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Iš dangaus žiūrint.
Ministrai be krašto.
“Dievo balsas.”
Pas kleboną ant burdo.
Aklas žmogelis.
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Skrenda kartais 
o kartais prie pat 

Priklauso nuo d e-

Didieji lėktuvai skrenda la
bai aukštai, nuo dvylikos iki 
penkiolikos tūkstančių pėdų 
virš žemės, 
virš debesų, 
debesų, 
besu: kartais jie būna labai 
aukštai, o kartais netoli nuo 
žemės.

Tie žemieji šviesūs debesiai 
iš lėktuvo atrodo visiškai pri
lipę prie žemės, tartum di
džiulės sniego krūvos.

★ ★ ★
Kai dangus giedras, kai nė

ra debesų, vaizdas nepapras
tas! Pažiūrėk į viršų, į dan
gų : gražu, skaistu, mėlyna. 
O nusileisk akimis į žemę: 
oras nešvarus, pilnas .visokių 
gazų bei dulkių, žemė labai 
panaši į “checker board” — 
išmarginta nedideliais, dau
gumoje keturkampiais plo
tais. Vieni plotai šviesiai ža
li, kiti tamsiai žali, treti švie
siai pilki, ketvirti tamsiai pil
ki. Tai farmos ir farmų lau
kai.

Vpės panašios į pusiau su
sirangiusias milžiniškas gyva
tes. Keliai panašūs į ilgas 
juostas. O didieji Pennsylva- 
nijos Allegheny kalnai tartum 
milžiniški ant pilvų sugulę 
kupranugariai.

Kaip plaukiant laivu, taip 
penkiolikos tūkstančių pėdų 
aukštumoje lekiant moderniš
ku oro milžinu, žmogus jau
tiesi visiškas bejėgis, auka 
nenugalimų gamtinių jėgų. 
Ir iš galvos neišeina mintis: 
o jeigu kas nors lėktuvo me
chanizme sugestų ir motorai 
staiga nutiltų!

Sugrįžęs Vokietijon kunigas 
Krupavičius tuojau perorga
nizavo VLIK’ą. Susidarė vyk
domąją tarybą tik iš penkių 
narių, o pats save išsirinko jos 
pirmininku.

Tie penki tarybos nariai 
pasidalino darbais. Kiekvie
nas skaitosi “ministru.” Ne
pasakoma, kuris narys kuriuo 
“ministru” bus. Bet vienas 
jų bus “krašto atstatymo rei
kalų ministru.”

Tik vieno dalyko šitiems 
“ministrams” dabar trūksta: 
trūksta šalies.

Tuo būdu visas jų darbas 
susidės iš liežuvių rodymo Ta
rybų Lietuvai ir fašistiniais 
melais spiaudymo ant jos.

Labai, labai seniai didžiąją 
Romos imperiją buvo apniku
sios visokios nelaimės. Im
peratorius Konstantinas Didy
sis nebežinojo už ko griebtis. 
Bet vieną dieną ant dangaus 
pasirodė kryžiaus ženklas ir 
pasigirdo garsus balsas: “Ši
tuo ženklu nugalėsi.” ‘ Ir tuo
jau imperatorius apsidirbo su | 
visomis, bėdomis ir imperiją 
išgelbėjo!

Taip mums pasakoja Drau
ge “filosofas” P. Dailidė. 
Taip, sako, ir dabar, turime 
grįžti prie to paties dievo ir 
vėl laukti jo balso iš dan
gaus mūsų civilizacijos išgel
bėjimui nuo komunizmo.

čia mūsų “mokytojas” nu
kniaukė bei pamiršo vieną tos 
istorijos lapą : jis nepasakė, 
kad vistiek Romos imperija 
sugriuvo, nuėjo velniop. Ji 
supuvo ir sugriuvo..

Taip ateina kaput ir kapi
talizmui. Nei Dailidės balsas, 
nei balsas iš dangaus nieko 
nebepagelbės.

F
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Tikėsite, ar ne, “iš numi
rusių” prisikėlė V. Bacevičius, 
pianistas. Pasirodo, kad per 
tą “miegojimo” laikotarpį Vy
tautas. yra padaręs didžiulį 
progresą.

Pirmiau jis visam pasaulyje 
žinojo tik vieną genijų: pats

Tąsa 5-tam pusi.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

Trumano Generolas Naudojo 
Jo Vardą Šmugelninkui 
Maragonui Patarnauti

Vėliausios žinios Teisėjas Užgynė Tyrinėti 
Kreivą Džiūrimaną Byloj 
Prieš Komunistų Vadus

Gen. Vaughan Išgavo Sučiuptam Kvepalu Šmugelninkui 
Maragonui Pasportą ir Kelionę Kariniu Lėktuvu

Užgrobė Komunistų Parodymus; Atmetė Reikalavimą 
Traukt Teisman Prokurorą už Kriminalinį Teisių Laužymą

Washington. — Genero
las Harry Vaughan, prezi
dento Trumano padėjėjas, 
1945 m. rugpjūtyje greitai 
išgavo savo draugui John- 
ui Maragonui pasportą ir 
kelionę kariniu lėktuvu į 
Italiją ir kitus Europos 
kraštus. Prašydamas pas- 
porto šmugelnink. Marago
nui, gen. Vaughan parašė 
pastabą pasportų biurui, 
kad to Maragonui “nori ir 
prezidentas.”

Aplikacija dėl pasporto 
ir tas Vaughano prierašas 
dabar yra tyrinėjančios Se
nato komisijos rankose.

Tokią malonę generolas 
Vaughan padarė už trijų 
dienų po to, kai buvo su
čiuptas Maragono šmugelis. 
Maragonas apgavingai įga
beno Amerikon 4 butelius 
kvėpalinių aliejų, kurie bu-

Graikijos Fašistai su Naujaisiais Jankių 
Ginklais Atakuoja Graiky Partizanus

Athenai.— Graikijos mo
narcho - fašistai pradėjo 
naują ofensyvą prieš par
tizanus Grammos kalnuose, 
paliai Albanijos sieną. 75 
tūkstančiai fašistų armijos 
atakuoja 5 tūkstančius de
mokratinių graikų partiza
nu tikfai 250 ketvirtainių 
mylių plote, kaip praneša 
amerikiniai korespondentai 
iš to fronto.

Fašistai naudoja skaitlin
gas, naująsias, dar “sek- 
retnas” amerikines patran
kas. Iš šešiolikos ameriki
nių lėktuvų smigikų Hell- 
diverių jie mėto Sprogsta
mąsias ir padegamąsias 
bombas į partizanų‘pozici
jas. Fašistai taipgi vartoja 
daugelį amerikinių tankų ir 
minosvaidžių.

Maskvos Spauda Rašo: 
Nebijom Atom-Bombu

Maskva.—Sovietinis laik
raštis Naujasis Laikas ra
šo:

— Sovietų Sąjunga yra 
didi, taikinga valstybė, ku
ri nebijo nei atominių nei 
kitokių juodrankiškų grū
mojimų.

Taikos Suvažiavime Maskvoj Dalyvauja Daug Žymių Žmonių iš Įvairių Kraštų
Maskva.— Čia vyksta su

važiavimas taikos šalininkų 
iš visos Sovietų Sąjungos. 
Apart 1,500 sovietinių tau
tų atstovų, dalyvauja dau
gelis broliškų delegatų iš 
įvairių europinių kraštų, 
Kinijos ir Jungtinių Valsti
jų.

Tarp svetimšalių delega
tų yra garsusis Anglijos 
kunigas Hewlett Johnson, 
Canterburio katedros deka-

ORAS.—šilta ir lietus. 

vo verti kelių tūkstančių 
dolerių. Bet brangieji alie
jai buvo supilti į šampano 
bonkas, ir Maragonas sakė 
muitų inspektoriams, kad 
tai esą šampano dovana 
Trumanienei ir kit. Balto
jo Rūmo įnamiams. Kartu 
Maragonas pargabeno dvi 
sukneles dovanų Trumanie
nei. Tada jis buvo čikagiš- 
kės Verley kvepalų kompa
nijos pareigūnas.

Tai ta pati kompaniją, 
kuri apdovanojo gen. 
ghaną, Trumanienę ir 
valdininkus brangiais 
dytuvais.

Maragonas, buvęs ceve- 
rykų valytojas, paskui buvo 
paskirtas kaipo “vertėjas” 
karinei Amerikos pasiunti
nybei Graikijoje ir už pus
ketvirto mėnesio gavo $5,- 
600 algos iš Washingtono 
valdžios.

kelis 
šal-

Jankių oficieriai davinė
ja nurodymus šiam smar
kiausiam fašistų ofensyvui 
prieš partizanus.

(Pernai vasarą partiza
nai supliekė fašistų ofensy- 
vą tuose pat kalnuose, nu
šluodami desėtkus tūkstan
čių priešų.)

Kongresmany Atosto
gos Apeina Konstituciją

Washington. -1— Penkta
dienį kongresmanai išvaži
nėjo į atostogas iki rugsėjo 
21 d., nors Sėnataą buvo 
tatai jiem uždraudęs. Sena
tas priminė, jog šalies'Kon
stitucija sako, kad vienas 
Kongreso rūmas negali iš
siskirstyti be kito rūmo su
tikimo.

Tam Konstitucijos punk
tui apeiti ketvertas kong- 
resmanų kasdien susirinks, 
atidarys neva posėdį ir tuo
jau uždarys jį.

Athenai.— Graikijos mo- 
narchistai itarė, kad Alba
nijos valdžia “pergabeno 
2,000” graikiškų savo pilie
čių iš pasieninio ruožto į 
Rumuniją.

nas; ameriketis mokslinin
kas prof. W. E. B. Du Bois; 
kairiųjų Italijos socialistų 
vadas Pietro Nenni. Taip 
pat dalyvauja delegatai iš 
Rumunijos, Čechoslovaki- 
jos, Franci jos, Austrijos, 
Vengrijos, Vokietijos, Al
banijos ir kt.
Kun. Hewletto Johnsomo 

Pareiškimas
Kunigas Hewlett John

son, kalbėdamas suvažiavi
me, sakė:

Washington. — Senato komisijos užsieniniais ir gink
liniais reikalais svarsto republikono senatoriaus Know- 
lando reikalavimų paskirti Kinijos tautininkams dar 175 
milion. dolerių karui prieš komunistus-liaudininkus.

Miami, Florida. — Vėl atūžia linkui Floridos viesulas, 
kuris buvo šalin nukrypęs jūron į rytus. Viesulas pleška 
110 mylių smarkumu per valandą.

Washington. — Republikonai senatoriai Vandenberg 
ir John Foster Dulles davė tokį pataisymą Trumano bi- 
liui dėl europinių Atlanto pakto kraštų ginklavimo:

Jeigu bet kuris kraštas nevykdytų amerikinių nurody
mų, kaip savo karines jėgas naudoti, tai Amerika turi 
sustabdyt ginklų siuntimą tam kraštui.

Hong Kong. — United Press teigia, kad kinų komu
nistai gali greitai atimt iš tautininkų Amoy uostamiestį.

Helsinki, Suomija.— Tebestreikuoja keturios unijos— 
važiuotės, maisto, statybos ir medžio darbininkai.

Hamburg, Vokietija. — Kariniam anglų teismui pri
statyta įrodymai, jog nacių feldmaršalo Fritzo von 
Mannsteino įsakymais buvp išžudyta bent 10,000 žydų ir 
paimtų nelaisvėn rusų.

Washington. — Teigiama, kad didieji amerikiniai 
bombanešiai B-36 galėsią į “priešus” laidyti mažesnius 
rakietinius lėktuvus,-kuriuos vairuosią radijo bangomis 
iš tolo.

Athenu Žandarai Suėmė
Dar 52 Fašistų Priešus

Athenai. Graikija.— Mo
narcho - fašistųnarcho - fašistų žandarai Jungtinių Tautų / Komisija 
suėmė dar 52 graikus, vy-' Balkanams (tarnaujanti 
rus ir moteris. Jie kaltina- j anglam - amerikonam ir 
mi už slapta veikimą prieš į Graikijos monarch is tams) 
fašistus Athenuose, 
kijos sostinėje.

Grai

Amerika Davus Lenkam
♦

Tik Arklienos ir “Čiūgumės”
Varšava. — Lenkų laik

raštis Dziennik Zachodni 
rašo:

— Po Antrojo Pasaulinio 
karo Lenkija negavo iš 
Jungtinių- Valstjių jokios 
kitos pagalbos, kaip tik ar-

Sovietų Laikraščiai Sako, Žlugs 
Kariniai Trumano Planai

Maskva. — Literatūros 
Laikraštis, sovietinių Ra
šytojų Sąjungos organas, 
sako:

— Prezidentas Trurnanas 
isteriškai reikalauja vis 
daugiau karinių lėšų gink
lams. Biznieriai generolų 
uniformose, bukapročiai 
kareiviai su mini s t e r i ų 
portfeliais sušilę kuždasi ir 
davinėja' įsakymus Bevi- 
nams ir Blumams. Mizerna- 
sis Belgrado fiureris (Tito) 
taipgi klauso tų imperialis-

Bet visi jų mokymai, pla
nai, blokai ir kariniai pak-

— Premjeras Stalinas 
man išsireiškė, jog kapitali
stinė spauda gali tapti di
džiausiu taikai pavojum 
pasaulyje. Aš sutinku su 
Stalino nuomone. Kapitalis
tiniai laikraščiai skleidžia 
melus apie Sovietų Sąjun
gą, kurstydami baimes, būk 
gręsiąs užpolimas iš Sovie
tų pusės. Bet tie melai ir 
šmeižtai taip perdeda, kad 
jau mažėja pasitikėjimas 
jais. «

Neseniai važinėdamas po

i J. T. Komisija Giria Graiky 
Partizanu Priešą Tito

Lake Success, N. Y.

valdžia 
graikų

su džuugsmu pranešė, kad 
' Jugoslavijos Tito 
i sustabdė paramą 
i partizanam.

o : Sykiu ta komisija pasa-
i koja, kad Bulgarija ir Al
banija “vis dar remia” par
tizanus. Komisija todėl ra
gina Jungtines Tautas da
ryti tam tikrus žingsnius 
prieš Albaniją ir Bulgariją.

klienos ir čiaumojamos gu
mos siuntinius.

tai yra nusmerkti žlugimui. 
Jų avantiūros susilauks gė
dingo likimo.

Darbo Unijų laikraštis 
Trud rašo:

— Užiūriniai žmogėdžiai, 
kaip kad demokratas kong- 
resmanas Clarence Cannon 
ir generol. Omar N. Brad
ley, galva Jungtinių Valsti
jų kariniu štabų, nori pri
versti Europos tautas 
traukti amerikiniams im
perialistams kaštanus iš 
ugnies. Bet gyvybinė de
mokratijos ir socializmo 
jėga sustabdys imperialistų 
užgaidas. •

ir

Ameriką, aš atradau didelį 
žmonių entuziazmą dėl tai
kos prieš Washingtono 
Wall Stryto ^politiką.

Rusų Poeto Kalba .
I

Rusų poetas Nikolai Ti- 
chonov pareiškė:

— Jungtinės- Valstijos 
virto didžia karine stovyk
la. Generolai perima politi
nį ir ūkinį Amerikos gyve
nimą į savo rankas, o Wall 
Stryto didikai 'nuolat ata
kuoja darbininkus.

New York. — Federalis 
teisėįas Haroldas Medina 
ne tik atmetė komunistų 
advokatų reikalavimą pa- 
naikinti šį teismą 
prieš komunistų vadus dėl 
to, kad susiteršus teismo 
džiūrę. Medina taipgi at
metė prašymą ištirti apga- 
vingąjį džiūrės narį Russel- 
lį Janney, teatrinių veikalų 
biznierių.

