
•N

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugsejo-Sept. 23, 1948 

' * * <
No. 224

Cyprus Sala. 
Karaliaus Tiesa.

M

f
IAISVe-LIBERTY

The Only Lithuanian Daily 
in the Eastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVHL Dienraščio XXX

Pasimokėkite Duokles.
Rašo D. M. Š.

Vijūniškai vartosi Graikijos 
karalius Povilas, buvęs nacių 
sėbras. Jo viešpatavimą gi
na stambiausi pasaulyje im
perialistai. Jis negali pasisa- 

’kyti net už tai, kas būtų 
Graikijai naudinga, kaipo ša
liai, valstybei ir tautai apla- 

^jE'nąai.’

Paimkime, kad ir Cyprus 
' salos klausimą. Tai didele sa

la, \uri užima 3,584 tketvirtai- 
nes mylės, yra 40 mylių nuo 
sausžemio rytinėje* dalyje Vi
duržemio Jūros. Tai nuo gi
lios senovės Graikijos sala. 
Didelėje didžiumoj graikų 
žmonių ir apgyventa. Grai
kijoje kelia klausimą jos at
gavimo. Tuo kartu ten Ang
lijos ir Wall Stryto imperia
listai įrengė galingą karo lai
vyno ir orlaivyno bazę.

Karalius Povilas nedrąsiai 
įkalbinėja Anglijos imperialis
tams, kad jie galėtų grąžinti 
Graikijai Cyprųso salą, tas 

pakeltų Poyilo vardą. 
3fGi, kas del anglo-amerikiečių 

karinės bazės, tai Povilas sa
ko : “Strategiškai tas nei kiek 

• nepakeičia ’ Anglijos-Amerikos 
, saugumą' Viduržemio Jūroj, 

’ priešingai dar sutvirtina... nes 
- atsitikime reikalo, visa Graiki

ją galės jiems. būti karo ba-
< zė.” V

Darbo Žmonių 
Dierirastia 

Kaina $7.00' Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne. $8.00

KOPIJA 5c
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Karalius — prastas diplo
matas, jis nemoka kalbėti apie' 
“demokratijos gelbėjimą” ir 
“raudonųjų pavojų civilizaci
jai.” Jis dąiktuą pavadino to
kiais, kokiais ji,e yra. šian
dieninis karas Graikijoje prieš 
tos šalies liaudį yra karas ųž 
£irąikijos pavertimą į būsinio 
Taro bazę.. ‘ ,

★ "K
Ar įvyks trečias pasąulinis 

karas, ar ne, tai jau .kitas 
' klausimas.. Ne viskas priklau

so nuo valios ir noro tų, ku
rie jo paruošimui ’ dirba. Ko- 
lonialis gaisras Indonezijoj, 
Burm'oje, Filippinuose ir dau
gelyje kitų pasaulio dalių ei
na vis platyn. O tai reiškia, 
kad jaihe gali supleškėti naujo 
karo planai.

J. TAUTU SEIMAS TIK DEŠINIUOSIUS 
IŠRINKO SAVO KOMITETU VADAIS
Sovietai ir Jų Draugai Atšalint! nuo Pirmininkavimo 
Seimo Komitetams; Sovietu Vyriausybė Pasipiktinus

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų seimas, posėdžiauda
mas Chaillot palociuje, iš
rinko, savo pirmininku Aus
tralijos delegatą Herbertą 
V. Evattą, o pirmininkais 
šešių nuolatinių, svarbiau
sių seimo komitetų išrinko 
tiktai dešiniųjų valdžių at
stovus.

Tai .dar pirmą . kartą 
Jungtinių Tautų .istorijoje 
dabar liko atšalint! Sovietai 
ir. 'draugiški jiem kaimynai 
nuo vadovavimo bet kuriam 
svarbiam seimo komitetui._ •Vienas Jungtinių Tautų 
seimo stebėtojas todėl tarė: 
“Jungtinės Tautos darosi 
panašios į Amerikos kong- 
resmanų Neamorikin. Veik
los Komitetą.”

(Maskvos spauda ir radi
jas sakė: — Anglų-ameriko- 
nų vadovaujama, Jungt. 
Tauių seimo dauguma laužo 
J. Tautų konstituciją. Nes 
konstitucija reikalauja, kad 
Jungtiniu Tautu pareigūnai 
būtų renkami bei skiriami 
pagal geografines įvairių 
valstybių vietas.)■ z ■ t ** \ 
Nesvarbių Kraštų Atstovai 
Pirmininkaus Komitetam 
•Svarbiausių komitetų pir

mininkais išrinkti du ara-

biškų ' bei mahometoniškū 
šalių delegatai; kiti du tų 
komitetų pirmininkai bus 
Lotyniškosios Amerikos at
stovai, o dar dviejų kitų 
komitetų pirmininkais tapo 
anglų - amerikonų bloko 
žmonės.

Pranešama, kad tik viė-‘ 
no tokio komiteto pirminin
ko pavaduotojum bus iš
rinktas draugiškos Sovie
tam valstybės atstovas. /

Dėl pirmininkavimo vi
sam seimui varžėsi f asistuo
jančios Argentinos valdžios 
delegatas Juan Bramuglia 
su Australijos atstovu Eva- 
ttu, ir tik po dviejų bal
savimų Evattas laimėjo 
prieš argentinietį.

Monarchistai Giriasi 
Atmušę Partizanus

Holandija Talkaus Dešiniajai 
Indonezijos V,aidžiai Kare 
Prieš Liaudies Respubliką

Haga, Holandija. — H6- 
landų general gubernato
rius Indonezijai siūlėsi .de
šiniąją! prez. Soekarno in- 
donezų valdžiai padėti su
naikint Liaudies Respubli
ką, kuri įsisteigė Javoje, di
džiausioje Indonezijos salo
je.

(Dešiniosios indonezų val
džios premjeras Hatta vie
šai pasakojo, būk “nepriim- 
siąs” holandų talkos prieš

sukilusius komunistų vado
vaujamus indonezus.)

Holandijos karalienė Ju
liana sake atsidariusiam 
saVo seimui, kad beveik vi
sos "karinės holandų jėgos 
suburtos Indonezijoje, ir taf
tai labai brangiai lėšuoja. 
(Amerikinis Marshallo pla
no fondas davė holandų 
valdovafns Indonezijoje dar 
30 milionų dolerių, o pačiai 
Holandijai 60 milionų.)

MARSHALLAS IR BEV1NAS PERŠA 
SUMAŽINTĄ IZRAELIUI VALSTYBĘ
Užgina Grafo Bemadotte’o “Testamentą,” Kuris Siūlo , 
Izraeliui Tiktai Penktadalį Viso Palestinos Ploto .'

T

GRAIKŲ PARTIZANAI
IŠTAŠKĖ JANKIŲ 
FABRIKĄ

SOEKARNO GRASINA 
NUŠLUOT INDONEZŲ 
LIAUDIES VALDŽIĄ

Francijos Darbo Unijos 
šaukia Visuotiną Streiką, 
Reikalauja Pakelt Algas •w. • 1

1 - Generalė

Athenai, Graikija.— Mo- 
narchistų komanda skelbia, 
kad jie atmušę atgal graikų 
partizanus, kurie buvo nu- 
bloškę monarchistų armiją 
kelias mylias atgal Vitsi 
kalnyne; garsinasi, jog. per, 
24 valandas užmušę 375 par
tizanus. Bet amerikonų ge
nerolas van Fleet pagyrė 
monarchistus tik už Murga- 
nos kalno, viršūnės paėmi
mą. . ,

Athenai, Graikija.—-Grai
kų partizanai užpuolė ame
rikonų kontraktorių įrengi
mus išardytiems vieške
liams taisyti ties Larissos 
miestu. Partizanai supaiki- 
no tris kontraktbrių namus- 
raštines, susprogdind asfal
to daryklą, sunaikino ang
lies ir gazolino sandėlius, 
pagrobė 16 trokų bei auto
mobilių, nuplėšė Amerikos 
vėliavą ir išsivedė- 50 graikų 
darbininkų. Padarė daugiau 
$100,000 nuostolių./ .

Sovietai Remia Izraelio 
Savistovybę, bet Nesutinka 
Su Buržujine Jo Valdžia

■ / . ’ - ----------- i- * > *

' Batavia, Java?— Dešiny
sis Indonezijos prezidentas, 
Soekarno ir jo premjeras 
Hatta pasiuntė savo armiją, 
kad “sunaikintų” naująją 
indonezų Liaudies Respubli
ką. Ši respublika įkurta 
Madiuir mieste ir apygardo
je, rytinėje Javos salos da
lyje. , Jos prezidentas yra 
mokytojas Musso. Praneša
ma, jog su'Musso bendra
darbiauja ir socialistas s dr. 
Sjarifudin, buyęs Indonezi
jos pręihjeras^’

Paryžius.—' Amerikos val
stybės sekretorius Marshal- 
las .ir Anglijos užsieninis 
ministras Ernestas Bevinas 
ragino Izraelį užgirt velio
nio grafo Bemadotte’o pla
ną dėl Palestinos padalini
mo į žydų ir arabų valsty
bes. Bernadotte, Jungtinių ( 
Tautų tarpininkas, tame sa
vo plane siūlė dikčiai ap- 
rėžt plotą, kurį Izraeliui 
skyrė pernykšČias Jungti
nių Tautų seimas.

' Marshąllas ir Bevinas, net 
nelaukdami, kol dabartinis 
Jungtinių Tautų seimas 
pradės posėdžiauti, piršo 
Izraeliui sumažintą žemės. 
į)lotą, , pagal Bemadotte’o 
“testamentą.” r

Izraelio Valdžia Ardo 
Irguno ir Sterno Žydų 
Teroristų Organizacijas

Cliiny Komunistai 
Šturmuoja Tsinaną

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų liaudies armija,, koman
duojama generolo Čeno Yi, 
įsiveržė į Tsinan miestą, 
Šantūpgo provincijos Sosti
nę, kaip pranešė Chinijos 
tautininkų laikraštis Šeng 
Po: Šalies diktatorius čiang 
Kai-Šekas buvo įsakęs savo 
kariuomenei žūt-būt apginti 
Tsirianą. Tautininkai, skel
bia, kad jie. atgriebę Liu- 
•šoujingo geležinkelio stotį.

Bernadotte siūlė tokius 
rubežių pakeitimus (arabų 
naudai): . '

— Palikti arabams visą 
didžiąją Negebo sritį, pieti
nėje Palestinoje.

Paskelbti Haifą, svarbiau
sią Palestinos uostamiestį, 
laisvu uostu; užtikrinti lais
vą žibalo plaukimą vamz
džiais iš arabiškų kraštų į* 
žibalinius anglų - ameriko-, 
nų fabrikus Haifoje.

Į šiaurę nuo Negebo iki 
Esdraelono klonio pripažint 
Izraeliuijiktai 15 mylių 'plo
čio, pajūrio ruožtą.

Palaikyt Jeruzalę tarp-' 
tautiniu miestu, kurį valdys 
Jungt. Tautų komisija; vi
suomet palaikyt atvirus ke
lius į Jeruzalę ir iš jos.

Užtat pripažint Izraėliaus 
valstybei Galilėjos ruožtą i- 
ki Jordano upės ir Galilė
jos ežero. ’ ' . ■

Taigi grafo Bemadotte’o
planas siūlo Izraelio valsty
bei tiktai apie penktadajį 
Palestinos žemės, arba 10,- 
429 ketvirtaines mylias iŠ 
viso. «

' Izraelio vadai jau pirmiaW 
atmetė panašų planą.

Politiniai Gengsteriai , 
Sužalojo Komunistę Vadą 
Robertą Thompsdną

Cyprus salos likimas daugelį 
kartų buvo pasaulio scenoje. 
Laikais, kada Graikija buvo 

. galinga, tai ši sala vadinosi 
Kupros, todėl, kad ant salos 
bpvo daug kaparo.

Vėliau Cyprus sala buvo 
Romos “imperijos dalimi, dar 
vėliau Bizantijos. 1192 me- 
xais ' patapo nepriklausoma 
valstybė ir laike Kryžiaus Ka
rų ji vaidino ' svarbią rolę. 
1489 metais tapo dalimi Ve
necijos valstybės, o 1571 me
tais turkai-osmanai' ją paver
gi

1877-187$ metais Rusiją 
į: parbloškė Turkiją ir iškovojo

' tūlas laisves Bulgarijai, Serbi
jai ir kiterinp Balkanų vals- 

‘ tybėms. Turkija birželio 4^ 
1878 metais,* atidavė Cyprus 
salą Anglijai už tai, kad An
glija pažadėjo Turkijai kari
nę pagalbą prieš Rusiją, jei
gu naudas karas tarp^p Turki
jos’ir Rusijos iškiltų.
Anglijos

* vietiniu
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Paryžius.
Francijos Darbo Unijų Są
junga, turinti 5 milionus 
narių, paskelbė visuotiną 
streiką pehktadieniui po 
pietų. Reikalauja pakelti al
gą 33 nuošimčiais ir tuojau 
pridėti po 9 dolerius mėne
siui dėl gyvenimo reikmenų 
pabrangimo. • . <
' Visuotinas streikas - bus 
kartu protestas prieš prem
jero Queuille valdžią, kuri 
pakėlė taksus, bet atsisako 
pakelti algas.

^Antradienį streikavo Pa
ryžiaus . geso ir elektros 
darbininkai, protestuodami 
prieš tokią valdžios politi
ką. Valdinių Tarnautojų 
Unija nutarė spalių 5 d. vi-, 
*soj šalyj demonstruoti, rei
kalaujant algų pakėlimo.

Jankię Oficieriai Dalyvavo 
Irano Armijos Manevruose

Sumobilizuota Karinė 
Amerikos Pramonė

Washington. — Paskuti
niu laiku karinė Amerikos ' 
vyriausybė sumobilizavo vi- i 
sas svarbias karui prajno- ‘ 
nes’ — kiekvienai iš anksto i 
paskyrė tam tikrus darbus, 
kuriuos ji turėtų atlikti, kai 
tiktai karas kiltų.

Tapo suderintos karinio 
laivyno, armijos ir orlaivy- • 
no jėgos, kad tuojaus galė
tų sutartinai ir sėkmingai 
Įveikti, jeigu užsikurtų ka
ras.
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Dabar 
gubernatorius šu 
parlamentu” 

/Valdo karaliaus karūnos 
’* dal.

salą 
nau-

Lite-Dar nemažai Lietuvių 
ratūros Draugijos narių yra 
skolingi duokles už šiuos me
tus. Tas apsunkina Cėntrd 
Komiteto veiklą. Jau išleido
me tris numerius '“šviesos,” 
kurios* Vieno numerio pagami
nimas ir išsiuntimas atseina 
apie $500. Jau baigiame 
spausdinti Šių rpetų knygą. Iš 

j^spaufctuivgs ji eis pas apdari- 
ffcetoją. Jos pagaminimas at- 

' jBieis virš $8.000.

V

London.—Maskvbs radijas 
pranešė, jog Iranas (Persi
ja) dare'' didelius armijos 
manevrus. Kariniuose Jrano 
armijos pratimuose daly va- 
vo ir Amerikos oficieriai.

CYPRUS ŽYDAI SUKIL
SIĄ PRIEŠ ANGLUS

Cyprus. — 10,000 ?ydų,; 
laikomų koncentracijos sto
vyklose Cyprus saloje, grū
moja sukilti prieš anglus 
kalintojus. Tai europiniąi 
benamiai žydai, kuriuos an
glai sumedžiojo; užklupda
mi laivus, kuriais žydai 
plaukė Palestinon. Anglai 
sakosi turį permažai ka
riuomenės Cyprūse gtęšian-' 
čiam žydų sukilimui nuslo
pinti. ' / /'

Maskva. —'■ Sovietų ko
munistų laikraštis ,Pravda 
rašo:

— Sovietų Sąjunga remia 
Izraelio valstybę Palestino
je; pritaria žydų liaudies 
troškimui-turėti šovistovią 
šalį, bet Sovietam nepatin
ka dabartinė Izraęlio .val
džia. Ta valdžia neatstovau
ja žydų dauguomenės reika-

- > ■ ■ ■ '

Kartu Sovietai smerkia 
anglų - arabų ir Amerikos 
žibalinių imperialistų intri
gas prieš Izraelio, valstybę.

