai 
išžudė daugiau kaip 300 tūks
tančių patriotų. Daugiau kaip

Bet gyventojų daugumą 
sudarė francūžai ir šis pūs- 
salis tuomet, buvo pavadin
tas Acadia. Francūzijos mo
narchai tuomet šį pussalį 
savinosi, bet kadangi Fran
cūzijos monarchiją buvo re
akcinga, nepaslanki, atsili
kusi, tai ji'ir negalėjo, čia 
įsitvirtinti. '

Tarp angliškai kalbančių
jų ir francūžų kilo karai, 
ir Naujosios Škotijos žemė 
buvo . - aplaistyta^ žmonių 
kraujų, nes tai buvo žiau
rūs karai, ilgainiui anglai 
francūzus nugalėjo ir vė
liau juos .visus iš čia išde- 
portavo — vienus į Louisi- 
aną, tuomet priklausiusią 
Francūzijai, o kitus — j 
kitas pasaulio dalis. Šį kraš
tą anglai tuomet pavadino 
Naująja Škotija. ’

Tą žiaurų anglų veiks
mą gražiai simbolizuoja žy
musis Amerikos poetas 
Longfellow savo poemoje 
“Evangeline.” M e rg a itės 
Evangeline, kurią poetas 
padarė ' nemirtina, vardas 
yra plačiai žinomas visoje 
Naujoje Škotijoje, o taipgi 
ir klasikinėje literatūroje.

Tik tu,, lyiikaį i pagalvok: 12 milijonai žmonių pabuvojo 
prįeš..šįmtus- metų, 
dėl šio pussalio .tiek daug 
kraujo buvo "pralieta, o 
šiandien jis dar vis .tebėra 
retai teapgyventas,' ’neiš
dirbtas, girios, miškai tebe
dengia didesnę provincijos 
dalį! Kokia gyvenimo iro
nija !

Ekonominis provincijos 
gyvenimas gerokai atsili
kęs. Matėme žmones, dar 
karvėmis ar jaučiais važi
nėjančius. Automobiliams 
keliai, palyginti su JungtL 
nių Valstijų keliais, prasti. 
Geležinkelių permažai ir 
traukiniai kursuoja lėtai, 
primityviškai.

Farmos, kurios teko ma
tyti pietvakarinėje provin
cijos dalyje, didelio įspūdžio 
nedaro. Daug sodybų atro
do menkutės; namąi neta-1 
pyti, juosvi, apleisti. Matyt, 
jų savinihkus* slegia nedar 
teklius.

Iš miestų, pats didžiau-, 
sias ir svarbiausias — Ha- 
lifaxas, ;— turįs < didžiulį 
uostą; tai Kanados durys į 
Europą. Teh yra ir .fabri- 
kų. ' . . •

Įdomu tai, kad prieš 350 
metų, kuomet čia pradėjo 
apsigyventi europiečiai, jiė 
rado pussalyj raūdonodžius 
indijonusj * Vadinamus 'Mic- 
mącs (Miknlaksuš) > gimi
ningus su Amerikos Algon- 
qųinų paderme. ‘ 
' Mikmaksąi Čia buvo gy
venę per šimtus, o gal-tūks
tančius metų. • Jie gyvenimą 
Uždirbo c.medžidkfe ir žvejy
ba; jie turėjo ugnį, bet ne
turėję geležinių įrankių: 
akmenys, medis ir žuvų bei 
žvėrių kaulai, • nusmailinti, 
apdirbti, tarnavo jičths dar
bo įrankiai^ Noris'ir išlin
kiai, bet vis tik jie gyvehpj 
iki neatėjo baltasis žmogus 
ir nepradėjo juos nugalėti; 
“įiviližuotį” ir tuo pačiu 
sykiu naikinti. > > • '

(T# 4-me pusi.)
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. fašistiniuose kalėjimuose, šiuę 
metu, užsienio spaudos duo
menimis, Franko kalėjimuose 
vargsta apie 200 tūkstančių 
politikių kalinių.

Ar.neliudija šie faktai, kad 
Franko* veda naikihamąjį ka
rų prieš liaudies daugumą ir 
kad, ne Vesdamas tokio karo, 
jis neišlaikytų valdžios -raAko- 
»e ?

Apie tai iškalbingai byloja 
Franko vyriausybės dekretai. 
Pęreitų metų gegužės pradžio
je paskubtas įsakymas bau- 
džia n?ii*ties.( bausfne Už kiek
vieną poelgį, kurį valdžia pa
laikys nukreiptu prieš'režimą. 
Mėnesį vėliau buvo išleistas 
slaptas “įsakymai dėl pabėgi
mų,” k,urii|o remdamasi poli- - 
ei j k- tūriui? įpę sušaudyti rėži
mui nepageidaujamus asme- 

’nis, jiems ^m^ginant bėgti” 
(kas, beje, buvo plačiai nau
dojama ir seniau). 'Slaptame 
posėdyje Sevilijoje pereitų 
metų spalio mėnesį, falangos 
tautinis komitetas priėmė .nau
ją sprendimą sustiprinti re
presijas prieš ’“kairiuosius ele
mentus.” Tą patį mėnesį kalė
jimų vyriausioji valdyba 'iš
siuntinėjo -slaptus aplinkraš- 
čiųę, įsakančius, ryšium su po
litinių kalinių skaičiaus padi
dėjimų, dar labiau sugriežtin
ti kalėjimų režimą. Per pus
metį —- keturi dekretai, siekią 
sustiprinti terorą!

Bet drakoniškos represijos, 
nepalavžė Ispanijos darbo 
žmoniiį valios kovoti dėl savo 
laisvės. x \

Per pastaruosius dvejus hie- 
tus šalyje įvyko šimtai strei
kų, kųriūose dalyvavo dau
giau karį) pusė milijorfb dar
bininkų'. Streikininkai feika* 
Ikvo .padidinti bado davinį, 
pakelti darbo atlyginimlis ir 
prptestavo prieš valdžios savi
valių viihą'. Patys fūŠiątaį pri
pažįsta, knd streikų sąjūdis 
yra orįanizuoto pobūdžio. 
Madrido karinio tribunolo pir
mininkas pareiškė: “Negali 
būti, kad Madride be jdkifcą, 
organizacijos per dU' mėnesius 
įvyktų 60 streikų.’’,

ęo tūkątahčių Ęaskonijos 
darbininkų pereitų metų ge-
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kėti ^pakeliamus mokesčius, 
protestuodami prįeš dvarinin- ’ 
)<ų išnaudojimo feodalines^ ' 
formas ir JsaviVąlę.

Bet būdingiausias pasiprie-* 
šinimo judėjimo bruožas yra 
smarkiai stiprėjąs partizaninis 
sąjūdis? Jis prasidėjo Frankui 
paėmus valdžią ir tęsiasi iki 
šios dienos, tolydžio augda- 
damas. Bet jeigu pirmaisiais 
laikais partizanų kovą vedė 
nedideli pasislėpusių kainuo
se respublikonų kariuomenės 
kovotojų būrįai, dabar eilėje 
Ispanijos provincijų veikia jau 
su štabais priešakyje ištisi 
pėrtizanų junginiai, daugeliu 
nematomų/ bet nenutraukiamų 
siūlų susirišę su vietiniais gy
ventojais.

Vietinių gyVentojų partįza< 
nams teikiama parama sukę-* Jį 
lia valdžios pasiutusį įnirtimą. 
24 Galisijos demokratų, kalti
namų ryšiais su partizanais, 
proceso Lay Korunjoje proku- » 
roras pareiškė: “...Daliniai 
(partizanų) veikią kalpuose, 
yra esmingai remiami kitų as
menų, kurie su jais- bendra-' 
darbiauja, jiems padeda. Jie 
slapsto partizanus,^’ aprūpima 
juos ryšiais, suteikia žinias 
apie pareigūnus.”

Trigubas puolimas, Franko 
kariuomenės pradėtas perei
tais metais' prieš Levan tos ir 
Aragonijos partizanų junginį, 
nieko nepasiekė—apie tai ga
lima ąppęsti jau vien iš torka 
falangistai šią vasarą atnaū’ 
no čia karines operacijas.

šių baudžiamųjų operacijų 
pobūdį vaizduoja Levantos ir 
Aragonijos partizanų junginio 
atsišaukimas į visus Ispanijos 
antifrankistus, 1948 metų ge 
gūžės, 27 d. paskelbtas laik- 
raštine “Mundo obrero.”

“Rinktinės kariuomenės di
vizijos, palaikomos artilerijos 
ir žvalgybinės, aviacijos,—Sa
koma’ kreipimesi, — mestos 
prieš partizaninį junginį. Ne
galėdami sunaikinti mūsų, jie 
savo nusikalstamą ir bejėgį 
įniršimą nukreipė į valstiečius, 
neatsisakiusius nuo respubli
kos, davusius jiems duoną, 
žemę-ir laisvę.- Franko repre- 
syvines pajėgos vėda žvėriš
ką niokojanti karą Levant!jo
je ir Aragoiiijoje. . .

Bet\ nepaisydami represiji 
mes tvirtai stovime ant ’ ko j 
ir tęsiame kovą. Mes nesu- 
dėsinie ginklų tol, kol fnūsū - 
liaudis bus laisva/ kol Ispani
joje bufe atstatyta laisvė ir de
mokratija.”

Nepaisant baudžiamųjų da
linių žvėriškumų, prie parti
zanų dedasi tūkstančiai naujų 
šalininkę.

Levantos ir Aragonijos par
tizanai pasiėmė iniciatyvą su
jungti visus Ispanijos anti 
frankistus.

Šis raginimas, palaikytas Is 
panijos -komunistui partijas 
vadovybės, sutiko karštu atr 
garsį ispanų tautos demokra
tinių sluoksnių tarpe.

Tūkstančiai pogrindinių laik
raščių, kompartijos išleidžia-* 
mi| šalyje, praneša liaudžiai 
.apie augantį patriotų pasiprie
šinimą 'fašistiniam jungui,, ne
paisant visų Franko pastangų 
ir jo anglų-amerikonų globė
jų teikiamos pagalbos,

Ispanų liaudies kova dėj sa
vo laisvės ir nepriklausomy
bės Įsilieja į bendrą demokra
tinės stovyklos kovos frontą 
už tvirtą taiką, už liaudies de
mokratiją. * Tai —- laisvos ir 
taiką mylinčios Ispanijos per
galės laidas!^ v/il

(“Literatumaja G ai
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Kauno Teatrų Darbai, Nuveikti 
Praėjusiame Sezone

Rašo AUG.’ GRICIUS.
radome įdomų 
Kauno, teatrų 
Mes manome,

Vilniaus “Tiesoje” mes 
A. Griciaus straipsnį apie 
veiklą praėjusiame sezone, 
kad jis bus mūsų skaitytojams įdomus, dėl 
to’ žemiau jį talpiname.—Laisvės Red.