Kartu teisėjas užgrobė 
prisiektus liudijimus, kurie 
rodo tokius Janney’o veiks
mus:

Vasario mėnesį Janney 
savo kalboj Macone, Geor- 
gijoj,'(šaukė visus į mirti
ną kovą prieš komunistus, 
bet, skverbdamasis į teismo 
džiūrę kovo mėn. 16 d., pri
siekė, būk neturįs jokių 
pritarčių prieš komunistus.

Janney kalbino kitus 
džiūrimanus nuteisti ko

Kiny Liaudininkai 
Apsupo Amoy

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija užėmė sausu
mos pozicijas aplink visą 
Amoy uostą, 200,000 gyven
tojų miestą, pietiniai - ryti
nėje Kinijoje. Praeitą sa
vaite jie atėmė iš tautinin
kų Fučov uostamiestį.

Per 100 mylių pločio jūrų 
“rankovę” nuo Amoy ir Fu
čov yra Formozos sala. Či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
tvirtovė. Tautininkai bijo, 
kad komunistaidiaudinin- 
kai iš Amoy ir Fučovo gali 
perplaukt ta vandenį ir už
pult Formozą.
, Kanton, Kinija. — Neo
ficialiai praneša, jog kinų 
Liaudies Armija bombar
duoja tautininkus Kienna- 
ne, Lūngnarie ir Tingane, 
lenktoje 35 mvlių ilgio lini
joje, 140 mylių į šiaurės 
rytus nuo Kantono.

Tautininkai skelbia, kad 
atgriebę nuo komunistu 
Singsiangą ir Anhwą, 250 
mylių į šiaurės vakarus nuo 
Kanton. Jie taipgi praneša, 
kad atsilaiką prieš komunis
tų atakas Lančove. Kansu 
Provincijos sostinėje.

jau visi amerikonai 
Ibego iš Kantono.

pa-

Rumunijos Mokslininkas
Smerkia Tito, Kaip Ame

rikos Klapčiuką
Rumunijos Mokslų Aka

demijos pirmininkas Kon
stantinas Pahron, prisimin
damas Amerikos ryšius su 
Jugoslavijos valdovu Tito, 
sakė:

— Jau gerai žinoma, jog 
dabartiniai Jugoslavij o s 
valdovai yra Amerikos le- 
kajai. Jie kviečia Jugosla
viją į imperialistų stovyklą 
ir mėgina užkarti jugosla-

tokius

bylos,

munistų vadus.
Jisai, būdamas džiūrėje, 

daugelį kartų šnekėjo su 
pašaliniais žmonėmis, keikė 
kaltinamuosius komunistus, 
skaitė laikraštinius rašymus 
apie šią bylą ir rinko iškar
pas apie ją, nors teismo tai
syklės uždraudžia tokius 
dalykus džiūrimanams, kol 
byla tęsiasi.
Teisėjas Atmeta Teisingu

mo Reikalavimus
Komunistų Partijos sek

retorius Eugene Dennis, 
veikdamas kaip pats savo 
advokatas, išstatė 
reikalavimus:

Teisėjas Medina privalo 
pasitraukti iš šios 
nes jisai neteisingai, vien
pusiškai ją veda. Medinos 
vietą turi užimti kitas fe- 
derails teisėjas.
Valdžios prokuroras John 

McGohey turi būti patrauk
tas teisman už kriminali są
mokslą su džiūrimanu Jan- 
ney’u ir už teisdarystės 
mindžiojimą.

Teisėjas Medina šiurkš
čiai atmetė visus tokius tei
sybės reikalavimus ir už
draudė komunistų advoka
tams perskaityti pirmes- 
nius aukštesniųjų federalių 
teismų sprendimus. Tie tei
smai panaikino žemesniųjų 
teismų sprendimus, kuriuo
se dalyvavo vienas bei kitas 
vienpusiškas džiūrimanas.

Teisėjas Medina skundė
si, gavęs daug tūkstančių 
telegramų, reikalaujančių 
panaikint šią neteisingą, 
suokalbišką bylą. Dėl to ji
sai pareiškė, kad “reikėtų 
sustabdyti” tokias telegra
mas teispams ir pikietus 
prieš. teismus.

Kongresmanai prieš 
Negrus Įnamius

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas ketvirta
dienį atmetė darbiečio koh- 
gresmano Vito Marcanto- 
nio pasiūlymą, kad į na
mus, statomus su valdžios 
parama, turi būti priimti 
lygiai visi, nedarant skir
tumo dėl spalvos, religijos 
ar tautybės.

Tas pasiūlymas buvo už- 
girtas trečiadienį, kuomet 
dalyvavo tik mažas kong- 
resmanų skaičius.

vam fašistinį jungą. '
Kiti žymieji Dalyviai

Stalinas tapo išrinktas 
suvažiavimo garbės prezi
diumo nariu.
/ Tarp sovietinių dajyvių 
yra* pravoslavų bažnyčios 
patriarchas Aleksiejus, mu
zikos kompozitorius Dmit- 
rius Šostakovičius, gamt- 
mokslininkas Trofim Ly
senko, rašytojai Uja Eren- 
burg, Konstantin Simonov 
ir kt.
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Komercinė Spauda ir Komunistų Byla
New Yorko komercinėje spaudoje pradeda pasirodyti 

šiek tiek žmoniškesnių nuomonių apie bylą prieš komu
nistų vadus. N. Y. Tribune jau daro išvadą, kad Smith 
Act, kuriuo pasiremiant sudarytas suokalbis prieš ko
munistus, gali būti Aukščiausio Teismo pripažintas prie
šingu konstitucijai. N. Y. Post teigia, kad jeigu New 
Yorko džiūrė komunistus pripažintų kaltais, tai Aukš
čiausias Teismas tokį nuosprendį veikiausia atmestų.

Šitos nuomonės iš vienos pusės yra geras apsireiški-., 
mas, iš kitos — jos yra pavojingos. Tai pastebi Daily 
Worker. Šis dienraštis sako, kad pavojus yra, jog Ame
rikos pažangioji visuomenė-, pasiskaičius Tribune ir Post 
išvedžiojimų, gali pamanyti, kad pavojus jau praėjo, 
kad nebereikia visais būdais jjią bylą remti, kad reikia 
atsidėti ant Aukščiausio Teismo.

Taip iš tiesų ir gali atsitikti. Pažangiosios visuomenės 
budėjimas gali sumažėti, vedimui bylos auklų plaukimas 
gali susilpnėti. Veikiausia kaip tik to ir siekia komerci
nė spauda, pakeisdama savo kalbos toną linkui šios isto
rinės bylos.

Pavojus tebėra nepraėjęs. • Klaida būtų atsidėti ir 
laukti Aukšč. Teismo nuosprendžio, ypač dabar, kai į 
Aukščiausį Teismą prezidentas Trumanas paskyrė Tom 
Clark, kuris kaip tik sugalvojo ir sudarė suokalbį prieš 
komunistų vadus. Juk jis darys viską, kas tik galima, 
kad tos politinės partijos vadai būtų nuteisti ir kad visa 
partija būtų uždaryta. Jis tą suplanavo būdamas valsty
bės prokuroru, jis veiks Aukščiausį Teismą, kad jis to 
plano nesugriautų.

Progresistų Partija ir Rinkimai
Neužilgo prasidės politinių partijų susirūpinimas ru

deniniais kongresiniais ir miestų rinkimais. Jau dabar 
iš įvairių miestų plaukia pranešimai; jog partijos prade
da judėti.

Pažangioji visuomenė ‘šiuose rinkimuose turės savo 
partiją. Ji turės Progresistų Partiją. Džiugu, kad tos 
partijos žmonės didmiesčiuose jau darbuojasi. Detroite, 
Philadelphijoje, Pittsburghe ir kitur renkami parašai, 
statomi kandidatai. New Yorke Amerikos Darbo Parti
ja yra Progresistų Partijos vienetas. Ji jau gerai pasi
ruošusi rinkimams.

Ką turi daryti susipratę lietuviai piliečiai? Jie, mūsų 
supratimu, visur turi dėtis su Progresistų Partija. Jai 
reikia padėti išstatyti gerus kandidatus. Jai reikia pa
dėti rinkiminėje kampanijoje.

Kaišekas pusėtinai, nusi
minęs, nes nespėja savo so
stinę kilnoti. Bet Washing- 
tonas jį ramina, sako, ne
paisant kur tavo sostinė 
bus, mes nepertrauksim su 
tavim ryšių, mūsų ambasa
da seks paskui ir suras ta
vo sostinę.

Labai geras suramini
mas, bet dar geriau būtų, 
jeigu mūsų valdžia Kaiše- 
ko sostinę įsteigtų Wash
ingtone, šalę Baltojo Na
mo, nes tai saugiausia vie
ta ir nereikėtų kilnotis.

Amerikos spauda džiau
giasi, kad iš rytinės Vokie
tijos labai daug perbėgo į 
vakarinę Vokietiją. Bet 
Thomas Mann, kuris lankė
si vakarinėj ir rytinėje Vo
kietijos dalyse, sako, ryti
nėje Vokietijoje leista Li
beralų ir Katalikų Parti
joms gyvuoti kartu su ko
munistais, tiktai naciai tapo 
iššluoti iš visų valdžios vie
tų.

Jeigu rytinėje Vokietijoj 
nacius iššlavė iš visų val
diškų vietų, tai negi jie gu
lės sąšlavose ir lauks, kol 
juos kas nors suvers į duo
bę. Jie bėgo į amerikinę zo
ną ir Amerikos gaspadoriai 
juos priglaudė, kaip višta 
viščiukus, po savo sparnais.

Socialistai vis dar nepa
liauja garsintis, kad jie ko
voja už darbininkų reika
lus. Bet kaip greit dar
bininkai sustreikuoja, rei
kalaudami didesnės 
algos, taip greit socia
listai, turėdami savo ran
kose valdžią, pasiunčia ka
riuomenę streiką laužyti. 
Taip darė Anglijoj karališ
kieji socialistai, taip daro 
Finliandijoj demokratiškie
ji socialistai, neatsilięka ir 
kiti jų bičiuliai.

Socialistų liežuvis mala 
už darbininkus, o rankos 
ginklą vartoja prieš darbi
ninkus.

Jaunuoliškas Pasiryžimas
s

Aštuoniolikos metų jaunuolis Philip Mickman perplau
kė Anglijos Kanalą. Nors siauriausioje vietoje Kanalas 
yra devyniolikos mylių pločio, bet Mickman, kovodamas 
su bangomis ir lietum, turėjo padaryti keturiasdešimts 
mylių. Jo tėvas lydėjo jį valtimi. Kartais tėvas nusigąs-’ 
davo ii’ ragindavo sūnų mesti pasiryžimą ir sėsti į. laive
lį, bet Philip laikėsi savo užsispyrimo. Ir tikslą pasiekė!

Tai gražus pavyzdys jaunuoliško pasiryžimo. Philip 
bandė pernai perplaukti Kanalą, pavargo, nepavyko. 
Bandė šį pavasarį perplaukti, bet po trylikos valandų pa
sidavė. Tačiau tai nepalaužė jo dvasios. Jis pažadėjo tė
vui perplaukti Kanalą ir perplaukė.

Didieji Streiklaužiai
• * - ‘

Prieš keletą dienų Anglijos socialdemokratų (darbie- 
čių) valdžia armijos pagalba sulaužė Londono laivakro- 
vių streiką. Šiomis dienomis tiesiog ginklais socialdemo
kratų valdžia sulaužė Suomijos darbininkų streiką.

Prieš ką gi tie darbininkai streikavo? Ko gi jie norė
jo? . . < -

Tiek Londono, tiek Suomijos darbininkai streikavo 
prieš kapitalistus. Jie reikalavo algų pakėlimo ir darbo 
sąlygų pagerinimo. Bet, vietoje užstoti darbininkus, so
cialdemokratai prieš juos atkreipė ginklus.

t Ekonomija Darbininkų Kaštais
Apsigynimo sekretorius Louis Johnson praneša, kad 

jis tuojau pradės pravesti militarinėse šalies jėgose di
delį taupymą. Bet toji jo ekonomija, kaip dabar paaįški, 
eis grynai darbininkų kaštais. Johnson sako, kad jis iš 
įvairių civiliniu darbų, surištų su apsigynimu, atleis 
135,000 darbininkų. Johnson nė nekalba apie sumažini
mą ginkluotų jėgų.

Taigi, bedarbių armija dar padidės 135,000.

Sugrįžęs iš Europos Tau
tų Sąjungos sekretorius Lie 
sako, jog dabar mažiau grę- 
sia karo pavojus, negu per
nai šiuo laiku.

Bet Lie nepasako, kad 
dabar daug didesnis ginkla- 
vimąsis, negu pernai buvo 
šiuo metu. Ar tas negręsia 
karo pavojumi?

, Angliakasiai turi taip 
vadinamą Gerovės ir Senat
vės Pensijų Fondą. Tas 
fondas turi ir globėjus: se
natorius Styles Bridges pa
skirtas iš valdžios, Ezra

Berlin. —Vokiečių komu
nistų-vadai nurodo, jog a- 
merikonų ir anglų suruošti 
rinkimai vakarinėje Vokie
tijoje buvo apgavingi. r '

Bucharest. — Rumunija 
ir Bulgarija laidais sujun
gė savo elektros gamyklas. 
Tai svarbus abiem kraštam 
bendradarbiavimo žingsnis.

Laikraščiai ■ praneša, kad 
tapo išvystyta taip vadina

Visašališkasis riamams ir rendoms kontroliuoti valdi
ninkas (dešinėje) Tighe Woods (tas pats, kuris įsdkė 

‘kelti rendas) sake senatiniam komitetui Washingtone, 
kad rtlilitariniais reikalais patarėjas prezidentui majo
ras generolas Harry H. VaUghan raginęs jį “skubiai 
duoti“ leidimą statyti Tanforan,. CaĮ-., arklių lenkty
nėms patalpas. Su juomi stovi komiteto pirmininkas 
Clyde Hoey ir William Rogers, komitetui patarėjas. 
Žinovai politikos stebėtojai spėja, kad tas svaidymasis 
žodžiais yra tiktai “šeimyniškas barnis/* nepasidalini
mas didesniu blynu, kad pasidalinę ir persidalinė juo
mi jie visi,bendrai vėl tęs atakas ant darbininkų namų, 

unijų, pragyvenimui - reikiamo uždarbio. /
* ’ »

Van Horn nuo anglių ka
syklų savininkų ir John 
Lewis nuo unijos. 

* f
Senatorius pasiėmė iš *to 

fofido 35,000 dolerių ir prie
dui 12,000 dolerių už patar
navimą, kompanijų globė
jas irgi pasiėmė 35,000 dol.

Tokie globėjai gali labai 
greitai fondus nugloboti.

Jugoslavijos . diktatorius 
Tito prašė paskolos 250 mi- 
lionų dolerių iš Amerikos 
valdomo Pasaulinio Banko. 
Šio banko pasiuntiniai bu
vo nuvykę patirti, kiek gali
ma Titui duoti.

Veikiausiai jie tyrinėjo, 
kaip smarkiai Tito perse
kioja komunistus ir kiek už 
tai jam galima duoti.

Keturi senatoriai — Mc- 
Carran, Bridges, Wherry ir 
Knowland, nerimstanti dėl 
Kinijos savo kailyje, smer
kia Washington© adminis
traciją, kad ji neteikia 
Čiang Kai-šekui tinkamos 
pagalbos. Jie reikalauja, 
kad tuoj aus būtų suteikta 
“tinkama” pagalba.