* v?
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Danija Nusmerkė Mirt 
Du Hitlerininkus

val-Jeruzalė. — Izraelio 
džia nutarė išardyti žydų 
teroristų organizacijas—Ir- 
gūn Z vai Lęumi ir Sterno 
šaiką —1 ir liepė sunešti jų 
ginklus valdžiai. Irguniečiai 
išklausę, įsakymo, atidavė 
ginklus ir įstojo į reguliarę 
I-zraelio armiją. Stėrno sai
ką dar nepasiduoda įsaky
mui. . • > 1

Valdžia suėmė 300 ster- 
nistų; tvirtina, kad jie nu
šovė grafą Bernadotte, 
Jungtinių Tautų tarpininką, 
ir ja padėjėją francūzą Se-

Amerika Duos Turkijai 
Dar Kelis Karo Laivus

10,000 žydų,.* • • • 1

- Holandijos ka

Chicago. — Sviestas čio- 
naitiniuose sandeliuose at
pigęs 4c. svarui.

Haga.
raliene Juliana ketino į- 
traukt savo šalį i karinę va
karų Europos kraštų san
tarvę (prieš Sovietų Sąjųn-

Gen. de Gaulle Sudarė 
Ginkluotą Saiką

Ar neverta pagalvoti tiems 
draugams ir draugėms, kurie 
dar nepasimokėjo duoklių, 
ant kiek jie apsunkipa cen
trą ?,

Atlikite savo pareigą ir, ar
timiausiu laiku pasimokėkite 
duokles. ■■■■•”■:/■ 'A

. ' s • ■ • .
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Budapest. — Vengrijos 
valdžia patraukė tėisman 
du amerikinės žibalo kom
panijos atstovus, kąip žibalo 
pramonės stabdytojus bei 
gadintojus^ 4

p ,• if

Copenhagen, Danija, -r 
Danų teismas niismerkė 
mirti Wernerį Bestą, Hitle
rio atstovą laike okupacijos, 
ir Ottoną Bowenschlepeną 
buvusį naęių slaptosios poli
cijos viršininką, Danijoje/ 
Du kiti buvusieji nacių val
dininkai Danijoje nuteisti 
6 iki 20 metų kalėti.”

Kąiro, Egiptas.— Smarki 
eksplozija sudrebino Visą
Kairą. ■ / ,

Sovietų Mokslininkai Rado 
2,400 Mėty Senumo Lavoną

,__ 4 n ' ‘f . ’

-, SovietiniųMaskva., — Sovietinių 
ųįękslininkų ekspedicija ab 
kasė Ąltajų kalnuose žmo
gaus kūną, palaidotą dąu- 
giau kaitrios 2,400 metų. 

, Kūnas gražiaii išmargintas 
—tatuiruotas ir suakmenė
jęs/ L

Washington.Washington. — Jungtinės 
Valstijos neužilgo duos Tur
kijai dar kelis naųjovinius 
karo «laivus - naikintuvus 
(destroyerius).

Praęitą pavasarį Ameri
ką perleido Turkijai 4 sub- 
marinus, 8 laivus minoms 
graibyti ir kelis pagalbinius 
karinius laįvus. Turkija taip 
pat gavo eilę amerikinių 
Įcaro * lėktuvų ir daug viso
kių ginklų įr amunicijos. -

Paryžius. — Franci j oš 
valdžia paskelbė, kad fašis- 
tuojąs francūzų generolas 
de Gaulle subūrė jau 15,000 
ginkluotų savo rėmėjų sai
kas. Valdžia ketina tas gau
jas ardyti. Iki šiol valdžia 
duodavo ginkluotus afrikie
čius sargus generolui de 
Gaulle’ui saugoti, kai jis, 
kalbėdavo masiniuose 
susirinkimuose. Dabar keti
na atimti jam tuos-sargus.

(Afrikiniai de Gaulle’o 
sargai ir francūzų žandarai 
praeitą , savaitę Grenoble 
mieste nušovė vieną komu
nistą ir sužeidė keliąs ’de
šimtis.)

Brooklyn, N. Y. — Naktį 
iš antradienio ų treciądienį 
piktadariai užpuolė- New 
Yorko valstijos Komunistų 
Partijos pirmininką Rober
tą Thompsoną, kuomet jis 
ėjo siaura gatvele namo 
Queens apskrityje. Užpuoli
kai žiauriai sumušė ir pei
liais subadė Thomps'oną, 

, — Tai buvo politinių 
gengsterių žygis, pareiš
kė Daily Workerfo redakto
rius John'Gates. • •

Tikimasi. ka$ Thompso* 
pas išgys. Jis, pagal pirmesį;
nį įkaltinimą, yra traukia-'' 
mas teisman kartu su 11 ki- '.rJS 
tų Komunistų Partijos va* 
dų. Jie bus teišiapii neva už 
“sąmokslą 'Amerikos7 val
džiai nuversti.”

Viesulas Padare Daug 
z Nuostolių Floridai,

Miami, Fla. — 100 iki 125 
mylių smarkumo viesulas 
Floridoj sunaikino daug, o- 
rindžių, apelsinų, cukrinių 
nendrių ir kitų derlių lau
kuose. Viesulas siautėjo 
link šiaurės.-

6,000 Vokieciy Užsirašė 
Amerikon Keliauti

' ' ■ * V ■ 4 *

Frankfurt, Vokietija. — 
6,000 vokiečių užsįrašė plau
kimui į Jungtines Valstijas 
apsigyventi. Amerikos atei- 
vybės. įstatymas leidžia pra
imti 28,000 Vokietijos pilie
čių per metus. x > 

* ’ ' .. —..... .

Paryžius. — Anglijos, A- 
merikos ir Francijos užsie
niniai ministrai pagamino 
naują notą Sovietam kas 
liečia derybas dėl Berlyno.

Miami, Fla. -- Viesulas 
nuskandino 32 laivus bei 
valtis.

ORAS.—Vėsi giedra.
■ " M” . ;.į. .<■ ‘

Paryžius; — Trečiadienį 
Jungt. Tautų seimas "po
sėdžiavo” tik 15 minučių.

A

4

Anglija, Ameijka, Francija 
Užprotestavo Albanijai

Washington..— Amerika, 
Anglija ir Francija užpro
testavo Albanijsti„ kad Al
banijos valdžia, esą, remia 
graikų partizanų kovą prieš 
monarcho - fašistinę Grai
kijos valdžią.

■W

Koktomovas — J. Tautų
Ūkinės Komisijos •' * 

\ / Pareigūnas , .
Geneva. — Sovietinis in

žinierius ir diplomatas Ni
kolajus P. Koktomovas ta
po paskintas pavaduotojum 
Jungtinių Tautų Ekonomi
nės (Ūkinės) Komisijos se
kretoriaus.

New York. —- žymiai pa 
smuko Wall Stryto šėrat

- . f?
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LAISVE Demokratija, Tai Jiems Bėda

siaurmej e

apie

New T orfe Times Piktinasi

(Tąsa 4-me pusi.)
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vo kariuomenės neištrauks, tai, kiekvienam aišku, jog 
daugiau įtakos Amerika Azijoje ne tik neįsigys, bet dar 
praras ir tą, kurią ligi šiol turėjo.

Tiek Indijos, tiek Chinijos, tiek Burmos, tiek Malajų, 
tiek Siamo, tiek Indo Chinijos tautos pasakys: T. Sąjun
ga yra Azijos tautų draugas, o Amerika — priešas, nes 
pastarajai rūpi palaikyti čia sa\įo kariuomenė, kad ji 
padėtų engti liaudį.

Aiškų: norėdamas mušti, įrankį visuomet rasi. Norėda
ma palaikyti Korėjoje savo kariuomenę, Washingtono vy
riausybė galės pasiteisinti, sakydama, jog ta kariuomenė 
apsaugo korėjiečius “nuo komunistinio pavojaus.” 
' Toks pasiteisinimas galį būti priimtas Amerikoje, bet 
jo nepriims Azijos tautos. Komunizmo jos nesibijo — ne? 
turi jos ten Wall strytų. Jos bijosi svetimų imperialistų, 
jų agentų savo.tarpe, kapitalistų ir feodalų, per ilgus 
metus ‘engiančių šimtus milijonų žmonių.

Taigi, mūsų nuomone, Washingtono vyriausybė turėtų 
gerai pagalvoti ir, nedelsiant, ištraukti mūsų kariuomenę Tautų Die- 

visus narius

tų ir tylėjusi, bet‘\ją privertė, tarti žodį 'komunistinė 
spauda, “kuri iš to įvykio bando kalnus priskaldyti.”
. Geraj, kad. turime komunistinę spaudą, kitaip daug 
svarbių dalykų būtų nuo Amerikos visuomenės nuslėpta.

ĄDVANCEą IN the status of piiBlons of the world’s people 
reported to the tl.N. Trusteeship Council. The boys above are in a 
school in an East African Trust Territory under Council jurisdiction.

$3.00
$4.00
$9.00
$4.50

Pasipiktinimas tuo “žygiu”, kurį atliko mūsų kariuo
menės viršūnes Vokietijoje Ilsės Koch reikale, plečiasi 
per visą šalį. Kaip žihia, sužvėrėjusi Ilse Koch, kuri iš 
nacių nužudytų žydų ir visokių anti-fašistų odos dirbosi 
lempoms abažūrus, retikelius ir kitokius “daijiądaikčius”, 
buvo kadaiše nusmerkta visam amžiui kalėti, bet mūsų 
kariuomenės viršininkai Vokietijoje jai tą bausmę pa
keitė ketverii 
Ilsė Koch gal

Si įstaiga,
d, — nustatė gaires, pagal Kurias šiandien repūblikonai 
demokratai darbuojasi, puldami pažangiuosius žmones, 
^inercijos Butas įsakė persekioti komunistus, pulti pro- 
esyvius veikėjus ir buvusius Roosevelto draugus, pra
sti “lojalumo košimą” valdžios tarnautojuose ir pradėti 
nipų ieškojimo" darbą. - ' ,
Komercijos Butas sugalvojo, gi rępublikonų ir dęmok- 
tų valdjnįnkai ir Kongreso nariai tai praveda gyveni-

Jei Norite Lapkričio 2 Diei 
' Balsuoti — Registruokitės!

“Mes, Jungt. Tautų žmo
nės” -- sako pirmi žodžiai

— įsteigėm Jungt. 
kad mes galėtume 

išmoktu kaip gyventi ir 
dirbti kartu taikoje viėns su 
kitu. Dalyvavimas Jungt. 
Tautų Dienos pasauliniame 
minėjime yra puikus būdūs 
prisidėti prie šios koopera
tyviškos dvasios.

Jungt. Tautų Dienoje ap- 
svarstykime, kiek progreso 
organizacija padariusi — 
kaip atlikti, kas dar turi

Tarybų Sąjungos vyriausybė pareiškė, jog su š. m. 
gruodžio 31 d. jinai ištrauks iš Korėjos visą tarybinę 
artniją. ‘

Šis pareiškimas, netenka nei sakyti, sukrėtė tūlus mū
sų krašto diplomatinius pareigūnus.

Kūrėja, kaip skaitytojas žino, yra padalinta: šiaurinę 
dalį ligi šiol globojo T. Sąjunga, o pietinę — Jungtinės 
Valstijos. Pietinėje dalyje gyventojų yra daugiau, bet 

‘šiaurinėje -— fabrikų, pramonės daugiau.*
Abi Korėjos dalys turi savo vyriausybes. Abiejose da

lyse ligi šiol tebėra svetimos kariuomenės — amerikiečių 
ir T.'Sąjungos.

1947 m, Jungtinių Tautų Assainblėja, atsimename, pri
ėmė, rezoliuciją, tarp kitko, siūlančią, kad juo greičiau 
būtų iš Korėjos ištrauktos abiejų kraštų kariuomenės, 
Kad korėjiečiai patys galėtų tvarkyti' savo reikalus be 
jokios iš šalies jeginės pagalbos.

Dabar k^la klausimas, ką darys Amerika? Ar ir ji iš
trauks savo kariuomenę, ar dar palaikys? Netolima atei
tis tai pasakys.

Ištraukimas iš Korėjos T. Sąjungos kariuomenės dali
nių turės didžiulės /eikšmėę ne tik .pačiai Korėjos liau
džiai, bet ir visai Azijai, visoms josios tautoms.
\ Amerika, be abejojimo, rūpinasi įsigyti juo daugiau

Pirmą kartą visoj istori
joj viso pasaulio žmonės su
sivienys pareikšti bendrą 
tikslą—. įvykdininją pasto
vios taikos per Jungt. Tau
tas, Tas yra tikra reikšmė 
Jungtinių Tautų Dienos —.

visi 
visu rią minės Jungt. Valstybės 

ir kiekviena iš 57 šalių, ku
rios yrą Jungt. Tautu na
rės. Diena paskirta duoti 
progos vyrams, moterims, 
vaikams visur dalyvauti 
Jupgt. Tautų darbe.. .
r Jungt. Tautų Generalinė 
AsemblėjA spalių 31 d. 1947 
m. priėmė rezoliuciją paski
riant , spalių 24 d. Jungt. 
Tautų čarteris pradėjo 
veikti 1945 m. spalių 24 d. 
—kaipo Jungt 
ną ir kviesti • 
kooperuoti jos paminėjime. 
Rezoliucija pareiškia, kad 
diena bus pašvęsta supažin
dinti pasaulio žmones- su 
tikslais ir nūveikimais Jung. 
Tautų, kad jie nuoširdžiau 
reihtų Jungt. Tautų t dar-

būti atlikta. Jungt. Tautų 
gimtadienis yra' tinkamas 
laikas apsvarstyti, kaip ug
dyti geresnius tarptautinius 
santykius ir kaip įvykdinti 
pastovią taiką.

Jungt. Tautų Diena nega
rantuos taikos ir neišriš 
problemų, kaip geriau su 
viens kitu gyventi, bet per 
ją žmonės gali pareikšti 
bendrą valią įvykdinti taiką 
padarant Jung. Tautas stip
resne ir efektingesne orga
ninei ja. Valstybės Depart-

C’, Marshall paskyrę Tautn 
nį Piliečių komitetą stl- 
tvąrkyti paminę j imą Jungt. 
Tautų* šįoje šąlyje. Tas kpr 
mitetąs prašo visų valstijų 
ir kiekvienos apylinkės 
Žmones .organizuoti progra
mas Jungt. Tautų Dienai.

Šiemet spalių 24 d., Jifngt. 
Tautų diena įvyks sekma
dienį. Pradėkite dabar pla
nuoti Savo programas* savo 
draugijoj, savo bažnyčioj, 
savo klube; savo mokykloj, 
savo šapdj arba savo indųs- 
'trijoj. Susipažinkite f su 
Jungt. Tautomis,

Dalyvaukite savo miesto 
arba apylinkės Jungt. Tau
tų' Dienos programose.

Jungt. Tautos yra žmoni
jos didžiausia viltis sustab
dyt! naujus karus ir įsteigtu 
pastovios taikos sąlygas. I

Tegul visi Jungt. Valsty
bių žmonės 1948 m. spalių 
24 d. parodo, kad Jie tiki į 
laisvą, demokratišką tautų 
brolystę.

Common Council.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year . $7.00 Canada and Brazil, per year 
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year 
Brooklyn, N.Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

gyvenimas 
stryto turčių pelnus,

Komercinė spauda ir ra
dijas visiems įkyrėjo pasa
kodama arabiškas pasakąs 

tūlą Oksaną Kasenki? 
Klausant atrodė, kad 

Amerikos gyventojai 
kuomi aprūpinti,, pa

tenkinti, ^tai Marshallo dip
lomatai susirūpinb Kokios 
ten rusės reikalais. Tuo pat 
kartu New Yorko pašonėje 
— Rockaway miestelyje, po 
pajūrio tiltu,.kuris išvestas 
šalimai maudynių, Suras ta 
amerikiečių šeima, suside
danti iš vyro, žmonos ir tri
jų vaikų, kurie ten jau gy
veno šešias savaites. Mat, 
juos išvarė’iš rendavojamo 
buto. Šeima, nesurasdama 
kitur vietos, vasarą nešal
ta, tai apsigyveno po tiltu 
(boardwalku). Ir apie šią 
šeimą,' penkis Jungtinių 
'Valstijų piliečius,' komerci
nėje spaudoje buvo tik pen
kių eilučių žinia, o radijas 
visai nutylėjo. Kas čia kam 
galvoje, kad amerikįečiai 
neturi kur gyventi — gyve
na po tiltu! Mr. Marshall 
ir New 'Yorko majoras O’
Dwyer turi rūpintis “varg
šės” Kasenkinos reikąlu.

Tuo pat laiku yienaš mū
sų šalies pereito /karo vete
ranas paskelbė spaudoje, 
kad jis parduos sąvo akį 
tam/kas suteiks jam na
mus gyventi. Ir pirklys at
sirado.