Kauniečiai teatrų žiūrovai baigė labai, 
gyvą sezoną. Iš tiesų: Valstybinis operos 
ir baleto teatras pateikė žiūrovams, be 
atnaujintųjų ar senesniųjų repertuaro 

' dalykų, dvi premjeras: operą “Romeo ir 
Julija” ir ,baletą “Gulbių ežerą/’ nemi
nint kapitalinio atnaujinimo, — baleto 
“Miegančioji gražuolė.Kauno Valsty
binis Dramos teatras sezono pabaigoje 
išleido A. Jakobsono pjesės “Gyvenimas 
Citadelėje” premjerą. Kauno Jaunimo ir 
muzikinės komedijos teatras sezono pa
baigai žiūrovams parodė drg. Bernote-* 
no pjesę “Už pergalę” dvi pasakas 

a yžikams: “Piemenaitė ir kaminkrėtys” 
< žir “Kinų paslaptis”, ir operetę “Rose 
/ Marie.” Prie tų premjerų pridėjus ęina- 
r. mąjį teatro repertuarą, o dar svečių — 

Panevėžio ir Žemaičių teatrų, gatrolia- 
vusių Kaune, spektaklius, kuriems kau
niečiai parodė vertą dėmesį, nekyla abe-v 
jonės, kad Kaunas dar niekada nėra tu
rėjęs tokios turtingos, tokios gyvos sezo
no pabaigos. Buvo ko pažjūrėti, yra apie 
ką ir pakalbėti. Po kelerių liesųjų metų z 
Kauno teatruose atėjo pirmieji riebieji.

i.

sios po nelemto okupacinio 1941-1944

Drg. Ždanovo kalba apie teatrų- darbo 
suintensyvinimą ir jo meninio lygio pa
kėlimą, Stalino premija LTSR Dramos 
teatrui už “Priešų” spektaklį, drg. 'A.

paakinirhai Lietuvos tarybi- 
teatrams Lietuvos KP (b) CK XV 

plenume ir visa eilė partijos fr vyriausyb. 
vėlesnių priemonių, padedančių mūsų 
teatrams augti — štai tie šaltiniai, ku
rie mūsų teatrus įkvėpė intensyviam 
kūrybiniam darbui ir brandesniems kū
rybos vaisiams. Visos Tarybų Lietuvos 
teatrai iš suminėtųjų įvykių pasidarė 
reikiamas išvadas, ir tai vaizdžiai pa
rodo ypač Kauno teatrų veikla. Ą
... Lietuvos KP (b) CK XV plenume bi> 
vo iškeltas operos Ir, baleto teatro,silpnas 
augimas ir netgi atsilikimas.

Šitas autoritetingas signaląs operos ir 
baleto teatre buvo išgirstas.

Visą po vokiečių okupacijos metą šiaip 
taip, vargais negalais vertęsis kelių senų 
pastatymų, arba abejotinos vertės atnau
jinimų spektakliais, tiek žiūrovams, tiek 
ir pačiam operos meniniam kolektyvui 
nusibodusiais ir be meilės .vaidinamais, 
operos teatras, padaręs akylą senųjų ir 
jaunųjų jėgų peržiūrą, patiekė Kauno 
žiūrovams džiugią naujieną — opefos 
“Romeo ir Julija’' premjerą. Šiame ope
ros spektaklyje drg. J. Grybausko pasta
tytame ir režisuotame (dail. Truikio 
apipavidalinimas), žiūrovai pamatė 
daug naujenybių. ... . - '

Pirmiausia," jie pamatė ansamblinį

- - LMS News and
■ • »

iews
By MILDRED STENSLER 

. v . ‘ Py ;

“The Lithuanian Fine Aris League, 
dedicated to the perpetuation, of Lith
uanian culture and its association with - 
other cultures, completed a twb-week se
minar yesterday afternoon at Olympia ' 
park, Shrewsbury, with a varied musi
cal program by students recruited fjdm 
local and distant sections of the coun
try.” So wrote Raymond Morin, music 
critic for the Worcester Daily Telegram, 
Monday morning Aug. 30. W V
. \A fine tribute, Mr. Morin, thank you,', 

but oh so lacking in the warmth of hu
man personalities. Tribute should be ’ 
paid to the students who under the rule 
of the common denominator — common 
hėritage, developed sympathetic undent 
standings toward each other and to
ward their native culture; And this un-' 
derstanding came about in a hundred

—Richard Janulis, home from service

siruošusios rimtiems ir vertingiems kū
rybiniams žygiams. Iš tokio operos ko
lektyvo, kokį ji pamatė “Romeo ir Juli
ja” spektaklyje, jau galima reikalauti 

‘ ' aukšto meninio lygio spektaklių.
Šių metų pavasarį atnaujintas baletas / and OTie*different little ways.

“Miegančioji gražuolė.” Į tą atnaujini- 1 ■____ j__ _  \___ '1___ _
mą įdėtas drg. Kelbausko'ir visos teatro ųn the'Marines-on Šat. joins the school 
meninės vadovybės ir baleto kolektyvo ' 
toks darbas, kurie “Miegančiosios gra
žuolės” spektaklį padarė spektakliu, pra
šokančiu visus iki tol matytuosius Mie
to scenoj. Laimei, gerai išsilaikė dail.. 
Dobužinskio apipavidalinimas, labai pa
dėjęs spektaklio sėkmei. . 

. * x , •* *’ • “Miegančioji gražuolė” buvo jėgų per
žiūra pakeliui* į naujus uždavinius. “Mie
gančioji gražuolė” parodė, kad baleto 
kolektyvas jau yra pasiruošęs kopti iš 
tos padėties, kuri kėlė žiūrovų pasigailė
jimą ir kuri buvo nusakyta LKP (b) CK 
plenume.^ / ;; < <

Iš Leningrado pakviestas RTFSR Nu
sipelnęs meno veikėjas> žymus baleto re
žisierius drg. F. V. Lopuchovas'pradėjo 
ruošti P. Čaikovskio r4 veiksmų baletą 
“Gulbių ežeras.”

/ * “Gulbių ežerą” k;ūrė glaudžiai dirbda
mi F. V. Lopuchovas, dirigentas M: Buk- 
ša ir dail. Palaima. Kauniečiai' “Gulbių 
ežero” spektaklį pirmą kartą pamatė 
birželio 8 d.

Princą Zigfridą šoko jaunas baleto šo
kėjas H. Kunavičius,- Odetą — T.; Sven- 
tickaitė, RotbartąP. Baravykas, Zig
frido motiną i— A. Bliumaitė'. Spektak
lyje buvo užimti senieji ii?'jslūriieji bale
to aktoriai. v- 7 , . ;

Baleto “Gulbių ežeras” premjera buvo 
antroji po “Romeo Ir Julija” pakopa, ku
ria pakilo' Operos ir baleto tęatrą meni
nis pajėgumas ir autoritetas. Svarbiai 
šia, baleto, “Gulbių ežeras” spektaklis pa
rodė, kadNuiūsų baletas yra ir kad ati-

peąrian plays While relaxing on the 
grass in the famous Boston Commons... 
Wandering through the corridors of the 
Harvard ^College Museum, marveling at 
the scope of the almost lost art of mak
ing glass flowers... Sleeping the sleep 
of the exhausted on sagging army cots 
with atmosphere making up for any 
physical discomforts ... Taking out 1 
rowboat arid reciting dramatically the fą- 
mbuslęgend of the Lithuanian Goddes 

' of the Šea, “Juraite,” who dared to love 
a mortal and invite him to her amber 
palace^at the bottom of the sea. The God 
of Thunder >* to show his disapproval 
created a stprm that smashed the'amber 
palace, into a million little bits and 
sprayed the shore with the precious 
pieces. .Back to the 20th century again, 
a motor boat just zoomed by.SRIAUTAS
Išeis, pakrantes grauždama, Neris, išplauks 

su ja ir Nemunas,
Ant savo npgarų išneš į Baltiją ledus.
Viena lytis atsitrenkė į krantą mano sąmonės, 
Pabėrusi paskui save mintis ir būsimus 

vaizdus.
Rytoj sutirps, sunyks paskutinysis sniego 

gabalas,
Ankstyvasis lietus pakrančių veidą apipraus. 
Pragraųš dirvožemį atkutęs žemes vabalas, 
Pakils aukštyn daigelis“ augs ir žiedą kraus.
Iškils pūkelis pumpuro iš pliko alksnio žagaro, 
Poryt tas medis lapų stogu apsiklos.
Papūs, kaip iš burnos, atšils gegužio vakarą, 
Ir pasirodys akys pilko vienkiemio stikluos.

I •

Atsidarys langai, ir grius sodybų užtvaros: 
Išgrius iš kiauto žmonės, paukščiai, gyvuliai. 
Vakaris vėjas šiltu dirvų oru užterš, 
Ir tu pajusi džiaugsmą širdyje giliai.
Pabals sodely ievos, vyšnios, obelys, 
Devynių pasakų kvapai tave užlies.
Ištrykš smala iš pumpurėlių lauko topolių— 
Neatpažinsi tu ir vėl tėvų šalies.
Nušniokš, dangus liks atviras, gilus ir plynas, 
Vėl sušvytuos prieš saulę dagiai ant pečių. . 
Ir po kalvas krutės artojų skruzdėlynas, 
Alsuodamas gyvenimu prasmingu ir plačiu.
Išplauks rugiai, nusiaus per lauką varpų

' kasos,
Širdy kaip vėjas, užterš vasaros giesmė.
Ir visa tai, draugai, neilgai tęsis: 
Ateis po jo ir vaisius — darbo didžiojo esmė.
Kas buvo vakar — nebegrįš: nuslinko, dingo 

rūkuose,
-7 / . /

Gyvenimas r— tai upė, išsiliejus iš krantų. 
Viskas pasikeitė, kas nesuspėja — lūžta, 

verčias, sukasi: .

LLD 75 kp. susirinkimas 
buvo ganą skaitlingas. X

Rugsėjų 5 d. drgg.' Paukš- S 
taičįų patalpose susirinko, 
kaip nariai, taip ir daug sve
čių. Po 'valdybos raporto ir 
įvairią komisijų kilo klausi
mas dėl apkalbėjimo, x kaip •: 
paisekmingiau prisirengti ‘prie 
žiemos sezono parengimų. 
Prieitą prie išvados, kad žie
mos sezonui atėjus- surengti 
kelis mažesnius ir nors vieną 
didelį <parengimą su "orkestrą/ ; 
ęrdvioje salėje.

Sunkiai serga kuopos narė 
drg. Jurevičienė. Susirinkime 
nutarta pasiųsti kuopos var
du—narių'vardu—jai šimpa- 
tijos atvirlaiškį.

b £ I Gydosi Chicagoj, ligoninės *

Sunday. • You people are life savers, 
quote he. I don’t know how T would have 
bridged the gap between service and ci
vil life... and Alphonse Pąchesi puts it 
this way, Olympia Park is alive again.

—■The backward look %.. inimitable^ 
Mary Sukaskas, Jack of all trades, cook, 
financier^ wardrobe mistress, speaker 
and actress losing her voice 3 days be
fore' a performance...' Harry Mitkus 
and Walter Žukas sewing sprays of Dog- 

,wood bn tp the back curtain for a scene 
from “The Cherry Orchard,” the local 
department store was fresh out of Cher
ry blossoms,;.. The cast of the “Chocol
ate Soldier” dashing around that torrid 
night for an afghan to cover the‘soldier 
in a good-night scene come up with* some
one’s moist shirt... Valentis dashing 
from one side of the back stage to the 
other to prompt the actors as they 
changed stage, positions... Helen Pech, , 
music accompanist, carried away by the 
performance wakihg up when the soloist 
iš a good way along in her aria, My 
Hero i. / Dancing polkas and square 
dances till midnight and then adjourn
ing to the, lake for the much-needed 
cleansing. K; Ringing, around the bon
fire, Lithuanian folk songs reechoing 
.across the wide expanse of 
w a t e r.. j . Vincas Bovinas sprinting ........
.around the human circle in > an adult Tą sriautą šiandien'aš širdy jaučiu ir 
version of the active childrens game 3 suprantu! Teofilis Tilvytis.
Deep... Violet čypas, coming in from,, 1946 ' 
New York on a Wednesday night and 

Raii filing not-a. s<5ui; at,' eamp. foWd to
įŽe^gražį dX vai^.. Režisierius

F. V. Lopuchovas ir balėto kolektyvas 
pasirodė esą vięnas kito verti: rėžisiek' 
rius rado dėkingą, entuziastingą medžia
gą savą meniniams, užsimojimams vyk
dyti, o baleto kolektyvas susilaukė, kas 

x jiems parodo platesnius šokio meno hori
zon tus,^ kas teikia didesnius galimumus 
pasireikšti ir augti jų kūrybinęrtis indi- 
vidualybėms. : s . ; ’