Kadangi Trumano admi
nistracija visą laiką teikė 
Čiang Kai-šekui pagalbą pi
nigais, maistu, ginklais, 
amunicija ir kariniais in
struktoriais, tai dabar ki
tos pagalbos nelieka, kaip 
tik skelbti karą. Ir tie po
nai, veikiausiai, tą omeny
je turi, nes vienas jų, Kno
wland, jau rengiasi važiuoti 
pas MacArthurą pasitarti 
apie Kinijos reikalus.

Gaisrą sukurti labai len
gva, bet užgesinti sunku. 
Kartais ir patys kūrėjai ga
li nagus nukepti.

Buvęs generalis prokuro
ras Thomas Clark, nespėjęs 
atsisėsti Aukščiausio Teis
mo teisėjų kėdėn, jau už
traukė dainelę iš fašistinių 
gaidų. Jis pareiškė, kad vi
siems advokatams, kurie 
gina komunistus, turi būti 
atimtos teisės daly vaut teis
muose. Taipgi visi advoka
tai turėtų duoti ištikimybės 
priesaiką ir tik tokius pri
leisti prie teismų.

Trumanas žino, ką skyrė 
teisėju, nes atatiko kirvis 
kotą. Juk kada Hitleris 
viešpatavo, tai panašiai ir
gi elgėsi. Advokatai bijojo 
eiti į teismus ginti komu
nistus, žydus ir kit. perse
kiojamus. - 

mi elektriniai “smegenys,” 
kurie skaičiuoja 12,000 sy
kių greičiau, negu žmogaus 
smegenys.

.Išradimas labai svarbus. 
Bet kažin ar dabar mokyk
lose negalima būtų daryti 
operacijas, studentams iš- 
imdinėti jų nuosavus sme
genis ir įdėti elektrinius? 
Juk tai būtų dviguba nau
da: smarkiai dirbtų ir ko
munistinėmis idėjomis neuž
sikrėstų.

Komercinė spauda labai 
džiaugiasi, ' kad popiežiaus 
ekskomunikacija jau rodan
ti savo vaisius. Iš Varšavos a 
tūlas ministerijos tarnauto
jas, kad savo sielą išganyti, 
jau pabėgo ir dabar prašys 
prieglaudos Amerikoje.

Manau, kad Lenkijai iš 
to nebus didelio nuostolio. 
Kaip sakoma — boba iš ra
tų, ratams lengviau. Kvie
čiuose kūkaliams ne vieta.

Tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Jugoslavijos santykiai 
vis aštrėja. Jugoslavijos 
valdžia vis žiauriau ir žiau
riau persekioja komunistus 
ir ten gyvenančius Sovietų 
Sąjungos piliečius.

Bet už tai Washingtonas 
ir komercinė spauda krykš
tauja, kad Jugoslavijoj da
lykai einą gerojon pusėn ir 
kad Amerikos kapitalistinė 
dvasia šventa apšvietė Tito 
protą.

Bet kokia dvasia apšvie
tė Jugoslavijos liaudies 
protą? Apie tai krykštauto- 
jai turėtų irgi pagalvoti. ..

Gedeono organizacija su
sirūpino šios šalies, jaunuo
liais. Todėl nutarė tarpe 
mokyklas lankančių jaunuo
lių, nuo 10 iki 17 metų am
žiaus, išdalinti 25 milionus 
biblijos egzempliorių, kad 
sulaikius besiplėtojančią be
dievybę.

Bet Gedeono organizaciją 
sudaro episkopalai. Kažin, 
ar tarpe katalikų ir episko- 
palų bekils “karas,” nes čia 
jau įsiveržimas “svetimos” 
šalies į katalikų tikybą? 
Apie tai turėtų Spellmanas 
pagalvoti.

V. Paukštys.

Šypsenos
I

Vakacijų Prietikiai
Vakar Juozas man papasa

kojo savo vakacijų prietikius. 
Jis, Juozukas, susirašinėjo su 
čikagiete blondinka “jauna 
“singelka” beveik arti metų 
laiko, ir laukė progos, kad 
nuvažiavus pas ją, žinoma, 
tikslu Įžiebti, ir gal sukurti 
šeimyninį židinį. Na, ir ga
vęs vakacijų, dumia “peisma- 
keriu” Chicagon.

Ten nuvažiavęs ir išlipęs 
Englewood stotyje, teiraujasi 
“taximano,” kaip greičiau pas 
ją nuvažiuoti. Taksyje vienas 
vyriškis jau sėdėjo. Vairuo
tojas taksio sako jam, jei ta 
pačia kryptimi važiuotų • su 
pirmuoju, tai ir jį pavėžėtų. 
Taksi draiveris, pažiūrėjęs į 
Juozuko paduotą adresą, net 
nusistebėjo, kad abu “oku
pantai“ važiuoja į tą patį na
mą ir pas tą pačią Miss Onuw 
tę.

Juozuką apėmė koks tai 
įtarimas, ar nebus koks jo 
konkurentas. Pradeda jiedu 
kalbėtis anglų kalba, bet 
Juozukas, kad ir nykštukas 
(anot jo) prieš aną vyriškį, 
o vis tik pasidrąsinęs užklau
sė sankeleivio, “Ar tamsta 
ne lietuvis?“, “Taip, lietuvis, 
iš Ohio valstijos, ir vardu A- 
domas.“

Juozukas, pavydo pagautas, 
klausia: “Tai kokiu tikslu 
važiuoji pas mano mylimą
ją?“ “Važiuoju ženytis su 
ja, nes jau metai laiko, kai 
su ja susirašau* ir, gavęs va
kacijų, važiuoju tikslą pa

Jubiliejaus Atžymejimas
Gerokas pluoštas blankų su dovanomis iš įvairių vietų 

pribuvo šiomis, dienomis. Aišku, kad turi padaugėti, nes 
laikas jau baigiasi. Jubiliejinė laida ruošiama spaudai.

S. K. MAZAN iš Cleveland© ant blankos surinko ir 
prisiuntė $25.00. Per jį aukojo sekami clevelandiečiai:

V. Komandas . . . $3.00 
K. Mažanskienė . . 3.00 
P. Klivington . . . 2.50 
S. B. Rauba .... 2.00 
S. Kazilonis .... 1.00 
J. W. Petraus . . . 1.00
J. Eitutis.................... 1.00
P. Kadžius .... 1.00
K. Valaika.................. 1.00
L. Eitutis.................... 1.00

Gražiai skamba laiškelis iš tolimo San Francisco, Kali
fornijos. Prašome .pasiskaityti:
Gerb. Draugai:—

Mes sveikiname dienraštį Laįgvę 30 metų jubiliejum 
ir teikiame finansinės paramos $70.00. Aukojusiųjų var
dai :
LLD 153 kuopa . . $30.00 
Marie Baltulioniūtė 15.00 
Telda King .... 10.00 
B. V. Sutkai .... 5.00 
W. Wychunas . . . 2.00 
J. M. Alvinas . . . 2.00

Gailiuosi, kad tiek mažai aukų tesurinkau. Nors ir dė
jau pastangų surinkti daugiau, bet gavau tik tiek.

Su geriausiais linkėjimais,
V. Sutkienė.

Ilgų metų Laisvės vajininkė ir pasižymėjusi veikėja 
J. K. NAVAL1NSKIENĖ iš Binghamton rašo sekamai:

Gerb. Laisvės Adm.:—
Sveikiname dienraštį Laisvę 30 metų sukaktim ir fi

nansiniai paremia šie asmenys:
Mary Stasiūnas, R. D. 4, Cortland, N. Y. . . $10.00
J. ir M. Sadauskai, R. D. 4, Cortland, N. Y. .. 10.00
J. K. Vaičikauskai, gėlininkai, 48 Mygatt St.,

Binghamton, N. Y. 7.00
A. ir J. K. Navalinskai, Binghamton, N. Y. . . 3.00 
Dr. Hugo Breit, 237 Main St., Bingh’ton, N. Y. 2.00 
V. Kapičiauskienė, Binghamton, N. Y. . . . 1.00 
A. Barzdevičienė, Binghamton, N. Y................... 1.00
Joseph Klimek, Binghamton, N. Y.....................1.00
Anksčiau esu pasiuntusi $8.00 aukų tam reikalui, o 

dabar prisiunčiu $27.00, tai viso būsiu surinkusi $35.00.
Draugiškai,

ANTANAS MATULIS, Jersey City, N. J., žymus vi
suomenininkas taipgi pasidarbavo savo dienraščiui ju
biliejaus proga. Per jį aukojo:

P. Vasylius, Jersey City, N. J............................. $5.00
A. ir S. Matuliai, Jersey City, N. J.................. 2.00
B. ir V. Baleišiai, Bronx, N. Y. . . . . . . 2.00
M. Sabaliauskas, Jersey City, N. J........................1.00
K. Maziliauskas, Jersey City, N. J........................1,00
J. Kreivėnas, Jersey City, N. J............................1.00
A. Skairus, Elizabeth, N. J....................................1.00

MRS. BERNICE CHUBERKIS iš So. Boston, Mass., 
surinko ant blankos ir prisiuntė $13.50. Per ja aukojo
šie asmenys:

Mrs. Veronika Norbut, So. Boston, Mass. . . $2.00 
Mrs. P. Žukauskienė, Dorchester, Mass. . . . 2.00 
Mrs. K. Mynieke, So. Boston, Mass....................1.00
K. Zinškienė, Medford, Mas...................................1.00
Charles Koyutis, Lowell, Mass..............................1.00
Joseph Puskunigis, Lowell, Mass....................... 1.00
Mrs. S. Shukis, So.1 Boston, Mass.........................1.00
Mr. R. Chuberkis, So. Boston, Mass................. 1.00
Mrs. B. Chuberkis, So. Boston, Mass................... 1.00
William Frehnont, Somerville, Mass....................1.00
Mrs. Ago.ta Grukaitis, So. Boston, Mass. . . . 50c 
Stanley Chuberkis, So. Boston, Mass.................. • 50c

- Joseph Egeris, Hudson, N. H. ............................50c

Puikiai pasidarbuota, surinkta gražių .dovanų.' Labai 
įvertiname jūsų gražų darbą, draugai ir draugės, kurie 
darbavotės aukų rinkime. Širdingai'dėkojame visiems pa
sidarbavusiems ir visiems aukavusiems dienraščiui su
kakties proga. Jau matyti, kad mūsų dienraščio jubi
liejinė laida bus įdomi. Tačiau, kurie dar nesate prisidė
ję su finansine parama, prašome nesivėlinti, laikas jau 
trumpas.

Laisvės Administracija.

siekti.“
• Juozukas, kiek pyktelėjęs, 
pastebėjo? lįad ir jis važiuoja 
“ženytis“ tikslu.

Tiesa, jis papasakojo, kad 
jiedu nusitarė dar taksyj ne
sipykti, ir kuriam nuotaka ge
riau patiks, tai tam bus pir
menybė.

Juos Onutė sutiko duryse 
su nemaža išgąstimi, „nes jie
du abu turėjo rankose po se
ną naujai padarytą josios fo
tografiją ir abu nenorėjo at
pažinti jos, nes jiems ji at
rodė mažiausiai 4-5 kartus se
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2 pušį.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Rugp. 27, 1949

J. Dillis.....................1.00
P. Kumlis ..... 1.00 
P. Nemura .... 1.00 
J. Žebrys ..... 1.00 
C. Petraitis .... 1.00
C. Garbinčius . . . 1.00
J. Stripeika .... 1.00 
X. Bauža.....................50c
J. Masilionis .... 50c
D. Lihitis . . . .> . 50c

Jack Rose . . . . ,. 1.00 
John Kazlauskas . . 1.00 
A. Demikis .... 1.00
J. Koblin ...... 1.00 
V. Kubilius .... 1.00
K. Mičiulis .... 1.00

nesnė, negu “pikčius“ vėliau>- 
sias jiems buvo pasiųstas.

Ohajietis, Juozas sako, po 
pirmo pasivaišinimo, nei ačiū 
nepasakęs, pabėgo. O jis vis 
tiek vakacijas praleido su 
Onute, jos gražioje reziden
cijoje. Užklausus Juozuko, 

.“Ar dar jinai verta grieko?“ 
Juozas juokdamasis atsakė, 
kad jau ir jam per sena, nes 
gal senesnė už ji apie dubel- 
tavai.

Tai tokie susipažinimai per 
laikraštį.

Kruonio Jonas.



LlT€ ratu ra s 
^bir Menas

REALIZMAS YRA PAŽANGAUS 
MENO METODAS

Rašo GERMANAS NEDOŠIVINAS, tarybinis meno tyrinėtojas.
Prieš keletą metų vasaros kelionės po 

Čekoslovakiją metu man teko pasikalbėti 
su viena jauna angle—K e m b r i d ž o 
(Cambridge) universiteto studente, ku
ri specializuojasi estetikos srityje. Su
žinojusi, kad aš rusas ir dargi meno ty
rinėtojas, ji karštai mane puolė už tai, 
kad mes, tarybiniai žmonės, taip ryžtin
gai giname realizmą mene ir taip nesu
taikinami formalizmo atžvilgiu. Anglų 
studentės argumentai man nebuvo nau
jiena — jie dažnai kartojami užsienio 
spaudoje. Čia buvo priekaištų apie tai, 
kad forma yra “pasenusi,” ir tvirtini
mai, kad menas turi būti “laisvas” ta 
prasme, kad kūrybos asmenybė turi būti 
absoliučiai nesurišta su aplinkuma, ir 
pasibaisėjimas mūsų meno “propagan- 
distiniu” pobūdžiu.

Ir visuomet, kai man tenka susidurti 
su panašiais kritikos puolimais prieš mū
sų meną, aš prisimenu šį mano ginčą. Iš 
tiesų, kodėl mes, tarybiniai žmonės, taip 
atkakliai giname realizmą, kodėl taip ne
kenčiame formalizmo.

Mūsų laikais menui tėra tik vienas ke
lias, jei jis nori v išsilaikyti kaip didelis, 
žmonėms reikalingas dalykas. Tasai ke
lias — realizmas. Nukrypdamas nuo to 
kelio, menas atsisako nuo gyvenimo, nuo 
tų didelių klausimų, kuriais žmonija kvė
puoja ir kurie ją jaudina, nueina į dva
sinės vienatvės dykumą.

Menas — ne mažmožis! Kuomet didy
sis menas — nuo klasikinės Elados per 
Viduramžį ir Renesansą iki XVII šimt
mečio didžiųjų europinės tapybos meis
trų, iki pereito šimtmečio genialiųjų ru
sų dailininkų paveikslu — nebuvo savo 
laiko žmonių.kasdieniu būtinumu? Kas 
yra meno tikslas? Tai, kad jis sugeba 
žmonėms įkvėpti tam tikras mintis bei 
jausmus, tai, kad jis gali padaryti žmo
gų geresniu. Pagal puikų J. V. Stalino 
apibrėžimą dailininkas — “žmonių sie
los inžinierius.” Didžioji laimė dailinin
kui — kalbėti su žmonėmis apie tai, kas 
jiems svarbiausia, apie tai, kas jiems 
brangiausia, didelė jam nelaimė, jei jis 
savo mena kuria tik sau, su abejotine 
viltimi į “ateinančias kartas.”

Tik darydami apibrėžtą darbą mes ga
lime žengti į ateitį, kurti ją. Kiekvienas 
dailininkas turi tiksliai įsisąmoninti — 
kokią ateitį jis savo menu kuria. Kokią 
ateitį, pavyzdžiui, ruošia žmonėms me
nas’meistrų, kurie yra nupirkti firmos 
“Doll Pineaple Co.” doleriais tam, kad 
sukurtų “tapybos ryšius tarp ananaso 
sulčių ir atogrąžinės romantikos”?