Jamaicoj Viena mergina 
paskelbė, kad ji apsiyes su 
bile vyriškiu, kuris sutiks 
apmokėti $7,000 jo$xtevy 
skolų. Atsirado ir “jauni
kis” tris kartūs už ją vy
resnis, bet turtingas:

Kodėl taip yra? . ^odėj, 
kad mūsų tikrąją demokra
tiją ’ komercinė spauda . ir 
radijas paneigia. Jų supras 
timū pilnai teisinga, ka^a 
Trumano valdžia kasdien 
karo prisirengimams išlėk 
džia>po $26,000,00Q, o nau
jų namų statybai tik į du 
metus paskyrė $50,000,000. 
Kas Mr- Trumanui ir De
wey galvoje, kad kokios ten 
merginos /tęvus sihaugia 
$7,000 skoja! /Kasx jiemą 
galvoje, Kad buvęs kareivis 
parduoda ;a|ų už butą gyve
nimui I Tai jiępis “smul
kūs” dalykėliai, apie ku
kiuos tokiems pbnams ne
verta rūpintis, ■ /

Arba, kada Mr. iGlen

Jungtinių Valstijų liaik 
dis gerbia demokratiją, Ji 
tas teises iškovojo Ameri
kos Revoliucijos liepsnoje, 
jas gynė Piliečių Kare ir už 
jas kovę j a dabar. Šių metų 
rinkiminėje , kampanijoje 
tas demokratijos teises gina 
ir atstovauja Progresyvių 
Partiją, priešakyje su Hen
ry Wallace.

Viešpataujančiosios kla
sės žmonės, Wall stryto tur
čiai, jų reikalus ginantį ir 
atstovaujanti' komercinė 
spauda, radijas kaišosi 
“demokratijos” plunksno
mis. Bet jiems demokratija 
yra svetima, kada prakti
koj klausimas atsistoja.

Kur ii< kada komercinė 
spauda ir radijas užgyrė 
nors vieną darbo žmonių 
streiką? Kiekvienas -strei
kas jiems yra. “komunistų 
darbas,” “Maskvos agentų 
organizuotas.” , Kiekvienas 
streikieris jiems yra .“neiš
tikimas” pilietis, “prastas 
amerikietis.” Kodėl? Aišku,

I * 

kodėl, nes streikieriai rei
kalauja daugiau algos, 
kad jie ir šeimos žmoniš
kiau galėtų gyventi. Bet tas 
žmoniškesnis darbo žmonių 

mažins Wall

Lucy Žemaitienę, iš Hartford, Conn., pasisakė jau da
bar dirbanti vajui: Ir ji yra atsižymėjusi' pirmesniuose 
vajuose. .

P. Paserskis, iš Bąltimore, Md.,(įstojo į vajų.
Jonąs Urbonas, iš Pittsburgh, lankėsi Broęklyne ir pa

sižadėjo pąts dirbti ir kitus savo kaimynus organizuoti 
į darbą vajui. ' ■ x »

P? pilėnas, iš Philadelphia, Pą„ pasisakė dirbsiąs; va? 
jųjd ir su pirma diena vajaus būsiąs kontestantų surašė 
pirmoje'vietoje.

Girdęjome, kad iš . Waterbury C($nn. M. Svinkpnienę 
dalyvaus vąjuję.

Žemąftięnė įr Svipkūntenė yra artimos kaiminkos ir 
visada vajuose jiedvi labai arti viena kitos laikosi punk
tais. į

Taylor,, Progresyvių Parti
jos kandidatas į vice prezi
dentus, Senato harys, vie
noje pietinėje valstijoje įėjo 
į svetainę pro tks duris, 
kūrios skiriamos; “Tik neg
rams,” tai jį areštavo. Ma
tote, čia “demokratiją” pie
tų ponai taip supranta. Pas 
juos negras lygūs "darbo 
galvijui. Jam yra atskiros 
durys įeiti į viešą įstaigą, 
jam ir apsišvarinamoji sky
rium, jam nevalia greta 
balto žmogąus atsisėsti 
traukinyje, gatvekaryje ar
ba autobuse. Ir tas yra net 
vyriausybės kontroliuoja
muose parkuose, net pačioje 
mūsų sostinėje — Washing
tone negrai yra diskrimi
nacijoje. Taip supranta po
nai “demokratiją.” Kada 
yra karas, tai ir negras ga- 
1* eiti į mūšį ir mirti už de
mokratiją, bet kada jis par
eis namo, tai jis tos demo
kratijos neras,

Ar nuostabu, kad Progre
syvių Partijos kandidatą į 
prezidentus, velionio Roose- 
velto geriausią draugą, bu
vusį vice prezidentą, vidaus 
reikalų ministrą, Mr. Hen
ry Wallace pietų valstijose 
“vaišino” kiaušinių ir pa- 
midorų baražu! Komercinė 
spaudą, * nors ir bandė tą 
“demokratijos” ' žygį neuž- 
girti, bet, pasakydama vie
ną, kitą žodį prieš chuliga
nizmą, tuo pat kartu'šimtą 
žodžių parašė pyieš Henry 
Wallace, kaip tik išmany
dami jį niekino, o tuo. aksti
no chuliganus prie naujų 
išstojimų. O ko verti yra tie 
aukšti valstijų * viršininkai, 
kurie viską daro, kad tik 
neleisti Progresyvių Parti
jos kandidatus -pasta'tyti? 
Argi tai nėi*a demokratijos 
paneigimas? /•

'Kur Tik • nepažvfijgsime,

čių spauda jau veda aršią 
propagandą prieš mūsų ša
lies Konstituciją. Ta spau
da ir radijo komentatoriai 
šaukią, Kad mūsų Konsti
tucijoje “pilną skylių”, pro 
kurias ^raudoni landžioja.”

Demokratiją, tąį reiškią 
liaudies valia. Demokratija 
pavadinta liaudies vąlią 
nuo graikų žodžių “demos” 
ir “kratos,” Kurie reiškia 
— “paprastą” ir “jėgą” — 
gąli^, ,kitąip — paprastu 
žmonių galią, jėgą ar valią; 
Bet viešpataujanti klasė,
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Ilsės vyras buvo Buchenwaldo stovyklos komandierius, 
o toje stovykloje buvo “moksliškai” žudomi karo belais
viai, anti-fašistai. Vyras masiškai žmones žudė, o jo po
nia jam padėjo, patarė ir už tai gavo nužudytųjų odų! 
Kas gali būti žvėriškesnio!
> Kai apie šį įvykį (mielaširdin
menės vadų, įskaitant generolo Cląy), pagalvoji, žmogui 
net plaukai ftrit galvos ima šiauštis. Bet tai yra faktas!
. •Prasitarė dėl to ir plutokratijos organas New York

Ar jūs norite balsuoti lapkričio 2 dieną?
Ar jūs skaitote tąi savo, kaip piliečio, pareiga?
Ar jūs žinote, jog be užsiregistravimo, negalėsite bal

suoti? »’
Atsiminkite: Jei norite balsuoti, turite užsiregistruoti.
Kiekviena valstija ir didesnieji miestai skiria savotišką 

registravimuisi laiką ir vietas.
Pav., New Jersey valstijoje piliečių registrąeija balsa

vimui bagiasi šią savaitę. Kas ten neužsiregistruos, tas 
negalės balsuoti. . ( -

New Yorko valstijoje piliečių registracija bus sękamą 
savaitę. ' ’ “ G

New Yorke registravimasis prasidės rugsėjo 27 dieną 
ir baigsis spalių 2 dieną. r :

Ka’da bus registracija kitose valstijose, mes nežinome. 
Mes tik ryžtamės paakstinti kiekvieną pilietį, kiekvieną 
galintį balsuoti žmogų, kad jis tėmytų>Kai tik ten, kur 
jis gyvena, prasideda registracija, 
ri užsiregistruoti.

Daugiau: kiekvienas susipratęs pilietis privalo paaks- 
tihti savo pažįstamus, prietelius, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsiregistruotų.

Pakartojame: kurie norėsite lapkričio 2 dieną balsuo
ti, užsiregistluokite! • < ’

Nationals Lietuvių Wallace-for- 
President Komitetas.

jog valdiški viršininkai tik 
tol sutinka ^u demokratija, 
Kol darbo liaudįs, milžiniš
ka didžiuma visuomenės —: 
nesupranta, kaip demokra
tiją ąąvo reikalams panau
doti. Bet kada darbininkai 
supranta, kad jie negalės 
kitaip pagerinti savo ir sa
vo šeimos gyvenimą, kaip 
tik per streiką, tai tada 
sireikierys ^jau negeras. 
Prieš I' j į bus , ■ panaudotas 
Tafto - Hąrtlby įstatymas. 
Prieš jį pribus' policija, 
valstijos milicija su kulko
svaidžiais, ir gazinėmis 
bombomis..

Taip yra namie, taip yra' 
fr užsienio reikalais. Paim
kime Korėjos klausimą. Ko
rėja užima 85,246 ketvir
taines myliūs ir turi arti 
30,000,000 . gyventojų. Ja
ponijos imperialistai ją bu
vo pavergę. Tarybų Sąjun
gos armija 1945 metais su
mušė -Japonijos geriausią 
armiją Mandžurijoj ir Ko
rėjoje ir išlaisvino tas šalis. 
Pagal susitarimą Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Val
stijų Potsdamo konferenci
joj, pietinę dalį, žemiau 38- 
tos paralelės, okupavo ame
rikinė armija, o šiaudinę 
nuo šios paralelės — Sovie
tų armija.

Maskvęje, gruodžio mėn., 
1945 metais mūsų šalies ir 
Tarybų Sąjungos atstovai 
susitarė, kad įsteigti Korė
joje visų demokratinių par
tijų vyriausybę, kuri per 
penkis metus veiks, vado
vystėje Sovietų ir Jungtinių 
Valstijų ir taip bus paruoš
ta pilna Korėjos nepriklau? 
somybė.

Korėja gali gyvuoti pati 
viena. 1 Jds į&bfe turtingą^ 
jos kalnuose yra daug iška
samų turtų. Turi daug pa
togių vietų prieplaukoms, 
vystymui žvejybos. Turi ir 
■žmonių, —> 30,000,000, .tai 
gera skaitlinė. Bet Maskvos 
tarimas nepravestas gyve
nimam Abi pusės \ viena 
antrą kaltino. Soviėtai iš
kėlė įrodymus, kad Ameri
kos generolai ' susidėjo su 
buvusiais Japonijos impe
rialistų šalininkais — tur
čiais ir bijosi Korėjos liau
dies, bijosi demokratinių or? 
gapizącijų. Amerikos gene
rolai kalba, J^d Maskvoje 
buvo “padaryta , klaida,” 
kad planai padaryti negeri., 
Čia reikia priminti, kad

LąuKiamė daugiau balsų i§ buvusiųjų vąjininkų, ir lau? 
kiame naujų; yajininkų. Prašomu nešivęlipti zį darbą. Jau 
esate pkstębėję, kad rimtai priminėme iš anksto, jog va? 
jus nebus prailgintas. Nebus; piękam pąęįtęisinįmo, kad 
vėlai pradėjo veikti^ Vęikiįe jąu dabar. Nuo dabar gausi?

visūa sKajt;
Vajątl^
i _ , • ‘ ♦

r. Morris savo teigimą remia platokomis ištrauko 
paimtomis iš paminėtos organizacijos išleistų doku

ii įdomus straipsnis, vertas visų dėlhesio. /

Jie Tai Sugalvojo Prieš Dvejis Metus.
Daily Workerio bendradarbis George Morris rašo “The 
orkęryj” iš rugęėjo 10 d., jog dabartinę “šnipų gaudy-



Kaunas Šiandien

pagalvelai kiti dirba
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Operos ir baleto,

Puikios piniginės dovanos vajininkams

Laisvės kainaAdresuokite

METAMS $7.00
427 Lofimer Street

Visi stokime j darbą gauti dienraščiui Laisvei 
naują skaitytojų. Užtikrinkim savo dienraščiui 
1949 metams biudžetą. Sukeikime $50,000 vajaus 
laiku, tai būtų pusė metams reikalingo biudžeto.

Dienraščio Laisvės išleidimas per apskritus 
metus lėšuoja apie $100,000. Jei šio vajaus laiku 
$ukelsime $50,000 tai bus iš anksto parūpinta pu
sės metų įplaukos. O kita pusė įplauks reguliarė- 
mis įplaukomis 1949 metais.

Darbuokimės, kad gauti kuo daugiausia nau 
jų skaitytojų. Rūpinkimės atnaujinimu prenu
meratų. Nesakykite, 
kite, ką jūs galite atlikti savo dienraščiui ir at
likite savo pareigą tuojau. Būkite Laisvės pat
riotais ne tik žodžiais, bet ir darbais.

VAJUS GAVIMUI 
LAISVEI NAUJŲ 

SKAITYTOJŲ

Jnfliacija baisiai slegia mūsų dienraštį. ” Visi 
spiečium, kaip bitės, turime stoti į pagalbą ap
ginti dienraštį nub infliacijos! 
skaitytojų, ruošimu parengimų 
mai 
TUOJAU

Gelbėkime Savo Dienraštį 
Nuo Infliacijos Gelbėkime 
Kol Dar Nevėlu!

STOKITE Į KONTESTĄ 
GAUTI NAUJŲ 

SKAITYTOJŲ!

Gavimu naujų 
dienfalčio para- 

rinkimu aukų ir patys aukodami dabar — 
galėsime išgelbėti dienraštį nuo kri-

Dideli darbai atlikti Kau
ne atstatant’ ir tvarkant 
miesto kobiunalį ūkį. Visiš-

ir jėgas teatrui sukurti tarybi
nėmis sąlygomis.”

Tarybų Sąjunga, tapusi tik
ra pasaulinio tėatro ndeno tė
vyne, amžinai didžiuosis sąvo 
ištikimu sūnumi, genialiuo-

Prenumeratomis, Parengi
mais, Laisves Bendrovės 
Šerais ir Aukomis Turime 
Sukelti apie $50,000.

a jus Prasidės Spalių 
October 1

“Zęfįr” per tą patį laiką pa
didino kelis kartus savo 
produkcijos gamybą. 
Dešimtys įmonių įsisavi
na n a u j o s ’ p r o d u k- 
c i j o š ; gamybą, kuri 
seiliau visai nebuvo gamina
ma. Taip žingsnis po žings
nio įgyvendinamas penkme
čio planas, pagal kurį 11950 
metais Tarybų\ Lietuvoje 
pramonės gamyba turi 80 
nuoš. viršyti prieškarinį ly-

HOMELESS, LONELY people of the displaced person^ camps.ate 
■lowly embarking for new homes as the result of the work of the 
International Refugee Organization, which has resettled 300,000.i

Stokite į kontąstą gavimui naujų skaitytojų, 
gaukite vieną iš tų didelės garbes dovanų. Kvie
čiame visus buvusius vajininkus it laukiame 
naujų talentų. Prašome tuojau rašyti Laisvės 
Administracijai ir pareikalauti vajaus medžią-

Didysis Tarybinio
Teatro Korifej

Kelionių į Vokietiją ir Aus
triją iąiŠ,, J021, 1927J metais, 
gastrolių į Prancūziją 1922 me
tais ir į Ameriką 1923 metais 
laikotarpiu, taip pat po kelio
nės į Prąrieūziją 1937 metais, 
užsienio laikraščiai entuziastin- »
gai/rašė apie Stanislavskio ge
nijų, vadindami jį' didžiausiu 
mūsų laikųz režisieriumi, rašė 
apie nepaprastą teatrą. Stani
slavskio metodai buvo nagrinė
jami užsienio režisierių,- daug 
trupių norėjo juos pritaikyti 
pas save. Tačiau komercinis 
buržuazinio teatro principas 
neleido . pažangiems Amerikos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Aust
rijos menininkams pasiekti ne
rimų rezultatų. Reikšdamas pa
žangių sluoksnių nuomonę, Pa
ryžiaus laikraštis “Le Suar” 
1937 mt rašė, kad tokiems re
zultatams pasiekti ‘‘reikėjo, 
jog šeimininku Rusijoje taptų 
liaudis.”

kai baigiami Petrašiūnų e- 
lektrinės II-sioą eilės atsta
tymo darbai. Greitu laiku 
miestas gaus dvigubai dau
giau elektros energijos, ne
gu turėjo prieš karą. Van
dentiekis jau dabar duoda 
žymiai daugiau vandens, 
negu prieškariniais metais. 
Vokiečiai išbėgdami paliko 
visiškai sugriautą automa
tinę telefono stolį. Dabar 
automatinė stotis jau atsta
tyta ir veikia.

Vėl Kaunas užima respub
likoje pirmąją vietą savo 
pramone,, skaičium žmonių, 
dirbančių jo fabrikuose ir į- 
monėse, miesto transporte 
ir kitose liaudies ūkio šako
se. Tačiau ne mažiau kau
niečiai didžiuojasi savo 
mokslo ir kultūros įstaigo
mis.