“Gulbių ežeras,” tas labai vykęs spek
taklis, žymįs labai reikšmingą etapą mū
sų tarybinio "teatro raidoje, turėjo ir tu
rės pelnytą pasisekimą. Ir jis mums 
brangus ne tik pats savaime kaip meni
nis kūrinys, bet ir; tuo, kad tame spek
taklyje parodė gražias reiškimosi žymęs 
baleto prieauglis. Kalbą eina apie H. 
Kunavičių, /šokusį princą Zigfridą, ku
ris tiek žiūrovus; tiek ir teatro vadovy
bę nudžiugįno savo puikiais daviniais,.

had that week) while the students took a 
night off to view a performance at ^a • 
legitimate supmier theater;. . Being in
terviewed for the JocaT press by a young 
reporter>,/Edmund Vaskas, who: claimed 
he had but 15 minutes to give to us, but, 
who stayed for 5 hour entertaining us 
and being entertained by turns \.. Tak
ing a trip to Boston to see the premiere 
Of Sir Olivier’s new moyie “Hamlet” ajnd 
then discoursing on it and other Shakes-

Radzevičiaus pastatymas ir .režisūra, dai- 
liųinkas A. Surkevi,čiusj. ■ ■>
‘ Reikia pasakyti, kad Kauną Valst. 
Dramos teatras, seniausias /Lietuvoje, 
paskutiniais metais buvo nublankęs;

Teatro repertuaras nėra menkas : turį 
nemaža tarybinių pjesių, rusų ir Vaka- 

. . . , rų klašiko^;veikąlų/ taip pat lr brigina- 
.. . v „-’T^cfeu riegahmė užmiršti jog baleto; is<

spektakli vaidybą, o ne tik paskirų daz-- ton joj yra'žinomi šimtai faktų, kai jau- Kiekviena premfcrMŽūtpvai džiaugusi, 
niausiai vedančiųjų, solistų pa^vrodymą ni šokėjai sAvo puikius duomenis -jiemo- kain-nauiu teatro darbu e-ana sažinin- 

jy paJI, pa.iri.kt.™
Ęez. J, Grybauskui pavyko sudarytose- pajėgė sukurti ką nors ryškesnio ar bent ge£ neį,viena premjerą nebūvo šventė 

teatre. Teatras, naujus pastatymus ruoš
damas, nestigdamas aktorinio meistriš
kumo, vįs kažkaip nesurasdavo, tų spalvų, 
kurios aktorių sienoje daro ’šventišką, 
kurids ir vaidinamojo veikalo mintį, idė
ją daro kaip žaibą, — jo, blykstelėjimus/

nųjų ir-jaunųjų operos artistųvbranduo- /
lį, kuris neša ir vykdo naują mūsų ope- 'gai plykstelėjo. / 
roję mintį, kad operos teatro kūryba, ; 1 1 ,v
kaip ir kiekvieno teatro kūryba, yra — 
kolektyvinė kūryba. Be abejojimo, tai 
yra žingsnis pirmyft mūsų operos augi
mo kelyje, kurio vaisiai rodosi jau pa
čiame “Romeo ir Julija” spektaklyje.

“Romeo ir Julijos’’spektaklyje žiūro- gal aukštus meninius reikalavimus at- ‘ B^pinimZta
vai pamate ir visą eplę jaunų jėgų, pav. naujintais operos ir baleto spektakliais: būkle parodė ir LRP(b) CK XV”plėnu-

mas., ' ■■■< "■
A. Jakobsono veikalo “Gyvenimas ci

tadelė je” ,spektakfis phrądė, kad teatras’ , 
_ nėra nei pavargęs, pei nuo gyvęniAo at- 

silikęs/Jis lyg laukė ^ažkoKio pažadini-
/ mo ir taę pažadinhn^ atrądo/|jeną‘ bįiš 

Katthb Vįlst. Punios teatrb riąujie- at^enim/tiSįe^auno teatre

“Gyvenimas citadele” ^pekMiis a/ *ra pirma; jis poh-

lygaus tam, kuo pirmą kartą taip žavin- 
_ ---- , , . , <
Tiek pats Kuhavičiųs, tiek jo vadovai 

z turi todėl nesiduoti ąpsvaiginami' pirmų
jų pasiekimų, o atkakliu darbu siekti 
naujų laimėjimų.,

Į ateinantį sezoną Operos ir baleto te
atras įžengs su naujais arba tvirtai, pa

ją daro kaip žaibą, — 
ir užsimerkęs pamato.
'' Su tokia būkle pats teatras negalėjo

. X

Vakaro Prietemoj
(Dainelė gražaus valco meliodijoj) 
Saulelei nusileidus ’ 
Vakaro prietemoj, 
Jaučiau sunkų ilgesį— 
Meilę širdyj savoj. X . *•
Paukšteliai kai nutilo, 
Mudu buvom tik du, 
Visur—buvo—taip tylu 
Lyg svajonių dugne.

• Manoji širdis jautė
Tikros meilės jausmus,— 
Tuomet—geidžiau—turėti 
Meilę, o ne skausmus.

K Tada aš nežinojau,— 
Širdis nesakė man, 
Kad greit—ir tuoj—reiks skirtis-— 
Kartu nebūsim čion!
Aušra kai vėl prašvito, 
Paukščiai vėl.čiulpėjo,

■ Tada—-ir aš—prabudau,'— 
Lyg sapnas praėjo.

h " J. M. Karso-nąs.
L Viri-18-1948. .

“Gulbių w ežeras,Tamulevičiūtę, vaidinusią Juliją, R. Si-^ VGulbių%ežeras,” “Miegančioji'gražuole,” 
parį, vaidinusį vienuolį, nekalbant apie V^Romeb'ir Julija”, “Eugenijus1 Oniegi- 
Indrą, jau iš seniau žiūrovų> pažįstamą,.L 

į tačiau bene pirmą kartą dainuojantį to1 £ 
kią partiją, kaip Romeo. -'V y *•

kad mūsų operos jėgos yra jaū atsigavu-’ -’T
sios po nelemto okupacinio' ^jį&41-1944
metų periodo, jaunais talentais papildy- na sezono užbaigai buvo A. Jakobsono 
tomis gretomis, vėl susirikiavusios ir pa- “Gyvenimas citadelėje” spektaklis (A*

nąs”,, “Pikų dartia”,. “Otelio”, “Aida 
N/‘fedani >Bątėrf lai”,'“Carmen.”

* .... , , . /y ^ėzoho pradžiai,operos teatras duos
Romeo ir Julija” spekta^lįa^ '.parode,;W>ei|ionašM ^premjerą.

mas.

.t.

; 4-me- pusi.)
i ^‘'4A ū fy}

Prajautimas , s
Iš A. S. PuSldno , 

Juodi debesys tamsoje* 
įSusibūrė ties tmanim:

Pavydus likimas tvoja— \ 
Vėl grūmoja pragaištim...

Ar pajėgsiu aš panieką 
Tam likimui išlaikyt?

Audrą paskaityt už nieką,— ,■ 
Kad kūrybos netrukdyt?

Ar tesėsiu aš kantrumo 
Tam Įikftnui atstatyt—

Ir jaunatvės atkaklumo— .
Smūgių smūgiams atlaikyt?...

Ir tų smūgių apdaužytas, 
Nebepaisau aš audros!...

Ir išauš man naujas rytas— 
Spinduliais jaunos aušros!... ' 

’ Jonas \Kaškaiti&

varde nežinąu. ,
^Matydami “Laisvės” admi< 

niątracijos dažnų atsišaukimą' 
paramos popieros fondui, su
prasdami, kad reikalinga pa
laikyt spaudą, nutarėm pa
siųst iš kuopos iždo $5.

Po susirinkimo 
ruošta’ .pramoga. r 
Paukštučių “screenhouse” pa- . 
statyti keli stalai ir buvo ap- 
krauti įvairiai^ valgiais, arbaj 
kaip Dr. KaškiauČius sako, 
patiekalais. Vietiniams • ir 
svečiams užkandžiai labai pa- . 
tiko. Baigiant užkandziaut, / 
kuopos pirmininkas pertraukė 
pasikalbėjimą.tarp savęs ir iš- , 
šaukė' tart, žbdį kitą svečius 
pirmiausiai. Iš Detroit, 
Mich., kalbėjo Mr. ir Mrs. 
Greblikai ir Mrs. Terzierifc. Iš 
Boston, Mass., Jbhn Irvim A. ? 
Valilionis, Mr. Shalinis ir E. 
Sliekienė—tai vietiniai.

Kurie ėmė .balsą, užgyrė 
miamiečius už sukvietimą tiek ; 
daug lietusių į pokilį ir vai- /v 
Šingumą. ‘Toliau pirmininkas > / 
paprašė valgytojų, kad paau 
kotų sulyg savo išgale ąpa.u 
dos parama? - 
pieros JFondųi. «
' ;Aukojo/sekami: Mr. & Mrs?“ 
E. Martin $10. * \ '•

Po $1.00: H, Mikitienė, ;
John lęvin, J., E. Sliekai, P. • ‘į 
M. Cvirkai, Mr. & Mrs. Ta- 
mašiūnai, A. S. Mason,- Mx 
Stankienė, V. J. ^tankus, Vie- 
tinis, Mr. & Mrs, Greblick, Mr. 
& Mrs. Bogus; Mrs. Teržienė 
$3.00; LLD 75 kp. $5. . /

Po 50 centų aukojo: L. Pul- i’ 
tin, Mr. & Mrs. Krauss, Mr. & 
Mrs. DaminaiČiai ir Mrs*. Na-. % .. 
rasinskienė.

Surengė šį pftžmonėlį LLD ' [ 
75 kuopa.

Darbavosi paruošimui. valr . j 
gių šios draugės: M. Pąukš- 
taitienė, M. ^ftankienė ir A. 
Johns; joms pagelbėjo Joe- 
Paukštaitis, M. Valilionienė ir 
kt. O jau šios draugės gas- 
padinės tau privargo valgius 
gamindamos nuo pat .ryto to
kiame karštyje, o dargi prie 
pečiaus karščio turėjo išpra- 
kaituot, tai ne baikos, vaiki- 
nėli! Bet už tai gaspadines 
gyrė ir joms ačiavo, kuris tik 
atsistojęs kalbėjo.' Jos ir ver
tos pagyrimp, jos to užsitar- 
navo. Joe Paukštaitis tai suši- -j 
rinkusius apsėdusius aplink 
stalus vaišino.^lum ir “7 up.” 
O jau po /vaišių dideliame 
PaūkŠtaičių sode sustoję bei 
susėdę draugai šnekučiavosi / 
apie įvairiausius pasaulinius 
įvykius. Ir taip draugiškoje 
nuotaikoje išsiskirstė, linkėda
mi'viens antrąjį gero vakaro. ;

M. Antanuk.

buvo <su- ;

i-' »

Laisvės V

m MiC' i

LENKUOS FARMAS 
RAGINA KOLEKTYVINT .
' Varšava. — Lenkijos pra-. 

moties ministras, komunis
tas Hilarius Mine ragino 
traukt pavienes farmas į 
kolektyyiniuą ūkius, kad iš ' 
stambų privačių ūkių neiš- 
sivystytų reakcinis kapita
lizmas. Valdžia aprėžė pri
vačius ūkius iki 50 akrų 
žemės iš viso. ?
.................į...................ą.. ....... ......... - . , 5 •
3 pusi.—Laisvė (Liberty,! 