Tarybinis menas nori būti žmonėms 
reikalingu, kalbėti apie tau kas svarbu, 
gyva, kas jaudina. Ir jis tapo organine 
grandimi puikiose pastangose milijonų 
Tarybų Sąjungos paprastų žmonių, ku
riančių komunizmą.

Dailininkas F. Šurpinas nutapė pa
veikslą “Mūsų, tėvynės rytas.” Pavasa
riško, skaistumu žaliuojančio peizažo fo
ne — didinga rami vado figūra. Stalinas 
žengia plačiu lauku, kaip įkūnijimas 
liaudies valios sukurti rytojaus dieną 
dar puikesnę, negu šiandieną. Ir meis
tras yra laimingas, kad jam pavyko pa
sakyt tai, kas jaudina milijonam tarybi
nių žmonių širdis.

A. Bubnovas sukūrė paveikslą “Ry
tas Kulikovo lauke.” Įvykis iš tolimos 
istorijos — 1380 metų kautynės, kuomet 
rusų pulkai sutriuškino totorių engėjų 
kariuomenę, — mūsų amžininko sieloje 
sukelia gyvus, kilnius jausmus. Didvy
riški kariai — rūstūs, išmėginti kovoto
jai ir jaunuoliai, pirmą kartą paėmę į 
rankas ginklą, — įkvėpti vieningo pa
triotinio dvasios pakilimo, kilnios žmo
giškos aistros. Tatai — mūsų jausmai, 
mūsų aistra, mes jais gyvenome didvy
riškaisiais kovos su hitleriniu antplū
džiu metais. Toks menas kilnina.

Ir dar vienas paveikslas — “Galas,” 
tarybinių dailininkų Kukriniksų veika
las. Puikūs karikatūros meistrai nuta
pė didelį veikalą — Reichskanceliarijos 
požeminėje slėptuvėje merdi hitlerinė 
klika. Galo beviltiškumas generolų, Sė
dinčių prie stalo, veiduose, pasibaisėjimo 
isteriką iškraipytoje, biaurioje Hitlerio 
figūroje, kuris mėšlungiškai įkibo į sun
kiąsias bronzines dufis, — tai ryškus, 
aštriai pamatytas vokiškojo fašizmo — 
imperializmo baisingo padaro — šlykš
taus galo vaizdas. Ir čia dailininkai 
stengiasi suformuluoti tuos jausmus, 
kuriais gyvena tarybiniai žmonės. Pyk
tis, neapykanta; bodėjimasis — visa tai 
paveiksle susiliejo meninės išraiškos vie
nybėje.

Pavyzdžių galima suminėti daug. Me- 
' tus žvilgsnį į tarybinį meną, mes aiškiai 
patiriame apie ką galvoja, ko siekia mū
sų dailininkai. Tai — labai aštriai buvo 
jaučiama karo dienomis. v Vieningame 
dvasios pakilime tarybiniai tapytojai, 
grafikai, skulptoriai savo veikalais sto
jo ginti savo tėvynės. Jie tapė paveiks
lus, kuriuose buvo įkūnyti liaudies vy
riškumas ir pyktis, liūdesys ir viltys, jie 
kūrė plakatus, kurie šaukė į kovą su 
priešu. Tais rūsčiais metais, kada liki
mas tikrino kiekvieną žmogų ir "kada 
kiekvienas žmogus turėjo tiksliai įsisą
moninti — kam jis gyvena ir dėl ko jis 
kovoja — tarybiniai dailininkai ypatin
gai aštriai patyrė, kaip jų menas reika
lingas liaudžiai, nes jis su milijonais kal
ba milijonų kalba.

Rūsti tikrovė anais matais galingai 
įsibriovė į Vakarų dailininkų uždarą pa
saulį, kurie dar neseniai svajojo apie 
“bokštą iš dramblio kaulo.” Atsidūrę ties
problema savo kūryba dalyvauti tėvynės 
gyvenime, dori Amerikos ir Anglijos dai
lininkai pavydėjo mūsų meistrams, tu
rintiems didelį patyrimą darbo šiuolai
kinėmis temomis.

“Anglų menas nesuteikia vaizdo apie 
padėties aštrumą, nenušviečia niūros tik
rovės, nepriverčia žmonių suprasti bai
sius pralaimėjimo padarinius... Rusijo
je visą'laiką skamba nacionalinio budru
mo varpai... jų dailininkai, panašiai 
kaip kareiviai ir karinių gamyklų dar
bininkai, yra apimti visuotine ugnimi. 
Kiekvienas paveikslas papasakoja ne
apykantos, pykčio ir liepsningo ryžtumo 
istoriją: palyginti su jais, mūsų daili
ninkų veikalai manieringi ir akhdemin- 
gi,” — rašė karo metais Iz. Nicholas,

Mes paminėjome neseniai praslinku
sią praeitį, nes ji mums padeda suprasti 
dabartį. Ir po karo tarybiniai dailinin
kai ir toliau jaučia nenutrūkstamą ryšį 
su liaudimi, jie, Gorkio žodžiais tariant, 
yra “liaudies sielos juslė.” F. Bogorods- 
kio, A. Gerasimovo, F. Šųrpino, A. Bub- 
novo, D. Šmarinovo ir daugelio kitų pa
veikslai įkūnija tarybinių žmonių inte
resus.

Visiškai kitaip skamba amerikinio 
dailininko, grįžusio iš fronto tėvynėn, 
pripažinimai: “Atsidūręs ties pokarinio 
gyvenimo sudėtingumu, jo nepastovumu, 
jo problemomis, dailininkas atšoko, atsi
traukė dar giliau į skaidrų ir ramų sa
vo AŠ mėgdžiojimą.” Liūdna ramybės 
iliuzija! Dykumos “skaistumas.” Čia pa
sireiškia pavojus tikrajam menui. Tasai 
pavojus vadinamas formalizmu. Forma
lizmas prasideda ten, kur prasideda dai
lininko atitrūkimas nuo liaudies gyveni
mo, minčių, jausmų bei interesų. Ge
riausia priemonė prieš fūrmalizmą — 
paraginti meistrą atsistoti arčiau prie 
gyvosios tikrovės. Dar Tarybų valdžios 
aušroje Leninas iškėlė dailininkams, ta
da daug kuo užkrėstiems negyvu forma
lizmu, konkretų uždavinį. Jis jį pavadi
no “monumentaline propaganda.” Skulp
toriai buvo raginami sukurti paminklus 
žmonijos geriausieųis žmonėms — moks- 

minkams, rašytojams, revoliucionie
riams. Ir dailininkai suprato, kad pro
paguoti didžiąsias ,idejas, tarnaujančias 
žmonių labui, — tauriausias meno pa
šaukimas.

Tarybinis sėnęsnės, kartos dailinin
kas Riažskis kitados pradėjo, kaip ku- 
bistas. Niekas jam neliepė nutraukti sa
vo formalistinę kūrybą, bet jis pats pa
juto josios beprasmiškumą, nereikalin
gumą ir vardan meno ryžtingai nuėjo į 
realizmą. Praslinko- 6 — 7 metai, ir jis 
sukūrė vieną' geriausių tarybinės tapy
bos kūrinių —■ savo “Pirmininkę” — ti
pingą tarybinės moters,, Spalio pašauk
tos prie naujos visuomeninės veiklos, 
vaizdą. \ Toks buvo daugelio tarybinių 
dailininkų kelias dvidešimtaisiais metais, 
tai buvo vienintelis tikrosios kūrybos 
kelias.

Nūnai mes matome, kaip ir kitose ša-< 
lyse'labiausiai priešakiniai dailininkai 
eina prie realizmo. Pernai Prancūzijoje 
dailininkas Fužeronas padarė plakatą. 
Tai buvo geras plakatas, bet jame dar 
buvo jaučiami sunkūs, mariną formaliz
mo posūkiai. Darbininkas išklijavo šį 
plakatą, policininkas jį nušovė. Fužero
nas padarė antrą plakatą, skirtą tam 
tragiškam įvykiui. Jautrus dailininkas 
suprato, kad būtų kritusio darbininko 
atminties niekinimas šį plakatą skirti 
kam nors kitam išskyrus nuoširdžiau
sius, tikrai žmogiškus jausmus. Plakate 
nėra nė formalizmo pėdsakų!

Šitaip gimsta realizmas. Jis gimsta 
kaip tikėjimas taika, kaip tikėjimas žmo
gumi, kaip aukščiausioji meninio geni
jaus, žinančio savo taurų pašaukimą, iš
raiška. Vaizduoti teisybę, kalbėti su žmo
nėmis apie tai, kas sudaro jų gyvenimo 
turinį, teigti tai, kas pažangu, tikra, gy
vybinga, neigti tai, kas ligūsta ir demo
ralizuoja — toksai yra bet kurio dide
lio meno pašaukimas.

Kaip gi kitaip, jei ne realistinio meno 
priemonėmis, tatai galima padaryti! Ne
pažabota dailininko — formalisto fanta
zijos savivalė atitraukia jį nuo gyveni
mo.'Mokėjimas giliai matyti ir atskleisti 
tikrovę padeda dailininkui - realistui su
rasti reikalingus ir ne tik jam vienam, 
o visiems suprantamus įvaizdžius, jaus
mus, kalbą.

Realizmas ar formalizmas — tai ne 
skonio dalykas, ne siaurai estetinė pro
blema. Tai problema apie mūsų pasaulio 
pažinimo esmę ir turinį, apie tai, ko 
žmogus turi siektis gyvenime.

Kuomet mes su anglų studente baigė
me ginčą, ji, susimąsčiusi, metė man, ga
liausiai, paskutinį prieštaravimą: “Mes 
veltui ginčijamės dėl formalinių sistemų 
pirmenybių. Tai — išvestinės. Juk esmė 
yra kitame. Jūs laikote, kad žmogus turi 
gyventi kitiems, o aš laikau — kad tik 
sau.” Aš daugiau jau nebeprieštaravau. 
Aš dar kartą aiškiai įsitikinau, kad for
malizmas yra įkūnijimas kapitalistinės 
visuomenės, kuri, pagal taiklų Hobso iš
sireiškimą, yra “kovos visų prieš visus” 
reginys.

Antkapiai Prie Kelio
Kad žydėtum 
Ir šlamėtum 
Diemedžiu darželio, 
Mes sustojom 
Prieblandoje 
Antkapiais prie kelio.

pie narsą, 
pie drąsą

Kritusių kareivių— 
Padainuosim 
Kelio uosiam— 
Kiekvienam praeiviui.
Užu šilo
Vėjas tyla .. .* z
Žiburiai sodybų.
Numylėta, 
Kvepia mėtom 
Lietuva Tarybų.
Mes atėjom, 
Nugalėjom...
Pareigą atlikom: 
Kardu skynėm 
Ir nupynėm 
Pergalės vainiką.
Kad žydėtum 
Ir šlamėtum, 
Lietuva darželių;
Mes sustojom
Prieblandoje . -
Antkapiais prie kelio.

Paulius Širvys.

Kultūrinės Žinios 
. Iš Lietuvos

' KIPRO PETRAUSKO KONCERTAS.
Kaunas. — Kauno Valst. Dramos te

atre kauniečiai šiltai sutiko LTSR Liau
dies artistą Kiprą Petrauską, kuris, da
lyvaujant prof. Seideliui ir S. Kaporai- 
tei, atliko arijas iš operų, romansus ir 
liaudies dainas.

Hartford, Conn.

Vilnius.—Į Visasąjunginį teatro dai
lininkų dekoratorių pasitarimą Maskvo
je išvyko dailininkas Juozas Jankus. Pa
sitarimas užtruko apie dešimtį dienų. 
'■Pasitarimo metu dailininkai aplankė 
Maskvos teatrus, išklausė eilę paskaitų 
teatro pastatymo klausimais ir suruošė 
savo pastatymų eskizų parodėlę.

SPAUDOS PIKNIKAS 
PAVYKO

Spaudos pikniko komisija 
širdingai taria ačiū visiems 
ir visoms, kurie aukavo pikni
kui, dirbo ir jame dalyvavo. 
Pikniką rengė Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 3-j i apskri
tis ir Liet. Darbininkų Susi
vienijimo apskritis, Connect
icut valstijoj gyvuojanti. Pik
nikas atsibuvo 14 d. rugpjū
čio, Lietuvių Parke, E. Hart
forde.

Kadangi apie pikniką jau 
buvo rašyta, tai nenoriu kar
toti. Piknikas pavyko gerai 
ir darbininkiškai spaudai li
ko apsčiai pelno. Prie pel
no prisidėjo nuoširdus auka- 
vimas šeimininkių Stalui. Pi
nigais aukavo sekamai: Gera 
Draugė $5; po $2 aukavo: 
K. Naktinienė, M. Nekzenta- 
vičienė ir M. Bernotienė. Po 
$1 aukavo: J. Veiveris, J. 
Margaitis, L. Žemaitienė, V. 
Miller. M. Vilkienė, A. Ba- 
kevich ir O. Visockienė.

Valgiais aukavo: R. Vait
kienė— 3 vištas: M. Kazlaus
kienė — kugelį ir dešrų; O.» 
Giraitienė — kugelį ir kopūs
tų ; O. Brazauskienė — deš
rų ; M. Lukštienė — sūrį ir to- 
matų; V. Kazlau — kugelį ir 
svogūnų; O. Krasauskienė— 
J. Jasis, R. Gailiūnienė ir 
Mrs. Rąžius po sūrį; M. Pil-

Vilnius. — Š. m. birželio mėn. 21 d. 
pasibaigė mokslas marksizmo-leninizmo 
universiteto filiale prie Lietuvos TSR 
Tarybinių Dailininkų Sąjungos. Univer
sitetą sėkmingai baigė dvidešimt du Vil
niuje gyvenantieji dailininkai.

Vilnius. — Lietuvos TSR Raudonojo 
kryžiaus draugijos Vilniaus miesto ko
miteto šefavimo komisija Valstybinės- 

• Filharmonijos salėje, Vilniaus miesto 
dirbantiems suruošė koncertą. Progra
mą išpildė Valstybinio operos ir baleto 
teatro solistai: J. Mažeika, B. Zaniaus
kaitė, St. Sodeika, J. Indra, J. Stasiū
nas, rusų dramos teatro aktoriai Kočet- 
kovas, Jugovas ir kt.

APSKRIČIŲ LAIKRAŠČIŲ REDAK
TORIŲ SEMINARAS

Birželio 16-20 dd. Vilniuje įvyko res
publikos apskričių laikraščių redaktorių 
seminaras, suorganizuotas LKP (b) CK 
propagandos ir agitacijos skyriaus. Se
minaro lektoriais dalyvavo “Sovietskaja 
Litva” atsakingasis redaktorius drg. Te- 
reščenko, “Valstiečių Laikraščio” atsa
kingasis redaktorius drg. Zinkus ir kt.

Apskričių spaudos darbuotojams bu
vo dėstomi įvairūs laikraštinio darbo 
praktikos klausimai: darbas su redakci
niu aktyvu, medžiagos redagavimas, lai
kraščio apiforminimas ir kt. Seminaro 
dalyviai pasidalino gausiu laikraštinio 
darbo patyrimu.

( DUBLIUOJAMI FILMAI
Į LIETUVIŲ KALBĄ

Vilnius. — Lietuvos kronikinių filmų 
kino studija baigė dubliuoti į lietuvių 
kalbą naujus meninius tarybinius fil
mus: “Pasakojimas apie tikrąjį žmogų” 
ir “Tolimoji nuotaka.” Abu filmai išsių
sti į Leningrado kino studiją kopijuoti 
'ir artimiausioje ateityje bus demon
struojami respublikos kino teatruose.