Kaulio valstvbihiame uni
versitete ir kitose aukšto
siose-mokslo įstaigose mo
kosi ir klauso profesorių 
paskaitų beveik 8000 stu
dentu. 25 tūkstančiai moks
leiviu mokęsi 80 gimnazijų, 
progimnazijų ir pradžios 
mokvklose. Be to, Kaune 
Veikia 27 snecialios ir vidu
rinės mokvklns ir techniku
mai su 6.500 moksleiviu. 
Bendrai paėmus Kauno 
aukštosiose ir vidurinėse 
mokvklose mokosi (Ju su 
viršum kartu daųriau jau
nimo, negu paskutiniaisiais 
smetoninio valdymo Lietu
voje metais.
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Visoie Tarvbu Sąjungoje 
nuskambėio Kauno vardas 
sporto sritvie. Kauno jau
nieji futbolininkai du metus 
iš eilės iškovojo Tarvbu Są
jungos čėttinfbnų varda jau
nimo komandų tarne. Kau- 
no krenšininkai tain nat vra 
šalies čempionai. Tik dabar, 
taYvbu valdžios metais, 
Kaune buvo sukurtos jauni
mo sporto mokvklos, kiek
viena imonė turi savo spor
to kolektyvus.

Kaip niekada vra sukles- 
tėies miesto "kultūrinis gv- 
venimas. Rašytojai, daili
ninkai, kompozitoriai per 
pastaruosius, metus sukūrė 
puikių aukšto meninio lygio 
kūrinių, veikalų. Štai pernai 
skulptorius Mikėnas gavo 
Stalininę premiją ir laure
ato vąrdą dž skulptūrą 
“Gvardiečiai”. Kompozito
rius Tallat-Kelpša, 'gavęs 
šiais metais pirmojo laips
nio Stalininę premiją už sa
vo aukštai menišką kantatą, 
kurią taip pat sukūrė Kau-

(K. S. Stanislavskio mirties 
. * dešimtmečio pro’ga) ? .♦ t »

• Tarybų Sąjungos darbo žmo
nių karštai mylimas Konstan
tino Sergiejevičiaus Stanislav- 
kio vardas gerai žinomas , ne 
tik mūsų šalyje, bet ir už jos 
ribų. Apie 50 metų savo žy- 

•maus, verdančio gyvenimo K. 
S. Stanislavskis atidavė rusų 
teatrui, gausindama^ jo šlovę, 
nenukrypstamai vesdamas jį į 

u ' pasaulinio teatro meno viršū
nes. 1938 m. jis kartu su> V.J.Ne- 

> mirovičium-Dančenko suorgani- 
x zavo Maskvoje Meno teatrą 

(MCHAT), tapusį geriausiu 
,■ šalies teatru, tautos pasidi

džiavimu, padariusį didžiulę 
įtaką ne tik socializmo šalies 
rusų ir nacionalinių teatrų iš
sivystymui, bet taip pat visam 
teatro gyvenimui užsienyje.
• Stąnislivskib kūrybinė veik
la nepaprastai įvairi. Stanislav
skis, — šis pažymėtinas reži
sierius, žymus aktorius, genia- 

, lūs pedagogas, išauklėjęs kele
tą kartų artistų^ išgarsinusių 
Rusijos sceną, tikras meninin
kas - novatorius,, pertvarkęs 
rusų teatro meną — buvo gi
lus Tėvynės patriotas,., kuris 

fjnatė savo asmeninę paskirtį 
^pasiaukojančiai dirbti liaudies 
• labui. Stanislavskis pradėjo sa

vo teatrinę veiklą 1888 metajs, 
sukūręs Maskvoje mėgėjų “Me
no ir literatūros draugįjos” 
trupę. Jis pastatė apie 50 
spektaklių, suvaidino beveik 
30 rolių, parašė keletą knygų, 
tapusių pagrindinėmis priemo
nėmis tarybiniams aktoriams, 
teigiantiems teatro scenoje 
aukštas socialistinio realizmo

■ idėjias. t,
Stanislavskis aistringai skel

bė liaudies meną, ryžtingai ir 
pasiaukojančiai kovojo prieš 

V estetizmą ir formalizmą teatre. 
Kaip tik kovoje su ydingomis 

r >priešliaudinėmis pakraUjbhais
*"ŠtanislavąJds sukūrė savo gar

siąją teatro sistemą; kurios pa- 
1 grindė yra gyvenimo tiesos 

principas. Surinkęs apie save 
gabų' kolektyvą, Stanislavskis 
nuolat jį auklėjo, mokydamas 
aktorius “jausmų tiesą” staty
ti mene aukščiau už viską. Nu
šluodamas atgyvenusias tradi
cijas, štampą, Stanislavskis 
reikalavo, kad rengdamas vaid- 
menį, aktorius eitų “iš savęs,” 
iš savo individualinių sugebėji
mų, iš savo įgimtų duomenų, 
patyrimo, sukauptų žinių atsar
gos. Gyvenimo tiesa — tai 
aukšta idėjinė tiesa, didelių 
apibendrinimų . tieka, nieko 
bendro neturinti, su natūraliz
mu. Kad žiūrovas ją suvoktų, 
Stanislavskis mokė aktorius 
rasti spektaklyje ir vaidmeny- 

, je tai, kas yra svarbiausia — 
t pagrindinę mintį, varančią pa- 
^Melgimo spyruoklę, pajungiant 

visą pjesės medžiagą ir visas 
, scenines priemones, joms išryš

kinti. Jis siekė, .kad aktoriai 
tpbulai valdytų visų ryškinimo 
priemonių arsenlą—balsą, kū
no judesius, ritmą, plastiką, di
kciją. “Nėra meno be įkvėpi
mo, — sakė Bielinskis — bet 
nėra jo ir be. technikos.” Savo 
pedagogo ir režisieriaus darbu

Stanislavskis tvirtino šio tei- 
ginio teisingumą.

Stanislavskio pastatytuose 
spektakliuose.' kartu buvusiuose 
nenraienkta aktorių meistrišku- 

į- mo Mokykla, žiūrovą žavėjo iš- 
jį tisinis,, savo siekimais vienin

gas ansamblis, • visuomet pa
jungtas spektaklio idėjiniam 
liimanymui. Tuo šie spektak
liai skyrėsi nuo gastroliavimo 
praktikos, kai vieni aktoriai iš
keliami nustumiant kitus. Tai 
išaiškinama tuo, kad įgyven
dindami savo didžiojo mokyto
jo “sistemą,” aktoriai stengia
si suderinti savo individuali
nius ypatumus, su spektaklio 
Vaizdu visumoje, žiūrėdami į

> vaizdą — charakterį, kaip į
> visumos sudėtjnį elefnentą, pa- 

jungdami visa, kas asmeniška

bendrumui. s ,/■'
Toks yra, trumpai imant, pa, 

grindas tos kruopščios aktorių 
parengimo sistemos, kuri leido 
Stanislavskiui išugdyti tokius 
žymius scenos meistrus, kaip 
Vachtahgovą, Moskviną, Kača
lovą, Leonidovą, Ghmeliovą, 
Kniper-čechovą, Tarasovą ir 
kitus.

Stanislavskio kūribinis me
nas galėjo pilnutinai išsivysty
ti tik įsikūrus tarybų valdžiai, 
kai teatro menas, kaip viena 
galingiausių darbų žmonių ko
munistinio auklėjimo priemo
nių, pirmą kartą valstybės is
torijoje buvo pastatytas liau
džiai tarnauti.

Stanislavskis buvo ne > tik 
genialus teatro organizatorius, 
režisierius, bet ir vienas di- 

' \ į

džiausiu šių laikų aktorių. Jis 
sukūrė neužmirštamą Famuso- 
vo vaizdą nemirtingoje Gribo- 
jedovo komedijoje “Vargas dėl 
proto.” Niekas gėriau už jį ne
suvaidino AstroVo Čechovo pje
sėje “Dedą Vania.” Jis buvo, 
geriausias Urielis Akosta ir 
daktaras Štokmanas Gucko ir 
Ibseno dramose, šitie vaizbai 
sukrėsdavo žiūrovą savo rea
lizmo jėga, teisybe, giliu ak
toriaus ' įsijautimu į personažų 
psichologiją.

žymią įtaką Stanislavskiui— 
menininkui susiformuoti turė
jo draugystė su dviem didžiau
siais rašytojais — Čechovu ir 
Gorkiu, kurių vardus draugas 
Stalinas paminėjo vienoje gre
toje su žmonėmis, sudarančiais 
rusų tautos šlovę. Čechovas už
ėmė Stanislavskio gyvenime vi
siškai ypatingą vietą. Čechovo 
kūryba ne tik atitiko Stanislav
skio kūrybinę pasaulėžiūrą, bet 
buvo jos atrama. Suartėjęs su 
Čechovu, Stanislavskis negalėjo 
įsi vaizduoti be jo ateities Meno 
teatro, kurio likimas tapo jo 
^meniniu likimu, jo gyveni
mo prasme.’ Čechovas suvaidi
no didžiulį vaidmenį Stanislav
skio gyvenime ir Maskvos Me
na teatro išsivystyme. • ■

Gorkį ir Stanislavskį - rišo 
nesugriaunama 35 metų drau
gystė. Tokia pat draugystė su
sidarė tąrp Gorkio ir teatro, 
teisėtai laikomo Stanislavskio 

, ‘ I

kūdikiu. Stanislavskis labai 
vertinę šią draugystę. Jis matė, 
kad savo gyvenimą teigiančia 
kovos filosofija persisunkusia 
kūryba Gorkis padės teatrui iš
eiti f platų tikro liaudies meno 
kelią. Stanislavskis laikė, kad 
spektakliu “Dugne” buvo pra
dėta. “visuomeninė - politinė li
nija meno teafrę kūryboje.” 
Meno teatras nuėjo Gorkio, nu
rodytu keliu. Jis ir šiandien 
garbingai ir aukštai laiko su
teiktą jam mylimą didžiojo ra
šytojo vardą.

Reakciniai i buržuaziniai kriti
kai ilgą laiką mėgino sumažin
ti rusų teatro kultūros kūrybinį 
savarankiškumą. Tačiau Sta
nislavskio gyvenimas ir veikla, 
Maskvos ' Meno teatro — ge? 
riausio pasaulyje teatro kūry
ba, įtikinančiai atskleidžia šių 
rasizmę nuodais . persisunkusių 
teorijų nepagrįstinunią. Ne Va
karų Europos ir Amerikos te
atras tūrėjo įtakos Rusijos te-; 
atro menui, o rusų teatras ga
lingai veikė ir veikiar pažangaus 
teatro nąeno atstovus. Prade
dant mlo 1906'm,-, Auo pirmo
sios Meno Jeatro kelionės į už
sienį, užsieniečiai 'plačiai, susi
pažino su Stanislavskio ir Ne- 
mirovičiaus - Dančenko teatru, 
šia kelione pasiekta, kad už
sienyje buvo pilnai pripažintas 
Rusijos teatro menas. Meno te
atras buvo paskelbtas “pasau
liniu teatru.” JtTSpektąkliai ta
po savo rūšies meniniu'' “etalo
nu.” IŠ visų Europos šalių te
atras gaudavo’ prašyčius, kad 
Stanislavskis suteptų konsul
tacijų, kūrybiškai padėtų,, at
siųstų režisieriuj ir f.t. Po šitų 
gastrolių Rusijos, menas verž
liai užvaldo užšfenię sceną.

i Miestas turi keturius te 
atras 
dramos, jaunimo bei .muzi- 

|kinės komedijos.
Kaune veikia 10 kino teat

rų. Seniau ilgus metus mie
sto gyventojai,,atėję pažiū
rėti filmo, turėdavo juos 
sekti tik girdėdami: svetimą 
kalbą arba skaitydami iš
verstus užrašus. Dabar 
Kaune sukurta ..kino kroni
kos studija ne tik kiekvieną 
savaitę išleidžia savaitines 
respublikos gyvenimo ap
žvalgas bei mėnesines apy
braižas, bet atlieka geriau
sių meninių* ir dokumentalių 
filmų įkalbėjimą lietuvių 
kalba. • ’

\ • 4

Kauno gyvenimo * veidas 
Mėtai iš metų vis labiau 
keičiasi. Kas jis buvo vakar 
— tai nebe ,tes šiandien, o 
rytoj jis bus dar* gyvesnis, 
dau gražesnis, dar didingos
ios Tarybų šalies šlovingųjų 
miestų tarpe.' A

ų Rašo A. Draugelis
»'Čia buvo- likę vien tik 
apdegusių pastatų korpusai, 
plytų krūvos ir sulanksty
tos sijos, pasakoja .senas 
Kauno gyventojas Kačins
kas apie paskutiniąsias vo
kiečių siautėjimo dienas. O 
dabar pažiūrėkite kaip jau 
alsuoja senasis Kaunas.

Mes kaip tik 
prieš naujojo 
statybos milžiną ■

Buržuazinės (Lietuvos, kurios 
valdovai, kaip ugnies bijojo vi
so to, kas yra rusiška-, tarybiš
ka, revoliucinga, viso, kas epą 
iš rytų, teatruose Stanislavskio 
metodai nugalėjo paplisti. - Bet 
ieškodami “gyvenimo tiesos,” 
priešakiniai teatrų darbuotojai 
visuoniet kreipdavosi »į Stani
slavskio estetiką ir Gorkio dra
maturgiją.. Kaip ir kiekvienas 
buržuazinis teatras, Lietuvos 
teatras buvo pasmerktas • išsi
gimti. Tik tarybinė valdžia, at- 
nešdsi Lietuvos darbo žmonėms 
laisvę, sutraukė teatrą kaus
čiusius beidėjiškumo pančius, 
pripildė jį naifju' turiniu1. Lie
tuvos tarybiniame teatre “Sta
nislavskio -] 
aktorių kūrybines jėgas, užtik
rino sėkmingą teatrui iškeltų 
uždavinių išsprendimą. Tauti
nio savo forma, socialistinio sa
vo turiniu Lietuvos tarybinio 
meno darbuotojai savo veikiojo 
seka didžiojo tarybinio korife- 
jaus priesaiką. “Tegu kiekvie
na nacija, kiekviena tautybė, 
—~ rašė Stanislavskis^ kreipda
masis į Ukrainos artistus, —- 
atspindi' mene ploniausius tau
tinius žmogaus bruožus, teišlai
ko kiekvienas jų- tautines SpaL 
vas, toną ir ypatybes. Teišsi- 
skleidžia' tame kiekvienos tau
tos siela. Gera nacionalinė pje
sė, gerai pastatyta ir -suvaidin- 
ta gerų šios tautos aktorių. — 
visų geriausiai atskleidžia* liau
dies sielą. . .” i ‘ ' v ’ V ’* t A" *

Didelė' yra Stanislavskio 
reikšmė formuojant tarybinę 
kultūrą. Kalbėdamas Stanislavs
kio ■ laidotiivese tarybinės vy
riausybės vardu, drg. Bulgani
nas pasakė ' . . Konstantinas 
Sergiejevičius S t a n iš lavskis 
kartu su Gorkiu pakėlė 
meninį meno teatro veidą ir pa
dėjo teatrui jau tuo metu z tap
ti pažangiosios Rusijos intel L 
geritijos ruporu. ,

Spalio socialistinė revoliuci
ja atvėrė Konstantinui Sergie- 
jevičiui Stanislavskiui, kaip ir 
visiems geriausiems mūsų inte
ligentijos atstovams, naujas ga
limybes meninei kūrybai su
klestėti.

Revoliucija iškėlė jiems visa 
apimtimi uždavinį tarnauti 
liaudžiai.

Stanislavskis surado savo vie
tą kovojančioš už socializmą 
visuomenės gretose, jis išvystė 
■avovspalyingą. talentą, jis ati- ju menininku K. Š. Stanislavs 
davė savo verdančią energiją kiu. J. Kašnickis.

stovime 
penkmečio 
~ “Perga

lės” metalo fabriką. Pa
grindiniai korpusai jau pa
statyti. Šimtai darbininkų 
jau atėjo į šiolaikiniai , į- 
rengtus cechus. Fabriko . iš
leidžiami gaminiai naudoja
mi atstatant ir tobulinant 
miesto komunalinius įrengi
mus bei kitose liaudies ūkio 
šakose. ; , ‘ . • > / .
' Tačiau kai Račinskas kal

ba apie miesto pagyvėjimą, 
jo “alsavimą” jis turi gal
voje ne tik šią įmonę. Nuo 
tarybų valdžios atsikūrimo 
Lietuvoje v laiko, daugiau 
kaip 150 miesto įmonių, ku
rių daugumą vokiečiai atsi
traukdami buvo išvedę iš 
rikiuotės, gamina visam 
kraštui produkciją. Jų tar
pe atgimė tokios įmonės,*’ 
kaip audinių fabrikas “Dro
be”, metalo gaminių fabri
kas “Metalas”, gumos ava
lynės fabrikas “Inkaras”, 

jnetodai” atgaivino j Rurįe buvo vokiečių visiškai 
sugriauti. Vėl veikia metalo' 
andirbimo fabrikai “Neris”, 
“Priekalas”, “Pasaga”, mė
sos kombinatas ir dešimtys 
kitų. Tačiau Tarybų Lietu
vos nramojiė ne tik atgims
ta. Parama, teikiama bro
liškųjų tarybinių resnubli- 
kų, dupda galimumą išplėsti 
senus bei statvti ' naujus 
pramonės objektus.