Lithuanian bnilj)
ML, Rugsėjo* 11, 194S
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Detroito unijistai padeda atitaisyti baltųjų valkiozų padarytą žalą nameliui negro 
CIO United Auto Workers nario. Negras darbininkas neseniai nusipirko namelį bal
tais apgyventoje susiedijpje ir ten susikraustė su savo šeima. Fašistinių reąkcipin- 
kų sukurstyta gauja užpuolė namelį žaloti, bet negras savininkas negavo policijos ap
saugos. Tie patys, kurie privatišką nuosavybę1 skaito nepaliečiama šventenybe, žiū
ri, kieno ta nuosavybė. Jeigu bankiCriaus ar fabrikanto, ją saugo, bet negro ar balto 

paprasčioko piliečio nuosavybei tos apsaugos neduoda.

(Tąsa nuo 8-čio pus).) 
tiškai mums labai aktualus, jis atsklei
džia ir mūsų inteligentijai “sopamą vie
tą/* laužia spragą kai kurių atsilikusių 
mūsų inteligentų “citadelėse/* kuriose 
šuntatna savoj sunkoj, skendima nepra
matomame rūke ir graibstomasi istorijos 
sudaužyto'gyvenimo skeveldrų; antra — 
jis paakino patį teatrą dėl savo kūrybi
nių išgalių ir krypties, kuria einant tos 
išgalės gali būti vertingiausiai išreiškia
mos.

Tarybinio žmogaus sąmonė, be jokių 
priemaišų ir nuklydimų, leidžia aktoriui 
išlukštenti vaidinamąjį charakterį, duo
da akstiną teisingai sukurti pilnavertį, 
spalvingą meniškai teisingą sceninį vaiz
dą* — štai tarybinio teatro kūrybos pa
slaptis ir ta paslaptis Kauno Valst. Dra
mos teatro aktoriams “Gyvenimą cita- 

• delėje*’* statant išryškėjo labiau, negu ki
tus spektaklius ruošiant.

Kauno žiūrovai, o ir pats teatras, “Gy
venimas citadelėje” spektaklį laiko žy
miu laimėjimu kelyje į teatro meninį at
kutimą.

Spektaklio statytojas ir režisierius ’ 
drg. A.% Radzevičius didelių laimėjimų 
pasiekė dirbdamas su paskirais akto
riais. Į tai daugiausia, dėmesio nukrei
pus, nedaug jo beliko kitai spektaklid 
pusei, būtent kad tų vaidmenų nešamo
ji fnintis spektaklio visumoje būtų ryš
kiai .susieta bendros idėjos, kad b,ūtų aiš
kus ir iškalbus spektaklio idėjinis vien
tisumas. • -

Dar vienas pažymėti vertas dalykas 
Kauno Valst. Dramos teatre — tai ak
torių prieauglis.

Pjesėje “Gyvenimas citadelėje/* kaip 
ir kituose ankstyvesniuose spektakliuose, 
greta senųjų teatjo šulų, kaip O. Rimai- 
tė, P. Kubertavičiųs, J. Laucius, J. Pet
rauskas, S. Petraitis, matome naujas pa
vardes: • J. Kavaliauską, J. Jušką, H. 
Vancevičių, A. Voščiką, I. Gužaitę, Sen
kutę, M. Bradauskaitę, H. Kurauską ir 
kt Jie minėtini dėl to, kad tai jaunimas, 
rodąs vertingus sceninius duomenis. 
Kaip dera tarybiniam aktoriui, dirbda
mas įas prieauglis .gali'išaugti į kūrybi
nę' jėgą, užtikrinančią tolimesnį nesu-' 
trinkamą Kauno Valst.' Dramos teatro • 
klestėjimą.

\ Kauno Jaunimo ir muzikinės komedi- 
jos teatras, pavasarį, gegužės 1-mai die
nai paruošė drg. Bernotėno pjesės “Už ‘ 
pergalę** premjerą, vėliau operetę “Rose 
Marie” ir visai sezoną baigiant — dvi 
pasakas vaikams: “Piemenaitė ir ka-.
mįnkretys’* ip “Kinų pasaka.*’

Reikią pasakyti, kad paskutinysis ope
retėj 4Rose Marie’^ pastatymas nėra pa:

kęs. - . ■" .'7/ / '' ' ' ‘
Pjesęą “Už pergalę” spektaklis negali 
ti laikomas jaunimo teatro meniniu 
mėjimu. Teatro scenoje jis praeina 

šaltai, nuobodžiai, žiūrovų neįtikinda
mas ir jų neuždegdamas.

7.^7 Režisūra (drg. A. Kupstas ir A. Zau- 
ka), nępaįsąnt neabejotinai jos gerų no- 
*rų, nesurado spalvų ryškiais, mepiniaj#

Kauno Teatrų Darbai, Nuveikti 
Praėjusiame Sezone

nius okupantus ir jų samdinius, kovą 
dėl Tarybų Lietuvos.

Teatras iš viso neturi aiškaus savo ke
lio. Jaunimo teatras — tai yra teatras 
jaunimui. Jis jaunimo auklėjimo darban 
turėtų stoti su dideliu, tikrai’ jaunuoliš
ku entuziazmu, aiškiai suvokdamas savo 
paskirtį ir savo uždavinius. O tie Jauni
mo teatro uždaviniai labai aiškūs, ląbai 
dideli ir labai atsakingi. Tarybinis Lie
tuvos jaunimas turi rasti atsakymą į vi
sus jam gyvenimo keliamus klausimus 
kaip tik Jaunimo teatre. Būtent, Jauni
mo teatras pirmasis turi stengtis savo 
spektakliais, sceniniais vaizdais rodyti 
kelią ateitin ir lietuviui komjaunuoliui, 
ir nesąjunginiam Lietuvoj jaunimui.

Tačiau nematyti, kad Jaunimo teat
ras būtų Vyriausiai tokius uždavinius 
sau pasitiekęs ir kad jis jų atsidėjęs 
siektų. '

Dviejų pjesių vaikams — “Kaminkrė
tys ir piemenaitė” pagal Anderseną ir 
“Kinų paslaptis” spektaklis (drg. Čai- 
kausko režisūra, dail. Zelipskio apipavi
dalinimas) — rodo nemažas režisieriaus 
ir dailininko pastangas, sugebėjimus ir 
kolektyvo pasispaudimą. Spektaklis ro
do, kad teatras gali našiau ir kūrybin
giau dirbti, negu tai parodė sezono būvy
je. Tačiau pasakos, ir dar apymenkės 
meninės ir idėjinės vertės, nėra ta me
džiaga, kuria galėtų ir kolektyvas augti 
ir teatras savo laimėjimais džiaugtis.' 
Tokios pasakos, kaip minimosios, gal ge
riau tiktų tada, kai teatras savo reper
tuare jau turėtų stiprius, meniškai pil
naverčius realistinius spektaklius.

Jaunimo teatrui šiuo metų reikėtų 
rinktis realistines pjeses, išvesti scęnon 
realius, pilnakraujus, kovingus žmones, 
gyvenančius didį gyvenimą ir didžiomis 
idėjomis. Dabar gi, teatro bėgiojimas 
nuo Fonvizino “Nebrendilos” prie Ber
notėno “Už pergalę,” o nuo šios — frrię 
ne taip jąu vertingų pasakų vaikams, ro
do, kad Jaunimo teatras nesurandą ^avo 
vietos ir savo pašaukimo.

Jąunimo teatras Tarybų Lietuvęs kul
tūros veiksnių eilėje turi turėti savo ' vie
tą. Jis yra pajėgus gyventi ir kurti, ir 
turi gyventi ir kurti.

•• ......... -.... - . v ■
Kauno teatrų kolektyvai išsiskirstė ato

stogų. Bet išvykdami ilgėtis jįė susirin
kę, nagrinėdami ir svarstydami padirb
tuosius darbus, neūžsimerkė, ką'd,-galė
jo būti pasiekta ir didesnių, Ir gąuses- 
nių kūrybinių laimėjimų, kad būtą ir 
klaidų, ir sutrikimų, o taip pat ir pa
prasto nepaslankumo, kurie ir buvo rim
čiausias stabdis našesniems vaisiams pą- 
siekŲ. '"’-i.

Aktoriai išvyko atostogų netuščiomis. 
Jie išsivežė partitūras; partijas, vaidme
nis ir veikalus — atostogaujant vertin- >• atostogaujant yeriįįn- 
gai pasiruošti sezono pradžiai, o. svar
biausią -r-i^ivežė ryžtą į ateinantį se
zoną'įžengti six tokiu kūrybiniu uoi&tf 

; ir taip dirbti, kąd musų liaudiš pasakyk 
tų, jog mūsų teatras jau yra įstpjęs <į. 
nesutrinkančio augimo kėlią. .'"-‘7

To Visa Tarybų Lietuvą te^ti^imš^lm-' 
ki ir to iš jų laukia^ 

i. i. ■■ ■ X ,',:s f - •a.
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(Tąsa nuo, 2-ro pusi.)
Sakoma, lųįl^iųaksai buvo 

protingi žmonės ir su nau
jais pribuvęlįais tuojau 
pradėjo vesti prekybą.'Įvyk
davo, žinoma, ir karų. Kai 
kada prancūzai panaudoda
vo Juos kovoms prieš ang
lus, o pastarieji — prieš 
francūzųs. šiandięn, skel
biamą, visoje provincijoje 
raudonodžių mikmaksų te
liko iš viso tik yirš 2,000!

Man atrodo, Mikai, įdo
miausias Amerikos indijo- 
nuose chąrakteris reiškėsi 
tame, kad jie niekad nesi
davė baltąm žmogui save 
pavergti. Jie greičiau pasL 
rinko mirtį, negu baltajam 
vergauti. Gal dėl to jie taip 
greit įr išnyko, kad negalė
jo prisitaikyti prie pramo
nės,' prie mašinos ir atsisa* 
kė būti pavergiami* x

Kadaise francūzų diduo
menė visoje Europoje di
džiavosi, kad jos valdovams 
Naujojoje Škotijoj buvo pa
vykę vieną indi jonų vadą, 
jo šeimą ir visu^ pavaldi
nius, “atversti į katalikų ti
kybą/* Tai buvo pirmieji in
di jonai, priėmę tą tikybą ir 
Francūzijos 'valdovai skel
bė, būk dabar, girdi, būsią 
galimą, ir kitus indijonus 
padaryti katalikais.

Bet džiaugsmas buvo per 
ankstyvas.

* ( • s b

Mikmaksai grąžus žmo
nės. .

Netoli vietos, kur mes 
apsistoję, atvyko keletas 
šeimų indi jonų (mikmaksų) 
vasaroti. Tik. jie,, per ilgus 
metus ' buvę šio pasaulio 
valdovai, vasaroja .ne taip, 
kaip mes. Pasistatę pajūry
je,- krūmokšniuose šėtrejes, 
jie čia,, ir gyvena, pindami 
iš dirbtinių karnų visokią^ 
dėželes. ; /

Veik kasdien mudu su 
Eva nueidavome ten pasi
žiūrėti, kaip jie gyvena. 
Štai, barzdotas senukas, 
traukdamas pypkę, nostru- 
gu daro iš medžio “karpąs” 
dėžėms pinti. Gal jo. žmona, 
ar duktė, cigaretą “smąly- 
dama,” pina ir pina viso
kias dėžes,' (įėželės ir j,as 
parduoda baltiesiems vasa
rotojams. Prie šętros nuo
lat dega ugnis, kurioje ver
damas viralas, kepami kep
sniai. Bėgioja čia kokių kę- 
tvėrių metų amžiaus ber
niukas, gražus, malonus, 
pamatęs nepažįstamą, tuo
jau surinkąs “hy!” Čia 
lauke stovi viedras vandens, 
paimtas iš netolimai esąn- 
čįo šaltinio. Gal jo motina, 
gal sesutė —■ dar jauna jn- 
dijonkąitė — pąsigavūsi 
berniuką, paguldo ant že
mės ir. plauną jam kojukes. 
Pastačiūsi/ išprausįą gąlvą, 
išvalą šej>eįųku. (įantjs. $

Prię sėtros stovi sęnąą 
automobilis, kuriuo, matyt, 
mikmąksąi parsiveža iš 
miesteli) visokių rei.kaliųgų 
produktų. Kai,kurie ' iridi- 
jonų gražiai kalba angliš
kai; bet yrą, ir mąžai temo
kančių/'

• Žinai, Mikai, lik vienas 
įš arčiau į šiuos žmones pri
sistebi jįmas žmoguje, suke.- 
lia, tūkstančius visokių min
čių. Štai, čia jų,, mįkmąksų, 
įspfee. &a gal per tūkstan
čius metų gyveno ir mirė jų 

,protėviąį, kurie numinde

Gaila> žiūrėtis -į^šiuos 
žmones, bet, antrų vertus, 
gal gi jau yra Neišvengia
mas toks šitos- rą^ęa Bkį- 
mąs: . 77

Mąn rodosi, jęi sępiąlisŲ- 
nes santvarkos žmonės bū
tų Ameriką, atradę, milijo
nai indi jonų būtų išlikę; jie 
būtų buvę pirmiausia žmo
niškai apšviesti, — palaip- 
sniui apšviesti, — ir ilgai
niui būtų įsigyvenę į nau^ 
ją civilizaciją.