Studija t^ip pat ruošiasi dubliuoti ki- 
'no filmus “Vladimiras * Iljičius Lem
bas,” “Mičiūrinas,” “Garbės teismas” ir 
trumpo metražo filmus, vaizduojančius 
kolektyvinių ūkių gyvenimą — “Ukrai
nos laukuose,” “Kolūkis milijonierius,” 
“Aukšto derliaus meistrai” ir kt.

LANKĖSI UKRAINIEČIŲ 
RAŠYTOJAS .

Panevėžys. — Piniavos valsčiaus kol
ūkyje “Pirmyn” viešėjo ukrainiečių ra
šytojas, Kijevo universiteto vyr, dėsty
tojas Nazarenko. Į ukrainiečių kalbą 
rašytojas išvertė Julijos Žemaitės 16 
apysakų, kurias dar šiemet išleis Ukrai
nos TSR grožinės literatūros leidykla. 
Apysakų vertimą redagavo kolūkietis 
Matas Grigonis.

Nazarenko kolūkiečiams papasakojo 
apie Ukrainos kolektyvinius ūkius’ir jų 
pasiekimus.

'Mūsų Žeme
Kur griuvėsiuos dūmai smilko,
Dilgėm želę apkasai,

, Žydi, juokiasi vosilkom 
Mūsų žemė ištisai.
Nuo Girgždutės lig Elbruso,
Ligi tolimų rytų— 
Žemė mano, žemė mūsų, 
Be didžiūnų, be vergų.
Čia linksmi laukų arėjai, 
Darbininkai, fabrikų.
Tu juos, žeme, užkerėjai 
Derliumi našių laukų.
Darbo ryžtu, darbo laime
Svyra varpos paežy;
Uždainuok, gimtasis kaime, 
Uždainuok, šalie graži.'

Paulius Širvys.

ky, M. Staugaitienė ir A. 
Grigaitienė—pyragų ; O. Vil
kienė — raugintų agurkų ir 
kitokio maisto; Ed. Visockis 
—agurkų ir kukuruzų; P. 
Miller — agurkų ir mėlynių 
uogų; O. Rudzinskienė — ku
gelį ir M. Ramanauskienė — 
dvi bonkas degtinės. Water- 
burio drauges pridavė stalui 
pinigais $17.80. ,

Ida Abložienė paaukavo 
gražius du rankų darbo sta
lo užtiesalus, K. Yankeliūnie- 
nė su Svinkūniene nuoširdžiai 
pasidarbavo, New Haveno 
draugės ir ’draugai paaukavo 
nuo LLD 32 kuopos ir LDS 
16 kuopos skaniai iškeptą 
kumpį. Visiems ir visoms ta
riame širdingai ačiū už au
kas !

Iš moterų piknike dirbo: M. 
Raulinaitienė, V. Kazlau, A. 
Grigaitienė, O. Giraitienė, L. 
Žemaitienė, V. Vasil, M. E- 
vanauskienė, M. Kazlauskie
nė, M. Pilkey, C. Miller ir M. 
Vilkienė. Visoms joms širdin
gai ačiū!

Ačiū už gražias dainas 
Laisvės Chorui ir Vilijos Cho
rui, kurie padainavo, ir A. 
Bimbai už įdomią prakalbą.

Jeigu sąraše aukavusių bū
tų klaidų, tai prašome apie 
tai pranešti pikniko rengimo 
komisijai. Taipgi prašome 
vyrus neužpykti, kurie daug 
dirbo piknike, kad jų vardų 
nėra sąraše, tas bus padary
ta vėliau.

Pikniko Rengimo 
Komisija.

Roma. — Italijos valdžia 
vis dar žada gaudyti Sicili
jos gengsterių vadą Salv. 
Giuliano. ' I ■ ■   ■■■■■

George Baldanzi, tekstiliečių 
unijos viršininkas, dabar CIO 
viršininkų paskirtas CIO Or
ganizuoti Komiteto nacionaliu 

direktoriumi.

Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Šešt., Rugp. 27, 1949



GRYNOS SĄŽINĖS ŽMONĖS
Parašė P. VERSIGORA Vertė N. ZIBERTAIT6

5-26-49 ? —72—

(Tąsa)
Gestapas savo tarnų, vokiškai ukrai- 

nietiškų nacionalistų pagalba, provoka
vo lenkų gyventojų skerdynes. Tai, gal 
būt, jie atėjo ginti savo tautiečių? Ta
čiau pirmas jų darbas — buvo sušaudy
mas visų lenkų komunistų iš tarybiškai 
lenkiškų kaimų, o paskui pagrasino gy
ventojams: visų, kas nesilaikys jų nuro
dymų, laukiąs toks pat likimas. Antra
sis jų nuveiktas darbas — derybos su 
“Tarasu Bulba,” ukrainietiškų naciona
listų atamanu. Jie su juo susitarė, kad 
teritorija anapus Slučės liks Bulbos įta
koje, o šiapus — jų. Kas gi vadovavo tai 
kariuomenei? Londone — Sosnkovskis, 
Liubline — majoras Zombas, Senojoje 
Gutoje — kapitonas Vujka.

Sosnkovskiui savo vardo slėpti nerei
kėjo. Majoras Zombas, suprantama, tu
rėjo kitą pavardę. “Zombas” — tai buvo 

.tik jo pseudonimas. “Vujka” — taip pat 
pseudonimas. Įdomu tai, kad besivaidi
jančios tarp savęs nacionalistų grupelės, 
ruošdamos, gestapo ir Sosnkovskio nuro
domos, skerdynes tarp ukrainiečių ir 
lenkų, buvo nuostabiai viena į kitą pa
našios. Vienų ir antrų formuočių atama
nai ir ponai būtinai slėpdavo savo tik
ruosius vardus. Jie veikė svetimoje že
mėje, todėl vienų bei antrų šeimos buvo . 
saugios. Tad kam gi jie vis dėlto taip 
rūpestingai slėpė savo vardus? Ar tik ne 
dėl to, kad jų dirbamas darbas buvo ne
švarus, ir kad, susitepę išdavyste, parsi
davimu bei nekaltų žmonių krauju, jie 
norėjo nuslėpti savo varus? Antras, juos 
jungiąs dalykas, buvo tai: ir spuoguota
sis vaikinas — pusiau raštingas inteli
gentėlis, kuris buvo atvykęs pas mus 
drauge su Mucha, ir kapitonas Vujka, 
su kuriuo man teko susitikti po pusės 
metų, į mūsų klausimus: “Ko jūs nori
te? Ko siekiate?” — atsakydavo beveik 
tais pačiais žodžiais: “Nors žūsim, bet 
istorijon pakliūsim.” O Vujka pasakė 
dar aiškiau: “Norime valdyti.”

Man teko susitikti, kalbėtis ir disku- 
suoti arba apklausinėti šimtus ukrainie
tiškų ir lenkiškų nacionalistų, ir kiekvie
nas iš jų visų pirma jautėsi esąs kandi
datas ar į hetmanus, ar į atamanus, ar į 
ministerius, ar į vaivadas.-

Ne tarnauti liaudžiai, o užsisėsti jai 
ant sprando norėjo ir vieni ir antri ir 
to siekė visu savo niekšišku gyvenimu.

XXI
Mes traukėme į rytus, ir pavasaris, 

atrodė, ėjo mūsų pasitikti. Kiekvieną 
dieną kelias visjabiau biuro. Laukuose 
ir tarpumiškėse sniego jau nebebuvo, ir 
tik siaurais ruožteliais pilkavo jis dau
bose. Užtat upokšniai tapo siautingais 
srautais, kurie, išsilieję į slėnius, virs
davo upėmis bei ežerais. Prišvino vande
nių pavasaris žygiavo po Ukrainą drau
ge su Kovpaku.

Į Žitomiro srities teritoriją mes įėjo
me is vakarų ir traukėme paraleliškai 
asfalto, aplenkdami Novograd-Volinską 
ir artindamiesi prie Žitomiro. Rudniovas 
atkakliai priešinosi mano siekimui smog
ti rimtą smūgį tai svarbiajai priešo ko
munikacijos linijai. Tomis dienomis as
faltu ėjo besitraukiančios užnugario vo
kiečių kolonos? Jos traukė į vakarui, vež- 
damos su savimi prisiplėštą turtą. Daž
nai mašinos būdavo iki viršaus prikrau
tos ne tiktai ryšulių bei lagaminų, bet 
ir baldų: pianinų, spintų, lovų, sofų. Jau 
praėjo kolonos besievakuojančių iš Char
kovo, pirmąkart užimto mūsų kariuome
nės. Dabar bėgo vokiečiai iš Kijevo ir iš 
kitų miestų.

Prieš karą aš gyvenau Kijeve. Ten 
mano bute buvo likę kelios spintos su 
mėgiamiausiomis knygomis bėi rankraš
čiais. Pranešinėdamas apie vokiečių bė
gimą asfaltu, aš kiekvieną kartą pabaig
davau savo raportą juoku:

— Semionai Vasiljevičiau, tikriausiai 
kur nors netoli mūsų keliauja iš Kijevo ' 
mano knygų >pinta ar sofa. Ar ne gali
ma būtų pabandyti?

Komisaras, matyt, suprasdavo mane,, 
tačiau niekada nepajuokdavo, atsakyda
mas į tą liūdną sąmojų. O kai aš vis daž

niau ir atkakliau ėmiau jį kartoti, kar
tą, įpykęs, jis mane sustabdė:

— Klausykite, drauge papulkininki: 
aš prašyčiau jus ateity manęs nevargin
ti savo asmeniniais atsiminimais.

— Klausau!
Ir jau toliau iki Žitomiro meridiano 

mes žygiavome tik pašalindami priešais 
save mums trukdančias smulkias įgulė
jęs, patys nesiimdami jokių efektingų 
veiksmų. Tiktai karčiomis žyginio gyve
nimo minutėmis, stengdamasis bent kuo 
nors paįvairinti jų pilkumą, aš pasako
davau Korobovui su mažiausiomis smul
kmenomis, kaip va, jau antras mėnuo ve
žasi vokiečiai iš Kijevo “nach Deičland, 
nach Faterland” mano knygų spintą ir 
rankraštį pjesės “Kotovskio ąžuolas,” 
kurią aš parašiau prieš pat karą apie 
Besarabijos partizanų sukilimą Chotine 
1919 metų sausio mėnesį.

Pirmomis kovo mėnesio dienomis mes 
sustojome paganų tarp Gorodnicos bei 
Emelčino, mažų miestelių į šiaurę nuo 
Novogracl-Volinsko. • Paganas sutrukdė 
vokiečiai, metę prieš mus apie du šim
tus pėstininkų ir porą dvimotorių dvyli
kos tonų šarvuotų mašinų, ginkluotų 
kulkosvaidžiais bei greitošaude Smulkaus 
kalibro patranka. Į kautynes stojo ant
rasis Kulbakos batalionas; netrukus vie
na iš elegantiškų su Daimlerio motorais 
mašinų, stebinusių mūsų kariuomenę 
karo pradžioje tuo, kad ji galėjo vaikš
čioti neapsigrįždama ten ir atgal vieno
du greičiu, įklimpus baloje sučiaudėjo. 
Vienas iš motorų apkurto, o po kelių šar- 
vomušininko Medviediaus šūvių iš po 
šarvų pasirodė melsvi dūmeliai. Jie vis 
juodėjo, jų kamuoliai sukosi vis aukš
čiau. Iš angos išlindo trys vokiečiai. Jie 
bandė bėgti, bet čia pat buvo nudėti mū
sų automatininkų.

Antroji šarvuotoji mašina, naudoda
masi savo nuostabiu atbuliniu ėjimu, pa
spruko. Pėstininkai taip pat pasitraukė 
be ypatingų nuostolių. Mes su Korobovu, 
atskubėję iš štabo į šūvius, spėjome tik 
nufotografuoti baigiančią degti mašiną. 
Jai atsiminti aš nusiplėšiau nuo kabinos 
kelrodžio vario plokštelę su jėgos, pajė
gumo bei mašinos firmos nurodymu; 
plokštelėje buvo pažymėta: “Daimler 
Bene —- 12 to.”

Iš patirties žinodami, kad, užčiuopę 
mus toje vietoje, vokiečiai sekančią die
ną būtinai atsigabens į čia stipresnes jė- ' 
gas, mes traukėme tolyn.

Kai jau visiškai sutemo, mane pasivi
jo skyriaus vacląs Volodia Osipčūkas ir 
pranešė mąn surinktas žinias apie įgulas 
Emelčine, Korostene, Ušomire, kurių 
kryptimi mes ėjome. Jis žvalgė Emelči- 
ną. Viename kaime žvalgai sutiko mer
giną, kuri ėjo iš Emelčino mūsų ieškoti. 
Tame miestelyje, pasirodo, egzistavo po
grindžio organizacija. Dalis jos vadovų 
neseniai buvo' vokiečių suimti, o likusieji 
draugai diena iš dienos laukė arešto. Aš 
pasisodinau merginą pas save į tačanką. 
Jos veido nebuvo matyti. Balsas, labai 
melodingas bei švelnus, nakties ore skam
bėjo aistringai ir ryžtingai. Volodia spė
jo man papasakoti, kad pakeliui atgal jie 
turėjo susiremti su vokiečiais ir kad 
mergina jau spėjo kautynėse neblogai 
pasirodyti.

Sonia (toks1 buvo jos vardas), papasa
kojo man visas Žitomiro okupacinio gy
venimo smulkmenas. Papasakojo apie tai, 
kad visuose Žitomiro rajonuose egzistuo
ja pogrindinės grupės, stiprėja antivo- 
kiška agitacija, bet tikros kovos prieš vo
kiečius, kovos su ginklu rankoje, niekas 
nekovoja. Žmonės žūsta už tai, kad lei
džia lapelius, klausosi *radijo. Pogrindžio 
ryšininkai, klajojantieji iš vieno miesto 
į kitą, dažnai patenka vokiečiams į ran
kas ir taip pat baigia savo gyvenimą 
kartuvėse. Čia viskas uždrausta; vien už 
Tarybinio Informacinio Biuro santrau
kų klausymą — kilpa ant kaklo arba kul
ka į pakaušį. Kuo daugiau ji man pasa
kojo, vadindama mane čia tėvu, čia se
neliu, tuo giliau aš susimąstydavau, įsi
skverbdamas į sielos gelmes tarybinių 
žmonių, pasilikusių po vokiečių jungu.

(Bus daugiau)

New Jersey biznierius Guy George Gabrielson (kairė
je) priima kūjeli nuo buvusio republikonų nacionalio 
komiteto pirmininko Hugh D. Scott, dešinėje. Vidu
rinis, New Yorko gubernatoriaus Dewey siūlytas kan

didatu į pirmininkus Axel J. Beck, pralaimėjo 
rinkimus.

LOWELL, MASS.
Iš Gerai Pavykusio Pikniko, 
Viešnia iš. Brooklyn© ir 
Dar Vienas Išvažiavimas!

Taigi piknikas įvyko, taip 
geras, gražus ir su geriau
siomis pasekmėmis, kad ti
krai yra kuo pasidžiaugti.

Tuomi ir mūsų naujoji pik
nikams vieta puikiai išsigar- 
sino. Už tai rengėjai labai 
dėkingi dienraščiui Laisvei!

Piknikas buvo sih^it^tas 
bendrai: Lietuvių Literatūros 
Draugijos 44-tos kuopos ir 
IWO rusų kuopos, Filipo Ba- 
gočiaus kieme ir pušyne, 
Beaver Brook upės pakraš
tyje, Collinsville, Mass.