Prieš karą Kaunas turėjo 
mažytes įmonėles. Pavyz
džiui tabako fabrikas “Ze- 
fir” prieš karą per mėnesį 
pagamindavo iki 13 milijo
nų papirosų. Dabar, pasta
čius naujus įrengimus, ku
rie atėjo iš broliškųjų tary-
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Senis Martynas
Rašo JONAS AVYŽIUS ,

Martynas , ęjo pagrioviais ir vagomis) 
rugių akuotai jam kuteno pasmakrę, 
kaip kadaise mylinti motina pirštais, ir 
senelis ne kartų nusišypsojo. \ Ties kap- 
čiumi, kurį supylė dar anais laikais sū
nus Dzidas, Martynas stabtelėjo, Kažko 
trūko šioje vietoje. Ana, daubelėje kalva 
įsišovusi. Ne tokia, kaip kitados Jbuvo, ta 
kalva. Ir čia trūko kažko. Staiga sene
lis prisiminė, kad ir tfes kapčįumi, ir 

,ant kalvelės jis buvo pasodinęs obelai
tes. Pernai jos davė pirmuosius vaisius, 
kurie labai nudžiugino senelį. Kur obe
laitės? Nebėra obelaičių... Jų vietoje 
dunksojo gilios duobės. Senelis jautė, 
kaip į -širdį įsmigo šalta adata. Matai, ko 
susilaukė sęnelįs? Svetimuose laukuose 
sodino medelius, pikta ranka nepalįesda- 
vo,' o čia... Kapčius... Sūnaus Dzido 
krauju Nulaistyta žeme. Nebėra obelai
tės... Taip, tai anūko darbas. Užkliuvo 
jam nekaltas medelis.

Martynas iškopė iš daubos.' Valeišos 
aukštumėlė atsivėrė prieš akis. Ir tai, 
ką jis pamatė privertė paspartinti žing- ‘ 
snius. Didelis, keturkampis žemės skly
pas buvo apsodintas liepomis. Liepos žy
dėjo. Jų kvapas svaigino senelį, ir jis 
ėjo nieko negalvodamas lengvai ir elas
tingai, lyg sapne. Tvora. Aukšta, gels
vai dažyta, su atdarais vartais. Dievaži, 
juk tai sodas! Lyg kokie kareiviai išsi
rikiavę pagal* ūgį žygiavo eilėmis obelai
tės ir kriaušės. Vienos jų jau vedė pir
muosius vaisius.

— Dievaži, juk tai sodas, pagar
biai žegnojosi senelis.—Tikras sodas ... 
—Tik dabar jis pastebėjo, kad tarpuei- 
lės buvo apsėtos gėlėmis. Jos žydėjo mė
lynai ir nuo vėjo lengvai būrėsi vilnimis. 
Atrodė, kad vaismedžiai augo ežere, ku
rio paviršius bangavo ramiai jr vieno
dai. Gėlių jūroje dūzgė bitės. Senelis 
apsidairė ir naujas netikėtumas pakirto 
jam kojas. Netoliese stovėjo dvi eilės bal-

' (Pabaiga) - , »

— Aš tau sakiau, kad žemė mums ne- 
sirankoja. Matai, kaip! Vėl nebėra že- 
męs. Ne, tu neišarsi ežios. Nie-Jęa-dos.

.. Dzidas 4šarę ežią. tNuo tos dienos su
sirgo senelis ir su nje^uo nė žodžio ne
kalbėjo.

Labai skaudu buvo senajam Marty
nui. Štai išsipildė kuklus troškimas, sep
tyniasdešimt metų išvaikščiojęs surado 

. žemę. Neapsiprato kaip reikiant su ja, 
ir išplėšė ją Dzidas. Kur sodą beužveisi, 
nebeatsigulsi po obele, šakota ir vaisin
ga, nedrybsosi pavėsyje, džiaugdamasis 
maloniai- tekančiu gyslomis poilsiu.

— Sodyboj mes gi paliekame, seneli,
— lyg atspėdamas niaurias Martyno 
mintis, kalbėdavo jam anūkas. — Plėsk 
sodą.

Lauk, paliks. Pakankamai visi apgau
dinėjo senelį, kad jis tuo tikėtų. Paga- 

J Jiau tat nesvarbu. Žemės nenusineš į ka- 
\‘pus. Visą amžių neturėjo—gyveno. Te

gu dirba žemę bendrai, jei patinka. Bet 
svarbiausia, kad anūkas išdrįso pasiprie
šinti seneliui, kuris mbkėjo gyventi, ir 
ne vienas rimtas ūkininkas mielai pasi
tardavo su juo rimtais klausimais. 
Svarbiausia pažeminimas. 0 to jis ne
pakęs.

Kartais pas Dzidą užeidavo kaimyno 
sūnus, Petras, demobilizuotas, gyvas 
vaikinas. Iš jų pokalbio suprasdavo se
nelis, kad Petras esąs viršininkas ant vi
sų laukų, kuriuose išartos ežios. Pienbur
nis ... Neseniai Valeišos karves varinė
jo, dabar viršininkauja, apie traktorius 
kalb&, ant Valeišos aukštumėlės žada di- 

’ džiulį sodą užveisti. Leis ten tave ęeimi- 
ninkauti Valeiša, lauk. Ir dar kur, ant 
aukštumėlės, paliai upę, pačioj gražiau
sioj vietoj! Kai senelis svajodavo apie so
dą, jis būtinai įsivaizduodavo jį ten, 
aukštumėlėje žydintį.
- Ir atrodė seneliui, kad Petrui galva 
netvarkoje. Sumaišys tas viršininkas ir 
Dzidui protą, .— baimijosi Martynas. 
Geriau jau numirti, negu gyventi vieni
šam pasaulyje. Pagalvojęs apie mirtį, 
peržvelgdavo visą savo gyvenimą senelis.

. Sunkus ir įvairus buvo gyvenimas, bet 
'kai numirs, nebus ženklo, kad jo gyven
ta. Ir tat, kad — jį tuojau pamirš visi, 
labai slėgė ir pykino Martyną.

Vieną rytą senelį nustebino svaiginan
tis žydinčių liepų kvapas. , Vėjas pūtė 
pro atdarus langus ir nešė į pirkią me- 
duitą orą-. Martynas atsikėlė, apsirengė 
if įsitikinęs, kad anūkas su žmona išėję 
į darbą drąsiai pravėrė priemenės duris.

— Jau liepos žydi, — pamanė sene
lis, spausdamas, prie krūtinės ranką.

Vėjas pūtė nuo Valeišos aukštumėlės. 
Toj pusėj jokių liepų nebuvo.

Senelis paėjėjo už pirkios. Iš čia ma
tėsi gabalas aukštumėlės.

Žiū, kas ten? Kur Bičiaus sodyba din
go? Ne, ties šia miško iškarpa ji pen
kiasdešimt metų stovėjo. Nebėra Bi
čiaus .. . Tikrai nebėra,...

Martynas patrynė akis, , išgąstingai 
ąpsidairė. Ir miško spraga užžėlusi. Dąr 
pavasarį viskas stovėjo savo vietoje, o 
dabar nebėra Bičiaus, dingo spraga... 
Senelis jprietaringai persižegnojo. Tai 
laikai, keišti laikai. Gal nuo stogo ge- 

• riau matysis? Kur gi galėjo dingti Bi- 
fius? . .

gok viešpatie, is 
jaugi Martynas 
Įėjo lovoje. Iš ku

Senelis pažnaibė save. Jam pasirodė, 
kad visa tai tik trumpas,; gražus sap
nas. O gal Martynas jau'numirė, ir die
vas, norėdamas atlyginti už žemėje pa
tirtas skriaudas, įvykdė jo paskutinį 
troškimą? .. .. Na, jei taip, tai puiku! 
Jis-uoliai prižiūrės šį sodą ir neleis pik- 

' tosioms dvasioms krėsti obuolių...
— Seneli...
Martynas žvilgterėjo per petį. Užpa

kaly su kastuvu ant pečių ėjo. Petras . ,
— Labai gerai, kad aš tave sutikaū, 

seneli, — sušuko jis, kratydamas Mar
tynui ranką. — Turiu reikalą į tave, se
neli ...

— Reikalą? ,
— Taip. , Atsisėskime.
Po obelaite stovėjo ’ naujas, šviežiai 

dažytas suolas. Ant jo ir atsisėdo.
— Reikalą? :— pakartojo senelis nu

stebęs. — Argi aš kam bereikalingas? 
. Petras susikaupė, droviai šyptelėjo.

—Labai. Aš norėjau paprašyti sene
lį,, kad nepyktum ...

— Kche .,. Kche .., Kche ...
, <— Tada judu su Dzidu buvote susi-4 

pykę. O mes sumanėme sodą užveisti. 
Tu, sakąu, Dzidai, pakalbėk su seųeliU, 
gal anas neleis... Juk visi medeliai jo 
rankomis pasodinti... Gal ir •> neduos, 
suabejojo ir Dzidas. Dabar piktas sene
lis. Na, bet jis ilgai nepyks. Atsiprašy
sime, atleis ... Paskui vėl mūsų valstie
čiai .. . Sako, ant ežių medelių prikam- 
syta,' o reikia išarti, ežias. Tai ir nuta
rėm, sukelti Visus našlaičius į vienų vie
tą, tegu auga ir naudą žiogui neša!. 
Taip ir užveisėm sodą, kaip matai . f?

Senelis klausėsi užėmęs žadą ir linga
vo galva. '

— Nuostabu.., —- murmėjo po nosi
mi. — Ir kaip jūs sukėlėte į vieną vie
tą ...' ’ ; ''

-— Bendrom jėgom, seneli.
— Bendrom .jėgom .,. Keista. 'Rodos, 

, žymės nebuvo.’Medis vienąm paežy, kL 
tas kitam paežy... O, žiūrėk, vienoj 
vietoj, koks sodas,.. Martynas iš*, 
kaito, akys žybtelėjo vidujiniu džiaugs-

• mm
' — Taip, tarė Tetras ir staiga atsi-, 
ętojęs sučiupo senelio dešinę. — Dėko
jame. Greitą} apt šios aukštumėles perT 
sikels visa apylinkė, Bus didelųs kaimas, 
o sodas, vidury, Dėkojame, 

I

Martynas užsikorė ant stogo. Apžer
gęs kaminą pagaliau surado Bičįaųs so
dybą. Ji tebestovėjo savo'vietoje. Tik nuo 
Martyno akių ją buvo paslėpę medžiai. 
Re t iš kur tie medžiai Valeišos aukštu
mėlėje? Juk ji buvo nuoga, lyg delnas. 
Senelis įsikibo į kaminą, kad nenugriū
tų ir antrą kartą persižegnojo. Apsau- 
“k viešpatie, iš kur tię medžiai? Ne- 

trisdešimt metų pragu- 
kur medžiai, viešpatie? ...

' Nejausdamas pats savęs, senelis nuli* 
po .žemėn, atsisėdo ant žolynėlio ir taip 
sėdėjo nieko nemąstydamas. Jis vis nesu
vokė, kad liepų žiedų kvapą vėjas neša

• iš Valeišos aukštumėles. Kai senelis vėl 
galėjo galvoti, pirmiausia jis panoro įsi
tikinti, ar akys nemeluoja. Per septy
niasdešimt metų jį visi apgaudinėjo taįp, 
Kad sunku betikėti ir pačiu savimi. Ta* 
kelių pro šulinį, per bulvių laukelį išsė-

I lino Martynas į laukus. Jis jau užmiršo, 
d serga. Viena smalsi mintis užvaldė • 
lėlio smegenis — koks nelabasis unso
ld Valeišos aujcštumčlę medžiais?
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— Ir ko čia dėkoti., j — švetelęlžU’ 
vo sumišęs. .—-'‘Patiko, sodinau... Bet
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netikau, kad toks sodas... Jis ąp- Jį žydrą žvilgsni kantriai lau*
sidaire pavydžiu žvilgsniu įr liūdesio ke rimto atsakymo Petras. Ir senelis nu- 
šešėlis nubėgo veidu. — Tai ir eisiu na
mo... / V

Petras jį švelniai sulaikė .už rankos.-
— Palauk, aš turiu prašymų į tave..

Didelį prašymų. Mums reikia sodininko. 
Mes ilgai tarėmės ir numatėme tave, se
neli .>. ' _ '

-r- Mane... . ;
— Tave...

Ma-ne so-di-nin-ku...
■— Taip.
— Šio sodo sodininkų?
— Kaip gi kitaip? Juk tai tavo sodas. 

Mes nutarėme jį pavadinti ^Senelio Mar
tyno spdu”.. /

— Mano sodu... pavadinti? 1
— Taip.

Tai ir eisiu na- sįšypsojo.. , < V :
—- Vis dėĮto mano vardu,.. nefin- 

> ka'... šnabždėjo virpančiu balsu. — 
O sodininku >.. šitam sode . :. tarp sa
vo augintų naudeliu? .., Labai miela . v. 
Kaip gi, kitaip,,. ' .

Jiedu išsiskyrė negreit. Reikėjo ap
žiūrėti kiekvieną obelaitę, aptarti, kiek 
smėlio reikės atvežti takams išbarstyti, 
apskaičiuoti, kada išplauti iaceliją, kad 
dar būtų įmanoma antrą kartą šiemet 
ją pasėti, I namus senelis bėgte bėgo. 
Jis, gal būt, nesuprato, kad‘išsipildė jo 

x paskutinis troškimas — sode ramiai šei
mininkauti ir ilsėtis po plačiai išsikero
jusia obelim. Jį ragino skubėti viena 
mintis-' —-pranešti, didelę naujieną Dži
nui ir marčiai, O anie turės suprasti, 

/ Senelis atsistojo, kraipė glavą, ir ne- kad senelis dar reikalingas, net labai 
žinojo, ar pykti, ar šypsotis. Tačiau į reikalingas šiame gyvenime.

d.—

Panevėžio Darnos 
Teatro Gastrolės

PANEVĖŽYS, rugp. 3 
, Panevėžio dramos teatras su
gastrolėmis aplankė Vilnių, 
Kauną, Šiaulius, Kelmę, Kur
šėnus, Papilę, Tryškius, Tel
šius Alsėdžius, Mažeikius,
Viekšnius, Žagarę, J(miški ir * 
Naujamiestį. <

Iš viso teatras davė 63 spekr " 
taklius, kuriuos aplankė apie 
15,000 žiūrovų.

Dabartiniu metu teatro me
no kolektyvas išvyko ekskur- , 
sijon į Leningradą, Taliną ir 
Lygą.

KAD JAU
Demokratia, Tai Jiems Bėda

...................  "■ ■ i

apsiėmus keliuose miestuose 
kalbėti- rinkimų kampanijos 
laike, be to šiame posėdyj ji 
dar sutiko vykti apt trumpų 
pasikalbėjimų į kai kurias lie
tuviais apgyventas kolonijas. 
Visi kiti komiteto nąriai, irgi 
nuskirti su ja kartu, lankytis ir 
jai padėti. Vadinas, šios vals
tijos lietuviai lęisis visu garu 
Sunkiai padirbėti už Henry 
Wallace’o išrinkimą ir visų 
kitų kandidatų, kaį išsaugoti 
Šią šalį nuo prapuohngo .žmo
nijai karo.

Į senatoriaus Glen H. Tay
lor vice-prezidento kandidato 
būsimas, prakalbas 26 'd. rug
sėjo Bushnell Memorial salė
je Hartforde rengiama busais 
važiuoti iš Watęrbury ir kitur. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakare.

fjetuvių Komitetas nutarė 
pasirodyt tose prakalbose su 
gražia dovana pinigįškai dėl 
rinkimų kampanijos. Prie 
tam, dar palikta keli . desėt- 
kai dolerių ii; pas patį,'komi
tetą dėl netikėtų reikalų.

Užbaigiant šį ‘rašinį negali
ma ištylėti nepagyrus visų ko
miteto narių: ant pakvietimo 
he tik patys atvyko, bet atsi
vežė po vieną kitą svečią į 
posėdį. Tai garbė Bristol 
žmonėms. New Haven, Hart
ford, Waterbury ypatingai 
Stanislovaitienei, kprios ran
kos pilnos namų ruošos ir.ki
tokio darbo, bet ji neapleido 
šio svarbaus susirinkimo.