Deją, taip nebuvo: sų 
baltaisiais gerais^ žmonėmis 
atvyko Kortesai ir Pizzą- 
rai, visoki beširdžiai plėši
kai, kuriems rūpėjo, pir
miausiai sau prisiplėšti 
turtų, nepaisant priemonių. 
Ir skerdė jie milijonus rau- 
doųp^žių, ..

Na, bet aš per toli nufi- 
lozofavąu. 7

Kitame ląiške sumesiu 
apie ką. kitą.

Sudię!
Rojus Mizara.

m.
civilizacijęą aunąikinimu, nes 
naąji karų ruęgąjąj siūlo ..var
toti ne vien atomines bombas, 
bęjf figiį pęruis ir įdįus baisius 
įrankius prieš civilius žmones.

Bimbą, šakė, kad /Amerikos 
piliečiai ' tik' • ’balsuodami už< 
Heiiry Wallace ir. kitus pro
gresyvių .Partijoj kandidatus 
gales pakeisti tąJ£eiųptą * pa-' 
<įėtj, pąąjtamaųtį tąikąi k 
Žmonijos gęroyęi, Jįs ragino 
neViusiminti, nępasidtfoti siau
čiančiai reakcijai, propagan
dai, kurią skleidžia visokį 
“raudonbaubiai.”

Jis sakė, kad/ darbininkų ke
lias yrą teisingas, joki raga
nų gaudytojai ir vienybės ar
dytojai negalės nugalėti dar
bininkų judėjimo.

Buvo renkamos aukos dien
raščio Laisvės Popieros Fon
dui. Publika nuoširdžiai au
kavo.

Programos pabaigoje daina
vo Vilijos Choras iš Waterbu- 
rio, vadovystėje Gertrūdos 
Ulinskaitės. Dainos patiko 
Susirinkusiems. Po to pikni
kas tęsėsi iki vėlumos, nors ih 
tolimesnių kolonijų svečiai jau 
pradęjo vięni paskui kitus 
skirstytis. W. B.

Schenectady, N. Y
Pas mus susibari stiprus 

judėjimas už išriiifcimą Henry 
Wallace j prezidentą ir kitų 
pažangių žmonių į kitas yie-

Veiklą; už Wallace cen
tras yrą 2 Wall £&, Schenec
tady. ' . '

Senatorius Glen Tajdor, kan
didatas į vice-prežidento vie
tą, kalbės Schenectady mies
te tfeČiadienį, 6 d. spalių, Erie 
Theatre. \

Dienraščio Laisvės skaityto
jai prašomi atsilankyti į pra
kalbas ir apie jas pasakyti ki
tiems. Atminkime, kad. tik 
Progresyvių Partija ir jos 
kandidatai kovoja prieš bai
sų brangumą, karo pavojų ir 
už bendrą Amerikos žmonių 
gerovę. Iš ją kalbų yra daug 
kąs pasimokyti. <

Kurie noritę gauti daugiau, 
informacijų apie v Progresyvių 
Partiją, tai suteikite man savo t 
antrašą, aš priduosiu Progre
syvių Partijos’ rinkimų komi- > 
tetui, tai jums siuntinės Sulė
tiną, iš kurio daug sužino
site apie mūsų šalies reikalus 
ir rinkimų eigą. Ą. Gūdžio.

..

I

dar jauna jn- 
r- pąsigavūsi

še juos įš pozicijų, ^itųs iš
žudė, ir šiandien sau vieš
pataują, . kuomet, jie, tik-

M

Waterbury, Conn.
‘ t "f

Pavyko Laisves Piknikas

Sekmadienį, 5 d. rugsėjo, 
įvyko dienraščio Laisvės pa
ramai piknikas, kurį bendrai, 
rengė Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Liet. Darbininkų 
Susivienijimo apskričiai. K

Oras buvo labai geras.' Mū
sų, Hartfordo; busui atvykus' 
į pikniko parką, jau radome 
apie porą šimtų anksčiau su
važiavusių." Vienas po kitam 
įvažiavo . ii’ iš ‘kitų kolonijų 
autobusai, kaip tai, Brįdgepor- 
to, New Havęno, ir dąųg au
tomobilių. Iš Hartfordo bu
vo ne vien busąs, tyėt daug 
sveęių suvažiavo ir ąutomobi- 
liais. Waierburiečių buvo 
gan daug. Gi iš įvairių ko
lonijų automobiliai važiavo 
vienas paskui kitą. Tie me/‘ 
faliniai ‘žirgai” buvo statomi 
į eilių eiles.

• * ' ‘t ■ ’ * .• V i

Orkestras grojo, o susirinkę 
šokę, kiti šnekučiavosi; o dar
bininkai vikriai dirbo^ kad vi-« 
sus aptarnavus. Piknike'tvar
ka buvo -gera, darbininką pa- 
tątnaYiipas greita# ir maųda- 
gus. ! tąi ga^bė priklauso 
waterburiepiams, nęs veik jie 
vieni atliko'darbus.

Tjesa, matėsi darbininkų ir 
iš kitų miestų, pagal JJ^D ir 
LDŠ apskričių pakvietimą, 
bet vietiniai sunkiausiai dirbo.

I <1 . • • < .. >•

Progrėsyvių Partijos buvo 
stalas sii literatūra, kur Chris
tina Stanisl.ovaitienė darbavo
si.

Penktą valandą pirminin
kas V. J. Valley prąnešė per 
garsiąkal^į, kąd jau presides 
proguąma. Pirmas daiųavo 
Laisvės Chorąs iš Hartfordo, 
vadovystėje Wilma Hollis. Jis 
sudąinayo, keturias dainai, ku
rios publikai patiko.

Sekanti buvo C. Stanislęvai- 
tienė, kuri, n o r s' Amerikoje 
gimus ir augus, bet gražiai 
vartoja' lietuvių kalbą, ji nuo
sekliai £iškino, kodėl piliečiai 
turi įųdsuoti už Henry Wall
ace ir kitus Progresyvių Par
tijos kandidatus.- šį kartą ji 
kalbėjo anglų kalboje. •

< Po jos kalbėjo visiems ži
nomas, veikėjas Antanas Biių^. 
bą, dienraščio Ląi^vęs, redak
torius.- Jis padėkavojo visiems 
ir visoms susirinkusiems į 
.dienraščio Laisvės pikniką, už 
nuoširdžią paramą.

Jis ąiškino pasaulinę padė
tį, -ką reiškia Wall Stryto ka
pitalistų tąs' “šaltąsis karas” 
prieš Spvi.ėitą Sąjungą. Jis aiš
kino, kokią žąlą dąrę tas “ŠąU 
tasis karas” Amerikęs^ žmo-' 
nėmą ir kąįp jis kenkia Ę>įį- 
ropai atsisUtyti po ' badaus 
Antrojo Pasaulinio Karo. Jis 
smerkė tuos, kurie ruošia nau
ją pasaulinį karą, kurie nepa-1 
gąįyoja, kuomi gąlėtų tą# ką?

kad jis galėtų pasibaigti visos

PIKNIKAS
DIENRAŠČIO LAISVĖS PARAMAI.

Rengia L.D.S. Trečia Apskritis
Sekmadienį,

RUGSĖJO 12 SEPT

Vaičionio Meadow Grove Park
166 Division Ave., Cranford,'N. J. 

Pradžia 12 vai. dieną
Įžanga. 60c (taksai įskaityti)

BUS .ŠOKIŲ- KONTESTAS SU 
DOVANOM

JAUNIMUI KONTEStAŠ'Už TANGO 
JAUNIMUI IR. SUAUGUSIEMS 

UŽ SUKTINĮ 
Bus ir kitų žaislų.

Kviečiam visus į šį gražų pasilinksmini
mai ’ : RENGĖJAI.

IDEALIŠKA VIETA
NAKAEIJOMS

Gerąm poilsiui praleiskite' savo vakacijas ant
moderniškos fąrmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2J vąląndų iš New York įpiesto.

KAINĄ $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

' arti maudynių. ’

' Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, . Stone Ridge, N. ¥.

. \ Telefonas ,High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ąve. 

<' ir W. -42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

Laidotuvių 
, Direktorius

Liūdesio valandoj; kreip
kitės. prie manęs dieną ąr 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Pątogiai ir gražiai moder
niškai įruošta ’ mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa-

TeJefonaa Popfer

4 pus!.—-Laisve (Liberty, Utte'Daily)--.Sėst., Rugsėjo ll/Jį

-■



Svieto, to Springfield., Ill

Braddock, Pa.

Valdyba

VAKARIENE 85c 
Iš 7-ių patYovį

. Laisvės Nr 
staipsnelis p

telephone 
stagg 2-5041

vali& 
prąkil-

Joseph Garszva 
Undertaker & Embalmer

*

231 Bedfotd. Aventte
Brooklyn 11, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 
' Laidotuvių Direktorius

būna parengimas 
tai San Francisco 

pas juos*” o 
San Francisco,

RONKONKOMA
8684

Beverage CoDirol Law at 
. Borough of Brooklyn, 

to be cbnSUmed off thė

, reikalus
Nuotaika kąoįeriau- 

Nežiūrint, kad buvo iž
us ir

Tat1 vieta, kurioje jūs jausitės kaip h&mfe. Vhkta patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. -

, Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pas!vaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. '

Salę išnuomuojame dėl puotų, pdkilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RlflŪSIfl DUONA
HOLES BAKING Ja

Anksčiau išleistoji khy- 
gk BmiNTAims /RY
TAS 
knyga,

Venezuela 
plaukė 25 ispanai, pabėgę 
nuo Ispanijos, fAšisttį.

Anglija ik Anjerika suti
ko su Soviėtų siūlymu šauk
ti užsieninių ministrų kon
ferenciją spręsti klausimui 
dėl buvusių Italijos koloni

jai netrukus bus metai, 
kaip mes apsigyvenome kau
lėtoje Kalifornijoje.' Per tą 
laiką susipažinome su dauge
liu lietuvių lankydami pikni
kus ir kitokius parengimus.