Sekmadienis, rugpjūčio 21 
d., rytas skaistus ir saulėtas, 
jaukus ir malonus—ne. karš
ta. Nesinori nei tikėti, jog 
tik neseniai ta pati saulutė 
taip įkyriai •• nepakenčiamai 
viską svilino, kas tik pakliuvo 
po jos kaitinančiais spindu
liais.

Tik laukiame ankstyvaus 
popiečio ir trauksime į di
džiojo I.owellio artimą prie
miestį, vadinama Collinsville, 
kur ant gražios upės kranto 
buvo piknikas.

Truputį mus vargino tas 
klausimas, ar bus kokia nors 
nauda iš to mūsų didelio rū
pesčio? Kadangi tą dieną ir 
kitur rengiami piknikai: Wor- 
c estery j, Montelloj. Be to, 
mūsų naujoji piknikų vieta 
dar nauja — mažai kam ži
noma.

Tačiau mūsų piknikas per 
Laisvę gerokai pasigarsino, 
tai ant to ir didžiausia viltis 
buvo. t

Negalėdami anksčiau, tai 
į pikniką nuvažiavome jau po 
antros valandos po pietų, žiū
rime, žmonių jau privažiavu
sių gerokas būrys, o tai dar 
tik pradžia. Aha, sakau, tai 
bus neblogai. Vėliau priva
žiavo tiek žmonių, ką mes, 
lowelliečiai, vadiname geriau
siu ^pasisekimu.

Kadangi mes turime labai 
gerą garsiakalbį ir gražių re
kordų, tai tas labai patenki
na muzikos ir dainų mylėto
jus. Tuo būdu' publika ne- 
nuobodauja.

Piknikas buvo tarptautinis, 
tpdėl turėjome įvairių svečių, 
bet čia suminėsiu tik lietu
vius. Iš Lawrence buvo šie: 
S. ir B. šlekiai, D. jr L. Bu- 
laukai, V. ir E. Kralikauskai, 
B. čiulada, D. Sukaskas, J. 
Dzidulionis, M. Trakimas — 
Mrs. Bagočienės brolis.

Iš Nashua buvo: J. ir M. 
Virbickai ir Charles Dobro
volskiu šeimyna.

Iš So. Bęstono buvo Ona 
Juškienė — M. čiuladienės 
(lowelliete’s). sesutė.

Atsiprašau, jei ką iš toli
mesnių praleidau, nes negalė
jau visų matyti. Bet tolimiau
sia viešnia buvo, tai Viktorija 
Balkus iš Brooklyn, N. Y.

Viktorija šiuo laiku svečia
vosi Lowellyj, bet jos atsilan
kymo tikslas, ypač šiuo lai
ku, tai buvo tiksliai dėl to,

kad pasibūti mūsų piknike. 
Viešnia iš Brooklyn© pribuvo 
šeštadienio vakarą, pikniko 
išvakaryje. Kuomet susitikęs 
ją Lietuvių Piliečių Klube, 
14 Tyler St., užklausiau, kaip 
gi dabar atvažiavai?, tai ji 
atsakė: “Ot pamačiau Lais
vėje, kad jūs rengiate pikni
ką, tai ir atvažiavau iš va
karo, kad rytoj tikrai būti jū
sų piknike.”

Tai buvo labai brangi vieš
nia. Jinai labai stambiai pa
vaišino klube visus svečius, 
kuriui klube buvo daug abie
jose patalpose.

Viešnia iš Brooklyn© atve
žė ir padovanojo šiam pikni
kui labai gražią jos pačios 
pasiūtą kaldrą. Už tai LLD 
44-ta kuopa labai širdingai 
dėkoja.

Viešniai iš Brooklyno pate
ko pora naujų čeverykų var
žytinėse. Ji sukirto visus opo
nentus ir čeverykus nusivežė 
į Brook lyną.

Mes visi džiaugiamės skait
lingu svečių atsilankymu ir 
todėl karštai ačiuojame.

Reikėtų dar vienas išvažia
vimas surengti, gal—rugsėjo 
18 d., ir tuomi užbaigti va
sarą.

. J. M. Karsonas.

Detroit, Mich.

Ateivių Natūralizacija 
Sumažėjo

Pagal Immigration & Na
turalization Service metinį 
raportą, 70,150 ateivių ta
po Amerikos piliečiais per 
“fiscal” arba biudžeto metų 
laikotarpį, kuris užsibaigė 
birželio 30 d. 1949 m. 1947 
m. 93,904 asmenys tapo A- 
merikos piliečiais. Reiškia, 
kad 1948 metų skaitlinės 
reprezentuoja 40 nuoš. nu
puolimą per vienų metų lai
ką. Tam nupuolimui yra 
dvi priežastys — (1) ,maža 
imigracija per praeitus 11
metų, ir (2) faktas, kad po 
karo didelis skaičius pir
mesnių imigrantų tapo pi
liečiais, kurie būtų atidėję 
naturalizavimą iki vėlesniu 
metų. Kiton pusėn, 37,77.1 
asmuo padavė prašymus de] 
pirmų popierų 1947 m., su
lyginus su 60,187 — 1948 
m. Tai yra 59 nuoš. dau
giau.

Iš tų 70,150 asmenų natu
ralizuotų 1948 m. 22,297 į- 
važiavo į Jungt. Valst. po 
1930 m. 24,755 tarpe 1920 ir 
11930; 13,315 tarpe 1910 ir 
1919; ir kiti prieš 1910. Ki
tais žodžiais, daugiau negu 
68 nuoš. iš naturalizuotų 
gyveno Jungt. Valstybėse 
daugiau negu 18 metų, ligi 
jie įgijo Amerikos pilietybę 
natūralizacijos būdu. Įdo
mu sužinoti, kad 10 asmenų 
naturalizuotų per 1948 m. į- 
važiavo į Jungt. Valstybes 
tarpe 1860 ir 1869 m. Jie 
čionai išgyveno suvirš 7i9 
m. pakol įgijo-pilietybę.
■ ■      V-" ■ ■ ■■■'■ ■

Masių vasarnamyj prie ežero. 
Ten buvo Vilnies ir Laisvės 
korespondentai, bet nei vienas 
neparašė, tai negerai.

Casey Garalis yra progresy
vių tėvų sūnus, vedęs progre
syvių tėvų dukrą ir Merginų 
Seksteto narę Antonettę Dau- 
bariūtę. Linkiu jąunam in
žinieriui pasisekimo jo pro
fesijoj. V. Žabui.

Iš 70,150 asmenų natura
lizuotų 1948 m., 9,328 buvo 
vietiniai Italijos, 7,805 vie- 
tin. Vokietijos; 7,393 vieti
niai Kanados; 5,770 Philipi
nų; 5,375 Lenkijos; 4,626 
Didžios Britanijos; 3,381 
USSR, 1,893 Meksikos, 1,- 
887 Vakarų Indijos; 813 
Airijos ir 1,576 Graikijos. 
Natūralizacija žymiai nu
puolė, sulyginus su praei
tais metais, tarpe vietinių 
Philipinų, 1947 m. jų natu- 
ralizavosi 10,745, kuomet
1948 m. tik 5,770. Tarpe 
Meksikos vietinių, kurių 3,- 
336 naturalizavosi 1947 m., 
sulvginus su 1,893 — 1948 
m. Daugiausia philipinų ta
no piliečiais 1947 m. kada 
1946 m. pravestas įstaty
mas buvo taikintas filipinų 
rasei.

• Skaičius naturalizuotų 
asmenų, kurie tarnavo 
Jungt. Valstybių ginkluoto
se jėgose Antrojo Pasaulio 
Karo arba kurie garbingai 
paliuosuoti nuo tarnybos 
Antrame Pasaulio Kare, 
puolė nuo 11,092 — 1947 
m. ligi 1,070 — 1948 m.

Su pravedimu birž. 1 d. 
1948 m. įstatymo, kuris pa
lengvins natūralizaciją at
eivių, kurie buvo nariai gin
kluotų jėgų pirmame ir an
trame pasaulio kare, tiki
masi, kad skaičius natūra
lizacijos aplikantų ' žymiai 
padidės. Vienas to įstatymo 
parūpinimas yra natūrali
zacija veteranų, kurie nele
galiai atvyko į Jung. Vals
tybes.

Tikima, kad natūralizaci
ja karo nuotakų, kurios iš
tekėjo už Amerikos pilie
čių ir kurios gali prašyti 
pilietybės du metai po at
vykimo, irgi padidins natū
ralizacijos skaičius. 1946 
m. atvyko 44,775 nuotakos.

Common Council

Važiuokite j Philadelpiliečių

PIKNIKĄ
Pasilinksminkite Labor Day Šventėje!

Lietuviu Literatūros Drau*- 
gijos 52 kuopos nariai buvo 
šaukti atvirutėmis į susirinki
mą, nes’ buvo nominacijos 
kandidatų į Centro Komiteto 
narius. Nominacijoj atliktos. 
Narių dalyvavo nedaug.

LLD 10-tos apskrities pir
mininkas A. Dapšis pranešė, 
kad rengiamas prakalbų 
maršrutas Michigano valsti
joj. Kalbėtojas bus D. M. 
šolomskas, LLD Centro Se
kretorius ir Laisvės Redakci-’ 
jos narys. Dapšis prašė LLD 

! 52 kuopos, kad prisidėtų prie 
parengimo prakalbų ir ban- 
kieto Draugijų Svetainėje. Jo 
prašymas išpildytas.

Prisiminta J. Malinauskas, 
kuris su savo šeima išvažiuo
ja į Argentiną. Bet jau trum
pas laikas buvo ką nors su
rengti jų išleistuvėms. Įgalio
tas kuopos organizatorius J. 
Aranuk pasitarti su festiva
lio komitetu, kuriame daug 
Malinauskas dirbo ir jam at
minčiai nupirkti rašomąją 
plunksną.

Policijos vadas Mr. Toy pa
reiškė, kad bus duota pašau
kimo į teismą tikietai visiems 
automobilistams, kurie turės 
ant savo automobilių prisi
klijavę arba prisirišę paveiks
lus ir garsinimus kandidatų į 
miesto majoro vietą. Tai gal 
prieš pabaigą pasispardymas.

Garalių sūnus Casey užbai
gė inžinieriaus mokslą Ann 
Arbor Universitete. Ta pro
ga buvo surengtas pažymis

Philadelphijos piknikas nufotografuotas A. Valin- 
čiaus iš Pittston, Pa. Jis ir šiemet fotografuos Phi- 
ladelphijfts pikniką.

☆ ☆ ☆
Važiuokite į Philadelphijos pikniką. Pasimatykite 
su daugeliu pažįstamų, praleiskite laiką tyrame ore. 
Atsiminkite, kad vasara jau baigiasi. Pasinaudoki
te paskutinėmis jos dienomis.»

☆ ☆ ☆
Philadelphijos piknikas įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day šventė*

☆
t t

Gerai įsitėmykite pikniko vietą

. Crescent Picnic Groundst
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Rugp. 27, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
“VILNIES” RUDENINIS 
PIKNIKAS VISAPUSIAI 

PAVYKO
Publikos Buvo Daug. Daug 

Aukų Surinkta “Vilniai” ir 
“Laisvei.” Šauni Nuotaika
Tūkstančiai žmonių, kurie 

buvo susirinkę rudeniniam 
“Vilnies” piknike, jautėsi ge
rai, linksmai ir programos ei
goje, tūluose momentuose, bu
vo net entuziazmo.

Erdvusis Justice Park retai 
kada mato tokį lietuviško 
svieto sąskridį.

Nuo dvyliktos valandos, iki 
pat prasidėsiant programai, 
J. Misevičiaus “propagandos” 
aparatas veikė labai intensy
viai. Girdėjosi dainų, prane
šimų. kalbų, raportų apie at
vykstančius svečius, , labiausia 
apie tuos, kurie atvažiavo iš 
kitri kolonijų. Tarpe svečių 
iš tolimesnių kolonijų vyriau
sią vietą užėmė rockfordie- 
čiai — busas ir septynios ma
šinos. Iš eilės sekė Wauke- 
ganas ir Kenosha, po to De
troitas.

Vienu iš svarbiausių šūkių 
šiame piknike buvo — sukel- 
kim “Vilniai” $10,000 ! Anta
nas Bimba pagerino tą šūkį,

I DR. JOHN REPSHIS
f LIETUVIS GYDYTOJAS |

Nedaliomis ir šventadieniais: 3

DORCHESTER, MASS. $ 
g *

uoliai pasidarbavęs “Laisvės” 
naudai. Jis turėjo veiklių 
talkininkų. Sveikinimų “Lais
vei” rinko Vėšys, šarkiūniene 
ir kiti.

Dw. M. Palevičius, kuris su 
žmona ir dukrele dalyvavo 
šiame piknike, priminė chica- 
giečiams spaudos pikniką De
troite. J. Rulis, rockfordie- 
tis, kvietė visus dalyvauti 
“Vilnies” piknike, kuris įvyks
ta Rockforde, Darbo Dienoje.

Programai vadovavo L. Jo
nikas.

Pagirtinai ir jautriai daina
vo roselandiečių Aidas ir Ci
cero Mot. Choras. Abiem va
dovavo Daratėlė Yuden.

Centraliniu programos punk
tu buvo A. Bimbos, “Laisvės” 
redaktoriaus, kalba. Brookly- 
nietis redaktorius platokai 
nušvietė dabartinį politinį 
momentą, pabrėždamas būti
niausią reikalą kovoti už tai- 

| kos išlaikymą. Jis kalbėjo apie 
reakcijos siautėjimą, apie 
kovą prieš reakciją, prieš ra
sinę diskriipinaciją, apie bū
tinumą ginti sveturgimius. 
Savo kalboj A. Bimba primi
nė tą didelę rolę, kokią lo
šia progresyvė spauda—“Vil
nis,” “Laisvė,” “Liaudies Bal
sas.”

A. Bimba kalbėjo ir apie 
dipukus, kviesdamas juos ne
klausyt fašistinės propagan
dos ir mėginti suprasti reikš
mę progresyvio sąjūdžio. Di
pukų publikoj matėsi nema
žai. Daugelis jų atydžiai 
klausėsi, ką sakė Antanas 
Bimba.

Nuo Civilių Laisvių kongre
so angliškai kalbėjo Arthur

Price, antro pasaulinio karo 
veteranas. Jis kalbėjo apie 
Komunistų Partijos vadų by
lą ir apie siautėjančią rasinę 
diskriminaciją prieš negrus 
ir kitas mažumas.

Iš. jaunųjų kalbėjo Vytau
tas Jotka, tas darbštus vyras, 
kurį Chicagos progresyvė vi
suomenė jau gerai pažįsta. 
Jis savo kalboj palietė jauni
mo problemą ir “Vilnies” an
glišką skyrių.

Apie dovanų laimėtojus čia 
tik tiek pažymėsiu, kad tris 
šimtus dolerių paėmė savon 
kontrolėn Dan Smith, Justice 
Parko kaimynas. Laimėjimą 
Dan Smith atžymėjo fund u.

Biznis prie barų geras. Va
karop virtuvėje pritrūko val
gių. Daug žmonių išbuvo 
piknike iki dešimtos valan
dos.

Vienokiais ir kitokiais bū
dais žmonės reiškė savo 
užuojautą “Vilniai,” nesigai
lėdami pinigo. Nepamiršta 
nei civilių laisvių reikalo, nors 
plačia skale aukų nerinkta.

Daug žmonių norėjo asme
niškai pasikalbėti su A. Bim
ba. Ta laime teko ne vi
siems. Svečias^ ant rytojaus 
po pikniko, išvyko namo.