Tik taip veikiant galima at> 
siekti 'dideli laimėjimai. V.
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(Tąsa, nuo 2-ro pusi.)

tas patsai kalbama apie Jai* 
tos ir Potsdamo konferenci- 
jas, kada eina kalba apie 
Berlyną ir Vokietiją./

Jungtinių Tautų organi
zacijoje, kur.Mr. Marshal- 
las turi užtikrintą didžiu
mą, buvo nutarta pravesti 
Korėjoje balsavimus, išrink
ti parlamento narius' Tas 
fvyko pietinėje dalyje. Lai
ke' balsavimų • keli šimtai 
žmonių užmušta. Pačių bal
savimų , pasekmes- neskel
biamos., IŠ ten ateina davi
nių, kad labai mažai žmo
nių dalyvavo.

Tuo kartu 25 d. rugpjū
čio įvyko naujas parlamen
to narių balsavimas. Šiau
rinėje dalyje (Sovietų oku
puotoje) tie balsavimai bu
vo vieši', gi pietinėje dalyje 
(Amerikos okupuotoje) sla
pti, Sakoma, kad Pietinėje 
dalyje 1,000,000 korėjiečių 
daugiau dalyvavo balsavi
muose, kaip Mike Jungtinių 
Tautų organizacijos balsa
vimų. Po to• Kaišo mieste, 
šiaurinėje dalyje. įvyko 1,- 
002 pietinės dalies delegatų 
kongresas, į kurį dar 78 iš
rinkti delegatai negalėjo 
pribūti dėl jiems daromų 
skerspąinių,M.v.

Ir štai, kąip šiaurinėje 
dalyje viešai išrinkti, taip 
pietinėje dalyje slaptai iš* 
rinkti, delegatai ) nutarė 
kreiptis į Jungtines Valsti
jas ir Tarybų Sąjnugą pra
šant, kad abi šalys'atšauk
tų savo armijas, kad palik
tų Korėjos reikalus tvarkys 
tįs tos šalies'liaudžiai. ’

Rodosi, nutarimas geras 
—r demokratiškas. Praneša
ma, kad TarybųSąjunga 
nutarė iki pabaigos šių me-’ 
tų- atšaukti savo armiją iš 
Korėjos. Reiškia, išpildyti 
žmonių reikalavimą — pra
šymą.

Tuo kartu Mr. Trumano 
ir Mr. Marshallo ' politikai 
tvirtina, kad Jungtinės 
Valstijos negalės savo ar
miją atšaukti iš. Korėjos. 
Kodėl? Todėl, kad, girdi, 
šiaurinės Korėjos “raudo
nieji užkariaus pietinę Ko
rėją .,, kad užkars komu
nistų diktatūrą.’’ . .

Betgi, tie patys ponai 
tvirtino, kad šiaurinė fe Ko
rėjoje, kuri užima 48,300 
ketvirtainių mylių yra tik 
9,500,000 gyventojų, gi pie
tinėj^ korėjoje, kuri užima 
36,700 ketv. mylių, tai yrg 
mažesnį plotą,* bet yra 19,- 
000,000t gyventojų. Jie sa
kė, kad iŠ Šiaurinės Korė
jos “milionai žmonių pabė
go nuo komunistų į pietinę 
Korėją/’ 1 
l Tai kodėl bijotis? Juk

traukę Sovietų ir Amerikos 
armijos, tai Korėjos žmonės 
susitvarkys demokratiškai. 
Prie to, jeigu tikėti ,tiems 
daviniams, tai pietinį Ko
rėją turi du kartus ti^k gy
ventojų,'kaip šiaurine, čia 
jau negali būti jokios kal
bos, kad mažuma. užkartų 
savo valią didžiumai.

. Išvada darosi, tokia: po
nai bijosi. liaudies, bijosi 
demokratijos. Korėjos kapi
talistai bijosi, kad liaudis 
įves šavo tvarką, kad visoj 
Korėjoj, kaip jau padarė 
šiaurinėje dalyje. —- suvi
suomenins fabrikus, dirbtu
ves. ir kitus gamtos turtus. 
Dvarponiai bijosi, kad že
mė atiteks tiems, kurie ją 
dirba, štai, kodėl ponai Dr. 
Kim Kqo/ Pr. S. Rhee ir 
kiti maldauja;' kad 'Jungti
nių Valstijų armija ten pa
siliktų, kad gelbėtų jų vieš
patavimą.

Ir ętąi kodėl Tarybų Są
jungos vadai sutinka išves
tį savo armiją, nes. jie pa
sitiki, kad pačios Korėjos 
gyventojai, kurių milžiniš
ka didžiuma yra darbinin
kai, valstiečiai, darbo .inte
ligentija, mokės savo reika
lus tvarkyti patys demokra
tiniu keliu, bet tai tdsije- 
.mokratijos, kuri yra milži
niškos didžiumos, o ne ma- 
žumos' didžiumai išnaudoti.

MOKYKLA 
ATSIDARĖ..

Baigė Muzikos 
Pasitobulinimo Kursus

VILNIUS, rugp. 3 d.—Res
publikiniai Liaudies Kūrybos 
Namai gimnazijų ir mokyt, se
minarijų muzikos mokytojams 
surengė trijų savaičių muzikos 
ir chqrvedybos pasitobulinimo 
kursus. Kursus lankė virš 80 
asmenų iš įvairių Tarybų Lie
tuvos vietų. Kursų metu, be 
tiesioginio darbo specialybei 
pagilinti, buvo sudarytas iš 
pačių kursantų vyrų choras, 
kuris turėjo keletą viešų pasi
rodymų —• Partinėje Moky: 
kloję, Pedagoginiame Institu
te, švietimo Ministerijoje ir 
Radijo Komitete. Kursantų 
ęhorui vadovavo dirigentas A, 
Ilčiukas, kursus vedė—E. Kiš
kis, A

Waterbury. Conn.
• T r- ' • •1 •” * .■

1$ Plataus Cpnnecticųt ?. 
Valstijos Lietuvį Komiteto 
Už Wallace’a Posėdžio

1 " ' .

Lietuvių Komiteto posėdyje 
iškilo neiengvąs ' nuspręsti 
klausimas besvarstant visus 
kitus reikalus, būtent: ar Peo
ples Partijai verta ištraukti 
savo kandidatą gubernato
riaus vietai profesorių I. E- 
merson įr duot progą neblo
gam tai pačiai' vietąi kandi-1 
datui Chester Bowles būti iš
rinktu! ant Demokratų Parti
jos, Bediskusuojant pasidali
no dvi skirtingos mintys, vie
ni, kad ištraukt, kiti, kad ne^ 
Kadąngi, įvyko nuomonių ^ly
gus pasidalinimas, tai' lauksi
me valstijos komiteto nuo
sprendžio, kurio (pbsSdis irgi 
turėjo įvykti tą pačią dieną 
New Haven miestą^ kaip jis 
nuspės, taip bns gerai'.

Iš raportų pasirodė, jo’g re
akciniai elementai trukdo už
dėjimą Popples Partijos kan- 
.dįdatų . ant balsavimo surašo, 
tąčiaus, parašų yra gauta 
daugiau negu teisės reįkėiau- 
ją, tai yrą viltis/ kad kandi
datai bus išstatyti, nors ponai 
nenoriai tatai tUri padaryti. 

, Conn, valstijoje ant. .PMilles 
Partijos kandidatų surašo esa- 

ir • iš lietuvįų ?L valstijos 
seimelį Christina Stanesiow 

a .v . IK Prospect, Čonn, ir /John/
jeigu uiilion.nl'> pabėgo $ųo Pinkham iš Hartfordo'miesto, 
komunistų,” o kiti nepabė- Tiesiog džiu^Ut kad inteli- 
go tik todėl, kad ‘^komųnis- <entija daug di^a/prno^

i Partijoj:N Štaį,^ .paėmus
tai, 'kada ‘pasi- Christina Staneslojv; ji yra

komunistų/’ o kiti nepabė

tai laiko juos už geležinės 
sienos/’

ATSIMINKITE
KAD BOTŲ

BORDEN’S PIENAS
PRISTATYTAS jum
PRIE DURŲ REGULIARIAI!

JĮĮI, I | | |IUI,. I

• Užsitikrinkite, kad jūsų 
mokykliniai vaikai gautų rei
kalingą maistą diena dienon.

Bordens pienas yra Hemo-, 
geni zed, duoda daug smeto- 
ninrfesnį pieną, lašas • lasau. •* 
Borden’s taip pat yra pastip
rintas Vitaminu D, kad pa
dėtų augti tvirtiem kaulam 
ir dantim.

N išsitarkite pašaukParčiau- 
sią sau Borden skyrių šian
dien. Arba reguliariai pirki
te jį krautuvėje! j

“JEIGU ; f ; 

TSorden’s
TAI TURI BOTI GERAS!”

CHARLES I. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

(Laidotuvių
Direktorius

JOdesto valandoj kreip 
'ritės prie manęs diena ai 
<aktį, greit suteiksim* 
nodemišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder s 
q iŠ kai (ruošta mūsų šer 
meninė. Mūsų patarnavi 
mu ir kainomip būsite pa 
^nkinti.

1113 Mt Vernw St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
J:

'■ i .i^».'■ 't""". w .j w. t<—r*

4 pusLr-teWve (Liberty, Uth. Daily)—KeĮy.t RugSi
V' ' ' ■ ' -r ■ „t.



CLEVELANDO ŽINIOS
Užsi

SKELBKITeS LAISVĖJE

BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y. į
Ten

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, %N. Y.

JUOS TeL ĘVergreen 8-9770

STEAK PARTY

igs County

;sion expires March 30,

sworn
I says

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

FIGHTING TUBERCULOSIS, the World Health Organization ancT 
the U.N. International Children’s Emergency Fund with the Danish 
Red Cross are examining 50,000,000 European youngsters and vac
cinating the uninfected. Here a girl is checked for tuberculosis.

Washington.
pasiuntė grupę savo karo
laivų pastiprinti Turkijos
laivynui. u

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Iš P.\ P. Tautinių Grupių 
Susirinkimo

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-B172 .
427 Lorimer

Taut, flamo Parke, 
prie Winter Street 

kvaso, le

balsavę per praeitus 2 
privalome užsiregis-' 
Jeigu atvažiavusiam 

valstijos sukaks vieni

RONKONKOMA 
\ 8684

Matthew 
BŪYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

mainydamos pavardę 
registruoti galima bile papras
tą dieną nuėjus »į Election 
Board, City Hali, tarpe 8:3,0 
nuo ryto iki 4-taL po pietų, 
šeštadieniais nuo 8 :30 iki pie
tų. O spalio 4-tą galėsime 
užsiregistruoti savo precinkto 
būdelėje,‘ten, kur balsuojame. 
Tą dieną būdelės bus atdaros 
su maža pertrauka pietums 
nuo 9-tos ryto iki 9-tos vaka
ro. Bet ta diena bus paskuti
nė, po tam t nebebus galima 
užsiregistruoti.

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik už $1.

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Progresyvių Partijos Tauti
nių Grupių delegatų susirin
kimas nebuvo skaitlingas, bet 
buvo gyvas. Thomas pasakė 
prakalbėlę, skatindamas tau
tybių grupes prie didesnio 
veikimo. Thomas pastebėjo, 
kad jeigu ne Progresyvių Par
tija su Wallace ir Taylor prieš
akyje, kurie išjudino milijo
nus J. V. žmonių prieš kąrą 
ir prieš Mundt-Nixon bilių,’ 
šiandien jau būtume "daug ar
čiau prie karo ir jau būtume 
beturį fašizmą mūsų šalyje. 
Thomas užsiminė ir apie pini
gų stoką P. P. veikimui ir pro
pagandai. Ohio valstijoje 
spauda, radio, ' organizatorių 
važinėjimai po valstijos mies
tus, pastovių darbininkų algos 
ir kt. atsieina į savaitę $2,000, 
o įeigų būna tik apie $800.

Sen. Glen Taylor, kandida
tas į J. V. vice prezidentus, 
atvyks į Clevelandą sekmadie
nį, spalio 17, ir atlankys įvai
rių tautybių susirinkimus tą 
diehą. Todėl, susirinkimas ir 
buvo susirūpinęs, kad gavus 5 
svetaines skirtingų tautų ap
gyventose vietose, kad toje 
apylinkėje gyvenanti galėtų 
susirinkti pasitikimuių ir pasi
kalbėjimui 'sū sen. Taylčr. Lie
tuviams bus! patogiausia vieta 
pasimatymui su Taylor Kroa
tu Svetainėje. 6314 St. Clair 
Ave. J. N. S. .

gyvenate nux> JęĮ’sęy City ir 
pies jų nuo jūs begalime nu
sipirkti.

Spalių * 8 dieną čia laikysis 
Sfrogrėsyvęs Partijos prozin
ei elitinis 1 kandidatas ftenry 
Wallace. Jani rengiamas mil
žiniškas masinis nfltfngas. Lie-, 
xthiv^i iš visps nląčipB ąpyįįn*' 
kės raginami ne pamiršti spa- 
lįij' S-toš dienos datos ir ^da
lyvauti

LDS 133 kuopos nariai turi
te įsitėmyti, kąd spalių mė
nesį antrą sekmadienį bus pa
skutinis kuopos susirinkimas 
ryte. Z Lapkričio mėnesį iki 
balandžio mėnesio kitų metų 
susirinkimai įvyks antrą ba
landą dieną.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker-j/

OPERATORES
VIENA ADATA. B1NQBB MAAINA

Jūsų patyri ma's prie drobfcn suknelių *r 
marškinių tiks prie šio jūsų darbo.

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 
VARACIJOS SU ALGA 

EXCELLP UNIFORM CORP, 
9 W. 18TH ST.. N. Y. C. 7-to« LUBOS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St

lapkr. Atsiveskite ir 
- Sekr. , (224-225,)

Skersai gątyftj ntfp Atmory 
LIETUVIS 4.A1SN1ŲOTA§’GEABORlUS 

Telefopųokite dieną RT naktį
♦ ’ ĖVergreen. 7-4774 ?' •' į,

Naujai išdekčruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gaH ątidupM paskutinę pagarbą sąvp myUmięsjepi^ 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ’

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asrpeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg pareb 
kalavijo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August (Justas 
BELTAIRE FLORIST
• *

Lietuvis 'Kvietkiį Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., r BROOKLYN 20, N. Y.

T (kamp. 68th SL> ’ v
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, Šermenų 

ir ty., telėfonuokite ‘ j*
SHomo^Į8*9830

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką* 
kp JQs rėikaĮąusitį.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms fir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima prįhiątj : per PAUL, GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354,’Mąį’oy Ąyę., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA-
Moterų Klubo susirinkimas jvyks 

rugsėjo 25 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, dalyvaukite, nes turi
me prisirengti prie veikalo, kuris 
jvyks 27 d 
naujų narių.

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS yra' 288 puslapių 
knyga. Antroji,, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kėsime.

Netekome Draugų
Mūsų miestą apleido ilga

metis gyventojas ir turėjęs 
aludę, 138 Wayne St., žavi- 
šus. žavišus pąrd’avę aludę 
ir nusipirko ūkį ^arnegat, N. 
J. Drg. žavišus sakosi esąs 
pilnai pasitenkinęs ūkininko 
gyvenimu ir nemano bent ka
da grįžti į miestą. Sako, tyras 
oras, šviežus maistas priduo
da daugiau energijos ir gy
vumo 'darbe' ir gyvenime. 
Laimingo pasisekimo, naujas 
ūkiriinke, drauge žavišaud 
Pridirbate miestiečiam įvairių 
pfoddktų, tik gaila, kad toli

žįsta viąūs Amerikos žmones 
lygiais piliečiais. Netaip, kaip 
senųjų 
kurie tik turtinguosius teskai
to pilnateisiais ^piliėčiais, . o 
biednipkus, ypątihgai ' juod- 
veidžius—tik antraeiliais.

Po Robesono kalbėjo keli 
vietiniai Progresyvės Partijos 

’kandidatai. Aukų - padengi
mui lėšų ir vediniui Progre
syvės Partijos rinkiminės kam
panijos surjnktą Virį $3,000.
Henry Wallace '

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 26 d., Sietyno Choras 

pradeda savo pasilinksminimo mė
nesį. Pirmas išvažiavimas bus 
“Lawn Party,” Jamisono ūkėje, 
134 W. Northfield Ave., Livingston, 
N/J. Pradžia 3 vai. dieną. Busas iš 
Penn stoties, No. 145 Livingston 
priveža prie ūkės. Choras kviečia 
visus savo draugus ir rėmėjus pasi
linksminti sykiu. Bus užkandžių ir 
žaislų

Portland, Oregon
Glen Taylor Prakalbos

Rugsėjo 2 dieną Progresyvė 
Partija suruošė čia mąsinį mi
tingą, kuriame vyriausiu kal
bėtoju buvo senatorius Glen 
Taylor, vice-prezidentinis kan
didatas, Publikos susirinko 
pilnutėlė Benson Tech. Audi
torija.