Vietos lietuviai patinka, nes 
jie visi .yra draugiški, nuošir
dūs, nepaisant, ka^l vieni yra 
turtingesni, kiti biednėsni. Vi
si prieteliški, neturi jokio pa- 
sipūtitno, kaip kad kartais ki
tur pasitaiko, kad žmogus, 
turįs tūkstantj, kitą vaikšto iš
didus. . ‘

GaLčia viehingi lietusiai ir 
todėl, kad nėra parapijos su 
kunigu. ; 1 • * 5

’; San Frdnciščo ’ ir Oakląndo 
lieiuyiai veikia bendrai; Oak- 
lande gyvena Ksavera Karo- 
siėnė, Burdai, Yankauskai ir 
nemažai kitų veikėjų, kurių 
dar ne visų pavardes atmenu. 
San Francisco mieste daugiau
siai darbuojasi, Sutkai — vy
ras ir žmona, kurie yra labai 
draugiški ir veikia pagal, iš
galę, taipgi čiapas, Valiukas, 
Kazlauskas^ Kubiliūnas, na, ir

Valstijoj fėrai/ kurie 13 d. 
rugpjūčio prasidėjo ir tęsėsi 
pei^ 10 dienų, jau baigėsi. Tai 
buvo 92-ri fėrai. Per dešimtį 
dienų juos aplankė 1,192,500 
žmonių. Reiškia 
rus aplankė 47,500 
daugiau, kaip pereitais 
tais 
riomis dienomis 
apmokėto įėjimo

A. Čekanauskas

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

TOeNŠeŠ . 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
z Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172 \

IŠTREMTAS KANADOS 
UNFJISTŲ ATSTOVAS

• ■ '-K. > ■ ’

New York —r Aūiėrikos 
valdžia, areštavo ir,’atgal 
Kanadon istyerhe C. S. 
Jackson^ kanadiečių CIO 
Elektriniųkų Unijos pirmi
ninką-, kuris atvyko' New 
Yorkan, norėdamas daly
vauti čionaitiniame ‘Elektri- 
ninkų^ Unijos suvažiavime.

Elektrinės Dar biflinkai.” 
Dedant į puslapį', liko ap
leistas autoriaus vardas.— 
Straipsnelį rašė mūsų kore
spondentą^ Ji Bulota.

šiėiflet fė- 
žmonių 

me- 
Gal todėl, kad kaip ku- 

eikalavo

sekmadienio ry- 
nors ir tamsu- 
apsiniaukęs. . .

ir nejauku, bet

Kadangi Šiuom tarpu 
diehraščiųi labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų. '

Poeto Stasio Jfesilionio 
eilėraščių 2 didėlės .kny
gas duodamė tik už $1.

' Tai yra gražins poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. ‘ Norintieji iš
simokinti /gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio JašilioniO eiles.

Rugpjūčio 26 d. mirė. Ka
rolis Vitkus, 71 metų amžiaus. 
Paliko liūdėti dukterį, sūnų ir 
brolį—Adomą.

Velionis per daugelį inetų 
buvo angliakasys,' t sunkiai 
dirbo po žeme. , Dabar prie 
anglies iškasimo daug mažiau 
dirba žmonių, nes yra įtaisy-1 
t<į>s visokios mašinos, elektros 
jėga yaromos. Dabar maši
nos skyles gręžia dėk atšovi- 
mo anglies,. kitos kasa, me
chaniškai anglis krinta į kir
vukus. Kastuvas ir “pikas” 
jau tiek nereikalingas, kaip 
būdavo senovėje. Seniau, kiek
vieną anglies gabalėlį žmogus 
savo jėgh turėjo iškastT ir į 
kąru ką įkelti.

Sunkiai dirbo ir velionis. 
Vienas po kitam miršta seni 
anglies kasėjai. Daugelis gy
vena iš pensijos, jau neturi 
sveikatos darbui, ją išeikvojo 
slinkiai dirbdami per daugelį 
metų. • ' *

Jaunimas nelabai skubinasi 
prie anglies kasima darbų, 
nors jie ir mechanizuoti. Gi 
anglięs kas metai reikia vis 
daugiau, nes mūsų šalies gy
ventojų kiekis auga, plečiasi 
ir industrija, didėja anglies 
pareikalavimas.'

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME J1KRĄ LIETUVlšKĄ DUONĄ IR VISOKIUS '
• ' PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad .mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite , 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. - »
Brooklyn© ir apylinkes,

August Gustas' 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
.6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. 1

(kaihp. 68th St) .J
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir it., tėlefonuokite “
- • SHoreroad 8-9330

«, Ir Gustas jums tuojau pristatys gčlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs ręikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bąnkietams

Užsakymuš taipgi ■ galima priduoti
FUNERAL JIOMEj Ine., 354 Marėy

JONAS BAGOČIUS BIZNYJE
Senas philadelphietis Jo

nas Bagočius, ristinas, ritęsis 
Laisvės piknikuose Philadel- 
phijoje, dabar turi tavern biz
nį, 2236 W. In<įiana Avenue. 
Sakėsi neperseniai vėl vedęs 
(jis buvo našlys) ir gražiai 
pasitenkinęs savo dabartine 
žmona Elena. Jiedh abu, su 
būriu savo draugų, dalyvavo 
Laisvės piknike Ęhiladelphi- 
joje. ' " •

Bagočiai ši^ vasarą lankėsi 
Cbicagoj. Jonas sakėsi buvęs 
ten Vilnies piknike ir pasima
tęs su L. Prūseika ir su ki
tais. Bagočius dabar įaugęs^ 
stambų vyrą, vis dar sakosi 
dalyvaująs ristynėse. Jis užsi
rašė dienraštį Laisvę, nori ži
noti, kaš veikiama lietuviškoje 
dirvoje Amerikoje ir kas de
dasi kitur.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau brolio Onufros Kaza

kevičiaus. Jiš» gyveno Chicago, Ill., 
priešu 30 metų. Gimęs Panemunėlyj, 
Lietuvoj. Lai jis pats' atsiliepia, ar
ba kaš nors iš jo familijos. Būsiu 
labai dėkingas. Bolis Kazakevičius, 
Rua da gpaca, No. 690, Sao Paulo, 
Brazil ' (213-21'4)

LIETUVIŠKA ALUM
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

. Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr
411 Grand Si
Brooklyn, N. Y. >

Kada
’Oąklande 
lietuviai vyksta 
kada rengia
tai pas mus atvyksta iš Oak- 
lando. Reiškia, yi*a gražus ir 
sutartinas vėiįdrtias ir vieAi 
kitų parėmimas. Vietos lietu* 
viaį apgailestauja, kad čia 
■permažai lietuvių ’apsigyveno. 
Gi oras tinkamas, ypatingai 
senesnio amžiaus žmotiėms.<

■ Petras Norkus.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
• l J

' ' ' Valgykite Pietus pas '
HAPPY DAYS RESTAURANT &. BAR 

426 South 5th St., . ' Brooklyn, N. Y.

Pristatorhe i visas dalis 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus , miestus. ,
Sav. V. LUKOŠEyiČIUS . Tel. EVergreen 4-8802

Paul Gustas Funeral Home 
INC. ; ;

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 12 d., 3 vai. dieną? Pas P. 
Malinauską, 132 Montgomery St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turirfie daug* svarbių reikalų at
likti, prie to, bus išduoti raportai 
nuO' dviejų piknikų.' - 

’(213-214)

(BIELIAUSKAS)

Laisntuoius Graboriua
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai {rengtos Dvi Kbplytlos, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST.

Manager 

JOHN A. PAULEY 
Licensed Undertaker

surengimui — nejaugi 
nors, keno nors pikta 
gali pakenkti šitam 
niam darbui? No, ir dąr sy
kį ne! Nieko panašaus ne
gali būti! Skubu, dirbu, pra
kaituoju, prisikroviau pilną 
automobilį visokių reikalingų 
pabūklų dėl pikniko ir apie 91 
valandą ryte jau privažiuoju 
prie pikniko daržo. Maniau 
būti: pirmutinis, > bet kur tau! 
žiūriu, kad jau apie 20 darbi
ninkų randasi darže, jie mane 
“apgavo,” jie pribuvo pir
miau už mane. Pamislijau 
sau: tai ve, kur yra žmonių 
pasišventimas; tai ve, savano
rių armija, kuriai apeina, rū
pi, kaip ir man, sutvarkyti 
pikniko reikalus. Ant visų 
veidų matosi šypsą, visi drau
giški, linksmi: Tuč-tuojau sau
lutė išlenda iš po debesų ir 
nušviečia visą parką. Tada 
tik visi supratome, kad pavo
jus praėjo ir kad piknikas bus 
vienas iš pasekmingiausių, 
kada noils buvusių. Iš tikrų-

Naujai 
giai gali 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai Šermeni^ įkidėjls puikiai Įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir ,z

Asmeniški aptarnavimai sutelkiama šeimom sūlyg jparei 
fcatevimn. telefonas niekad nėmi^A.z

Nežiūrint, kad fašistai darė 
visokias provokacijas pirm 
pikniko, varė bjaurią, propa
gandą visomis pakampėmis, 
kad piknikas ; bus išardytas, 
kad rengėjai bus areštuoti, — 
tai mums nieko nepakenkė. 

: • Kada įvyksta toks masinis 
šąskridis, kada publikos susi
renka, daugiau, negu -tikimasi 
turėti, tai rengėjais ir darbi
ninkams sunku suteikti sku
bus ir pilhas patarnavimas 
svečiams. Neatsižvelgiant į 
tas visas kliūtis, iš darbininkų 
pusės buvo daloma viskas, 
kas tik buvo galima, suteik
ti visiems kuogeriausią patar
navimą.

Draugės ir draugai, aš varde, 
rengimo komisijos visiems 
darbininkams ir darbininkėms,, 
dirbusiems -“Laisvės” piknike 
bile darbą, tariu visiems šir
dingiausią ačių! Taip pat ta
riu ačių plačiai visuomenei už 
tftip skaitlingą atsilankymą ir 
parėmimą šito pikniko.

J. A. Bekampis.

Prezidentas Trumanas svėikinasi su Philip Murray ir 
su James B. Carey, kuriems CIO Unijų vykdomojoje 
taryboje pavyko 35 unijų viršininkų- 35 balstis pasuk
tą pasisakymui už Trumaiio kandidatūrą į preziden
tus. Už jų (paveiksle), matosi Emil Mazey ir Jatk 
Kroli, kiti tos tarybas viršininkai. ,' -Tačiau Carey’o 
šypsą Trumanui ir atakos pažangiesiems unijistaftis ne
reiškė, kad jam visur pavyktų prie to( priversti narius. 
Tik už kelių dienų Įvykusioje New Yorke CIO Elec
trical, Radio t& Machine Work 
cjjoje Carey’o piršti i unijos 
mizernai pVakišo, uhija išrinko neremiančius Trumano 
viršininkus. O ir patį ..Carey 800 balsų prieš 100 pa
smerkė, kaip unijos ardytoją, Ūnijistai pasipiktino Ca

rey’o liūdymu Taft-Hartlėy komitetui prieš 
^ažangitibsiųs unijų vadus.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų 4>lety, 

krieipkit&B į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkė -
- 417 Lorinųer Street 

e Laisvės Name
Brodktyto, Y. ''JI

Kvepiančiai keptos Ir virtai 
mėsės valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgiu 
gražus pasirinkimai*.

Drsv Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadwajr 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Vąlgio $1.60

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Homė 
84*02 Jataaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbinga. laMotavb.

$150
Koplyčias suteikidm nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) . ' - x 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nud 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inm»n ŽD., arti Central Skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

jų taip ir būyo 
svietelio prigužėjo pilhas par
kas . . . tūkstantinės žmonių 
minios. . . nėra vietos nė kur 
įraeiti. y Tąi buvo tikrai ma
sinis piknikas. z

^Jeuždyką' fašistai siunta. 
Jiems skauda širdį.. Aš taip 
pat ^pykčiai*, būdamas jų aba
ze ir matydamas tokią mi
nią susirinkusių žmonių, žmo
nės šnekučiuojasi tarpe savęs, 
vaišinasi, diskusuoja bėgamus 
.gyvenimo , reikalus. /Viskas 
tvarkoj 
šia 
parduota 38 
kitokių gėrimų, visą laiką ne 
buvo jokių barnių arba ler

sr PAUL GUSTAS 
ve., Brooklyn, N. Y.