A. Maziliauskas “Vilnies” J 
direktorių pirmininkas, pa
reiškė: šiuo pikniku mos visi 
galime būti pilnai užganė
dinti. . Vilnietis.

Reikėtų tokius chuliganus ge
rai pamokyti. 1  ♦

Miesto politikieriai vis vai
dijasi dėl numaliavojimo O- 
liver School svetainės. Sako
ma, kainuos apie *$825. Vai
dijasi dėl to, kad vieni nori 
darbą atiduoti savo frentams, 
o kiti—savo. Gi svetainę rei
kia maliavoti.

Darbo Departmentas iš 
Washington skelbia, kad au
dėjas, dirbdamas ant automa
tiškų staklių, gauna į valan
dą sekamai atskirose valsti
jose. Massachusetts valstijoj, 
ypatingai Lawrence — $1.58 ; 
Rhode Island ■— $1.61; Penn
sylvania — $1.49; Virginia ir 
North Carolina—po $1.14,

.jo

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

save. Bet dabar skaitau 
paties žodžius, kad atsirado ir
kitas genijus: tai J. Kačins
kas, “chorų ’ ir orkestrų va
dovas.” '

Kačinskas pribuvo iš Vokie
tijos. Jį parsitraukė Bacevi
čiaus priprašytas kunigas 
Virmauskas. Jam kunigas 
ir darbą davė: padarė jį savo 
vargonininku.

Lawrence, Mass.

Mirė Amilija Sinkevičienė. 
Mirė po operacijos . Paliko 
nuliūdime savo gyvenimo 
draugą M. Sinkevičių, du sū
nus ir dukrą. Lai būnai jai 
lengva ilsėtis Amerikos žeme
lėje, o jos šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Vietos anglų laikraštis ra
šė, kad Tarybų Lietuvoj jau 
yra 4,100 kolektyvinių žemės 
ūkių, į. kuriuos susijungę 130,- 
308 buvę atskiri valstiečiai. 
Reiškia, Lietuvos žmones su
pranta, kad daug lengviau ir 
geriau galima įdirbti žemę 
bendrai naudojant įvairias 
mašinas ir patobulinimus, ne
gu atskirai ją dirbant. Su
prantama, daugiau ir der
liaus gauna.

S. Penkauskas.

Tikiu, kad Kačinskas yra 
gabus muzikas. Juo labiau 
jo man gaila. Gaila, kad tie 
jo gabumai džiūsta prie ku
nigo Virmausko vargonų.

Jeigu J. Kačinskas būtų 
sugrįžęs Tarybų Lietuvon, 
šiandien jis savo gabumus, 
savo talentą panaudotų visos 
lietuivių tautos kultūrinio ly
gio kelįmui ir linksminimui.

Prisimena man chorų ir or
kestrų vadovas švedas. Ir 
šiandien man ausyse tebe
skamba garsai jo suorgani
zuoto ir išlavinto didžiojo 
Vilniaus ansamblio. Visa Lie
tuva naudojasi ir didžiuojasi 
Švedo veikla ir kūryba.

Panašiai būtų ir su < Ka
činsku, jeigu jis būtų nepa
klausęs Bacevičiaus ir kun. 
Virmausko, jei jis būtų sugrį-

žęs Lietuvon. Čia “genijus” 
Bacevičius tikrai apmovė ga
bų chorų ir orkestrų vadovą 
Kačinską.

Koks ten K. Jurgutis rašo 
Drauge' gavęs nuo ko nors 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos leidžiamą žurnalą “švie- 

Nepadavęs nė vieno 
'pačios “Šviesos,” 

plūsta 
“sėto-

nuodų

są.
žodelio iš
neraliuotas Jurgutis 
mane ir kitus draugus 
no agentails.”

Jurgutis yra fašizmo
sugadintas. Savo protu jis ne
gyvena. Juk jeigu jis nors 
truputį protautų, tai žinotų, 
kaip negražu ir nepadoru yra 
šėtonuotis.

Holandai Atleido Bausmę 
Trim Amerikonam

Batavia, Java. — Rolan
dų valdžia Indonezijoje at
leido bausmę trims ameri
kiečiams lakūnams, kurie 
gabenę ginklus indonezams 
respublikiečiams. Holandai 
buvo nuteisę tuos lakūnus 
pusantrų iki ketverių metų 
kalėti.

PHILADELPHIA. PA.
_ . . .... . V .. ' 4
Svarbiausias susirinkimas, tai prieš pikniką . . . Visi Lais

vės rėmėjai rūpinasi tuo, kad pikniką padarius sėkmingiau
siu. Žinoma, visiems bus ir darbo užtenkamai. Kad viso
kius reikalus tinkamiausiai sutvarkyti, reikia susirinkti ir 
išklausyti komisijos pranešimo, tai bus žinoma, ką dar da- 
pildyti, ar kitaip pertvarkyti. Svarbu, kad visi svečiai būtų 
tinkamiausiai aprūpinti, kad visur būtų reikalingi patarnau
tojai.

Tą viską padarysime seredos vakare, rugpjūčio 31. d., 
8 valandą, rusų name, 735 Fairmount Ave. Būkime* visi, 
kam tik mylimas dienraštis Laisve. Komisija.

(193-194)

braukė 4 unijas, 
62,000 narių; apšaukė jas 
komunistinėmis.

t

‘Helsinki^ — Socialdemo
kratai Suomijos Darbo li
nijos Sąjungos vadai iš- 

turinčias

CHARLES J. ROMAN

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, 
į krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.) 
t

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330 
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 KįARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar nąktj 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.»
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Nedėlioj, 4 d. rugsėjo, bus 
pietūs su koncertine progra
ma Maple Parke, Methuen. 
Nusipirkite tikietus iš anksto, 
kad būtumėte užtikrinti, jog 
galėsite dalyvauti. Koncerti
nės , programos išpildyme’ da
lyvaus gabiausios muzikalūs 
jėgos priešakyje su Gintarų 
Radijo anaunseriu A. Taraš- 
ka.

J Maple Parką buvo atsi
lankęs svečias, tai Vincas Ru
dis, kuris jau 20 motų, kaip į 
yra išvažiavęs iš Lawrence, 
buvęs choro narys. Jis dabar 
gyvena Bridgeport, Conn., 
kur užlaiko getą restaurantą 
ir saliūną. Svečiavosi pas 
gimines — Suslavičius, Kirmi
jus ir Rudžius.

Mūsų mieste senelių, gau
nančių pensiją, yra 1,885. 
Sunku jiems gyventi iš turtin
gojo Dėdėse Šamo pensijos, 
kuri i mėnesi laiko yra tik 
$28 sveikam, o $38 ligotam. 
Kaip gyventi, jeigu nebūtų 
kitokių įplaukų, kada vien 
rendos reikia mokėti mažiau
siai apie $40 į mėnesį?

Susidarę gaujos vandalų da
ro žmonėms škadas nakties 
laiku. Taip neseniai dėl R. 
L. McDonald Co. paleido iš 
vagono 25 tonus anglies.

Sveikatos skyrius pranešė, 
kad nuo 1 d< sausio jau mi
rė 585 žmonės, tai yra, ant 
78 daugiau, kaip pereitais 
metais į tą patį laiką. Tas 
rodo, kad žmonių sveikata ei
na silpnyn. Blogai, kada Mr. 
Trumanas ir jo valdžia rūpi
nasi kapitalistų reikalais už
sienyje, skiria tam reikalui 
bil'ionus 'dolerių, o kuoma- 
žiausiaų pinigų skiria savo ša
lies piliečių sveikatos ir ap-' 
švietos reikalams.

Vietos komercinė spauda 
būbnija, kad būk tekstilės fa
brikai jau pradeda geriau 
dirbti. Yra atsitikimų, kad 
vienur, kitur kelis kelis dar
bininkus pašaukia į darbą, 
bęt po kelių darbo dienų ir 
vėl juos paleidžia. Kada pa
ima darban darbininkus, tai 
turčių reikalus ginanti spau
da daug rašo, bet kada pa
leidžia' iš darbo, tai apie tai 
tyli, arba mažai rašo.

Tūli išdykę vaikėzai, nusi
pirkę oro jėga šaudantį šau
tuvą, pasislėpė miške ir šau
dė į keliu pravažiuojančius 
automobilius. Jie pataikė į 
koją William Johnsonui, ku
ris v važiavo dviračiu. Sužeis
tas nuvirto nuo dviračio ir dar 
daugiau susižeidė. Ims kelias 
savaites kol pilnai susveiks.

Cleveland, Ohio
SVARBI KONFERENCIJA
Progresyvių Partija šaukia 

nacionalę konferenciją pasi
tarimui, kaip suorganizuoti 
Amerikos darbo žmones kovai 
prieš krizį ir už bedarbių rei
kalus. Konferencija įvyks 
Clevelando, rugsėjo 17 ir 18 
dienomis, Miesto Auditorijos 
Ball roomy j.

Mūsų šalyje jau randasi 
pusšešto milijono bedarbių ir 
daugeliui iš jų bedarbes ap- 
drauda jau išsibaigusi ir jie 
jau atsidūrė sunkioj padėtyj. 
Todėl Progresyvių Partija, 
būdama liaudies organizacija, 
negali būti rami, kada mili
jonams bedarbių ir jų šei- 
inoms gręsia badas.. Bedar
biai privalo būti susiorganiza
vę visos šalies plotu kovai už 
darbus ir duoną, kad valdžia 
atidarytų viešuosius darbus ir 
priverstų monopolistus imti 
užsakymus saVo produktams 
iš Rytinės Europos demokra-' 
tinių šalių, iš naujosios Ki
nijos bei Tarybų Sąjungos, 
nes toms šalims .yra reikalin
gi mūsų šalies produktai, o 
mums yra reikalingi darbai.

Konferencija bus masinio 
pobūdžio, į kurią suvažiuos iš 
visos šalies šimtai atsižymėju
sių veikėjų nuo Progresyvių 

zPartijos, unijų ir kitų orga
nizacijų. Kartu suvažiuos ir 
eilinių tų organizacijų narių. 
Konferencijos pasisekimas 
priklausys nuo masinio išstoji
mo ir nuo masinės paramos, 
nes čia yra reikalas visų žmo
nių, z
Reikalas Nakvynių 
Konferencijos Delegatams

Kada konferencija bus ma
sinio pobūdžio, tai į ją suva
žiuos darbo žmonių ir bedar
bių, "o dar galimas daiktas, 
kad ir lietuvių atvažiuos. To
dėl, konferencijos rengėjai at
sišaukia į Clevelando lietuvius 
prašant vietos delegatams 
pernakvoti, nors per vieną 
naktį, iš rugsėjo 17-tos.
Prieskonferencijinis Balius

• Pasitikimai konferencijos 
delegatų Cuyahoga apskrities 
Progresyvių Partija rangia 
šaunų balių su šokiais ir mų- 
zikale programa, rugsėjo 16, 
Towne Kliube, 2612 Prospect 
Ave. Pradžia 8-tą valandą 
vakare. Bankiete gros puikus 
benas.

Mes, Clevelando lietuviai, 
privalome pasinaudoti šia pro
ga ir masiniai dalyvauti kon
ferencijoj ir bankiete, kartu 
su plačios Amerikos žmonė
mis. " J. N. S.

MONTELLO, MASS.
, Dviejų Dienų Piknikas.

Labor Day šventės proga, Liuosy- 
bčs Choras rengia dviejų dienų pik
niką, įvyks sekmadienį ir pirma
dienį, rugsėjo (Sept.) 4 ir 5 dd.. 
bus Liet. Tautiško Namo Parke.

Sekmadienį bus muzikalė progra
ma 1 vai. po pietų: dainos sporto 
gėmiai, valgiai ir gėrimai. Pirma
dienį šokiai, p.asides nuo 1-mos va
landos po pietų ir tęsis iki vėlai 
naktį. Kviečiame visus dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti. Tuom 
pat kartu paremsite Chorą, kuris 
mus palinksmina gražiomis dainelė
mis. (194-196)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 Moterų kuopos susi

rinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
rugs. (Sept.), Lietuvių salėje, 315 
Clinton St., pradžia 7:30 vai. vaka
re. — Šis susirinkimas bus gana 
svarbus, tad visos narės malonėki te 
jame dalyvauti. Vasaros 
jau praėjo, turime 
Taipgi pasirūpinkite 
atsivesti prirašyti į 
-- M. Kulbis.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 4110

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė.. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

t

karščiai 
pradėti veikti, 
ir naujų narių 
Moterų klubą. 

(194-195)

Vaistas “AZIVA
No. 1. — Šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skau-j 
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didele bonka, $1.59. Ma
žesne $1.35.

No. >2. — šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais 
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada- bus gerai. Atkartoti kas 

valandas, kol sustos sopėti.
Kaina 95c

No. 5. — šis vaistas geras nuo 
plaukų ir galvos niežėjimo.

Jei galvą niežti, vartok šią poma 
dą taip: paimė 3 lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdi 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
^onkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACHINSKAS,
Silver St., So. Boston 27, Mass, 
vaistai yra skelbiami per Am- 
berlando Radio pusvalandį.

2
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J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J., 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPEOIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW k. BU YUS 
(BUYAUSKA8)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

1.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

HES. TEL.
HY. 7-MS1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
*» Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai .
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

I , _________• - , ... _______
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Laisvės Piknikas
Philadelphijoj Jau Tik
Už Savaitės, 4-tą

Philadelphijos ir tos apy
linkės lietuvių rengiamasis 
Laisvės piknikas jau taip ar
ti, jog kožno praskriejančio 
pro šalį miestavojo autobuso 
dūzgimas primena, kad tik 
už savaitės brooklyniečiai lie
tuviai būriais, autobusuose, 
važiuos į Philadelphiją, į 
Laisvės pikniką.—

Važiuos, jeigu bus iš anks
to ^užsisakę busuose vietą.

Užsisakyti iš anksto busus 
reikia dėl to, kad trijų dienų 
švenčių- laikotarpiu visiems 
patogu važiuoti ir busai bū
na pasamdyti iš anksto. Pa
skutinėmis dienomis papra
šius parenduoti dar vieną 
busą, atsako: “Gaila, jau vi
si išrenduoti.” Dabar dar ga
lėtume padauginti.

Bušo tikieto kaina (round 
trip) $3.25. Visi prašomi įsi
gyti juos tuojau. Išvažiuos 
nuo Laisvės raštinės, 427 Lo
rimer St., Brooklyne, 9:30 ry
to. Po pikniko sugrįš apie 
pusiaunaktį, tačiaui dėl vėly
bo sugrįžimo niekam neteks 
pavargti, nes sekama diena 
po pikniko bus nedirbama 
diena — Labor Day.

FILMOS -
Embassy Newsreel Teatruose

Rodo amerikiečių sumobili
zuotų 12-kos tautų-tautelių 
valdžių atstovų sąskridį Stras- 
burge tartis karui prieš Ta
rybų Sąjungą. Tarpe kįtų yra 
ir “galingosios” Luxemburg, 
valdančios maždaug apie 
tiek svieto, kiek Bridgeport© 
miestas, Connecticut valstijo
je.

★
New Yorko Paramount
Ketvirta savaitė rodo 

“Rope of Sand.” Scenoje te- 
bepasilieka Tex Beneke su 
savo orkestru, ir visi kiti.

Guest Conductor
t

Antal Dorati

Antal Dorati, brilliant conductor of 
the much heralded Dallas Sym
phony. will be guest-conductor on 
the NBC Symphony Orchestra sum. 
mer concert series August 28 viB 
the NBC coast-to-coast network at i 
8:30 P.M. (EDT).

5-TA SĖKMINGA SAVAITE
Opus, bet ir malonus atvaizdavimas dviejų seselių kovos, siekiant 
savo tikslo, nežiūrint įvairių skerspainių ...
Giriamas spaudos ir publikos!...........