Sėnatorius Taylor dar jaunas 
ir, matyt, gabus vyras. Port- 
lando piliečiai labai draugiš
kai priėmė Progresyvės Parti
jos kandidatą ir parodė savo 
pritarimą jo knaibai griaus? 
mingais aplodismentais.

Savo kalboje sen. Taylor 
pasmerkė komercinę spaudą, 
kuri tikrai fašistinėm metodom 
šmeižia pažangiuosius Ameri
kos piliečius ir kursto prie ka
ro. Pasmerkė ir Truman o su
sibičiuliavimą su reakciniais 
repųblikonaią Ępngęeąę ir už 
Kongreso sienų. Bendrom 
dvynių partijų pastangom pa-’ 
najkinta ,kainų kontrolė, už
gniaužtas namų statybos pla
nas ir pravestas verstinos mi- 
litarinės tarnybos > įstatymas.. 
Ragino piliečius lapkričio 2- 
tą balsuoti už Progresyvės 
Partijos kandidatus, kurie pa
naikins žalingus įstatymus, o 
jų vieton praves . žmonijai 
naudingus planus.
Progresyvčš Moterys,

•* X

Tame pat mitinge kalbėjo 
Mrs. E. Gimbel, iš°New Yor- 
ko. . Ji yra Progresyvės Par
tijos centro komiteto narė vir 
veikia daugiausiai moteris lie
čiančiais klausimais. Ji ir ge
ra kalbėtoja. Aiškino svarbą 
moterims dalyvauti politikoje 
ir balsuoti už savo pačių in
teresus . Moterų piliečių yrą 
dar daugiau negu vyrų. Jei 
jos visos dalyvautų, rinkimuo
se lengvai galėtų išmesti iš 
jstatymdąvystės įstaigų visus 
karo rengėjus.

Vąkare vietinės tnoterys 
progitesistės surengė >ąaunų 
bąnkietą pągerbįmui Mrs. 
Gimbel. čia ji; irgi pasakė 
gražią kalbą, kurią Jiankieto 
dalyviai palydėjo^karštais del
nų plojimais. (Bankete daly
vavo daugiausiai ntdlerys.

. Masiniame mitinge buVo 
renkamą. aukos Progresyvės 
Partijos rinkimų kampanijai. 
Surinkta- virš $1,500.
Paul Robeson Koricertas

. Kiek*/laiko’ atgal Čia šiv- 
rengtąs puikus' koncertas, kfur, 
jtiamė dainavo p^ajrlinia,i 
sUs dąinirtinkaąvi Paul 
son. Koncertas įvyko miesto 
Auditorijoje ir sutraukė 
p,500 kiausovų.z

Rofcesop dainavo šerias dai- 
nąs ir tupėjo daug^vargp įpa- 
siliuosuoti nuo estrados-^pu- 
blika vis reikalavo daugiau ir 
daugiau. Tai tiesiog gefiijalįš- 
kas artistas-dai'ninyikas. . ♦

Be to, Robeson geras ir kal
bėtojas. Jis kalba paprastai/ 
jo kalbą su įranta visi’ Kal
bėjo jįą Ptogresyves Par
tijos kandidatus, kurie pripa7.

BROCKTON, MASS.
Vienybės PašalpinČs Dr-stės me

tinis piknikas jvyks rugsėjo 26 d., 
Liet. Taut. Kamo Parke, KesVvick 
Road, prie Winter Street. Bus 
gerų valgių ir gėrimų 
monado ir alaus. Pradžia 1 vai. die
ną. įžanga veltui. Kviečia visus da
lyvauti. Nariai turi būtinai dalyvau
ti. — Kom. (224-225)'

Rengėjai. (224-225)

- V. K., sekr. 
(224-2^5

PRANEŠIMAI
/>libCKTON, MASS.

Progresyvių Partijos Lietuvių 
skyr., nepaprastas susirinkimas 
Įvyks rugsėjo 24 d. Liet. Taut. Na
mo sdlėje..Visi nariai ir simpatikai 
privalo dalyvauti, nes šių dienų po
litiniame judėjime daug svarbių 
reikalų turės'būt aptartą. — Kom.

(224-225

Ar Visi Užsiregistravę 
Balsąvimui ?

Užsiregistravimo darbas yra 
visai lengvas, bet labai svar
bus, ypatingai šiemet, kada 
Amerikos progresyviai žmonės 
turi išstatę savo kandidatus 
prieš senųjų, partijų Wall 
Strytui kandidhtus. Tbdėl, ir 
mes, lietuTviai, privalome būti 
prisirengę, kad galėtume bal
suoti už Progresyvių Partijos 
kandidatus — Henry A. Wall
ace Jr Glen1 Taylor. Balsuo
dami už Progresyvių Partijos 
kąndidatus, balsuosime prieš 
karą ir prieš fašizmą.

Visi; kurie esame persikėlę 
gyventi į naują vietą ir kurie 
nesame 
metus, 
truoti. 
iš kitos 
metai iki lapkričio 2-ros, jau 
dabar gali užsiregistruoti. 
Taipgi, jaunuoliai, kuriems 
stfkaks 21. metai iki lapkričio 
2-ros, jau gali užsiregistruoti. 
Naujai vedusios moterys irgi 
privalo užsiregistruoti, per-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Tik už viąną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finaliniai 
sunkiuose vasaros mene
siuose.

Užsakymus prašome 
siųsti ’ šiuom antrašu: 
LAISVĖ, 427, Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South ’5th St., Brooklyn, N. Y.
STEAK PARTY SPALIO 2 OCT. j 

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gauti Happy Days Restaurants

Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakarė.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puotą, pakivąišinimas bei part. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. '
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parfų, vestuvių. 

Žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Jersey City, N. J.
MIRĖ STEVE CLHEBUS

15-tą dieną rugsėjo krema- 
tprijoj Union City, N. J., liko
si sudegintas Steve Clhebus, 
55 metų .amžiaus.. Clhebus 
penktadienį, tai yra, 10 rugsė
jo, pasakė .moteriai, kad jisai 
vyksta į Coney Island turkų 
pirtį. Bet kuomet nesugrįžo 
šeštadienį ir sekmadienį, /ai 
moteris su policijos pagelba 
pradėjo j ieškoti ir surado Co
ney Island ligonburtyje mirusį. 
Mirė širdies liga.

Velionis Stėye Clhebus buvo 
rusų tautybės ' "žmogus. Ta
čiau per daugelį metų daly
vavo su lietuviais ir laikyda
mas aludę su žavišum vartojo 
lietuvių kalbą neblogai. Pri
klausė prie LDS 133 kuopos, 
per ilgą laiką prie ALDLD 16- 
tos kuopos ir* buvo Laisvės 
skaitytojas. • Buvo pažangus 
žmogus. Tik persiskyrus part
nerystėje su žaviŠųm trys ar 
keturi metąi atgal, kuomet 
piktadarys .včĮįonį užpuolė ir 
smarkiai galvą sumušė, tai 
nuo i* 
Literatūros 
priklausė prie pažangiųjų ru
sų ir lenkų organizacijų. Lai
ke laidotuvių palydovų buvo 
mažas būrys, tik penki karai, 
jų tarpe du lietuvių. Ukrai- 
nų, rusų ir lenkų organizaci
jos, Jų nariai neėmė dalyvu- 
mo, nors velionis gyvas būda
mas kaipo biznierius 
fįnansiniai rėmė.

PATYRUSIOS
PRIE SINGER^«WI^S MA&

J. H. MFG. Q3. INC.
Si EXCHANGE PLACB . 

JERSEY CITY. N. J. /
Harboraide Bld*., Unit No. 1, 4-tp«

WORCESTER, MASS.
’ Piknikas, rengia Laisvės skaityto
jai, rugsėjo 26 d., Olympia' Park. 
Kviečiame LLD kuopų narius, dien
raščio skaitytojus dalyvauti šiame 
piknike, nes bus paskutinis šj sezo
ną. — Rengėjai. (224-225)

HARTFORD, CONN. ,
LLD Moterų klubo susirinkimas 

įvyks’ 28 d., rugsėjo, ,7:30 v. vak., 
155 Hungerford St. Kviečiame visas 
drauges dalyvauti, yra svarbių rei
kalų aptart

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
030 Summer Avenue, / ' 

Newark 4, N. J. • / į 
HUmboldt 2-7964

Paul Gustas Punefdl Home
■ INC. , •" ■ ■-*

STATEMENT OF THE OWNER- 
šutė; management, cirgiv 
latxoN, etc., required by 
THE ACT OF CONGRESS OF 
AUGVŠT 24. 1912, AS AMENDED

BY THt ACTS OF MARCH p, 
. 1088, A^D JULY 2, 1846

Of Laisve published daily except 
Sunday at Brooklyn, N. Y. for 
October 1, 194g.
State of New York
County of Kings
\ Before me, a Notary Public in 
ancj for the State and county afore
said, personally appeared- Amelia 
Burba, who, having begin duly £ 
according to’ law, deposes and . 
that she ią the Business Manager 
of tfoe Laisve and that the follow
ing jfe, to/the best 6f her knowedge 
and belief, a true statement of the 
ownership, management (and if a 
daily,' weeklyf. semiweekly or tri
weekly newspaper, the circulation), 
etc., of the aforesaid publication for 
the date shown in the above cap* 
tion, required by the act of August 
24, 1912, as 'anjended by the acts of 
Match 3, 1933, and July 2, 1946 
(section 537, Postal Laws and Re
gulations), printed- on the reverse 
of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor ,and business managers are:

Publisher Lhisve, Inc., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Editor Roy Mizara, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. ¥.
Managing editor Roy Mizara, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business manager Amelia Burba, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and 
address musf be stated and also 
immediately there under the names 
and addresses of stockholders own
ing or holding one percent or more 
of total apiount of stock. If not 
owned by a corporation, the names 
and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by 
a firm, Company, or other unincor
porated concern, its name and ad
dress, as well as those of each in-z 
dividual member, must be given.)

Laisve, Inc., 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Pres. George - Kuraitis, 
Eyck St.) Brooklyn, N. Y.

V. Pres. Wareson, 
Eyck St., Brooklyn, N. Y,’

Secy. Treas; Nick Pakalniskis, 
344 Rodney SL, Brooklyn, N. Y.

3. *Uiat the tknown bondholders, 
mortgagees, and other security 
holders owning, or holding 1 per
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages) or, other securi
ties are: (If there are none, so 
state.)

Lithuanian Co-operative Publish
ing Society, Inc., 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

W. Chapels, 442 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

D. M. Sholomskas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. '

P. Babąrskas, 1356 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y.

P. Grabauskas, 156 Bocfum St., 
Brooklyn, N. Y. ,

G. - Kuraitis, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

• G. Wareson, 
Brooklyn, N. Y

V. Bunkus, 11 Ten Eyck St.,' 
Brooklyn, N. Y.

J. Thomson, 45-42 41st St., Long 
Island City, N. ,Y»

G. Bernot, 88-19 74th Ph, Wood
haven^ N. Y. '

4. Thąt the two paragrąphs next 
ąbove, giving the names of the own
ers, stockholders, and security 
holders, if any, contain 'not only 
the list of stockholders and secufl-1 
ty holders as they appear updri the 
books Of tUe compąpy but also, in 
cases where the stockholder dr se
curity' holder appears upon the 
books of the company as trustee
in ąpy other fiduciary relation, the 
name ot the person or corporation 
for whom sUch trustee is acting, is 
given; also that tįę said fwo para
graphs contain statements embrac
ing ąffjant’s full knowledge and be
lief . dp to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders'who do not ap
pear upon the books of the compa
ny as trustees, hold stock and se
curities in a capacity, other than 
th&t of a bona fide owner; anebthis 
affiarit has no reason to believe 
|hat any other person, association, 
or Corporation has any interės’t di
rect qr indirect in said stock, 
bonds, or other securities than as so 
stated by him. ,

5: That the1 average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails orv otherwise; to paid sub- 
Sapibdrs . during the twelve months 
preceding the date shown above iš 
15,542 (This information is required 
from daily, weekly, semiweekly, and 
triweekly newspapers only*)

Amelia Burba;
' • business manager.
Sworn to and Subscribed before 

me Ml? 2i8t ftMiS

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau sesers dūktės Bronės 

Vičaitės, apie 1926 metais išvažia
vusios iš Brbckton, »Mass., į New
ark, N. J. Jinai pati ar ją žinantie
ji prašomi pranešti man. Kazimie
ras Norkus, 323 E. Houston St., 
York, N. Y. (226)

Amerika

MATTHEW P. BALLAS 
, (BIELIAUSKAS)

Laisniiiotas Graborins
' Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus.

x Patarnąvimaą bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai įrengtos P** Koplyčioj poodamo# 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN,
mwh.iihi i<i*;1

4

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Daromo ir Pritaikome Akinius

.. A*'

. i f t 'J- ■'1vL ? ‘7 i l
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^Režisieriaus I
Ketvirtadienio

Teatrininkams
Šį ..vakarą, ketvirtadienį 

rugsėjo 23-čią, Liberty Audi
torijos' patalpose, 110106 At-

'V*

c
Vakare

Studentai Sustreikavo 
Prieš Antisemitą 
Profesorių

Septyniolika studentų išėjo 
iš ispanų kalbos klasės (3B) 
Miesto Kolegijoje reikalauda
mi prašalinti instruktorių, 
prof. William E. Knickerbock
er, kaltinamą antisemitizme. 
Klasėje likosi tik du studen
tai. i

Išėjusieji pasiuntė peticiją 
viršininkui Morton Gottschall 
prašydami kito instruktoriaus.

Studentus remia studentų 
Organizacijos, tarpe tų ir Stu
dents for Wallace.

Prieš prof. Knickerbocker 
jau seniau buvo paduotas 
skundas. Miesto Tarybos ko
mitetas, su kaunsilmanu Hart 
priešakyje, tuos skundus per- 
nagrinėjo ir rekomendavo, 
kad Rnickerbockeriui • būtų 
liėpta išeiti.

Kuo Ievutė Apsirgo?
Misteriška liga apsirgo skū- 

puolio tėvo vienturtė v duktė 
Levutė. Serga ir gana! Kas 
jai pasidarė? Niekas neži
no. Klausia jos tėvas: gal tau 
tą skaudą; gal šitą, gal kitą? 
Į viską ji atsako “ne.”

—Gal gi tau vyro reikią, 
Vyro, gal tekėti nori?—galop 
tėvas užklausiar

Suvirpėjo ir linksmai galva 
palingavo Levutė; džiaugda- 
masi, kad gal gi tėvas leis jai 
reikiamai pasigydyt. . .

Supyko skūpuolis tėvas: pa
segą reikės duoti! Jos atsa
kymo jis negirdf, nuo tokio 
gydymo kratosi.

Bet ją supranta ir širdin
gai atjaučia jos draugė Onutė. 
Nubėga ji pas Levutės tėvą 

i->_Įr pasako, kad jo duktė mirš
ta! Sako, norėjusi šokt pro 
langą, bet Onutė ją sulaikiusi 
ir ji apalpusi Onutės rankose.

—Tuojau pašauk visus dak
tarus, kiek tik žinai šioj apy
linkėj ! — įsakė senis Onutei. 
Pribuvo keturi daktarai. Tė
vas prašo jų ištirt dukters li
gą. Ir daktarai tariasi:

—Pasakyk man, kolega, be 
ko daktaras negali išeit į 
miestą?—klausia vienas dak-’ 
taras kito.

—Be pinigų, — atsako an
trasis.

•r—Ne.
Be kepurės,-spėja trečiasis. 

’ ‘ —Ne.
—Tai be ko gi ?
—Be kelnių!.. .
Daktarų aiškinimas

jo dukters ligos nė kiek ne- 
rimtesnis, ir jis pasiunčia juos 
velniop! Bet duktė /pasilieka

seniui

. Norite Ginti Teises ir Taiką
—• • 1 f *■

Jūsų Vieta Gardene
Ką norima atsiekti Madison 

Square Gardone įvyksiančiu 
masiniu mitingu šio ketvirta
dienio vakarą, rugsėjo 23-čią ? 
Rengėjai viename iš paskiau
sių atsišaukimų sako:
“Draugai ir Priedeliai:

“Pripildymu Madison Square 
Garden© mūsų partijos nariai 
ir prieteliai. duos tikriausį 
smūgį Wall Strytui ir jo talki
ninkams. .

“Mes šaukiame jus pripildy
ti Gardeną.”