»■ į. i .■—m—■—■-

J. J. KaškiauSus, H. D. 
tJŠO summer

NeWBYkVl*. i.
HUmboldt 2-7^54

Skersdi ga(vėš ntiė Arfnory
LIETUVIS LĄISNIUDtAS GRABQRIUS

Telefonwkitei dieną ar nakt] 
. EVergreįn*7-4774 '

-'''G'’'-..-'’'

išdekoruota šermenų koplyčia, kur Šeimos pato 
atiduoti paskutinę pagarbu «&vo mylimiesiems,

y j .-V *’•

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MA$S.

ALDLD 155 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d"., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Visos narės 
dalyvaukite, atsiveskite ir naujų na
rių, turime daug svarbių reikalų.— 
A. W- (214-215) s

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 12 d., 10 vai. ryto. 29 Endi
cott St.’ Draugai, prašau visų daly
vauti, kurie dar nesate užsimokėję 
duoklių, tai bus paskutinė pęoga 
šiamo susirinkime. —J. «M. Lukas, 
sekr. z (213-214)

Jau ilgas laikas, kaip pu
sėtinai sunkiai serga Antani
na Urbonienė, Jurgio Urbono 
žmona. Dvyliką savaičių sir
go namie, o dabar- jau virš 
dvi Savaitės '* yra Braddock 
General Ligoninėje, kambarys 
210, ant antrų lubų.

Ligonė yra dviejų gydytojų 
—Dr. Bair ir Dr. Loong—prie
žiūroje. Jie ramina,’kad pa
vojus jau praėjo. Ligonė yra 
LDS 59 kuopos pirmininkė. 
Draugai ir draugės, aplanky
kit^ sergančią.' Nuo savęs lin
kiu Urbonienei greitai pa
sveikti.

, * Ligonės Draugas.

Pasekmingas “Laisvės” pik* 
nikas įvyko 5 d. rugsėjo. Jis 
buvo visapusiai pasekmingas, 
šeštadienio vakare dd. Mer
kis ir žalner atsilankė pas 
mane, kad galutinai sutvarky
ti pikniko reikalus ir sužiū
rėti, ' ar viskas yra surengta 
pagal padarytą planą. Tada 
biskelį lyg ir jautėsi abejoji
mo, kad oras sekmadienį gali 
pakenkti mūsų 'piknikui, nes 
radijo komentatoriai praneši
nėjo, kad sekmadienį bus lie
tus. Mes, komisijos nariai, 
persimetę vieną-kitą žodį tuo 
reikalu, priėjom prie tvirtos 
išvados, kad lietaus negalės 
būti, kad “dievas” su mumis 
ir kad piknikui niekas negali 
pakenkti ir kad jis bus pasek
mingas.

Ankstybas 
tas. . . Oras, 
moj, , atrodo 
Nors biskelį 
nėra jokio nusiminimp. Ka
da viskas supirkta, kada tiek 
daug pinigų išleista pikniko

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų; ves- 

: tuvių, kitdkių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sū ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavotu 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
812 Marioji St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Avė., prie 
Chauncey St., Broadway Lin*. * 

Tel. GLenmore S-6191

IS RY- 
288 puslapių 

Antroji, z išleista 
pradžioje šių hįetų PA- 

, VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Taš 

z abi knygas gausite .tik už 
$1. 0 Persiuntimą a{)mo 

kėsime. ’,

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios pbė- 
zijos dvi khygas ir iUoin 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai 

, sunkiuose vasaros mene
siuose. <
Užsakymus prašome 

siusti šiuom antrašu: 
UMSV£, 427 Lorimer St., 

‘Brooklyn 6, N. Y, 
...... i , , , .. . ......

NOTICE is." hereby ąlvęn that License No. 
Rt> 10626 huis been l.isudd to the undersigned 
Msell beer, wine and liquor at retail under 

ęijon 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 454 Crescent St.. Borough'1 of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
db tHe ‘ prfeiftte’en. * , '
BENJAMIN SCHULTZ & ABE SCHULTX 

dba CreBcbnt Bar & Grill 
___yl--- ------------- —--- --- -I---

NOTICE is hereby given that License No. 
UB 14442 has been issue,d to the. undersigned 
to sell beer at retail Under Section_ 107 of 
the Alcoholic 
1077 Manhattan Ave.
Cotiiity df Klhęft 
premises. \

TILLIE E. ZLOBINSkY 
' ĄBRAHĄM ZLOBINSKY 

Food States

NOTICE is hereby given that License No', 
has b«en issued to the undersigned 

t6 sell beer at retail under Section s 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
as 

sumed oft the premises. *
■■ SALVATORE ABBATE '/



Nepraktiškai Turte jusi

Didesnį Algos Priedą;

ne

Real Estate
Insurance A. Kalinauskas

BAR & GRILL

mg

Tel. EVergreen 4-8174

Valandos

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
TONY’S

Valandos

LITUANICA SQUARE

DABAR! PIRKITE DABAR lR TAUPYKITE PINIGUS

ROBJ I4T I.IPTONBARBARA STANWYCK
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

- i >'

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SĄVAITftJE

Šį Sekmadienį' Piknikaukinie 
Su Dienraščiu Laisve

Vartotojai Rems 
Trokmanus

Ketvirtadienį, šilumos, turė
jome 86 laipsnius, sutros 96 

| nuošimčius. - ,■ ' *

Niekas Nesulaikys Wallace 
Nuo Baltojo Namo

Komisijos narys
a A. Mureika

•ush ir DeKalb Avės

Kriaučių Delegatai 
Išvyko; Konvencijon

Budapest. — Nauju Ven
grijos apsigynimo ministru 
tapo A komunistas M. Far-

BINO 
CROSBY

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kreipkitės:
10442 - lllth Stręet

Stanley Teatre v. ■'
jšiuo tarpu rodo pasaulinę 

premjėrą filmos iš žydų 
tautos gyvenimo “We Live 
Again.” Taipgi yra kita, ži- 
niška filmą.

JOAN ’’ 
FONTAINE

Degtines, Vypai ir Alus 
RHE1NGOLD 

. BEfiR & ALES

; Brooklyn© vartotojų ir 
mininkų organizacijos 
teamstertų Streiką, 
tūlos . komercinės 
kiršinimo

Radio City Music *Hall
šeštai savaitei pasiliko fil

mą “A Date With Judy,” 
muzikališka technispalvė.

Scenoje tatpgi tebevaidina 
Leonido^f’o statomą New 
Yorką pasveikinti jo 50 me
tų jubiliejumi spektaklį ‘Ju- 
bilęe.”

Embassy Newsreel Teatruose
Ištraukos žinių filmose iš 

Franci jos valdžioje krizės. 
Vulkano Gomasaki, išsiverži
mas belgiškame Congo. Ro
landuos karalienei iškilmės. 
Ir, vietinių žinių bruožai.

’ Benediktas Safrončikas, 70 
metų amžiaus, gyvenęs 49 
Vap Nostrand Ave., Great 
Neck, buvo sunkiai sužeistas 
darbe rugpjūčio 23 d. ir rug
sėjo 9 d. mirė. Jo kūnas pa
šarvotas grab. O’Brien Fune
ral Home, 3 Arrandale Ave., 
Great Neck, N. Y. Laidotu- 
•vės su bažnytinėmis apeigomis 
įvyks rugsėjo 13 d-, Kalvarijos 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Katriną, dvi brolduk- 
teris Elzbietą Jakaitienę ir 
Marijoną Petronienę, taipgi ir 
daugiau giminii/.

New , Yorke areštuota fa
brikanto duktė ir fabrikanto 
žmoha Mrs. Bernice, Pink, 20 
metų amžiaus. , Ją kaltina,, 
kad jinai nelegaliai suvogusi 
apie $300 vertės prekių iš dė- 
partmentinių krautuvių., 1 Ji 
pasisakydavusi pavardėmis ki
tų ponių, turinčių. krautuvėse 
pinigines sąskaitas, o prekės 
pasiimdavusi su šavimi.

Siuvėjų unijos 54 skyriaus 
delegatai A. Bubnis ir Ch. Ne- 
čiunskas penktadienio rytą, 
rugsėjo 10, išvyko į New Yor- 
ko valstijos CIO Politinio Vei
kimo konvenciją, kuri įvyks 
Syracuse, N. Y., rugsėjo 11 d.

> Būna kpntestai merginų 
gražuolių, bus ir moterų. Mer
ginas senka Atlantic City. Na1, 
o pelningo gražių moterų są
skrydžio entuziastai pradėjo 
joms kontestus Asbury Park. 
Newyorkiecius , atstovausianti 
Glendale gyventoja Jean 
Holt., z \.

Brooklyn© Paramount
žymiausis ir gražiausis tea

tras Brooklype, šiua tarpu ro
do linksmą romantišką filmą 
“The Emperor Waltz 
Crosby su Joan Fontaine vai 
djna meilužius. Priedine ro 
do “Speed to Spare.” ' Tea. 
tras vėsus. Randasi prie Flat
bush ir DeKalb Avės.

1711 Suydam Str.' , Ridgewood-Brooklyn
Telefonas: EVergreen 6-0347

Sunkvežimių firmos pasiūlė 
AFL T.eamsters Lokalui 807- 
tam naujas sąlygas. Vietoje 
pirmiau žadėtų pridėti po 15 
čehtų per valandą, dabar pa
siūlė' po 17 ir pusę centų.

Lokalas pirmiau buvo pa
sisakęs laikytis streike iki 
gaus.po 25 centus priedo per 
valandą. Unijistai pašaukti į 
narių mitingą Manhattan 
Center rugsėjo 10-tos popietį 
persvarstyti naują pasiūlymą.

Iš karto streikui buvo susi
tarę ir išrinkę bendrą dery
boms komitetą 13-ka lokalų, 
veikiančių didžiajame New 
Yorke ir apylinkėse, su arti
miausia New Jefsey* sritimi. 
Tačiau lokalo 816-to‘viršinin
kai išsitraukė, priimdami pirm 
streiko bošų buvusį sutiktą 
duoti 15 centų per valandą 
priedą.

Lokalo 816-to elgesį labai 
entuziastiškai pasveikino fir
mų sąjungos viršininkas Ade- 
lizzi, kadangi vieno lokalo iš-, 
sitraukima^ pirm visų laimėji
mo skaitomas, pralaužimu dar
bininkų fronto.

New York Paramount v
Tebetodo “Sorry, Wrong 

Number,” su Barbara Stan
wyck ir Bųrt Lancaster žvaigž
dėse/ Teatras randamas pa
sidairius , prie x Times Square. 
Greta filmos visuomet turi ir 
asmenų aktus scenoje. *

Stfeven Augustine & Frank Sa’ 
SAVININKAI į

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

nuo- 
rems 

nežiūrint 
spaudos 

būk jie streikuoją 
prieš vartotojus. Organizaci
jų viršininkas, pareiškė, kad 

“Teamsteriai tapo pagauti 
tarp kylančių kainų ir ribotų 
algų. u

“šio streiko, kaip kad kitų 
sūnkumų,'kuriuos kenčia žmo
nės pasėkoje aukštų kainų, 
būtų buvę galima išvengti, jei
gu Trumanas nebūtų užmušęs 
OPĄ, arba jeigu kongresas 
būtų veikęs atsteigti kainų 
kontrolę,” pareiškė vartotojų 
organizacijos viršininkas Ar
mando Mazzarino.

PARAMOUNT

Bejėgė.. . Vieniša . Ji per telefoną girdėjo planą jai nužudyti 
šaunus lūkestinis judžjų veikalas!!! •

Akimis dienomis Brooklyną 
aplankė pittsburghietis Jonas 
Urbonas, ilgametis darbuoto
jas. Jis dalyvavo Laisvės pik
nike Philadelphijoj ir buvo 
atvykęs į Bronxa pas savo žen* 
tą pasisvečiuoti. Ta pačia 
proga buvo užėjęs pasakyti 
“helio” laisviečiams.