COME TO THE STABLE
žvaigždžiuoja LORETTA YOUNG ir CELESTE HOLM 

su HUGH MARLOWE, ELSA LANCHESTER, THOMAS GOMEZ.
Pagamino Samuel G. Engel. — Dirigavo Hehry Koster.

Iš Clare Boothe Luce apysakos.
RIVOLI BROADWAY IR 49TH STREET.

X *

Matyk Naujausias Filmas! Išsivysiančią Istoriją!
AUGA ĮTEMPIMAI SUOMIJOJE.

ANGLŲ JET-LĖKTUVAS IMA KŪRĄ ORE.
EUROPOS TARYBA SUSIRENKA STRASBOURGE.

KONGRESAS TYRINĖJA "5-PROCENTINIUS.”

EMBASSY B’WAY IR 46TH STREET.

DIDŽIAUSIA TRIGUBA PROGRAMA NEW YORKE!
CARY GRANT ANN SHERIDAN

“I Was A Male War Bride”
Visų smagiausia komedija, paremta pačiu gyvenimu!

20th Century Fox veikalas.
Scenoje: Jack Haley ir Martha Stewart. — Ledinėje 

scenoje: "Hawaiian Nights” su Joan Hyldoft ir Arnold Shoda.
♦ ROXY Theatre 7th Ave. ir 50th St. •

Mūsų Sportininkai Jau Ruošiasi Žiemos Sezonui;
Susirinkimas Organizavimui Bowlingo Lygų;
Visiems Puiki Proga Gerai Pasirodyti

Pereitą trečiadienį mūsų 
Kultūriniame Centre įvyko 
žaus būrelio sporto mėgėjų 
pobūvis. Tai buvo užbaigimas 
vasarinio sezono dėl bolinin- 
kų lygos. Pasirodo, kad 
kontestą laimėjo, tai yra, ge
riausiai pasirodė, visus kitus 
tymus supliekė, Al. Dobinio į 
vadovaujamas tymas. Jam 
teko ir pirmoji dovana. Pa
skutinėje vietoje pasiliko 
Gene Sadausko vadovauja
mas tymas. Bet visų susirin
kusių sportininkų nuotaika 
buvo labai draugiška. Visi 
pasitenkinę vasarinės lygos 
veikla. Daugiausia lygos iš
laikyme darbavosi Sadauskas. 
Už tai jam visi yra dėkingi.

Labai plačiai kalbėta apie 
ateinančio sezono bolininkų 
veiklą. Labai svarbų pra- j 
nešimą padarė Al. Dobinis.

L. K. Klubo Nariams
Reguliaris, bet labai svar

bus susirinkimas įvyks rug
pjūčio 30-tos vakarą, papras
toje vietoje. Ateikite, kvies
kite ir draugus. Valdyba.

TEATRAI
Rivpli Teatre
’ Teberodo “Come to the 
Stable.”

Roxy Teatre
Pradėta nauja programa— 

20th Century - Fox komedija 
“I Was a Male War Bride,” 
su Cary Grant ir Ann Sheri
dan, Scenoje Jack Haley 
įvairumų aktuose, ice-trava- 
ganza, ir “Hawaiian Nights” 
su Joan Hyldoft ir Arnold 
Shoda.

★
Radio City Music 'Hall
Jau kelinta savaitė tebero

do romantišką-komiškąi-muzi- 
kališka “In the Old Summer
time,” su Judy Garland ir 
Van Johnson žvaigždėse. Ir 
visi kiti įdomiai vaidina. Sce
noje žavingi neva jūrų vaiz
dai spektaklyje “Sea Breeze.”

Stanley Teatre Nauja Filmą
Rugpjūčio 27-tą pradeda 

rodyti “Peasants” ir “Lonely 
White Sail.” Pastaroji yra 
gaminta sėkmė apysakos apie 
marininkus, kurią visH godžiai 
skaitėme prieš keletą metų.

Už savaitės, šeštadienį, rug
sėjo trečią, pradės rodyti 
naują, *ką tik gautą iš Ta
rybų Sąjungos daugiaspalvę 
“The Train Goes East,” vaiz
duojančią kelionę nuo Mas
kvos iki Vladivostoko. Trauk
ta naujuoju “magicolor” pro
cesu, ji atgabeno mums ne
paprastos grožės vaizdų.

Jis pranešė, kad ateinantį 
pavasarį mūsų Kultūriniame 
Centre įvyks visos šalies me
tinis LDS rengiamas bolingo 
turnamentas. Jau yra žinių, 
kad dideliais būriais lietuviai 
bolininkai žada pribūti iš 
Chicagos, Detroito, Clevelan- 
do ir kitų miestų. Manoma, 
kad suvažiuos sportininkų ke
letas šimtų. Juos reikės gra
žiai pasitikti ir priimti. O 
svarbiausia, tai reikės Brook- 
lyno bolininkams geriausia 
pasirodyti: laimėti turnamen- 
tą! Tai ne juokas. Tai bus' 
didelis darbas. Reikės 
siems darbuotis, f^oštišT Jo
kiu būdu negalima nė minties 
dasileisti, kad pribuvę čika- 
giečiai, detroitiečiai arba kle- 
vejandiečių tymai supliektų 
brūklyniečius.

Visi entuziastiškai sutiko su 
Dobinio protingais išvedžioji
mais. Visi pasižadėjo pridėti 
savo tvirtą petį prie iškėlimo 
brūklyniečių busimajam tur- 
namente iki pat debesų!

(Daugiau bus)

Vakacijos, Žuvys ir 
Laisvei Parama

Per visus metus laukiau 
vakacijų ir galvojau, kaip 
reikės jas praleisti, kaip per 
ištisą savaitę laiko Bloznelių 
upėj žuvausiu. Atėjus penk
tadieniui, liepos 29 d., vos 
baigęs darbą, meškerę ant pe
čių ir maunu į ’traukinį, kuris 
nuveš mane pas Bloznelius, 
pas Bloznelių sode obuolius 
ir. . . pas žuvis. Kai pasie
kiau kelionės galą, jau buvo 
gana vėlu, bet žuvys dar ne
miegojo, ir aš jau einu1 žu
vauti. Tik Marytė Wilson- 
Zeakienė, kuri vakacijų lai
ku pas Bloznelius gaspadi- 
niauja, dar triūsėsi priruoš- 
dama rytojui maistą, sulaikė 
mane. Sako, prisižuvausi ga
na dienos metu.

Ant rytojaus, papusryčia
vęs, ir maunu per obuolių so
dą su meškere ant pečių. Nu
vykęs prie upelio, pirm žu- 
vavimo sumaniau dar gerai 
išsimaudyti. Deja, besimau
dydamas, tu r būt, išvaikiau 
visas žuvis, nes nei šeštadienį 
nei sekmadienį nieko nepaga
vau.

Pirmadienį atvažiavo Pe
tras Kapickas, visiems žino
mas ilgametis brooklynietis 
biznierius, su savo “juodbė
riu.” Su juo atvažiavo Liet. 
Amerikos Piliečių Klubo gas- 
padorius Juozas Zakarauskas 
su savo žmona praleisti čia 
dvi savaites poilsio. J. Za
karauskas, pasirodė, ne tik 
geras klubo gaspadorius, bet 
neprastas ir žuvautojas; su 
jo pagalba prigaudėme tiek 
žuvies, kad užteko visus va
sarotojus pavaišinti po du 
kartu savaitėje. Tai tiek 
apie žuvininkystę.

Pas Bloznelius susipažinau 
su kitais vasarotojais, tarp 
kurių buvo “daktaras” Da
nielius, kuris kas rytas brai
džiodavo basas po rasas ir 
darydavo mankštą. Taipgi 
susipažinau su gerais laisvie- 
čiais Juozu Sabaliausku ir F. 
Vitkausky. Su jais išsikalbė
jome apie Laisvės reikalus, 
apie 30-ties metų Laisvės ju
biliejų ir kitus darbininkų 
reikalus. Juozas Sabaliaus
kas paaukojo $10 Laisvei ir 
$2 LLD Centrui, o F. Vit
kausky — $5 Laisvei ir $5 
gynimui 12-kos darbininkų va
dų, teisiamų New Yorke. Fe
liksas Bloznelis, vakacijų vie
tos savininkas, irgi neatsili
ko; jis įteikė man $10, saky
damas, kad tai už Laisvės 
prenumeratą, o kas liks, tai 
lai būna Laisvei auka. Dė
kui Jums, nuoširdūs draugai,

Siuntimą'Autobusų į 
Streiko Sritį Unija 
Skaito Streiko Laužymu lt

New Yorko Transport Uni
jos viršininkai praėjusį ket
virtadienį įspėjo valdininkus 
ir’ visus, kad “atsidarys pra
garas,” jeigu unijistams mies- 
tavų.jų linijų darbininkams 
bus griežtai įsakoma eiti vai
ruoti autobusus užstreikuoto- 
se Queens apskrities linijose. 
(Užstreikuotos linijos buvo 
išvardytos•rugp. 25-tos laido
je.)

Nacionalis unijos preziden
tą Michael J. Quill ir vieti
nio lokalo 100 prezidentas 
Matthew Guinan pareiškė, 
kad unija pilnai remia strei- 
kierius. Tuo kai kas abejo
jo po to, kai viršininkai buvo 
sakę, būk streiko nebūsią, 
siūlė darbininkams delsti, 
laukti firmos susipratimo 
gražiuoju susitarti su darbi
ninkais. Darbininkams pri
trūko kantrybės delsti, su
streikavo.

Triboro darbininkų unijos 
skyriaus viršininkai pasmerkė 
pasiuntimą miestavųjų busų į 
užstreikuotas sritis. Frede
rick Bradley tą pavadino 
“streiklaužyste,” o George 
Hoffman reiškė viltį, kad 
siunčiamieji vairuoti tuos bu
sus miestavieji transportinin
kai prisidės prie streikierių.

Nacionalis viršininkas Quill, 
kuris per eilę pastarųjų me
tų politikoje broliaujasi su 
majoru O’Dwyer, savo bičiu
lio vardo neminėjo. Tačiau 
akyvaizdoje padėties ir strei
kuojančiųjų unijistų ūpo, pa
sakė :

“Jeigu jie vers mūsų žmo
nes skebauti šiame streike, 
įvyks sukilimas visoje tranzi
to sisemoje, jie atsisakys dirb
ti, tad gal BilJ Reid patsai 
operuos subways.” (Reid yra 
pirmininku miestąvosios BoarJ 
ęf Transportation, kuri buvo 
oficialiuoju įsakytoju užstrei- 
kuoton sritin siųsti miesta- 
vuosius busus, nors tai buvo 
padaryta einant majoro O’- 
Dwyerio ųsaku.)

Gaisras Gražinimo 
Salione Išvijo 
Viešbučio Svečius

Grąžintojai iš rankų iškri
tęs galionas smarkiai degan
čio nagams gražylo .Hotel St. 
Moritz viešbučio skiepe eks- 
pliodavo, padegė kitus chemi
kalus ir visokias užlaidas, po
pierinius, audeklinius ir me
dinius reikmenis. Pasklido 
aitrūs dūmai. Gesinimas už
truko pusantros valandos.' 
Dūmai apdusino 3 gaisrage- 
sius. Iš saliono, viešbučio 
restauranto ir kitur išvyta 200 
svečių.

kad suprantate darbininkiški} 
reikalų svarbą.

Taip greitai prabėgo ta" 
savaitė, kad nei nepajutome. 
Ir vėl reikia atsisveikinti su 
visais gerais bičiuliais ir grįž
ti prie kasdieninio darbo. 
Gal kitais metais vėl teks ten 
pasimatyti. Taigi, iki kitų 
metų ir... iki pasimatymo!

“žuvininkas” Paul.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
'O6'3 

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins-J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4499.

Viešnios iš Floridos

Rugpjūčio 2(>-tą laisviečius 
atlankė brooklynietės Adelė 
Pakalniškienė ir jaunuolė jos 
duktė iš Clearwater, Florida. 
Viešnios pas laisviečius Niek 
ir Frances Pakalniškius ir ki
tus artimuosius Brooklyne ir 
apylinkėje viešės tik keletą 
dienų. Linksmas Francines 
atvykimu, Nikis Jr., aišku, 
viešnias atlydėjo pas mus.

Tie keleri metai nuo lais- 
viečių Pakalniškių - Zablac- 
kų šeimų išvykimo Floridon 
ant vietos gyvenantiems atro
do tartum ne ilgi, o vienok 
įnešę jau daug pakaitį. Bu
vusioji mažytė aidietė Franc
ine jau baigianti 
gražią merginą.
Zablackai, daug su 
dirbusieji organizacijose 
dienraščio Laisvės įstaigoje, 
jau per tūlą laiką prispausti 
ligų. Jai staiga nyksta regė
jimas, turėsianti pergyventi 
gal porą operacijų, o jis — 
skundžiasi laiks nuo laiko su
šlubuojančia, silpna širdimi.

Pakalniškis Pranas, čionai 
dainavęs, vaidinęs, mokęs 
chorus, laikąsis stipriai ir ge
rai — tiek maždaug teko iš 
viešnių sužinoti keliomis pa
simatymo minutėmis. R.

išaugti į 
O draugai 

mumis 
ir

xxxxxx><x>oo<xxx>oo<xxxx><xx>o<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

se-

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų' architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

.. , . (1—2 dienom
Valandos: į &_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Urs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-3842 -

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

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.

27-tos Vakarų Pasimatykime 
Liberty Auditorijoje!

Paskutiniu kartu norime 
priminti jums — dar daugiau, 
norimo prašyti jus į svečius 
praleisti su mumis šio šešta
dienio vakarą Liberty Audi
torijos salione (Brown 
Room), kampas Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill, 
įėjimas nemokamas.

Atvirai kalbant — norime 
su jumis pasitarti visais sku
biais ir ne taip labai sku
biais laikotarpio ir prasidė
siančio jo darbymetės sezono 
reikalais.* Norime prašyti tai

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, Fede- 

ralių, Valstijipių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar municipa
litete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl in
dividualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) ir kor
poracijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra ekspertiškai at
liekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris yra teisėtas prak
tikuoti visuose teismuose ištisose Jungtinėse Valstijose ir Fede- 
ralėje valdžioje, ir kuris yra patyręs akauntentas, dabar atlie
kąs taksų suvedimus visokiems bizniams, dideliems ir mažiems 
visoje šalyje ir taipgi kitose šalyse. Tas gal būt atlikta per laiš
kus. Asmeniškai, periodiniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami 
bile kuriam bizniui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jung
tinėse Valstijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smulkesnių 
informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums patarnauti.

Rašykite:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

----------------------------- ------------ j----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka_____$1.25
Pusė galiono_______$2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PĄTYRĘ BARBERIAI 

r/| DD‘Q D4D 411 GRAND STREET /Ali O D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

. TELEVISION

LITUANICA, SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
r

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE t BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily)—šešt., Rugp. 27, 1949

darbymetei visokeriopos tal
kos ir, kaipo su gerais drau
gais, pasivaišinti paprastomis 
mūsų sueigose vąiserijiis.

Visus narius, draugus ir 
prietelius kviečiame, visų 
lauksimo. Iki pasimatymo!

L. K. Klubo Komitetas.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai, pageidauju tik po vieną vy
rą j kiekvieną kambarį. Kreipkitės 
Jacina, 105 So. 3rd St., Brooklyn 
N. Y. • (192-194)

Telefonas: EVergreen 4-8174

D^

Dr
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

GYDYTOJAS

Petriką

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: J ^kare

Penktadieniais uždaryta