Kas yra Wall Strytas—ne
tenka aiškinti, jūs tai žinote. 
Tad, jei^u jūsų reikalai ne- 
supuola 
met jūs 
ti prieš 
vergauti
pirmiausiais atsisakiusiais kiš
ti savo sprandą į Wall Stryto 
kilpą yra komunistai, jų 
dovybė. Už tai 12 jų 
įkaitinti ir laukia teismo.
i Keli iš tų 12-kos ir kiti
munistų vadai kalbės Garde- 
ne. Ir bus graži meno .pro
grama. Komunistai kviečia

su Wall Strytu, tuo- 
norite teisės išsireikš- 
vertimą nusilenkti ir 
Wall Strytui. . Tais

va- 
yra

ko-

COUNCILMAN 
BENJAMIN DAVIS 

Kalbės Madison Square Gar
den masiniame mitinge, 23-čią 

rugsėjo. i .
t 

jus visą tai išgirstų pamatyti 
ir savo dalyvumu mitinge būti 
dalyviu gynimo teisių kortiuh 
nistams ir visiems mūsų žmo
nėms. * L. K. N.

Motinos Pasiėmė Pačios 
Tvarkyti Trafiką

Areštavo Pikietavusius, 
Drafto Tarybą

Partiečiai Protestuoja 
Prieš Draudimą 
Garsiakalbių Gatvėse

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatai į teisėjus Kings ir 
Richmond apskrityse pareiš
kė, kad jie energingai kovos 
prieš pasiūlymą Miesto Tary
bai uždraušti vartoti garsia
kalbius gatvėse.

Pasiūlymas uždrausti buvo 
įteiktas tarybai ir perduotas 
tos tarybos General Welfare 
Komitetui apsvarstyti ir pa
teikti rekomėndącijas.

David Jj. Weisman, piliečiųK 
komiteto . išrinkimui darbie- 
čių teisėjais pirmininkas pa
smerkė tokį pasiūlymą. , Jisai 
pareiškė,, jog tai yra “tiesio
giniu paneigimu Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teismo.”

Aukščiausias Teismas, nuro
do Weissman, tuo~ klausimu 
buvo pasisakęs praėjusio bir
želio 7-tą, panašioje Lock
port, N. Y., byloje. Ten taip
gi vietiniai politikieriai norė
jo uždraušti garsiakalbius, 
bet bylą perkėlus į aukščiau- 
sį teismą, jisai buvo pareiškęs 
nuomonę, jog toks uždraudi
mas paneigtų 1-mą ir 14-tą 
mūsų- konstitucijos priedus.

daktaras A. Petriką skaitys 
savo paskaitą “Režisieriaus 
Darbas.” Tai yra svArbu ne 
tik teatrininkams, bet ir tea
trų lankytojams.

Kviečiame Visus ’ ’ »
Rengėjai.

Jaunimas už Gersoną
1

Brooklynicčio American 
Youth for Democracy sky
riau^ valdyba pareiškė, kad 
jie pasiūlys visuotinam narių 
susirinkimui pasisakyti už iš-» 

Gęrsono " į 
ne 
ir 

iš-

rinkimą S. W.
Miesto Tarybą. Raginę/ 
vien tiktai pasisakyti, bet 
intensyviai .darbuotis už jo 
rinkimą.

Vėl turėsime gerą prelėkci- 
ją naujam mūsų kultūros cen
tre, 110-06 Atlantic Avė., rug
sėjo 23 d., 8 vai. vak. Pre
legentas — Dr. A. Petriką, ši 
protekcija ypač įdomi mūsų 
režisieriams, , vaidintojams, 
kritikams ir šiaip publikai, 
kuri domisi mūsų vaidyba, te
atru. Dr. A. Petriką skaitė 
šią prelekciją dar neseniai 
Worcesterio meno mokyklos 
studentams, dabar mes turė
sime progą ją išgirsti Brook
lyne.

Ačiū Dr.- Petrikai, kuris pir
mas- pasirodo su paskaitomis 
mūsų naujame Kultūros Cen
tre. Pereitą šeštadienį jis 
mums skaitė paskaitą apie po- 
etą-dįp temetą Jurgį Baltrušai
tį, šį ketvirtadienį mes girdė
sime, jo įdomią paskaitą “’Rdži- 
sieriaus Darbas.” Bet teikia 
ir daugiau paskaitų, taip pat 
reikia išvystyti diskusijų įvai
kiais klausimais.

Mes turime gerą ir gražią 
patalpa, kurią jau ir vadina
me, ne oficialiu vardu, bet 
kultūros centru. Dabar jau 
laikas ruošti kultūriniai vaka-

rAi. Mes turime įvairių temų 
paskaitoms ir diskusijoms. Ne
reikėtų Jaukti kol kas pakvies 
kurį prelegentą duoti paskai
tą ar įvadą į diskusijas. Pa
tiems reikėtų- susipraąti ir iš 
anksto ruoštis kultūrinei vei
klai. Meno, literatūros ir 
įvairiais klausimais galima 
ruošti paskaitas. 'Į'odėl visi, 
kas tik gali, turime stoti dar
ban.. V. B.

1 - <1LLD, Aį- 
, kaip ir 4U

BROOKLYN, N.
LKM šaukia LMS, LDS, 

do Choro, Liaudies Teatro, 
LKM narius ar nuo tų organizacijų 
atstovus į susirinkimą ŠĮ šeštadieni, 
rugsėjo 25, 7 vai. vakare, Liberty 
Auditorijoj, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, šiame susirinkime 
bus svarstoma mūsų jaunimo veik
los klausimas, bus išdirbama jų vei? 
kimo programa, kaip tai, kultūrinis, 
meninis ir sporto veikimas tarp jau
nuolių ir mažamečių.—LKM Valdyba. .

(■224-225)

Mažytis mokinys Carl An
derson, šešių metų, tėvų 
džiaugsmas ir viltis, smagiai 
bėgo namo ,iš mokyklos an
tradienio popjetį. Netoli na
mų, 755 Donald Ave., vaikutis, 
pateko po auto ratais. Tė
vams liko tiktai šermenys ir 
gaili širdgėla visam gyveni-, 
mui. į i

Nors nežinodamos tuo lai
ku apie jau įvykusią nelaimę, 
tačiau suprasdamos, kad prie 
neapsaugotų skerskelių gali 
panaši nelaimė ištikti bile ku
rios vaikus, motinos už šešių 
blokų nuo tos nelaimės buvo 
susirinkusios reikalauti iš ma
joro O’Dwyer ir policijos ko- 
misionieriaus Wallander /po
licijos apsaugos vaikams. Ta
čiau tos apsaugos vis dar ne
sant, jos pačios išėjo kontro
liuoti trafiką ties Albermarle 
ir Dahill Roads.

Tiktai trafiko kontrolės dar
be moterys sužinojo, kas at
sitiko su Andersonų vaiku. Jos 
pareiškė, kad sekamą dieną 
jos sušauks visų susiedijos mo
tinų ir moterų susirinkimą ir 
kard jos turės gauti apsaugą 
savo ir visos susiedijos vai
kams.

Praėjusį šeštadienį 14 asme
nų tapo areštuoti už pikieta- 
vimą draftui registracijos cen
tro, esančio Washington Ir
ving High School patalpose, 
New Yorke. Juos kaltino 
“drumętime publikai ramy
bės.”

Šie 
nariai* 
yra 
Young
prasidedant registracijai taip
gi pikietavo registracijos sto-

pikietuotojai, didžiuma
Peacemakers grupės, 

skirtinga grupė nuo
Progressives, kurie

Teisių Klausimas
Weissman toliau sako, jog 

drausmė “pamatiniai taikoma 
prieš tuos, kurie kandidatuoja 
su Wallace’o programa:

“Cunningham Bilius, reika
laujantis prašyti pas policijos 
komisionierių leidimo penkio
mis dienomis išanksto, užsi
mokėjimo mokešties, taipgi 
davimo policijos komisionie- 
riui ’visuotinos kontrolės ant 
leidimų (jisai galėtų duoti ar
ba neduoti) įteikia veik ne
ribotą politinę galią policijos 
rankosna nutildymui tų, kurie 
kalbą už nep’riUlaūšhmas po
litines partijas.

“bemirštanti.”
Visa tai matysite sekamo 

(mėnesio 17-tą dieną, Liberty 
Auditorijoj, Richmond Hill, 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
statomo j triyeikšmėj komedi
joj “Meilė—visų ligų gydyto
ja.” Prie komedijos bus ir 
daugiau meninių įvairenybių.

Esate prašomi įsigyti bįlįetus 
tųojaus. Tik vienas doleriu- 
kaš. ( O juokų, juokų!

Rėmėjas.

\Dr. Morris Leff, 58 metų, 
navininkas gimdyvėms ligoni- 

’ ■ nės, patrauktas teisman tūlos
netekėjusios motinos. Jinai 
kaltina, kad jisai jos mergau
tinį kūdikį atidavęs kitiems 

*-A auklėti be jos sutikimo.

PARDAVIMAI
j Pigus pardavimas —- 4 kambariai, 

šildomi, naujai išmaliavoti; vė.
■ liėusl rankandai ir kiti reikmenys.

^Ktna $1500. Kreipkitės į Apt. 23
ar 27 bile laiku. Alex Abenes, 56 
Stagg St., Brooklyn, N.Y. (223-225)

ORAS ATVĖSO 
■ t

' ‘ Antradienį .temperatūra 
New Yorke buvo nupuolusi iki 
57 laipsnių. Trečiadienio ry
tą priemiesčiuose (atvirame 
ore) buvę 45 laipsniai. Atro
do ’biskelį per mažai po buvu
sių sekmadienį 84 laipsnių, 
taipgi pirmadienį 78 laipsnių.

M r
am-Agnes Yeremskis, 38 m. 

žiaus. Gyveno 402 Logan St., 
Brooklyn, N. Y. Mirė rugsėjo' 
21 d’., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. S. Ar 
reriniskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 25. 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nė paliko nuliūdime vyrą Sį- 
mą, fdvi dukteris Teresę ir 
Frances, v seserį Frances 
kienę.

- Laidotuvių -.apeigomis 
nasi grab. Aromiskis./

Bels-

rūpi-

...MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS.
BRUOŽAI IŠ GRAFO BERNADOTTE KARJEROS 

.' RUSAI APLEIDŽIA KORĖJA
FRANCOZIJOS KOMUNISTAI‘ŠTURMUOJA

E*< I'> 4 U U V NEWSREEL THEATRE
i Bfl D A U U X Broadway ir 46th Street

Jaunieji progresyviai regis
truojasi,'bet agituoja atšaukti- 
panaikinti drafįą įstatymų ke
liu. O pats stipriausia jų pro
testas yra atsuktas prieš karo 
kurstytojus-propagandistus ir 
rengėjus.

Peacemakers grupė nesire- 
gistravo draftui. Jie sako, 
kad jie vely eis kalėti. Ta
čiau jų 'vadovybės paruoštuo
se plakatuose matyti ta pati 
užkarinė propaganda, kaip 
karo rengėjų. Jie lygina Sta
liną prie Hitlerio, \tuomi pa
dėdami karo rengėjams pa
ruošti .žmonių mintis karui.

Apklausinėtieji tos atsisa
kiusių registruotis grupės kė- 
li asmenys veik kiekvienas pa'- 
davė skirtingas priežastis.

Trys jaunuoliai, bet jau ka
ro veteranai, sakė, jog jie pri
sikariavo' gana', jie daugiau 
kariauti neis.

Vienas aktorius, ištarnavęs 
du su puse metų prekybiniame 
1 ai.vy ne, d ab ar ' esąs b ė d arbiu, 
nenjatąs, ką daugiau jis <Jar 
galėtų “laimėti” kitame karę.

Vienas pasisakė nepatenkin
tas šalyje esamą santvąrka, 
šiuo tarpu nematąs reikalo 
kariauti. Dėl' ko? Priežąs- 
čių> niekąs japi nebeleido aiš
kintis. ,

Dą sakėsi netikį į užmuši- 
nėjimą iš žmoniškumo.
z Viėnas sakė nenorįs kariauti 
prisilaikant penkto prisaky
mo: ‘^Neužmušk.”

reikalavimai
Reikalingi kambariai < t rim žmo

nėm, su ar be šilumos. Reikalas 
skubus, nes neužilgo esame priver
sti apleisti ddbartiriius. kambarius. 
Prašome kreiptis pas Joe Merk,, 
9415 — 86th Ave., Woodhaven, N.Y, 

. -/ (225) .
" ■■ .....s

, ■ f * x v. '. • ■ ū ' - »

.Reikalingas fomišiuotas kamba. 
ty& merginai; Pageidaujama, kad 
būtų Richmond-Hill, East New York 
arbft Woodhaven apylinkėje. Turinti 
toki kambarj, prašome pranešti tele
fonu bile laiku. — Virginia 7-9527.

jus, Ąmericąn Labor Party 
nominatai yra gyvai susirūpinę 
neigimu civilių teisių tuose dėl 
garsiakalbių pasiūlymuose. 
Tie dabar tarybai įteikti pa* 
siūlymai dar kartą visame aš
trume parodo ’ balsuotojams, 
jog ateinančiuose '-rinkimuose 
reikia nepaprasto , budėjimo, 
išlaikymui laistės žodžio ir pa
ramai civilių teisių punkto 
Henry Wallace’o progrąmoje/’ 

.■i ................ ...... ........... .... —

Tel Aviv. —Izraelio val
džia įsakė uždaryt visas žy
dų Sterno grupės teroristų 
organizacijas., Suėmė 200 
steriiistų. 'z

George Klimas rodys fihnas, 
šeštadienio vakare, rugsčjo- 
Sept. 25 d., Liet. Centre, Li
berty’ Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga- nemokama.

įFilmininkas parodys savo 
kūrinius, filmas, įvairių scenų 
rinkinius iš Meno Festivalio iš 
Chicagos. “Kuprotas Oželis” 
ir apie lietuvių, latvių ir estų 
sportininkus.

Šio parodymo tikslas yra pa
siruošimas prie naujos filmos 
gaminimo, todėl kviečiu visus 
teatrininkus, Aido Chorą, Liet. 

^Liaudies Teatro narius, Joną 
Valentį, B. Šalinaitę, A. Šert-, 
vietytę, Joną Jušką, Juozą 
Kačergį, A. Jeskevičiūtę, Jo
ną Lazauską, Juozą Judžentą 
ii* visus, kurie tik nori filmas 
matyti ir po parodymo padis- 
kusuoti. Užkviečia filminin- 
kas G. Klimas. (224-226)

BROOKLYN '
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt 

Puikus steičius su naujausiais 
-. įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

į .GYDYTOJAS '
| S. S. Lockett, M. D.
į 223 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
^Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos;

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas > 
I 306 UNION AVENUE- 

J « f ♦ * X
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 
m kreipkitės į » 

Lorimer Coffee Shop 
'Frank Domikaitis

Savininkas <
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N.Y. ,

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar* 

žovių. ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
- Cor. Hewes St. 
Brooklyn, N. Y.

Eotografaš
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

j lūs Ir xkrajavus 
^sudarau su ame- 
Ldkaniškais. Rei- 
|kaąil esant ir 
F padidinu tokio 
dydžič, kokio pa
geidaujama. Tai- 

' pogi atmaliayojų 
Įvairiom spalvom.

. JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

■ r • x '
Kampas Broadway ir Stohe Ave.; prie 

Chauncey £t., Broadway Line.

Tel. EVergreen 4-8174
• Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

MR & CHIU .
Degtinės, Vynai ir Alus ' E 

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštaf žemas kainas.'

RECEPTŲ SPECIALISTAI. '

"MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EVergreen 1^6238 *

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr.- A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, įl. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ’ “ (1— 8 vakare
. * _ Penktadieniais uždaryta^ '

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Dairparftų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantiriių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moterišką ir Vyriškų . 
Laikroday Dįdefis Parimkimas

' t LITUANICA SQUARE' r < ■' ’ 

RĘSTA

C Steveri Augustine & frank Sanko •* <
, į ‘ ■’
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RES^AuRĄCIJĄBROOKLYNE

\ pauBtiknos pietussekmadieniais *-■ ■ ■ k ' b ■ y

Kiekvieną dieną yra didėlis pasirinkimas visokių valgių «
/ - ■ :■ S ■■ ?. t ■■ . /

ATDARA DIENA IR NAKTĮ T DIEDAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. \ ‘ BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen'4-9812

., i

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

t . _ Vėliausios Dienos /
’ 9 ‘L < "r ’ * • ./ -Z ' »

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

•< PIRKITE DABAR 3R TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile'Daiktų J • 
Iki Jums Jo Reikės U

! • ROBERT I.IPTOX
s701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173 J:
•■/ y- ?'■.* • 5 ; '■? A>. ■’ 'V'/ ■ ■ !
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