‘The Eųiperor Waltz
TECHNICOLOR spalvomis

Sveikatos klausimu prelek- 
• cija ir prakalbos įvyks sek

madienį, rugsėjo . 26-tą, 2-rą 
, vilandą po pietų, Liberty Au

ditorijoje, 110-06 - Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
:v kaisto klausimu kalbės J. 
W. Thomsonąs. - Yra labai 
svarbu susipažinti su maisto

skelbtas 7:45, masinio mitin
gai) ėjimo, laiku, apie trims 
dešimtims tūkstančių publikos 
jau suėjus ir minioms kitų te- 
besiveržiąnt į parką. Atidėti 
privertė nuo 7:30 užėjusi žai
bų audra su smarkiu lietuimi, 
kuri, • su mažomis,, pertrauko
mis, tęsėsi' iki vėlumos.

Artinasi Ruduo, Žmones 
Rūpinasi Sveikata

kokybe ir jo naudojimo bū
dais, nes tuomi galima geriau 
apsaugoti savo sveikatą.

Prelekciją-pamoką sveika
tos išlaikymui skaitys dakta
rai J. J. Kaškiaučius iš New
ark, N. J. Daktaras pažymės 
priežastis visokių susirgimų, 
kaip nuo jų apsisaugoti ir 
kokie jau yra atrasti būdai 
susirgusiam pasigydyk Pasiti
kiu, kad daktaras, atsakinės ir 
į klausimus. Todėl malonėki
te -pasirašyti savo • klausimus 
ant gabalėlio popieros ir atsi
nešę perduoti dr. Kaškiaučiui.

Kviečiame jau dabar ruoštis 
išgirsti tas brangias pamokas 
ir .patarkite kitiems pasitaupy
ti .tą dieną atėjimui į šį svei
katos popietį.

Rengia Lietuvių Sveikatom 
kaitytos Klubas. Įžanga vel-

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir( Paauksuotų Džiū 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

; * BROOKLYN
LABORLYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, 'Susirinkimu ir tt 

/Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
• .Kainos Prieinamos. .
949-959 Willoughby Ave.

, Tel STagg 2-8842

PE/ST LA/VE 
DRUGS,Inc.4 

405 SO. 4th ST., 
Cor. Hewes St.

PERKANT AR PARDUODANT NAMUS, lotus, farmas, 
ir tt., gausite gerą ir sąžiningą patarnavimą. Pardavė
jams greitai surandame pirkėjus, o pirkėjams greitai 
surandame tinkamus^ namus už žemiausias kainas, ir {t.
INSURANCE -APDRAUDA NUO NELAIMĖS. Tinka
mai apdraudžiamo namus, automobilius, biznius, namų 
rakandus ir kitokias nuosavybes nuo ugnies ir visokių 
kitokių pavojų, kaip tai vėtrų, explozijų,«vagysčių. Pa
rūptame visokio ”liąbility” insurance, kaip dideliems, 
namams, bizniams, taip ir mažiesiems. Tinkama ap- 
drauda apsaugoja: jūsų'turtą.
PASITARKITE SU MUMIS apie Jūsų apdraudą, nes 
svarbu ir pigiau turėti tinkamą apdraudą. Patarimai 
jums nieko nekainuos,.o gali jus apsaugoti.nuo daugelio 
nuostolių ir bereikalingų išlaidų. *

REAL ESTATE IR INSURANCE REIKALAIS
i . kreipkite^ pas »

Ketvirtadienio vakarą, rug
sėjo 9-tą, turėjęs įvykti Hen
ry A. Wallace Su senatoriuin 
Glen H. Taylor pasitikimo ma
sinis mitingas Yankee Stadiu- 
me tapo atidėtas į penktadie
nį, rugsėjo 10-tos vakarą. Ti- 
kietai geri tie patys.

Mitingo atidėjimas tapo pa-

s UP-TO-DATE

BARBERSHOP 
ANTANAS LEGIONAS

, , . ' Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Parduoda naujais ir taiso
- sekamas -mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Erigiclaires, 

Television ir Radios.

mas nuo 17 metų amžiaus 
skaitomas paaugusiu tarnauti 
militariškose jėgose, skaitomas 
suaugusiu mirti už savo šalį ir 
tūkstančiai tokio jaunimo pa
dėjo jaunas gyvybes už mūsų 
šalį karo metu. Bet jis mū
sų valdžios skaitomas per 
jaunu balsuoti, valdyti šalies 
vairą. • x

Tačiau niekas negali už
drausti tam skaisčiam jauni
mui darbuotis ir jis energin
gai darbuojasi — už Wallace. 
Ir jeigu nelaimės šiemet, jis 
laimės už 4 melų, šių dienų 
aštuoniolikiniai 1952 metų 
rinkimuose jau bus 22-jų me
tų. Jie bus sumobilizavę ap
link save milionus draugiį už 
Wallace’o taikos ir gausos 
programą.

Tokios mintys veržėsi gal
von stebint, desėtkus tūkstan
čių jaunimo.. — grakščių stu
denčių, jaunų, darbininkų, 
nėščių moterų ir porų su kū
dikiais ant rankų — užtvenku
sio savimi subways ir gatyes 
per ištisus blokus ties Yankee 
Stadium, kur turėjo įvykti 
Wallace’o masinis mitingas.

Mitingas,- bėję, turėjo būti 
atidėtas iš 9-tos *į 10-tps va
karą dėl smarkaus ilgalaikio 
lietaus. Stadiumas, mat, tik 

.dalinai yra pridengtas stogu. 
Didžiuma apie 80 tūkstančių 
publikos būtų turėjusi sėdėti 
ir stovėti be pastogės, po 
lietumi. Ir žmonės būtų sto
vėję, bet rengėjai nusprendė 
mitingą atidėti. D—ė.

liu į vakarus Centre St. iki 
North Ave., iki Cedėr'St.,, iki 
Brookside- PL, Brookside Pl. 
iki Division Ave. Division 
Ave. paėję kelis blokus rasite 
pikniko vietą. Automobiliais, 
keliu 22-28 iki Garwood, t z

Iš New Yorko imkite trau
kinius nuo Liberty St. Trau
kiniai išeina sekamomis va
landomis: 12:15, 1:30, 2:30, 
3 ir ,4- Atvažiavę į Cranford 
eikite aukščiau nurodytais ke
liais. Iš Hillsidės važiuokite1 
Green Flyer busu į Garwood. 
Traukinių Laikas iš Pikniko

Ir vykstantiems į namus iš 
pikniko traukiniai iš Cran- 
fęrd išeina sekamomis valant 
domią: * 7:04,' 8:19 ir 9:06.k 
-Traukinius reikia imti Jersey 
Central. Paskutinis traukinis 
iš Cranford išeina 11:07. va
karo. • 1- / •

Piknike gros Antano Pavi- 
džio orkestras ir bus šokių 
kontestas su dovanomis jau
nimui ir senimui, talpgf špo
singų žaismių. Vieta graži*-? 
pobūvis. atviruose laukuose 
draugiškame pažmonyje; su 
geromis Vaišėmis, v '

✓ • f ' J t\ ’ /

.Iki pasimatymo LDS Tre
cios Apskrities komiteto su-t 
ruoštame Laisvės 'naudai pik
nike rugsėjo 12-tą, Cranforde 1 

Visus kviečia Rengėjai.

Paskutiniu kartu primena
me. / jog dienraščio Laisvės 
naudai, rengiamas... bendras 
brooklyniečių ir nęwjersiečių 
piknikas įvyks • jau šį sekma
dienį, ^rugsėjo. 12-tą. »w

PRAŠOME NEAPSIRIKTI:
Šis piknikas įvyks ne Linde- 

ne. 1 Jis bus Cranford, N< J., 
Vaičiūno darže, 166 Division. 
Avenue. Tad ir važiuoti į jį 
reikės ne iš Pennsylvania sto
ties, bet per Central Railroad 
of New Jersey. Stotis randa
si gale Liberty St., prie Hud
son River (persikėlus per 
upę). -Tad—-

Sekamą informaciją-kelrodį 
išsikirpkjte dabar. - .

KELRODIS
Liberty St. rasite netoli se

kamų subway stočių, New. 
Yorke:

• Independent 8th Avenue li
nijos Broadway-Na&au stotis. 
'' IRT 7th Avenue ir BMT Ja
maica linijų Fulton St. stotis.

BMT Broadway lokalinių 
traukinių Cortlandt St., stotis.

Iš Newarko imkite buąus 
47-49.

Iš Eliząbetho busą 47-tą; 
nuo Broad St. ir East Jersey 
St. ir reikia važiuoti iki Gar
wood gelžkelio stoties.

Iš Garwood stoties eitLke-

GYDYTOJAS

S. S. Lečkett, M. D. 
223 South 4th Street 

BROOKLYN,’ N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreeh 4r0208

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui rėikme- 
nys griežtai žemas kaimas.

RECEPTŲ 8PECIALI8TAL !

MAX PEIST.’Th.
■i; EDWIN LANĘ, Ph. G.

' Tel.; EVerp««n 7-62S8.

Jeigu ne šiemet, tai, tikriau
sia, 1952 metais Wallace bus 
išrinktas prezidentu, spren
džiant pagal amžiais išbandy
tą taisyklę, kad— •

Kas turi jaunimą, tas 
ateitį.

Niekad savo gyvenime 
mačiau tiek jaunimo vienoje 
vietoje, kiek mačiau per žaibų 
ir lietaus versmę besiveržian
čio į Yankee 'Stadiumą praė
jusio ketvirtadienio Vakarą 
išgirsti Henry A. ^Wallace’o 
prakalbą, jį pasveikinti.

Visa tai labai natūralu,, 
kuomet pagalvoji apie padė
tį mūsų šalyje.

Jaunimas, mūsų pačių že
mės kūnas ir siela, trokšta 
mylėti ir gyventi — gyventi 
gražiai ir laimingai. Truma- 
no demokratų administracija 
ir republikonų su dixiekratais 
kongresas dąvė jiems draftą, 
ruošia karui. Wall Strytas 
moko neapkęsti komunistų, 
kurie mobilizuoja -žmones iš
laikyti demokratiją, . laisves, 
užx daugiau duonos ir namų, 
už geresnį gyvenimą. Wall 
Strytas-.moko neapkęsti Tary
bų Sąjungos, kur darbo liau
dis valdo viską, kur panaiki
no savąjį Wall Strytą.

Tik Wallace moko mylėti 
savo žmones, visus žmones ir 
pagerbti kitų šalių žmonių pa
žiūrąs, principus. To reikia 
draugingam sugyvenimui savo 
šalyje ir taikoje su visaiš. žmo
nėmis visame pasaulyje.

Jaunimas myli Wallace’ą ir 
jo programą.

Ne visas šis jaunimas galės 
šiemet balsuoti. Mūsų jauni-

282 UNION AVE. BB
' let EVergreen 4-rau

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221' South 4th Street 

BROOKLYN, . N. Y.

, Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte
1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta.

John Orman
Laisniuotas Real Estate ir Insurance Brokeris

701 Grand Street ,; Brooklyn, N; Y 

Telefonas STagg 2-2178

BURT LANCASTER

“SORRY, W^ONGk NUMBER”
/ ...SCENOJE — ASMENIŠKAI...

Carmen Cavallaro ir jo ork.
ir: The Martin Brothers — Ir Larry Storch

Trokmany Bosai Pasiūlė Del Lietaus Wallace Miting
-__ Atidėtas į 10-tos Vakarą

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 
Susidedant iš Daimantų, Platanų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų,

Ir Auksinių Daiktu Visokių Rūšių. ,

Dailių Moterišką ir Vyrišką 
Laikrodinį Didelis Pašrinkhnas

Peter 
KAPISKAS




