
Apsidžiaugė Laisve.
Gal Parašys Knygą.
Piknikan!
Gengė iš Missourio.

Rašo R. MIZARA

Anatolis P. Barsovas, ka
daise dezertavo tarybinę avi
aciją ir si^ kitu savo sėbru, 
Petrų Pirogovu, perėjo pas 
amerikiečius.

—Mudu pabėgome iš savo 
tėvynės: mudu nerime pa
matyti garsiąją J Ameriką, 
ypatingai Y’n'gdnią; mudii no
rime gyventi laisvai laisviau
sioje šalyj!. . i

Kokia tuomet buvo sensa
cija! Pagalvokit: du sovieti
niai leitenantai, sužavėti mū
sų laisvėmis, atlėkė pas mus!

Na, ir juodu buvo čia ka- 
r rališkaį priimti: maitinami, 

girdomi, vežiojami po mies
tus,’ po žavingąją Virginia!...

★ ★ ★
šiandien Anatolis P. Barso

vas jau grižo namo, jau /Ta
rybų Sąjungoj. Tai jam ne
lengva buvo padaryti, bet pa
darė. Atsivalgė jis ameriki
nės duonelės. • Pakako jam 
“būti laisvu.’’ •

Tūli politiniai glušai šitaip 
dabar sako:

—Barsovas bus sušaudytas! 
Jis tai žino!. . .

Jeigu jis tai žino ir grįžo, 
tai reikia suprasti, kaip Bar
sovas pigiai įvertino mūsų 
krašto laisves!

, Aš nemanau, kad Barsovas 
bus sušaudytas. Būtų gerai, 
jei jį tarybinė vyriausybė^pa- 
baustų šitokiu keliu: išaky
tų jam parašyti knygą apie 
tai, ką jis matė ir girdėjo A- 
merikoje ir apie tai, kas dau- 
giausiai jj vertė grįžti gimto- 
jon šalin.

Jeigu Barsovas teisingai pa
rašytų visą> ką jis būdamas 
Amerikoje matė- ir girdėjo, 
tai būtų vienas įdomiausių 
skaitymų ne - tik tarybiniams 
piliečiams, o ir amerikie
čiams.

Būtų įdomu kiekvienam ži
noti tai, kaip jam buvo aiš
kintas negrų linčiavimas A- 
merikoje! ;

Kaip buvo jam aiškinta ne
grų segregacija mūsų mies
tuose ? • *

Kaip jam buvo aiškinta to
kia “fenomeną”: štai, Niu
jorko Bowereje kasdien ir 
kas nakt šaligatviuose guli 
tūkstančiai driskių, “buvusių
jų žmonių,” — visa tai vyksta 
per metų metus ir turtingiau
sio pasaulio miesto . tėvai tai 
skaito normaliu reiškiniu!...

Kaip jam buvo aiškinta tai, 
kad tokiame didmiestyj, kaip 
Niūjbrkas, milijonai darbo 
žmonių gyvena lūšnynuose, o 
nedidelė, palyginti, saujelė 
parazitų — palociuosę/ pra
bangoj ?

Mums, kurię su visu tuo 
esame “apsipratę,” atrodo, 
jog tai “normalus gyvenimo 
reiškinys.” Bet aš .žinau, tai 
nėra normalus reiškinys žmo
gių, atvykusiam ypatingai iš 
Tarybų Sąjungos!

Tai rytoj, sekmadienį, vyk
sime Į philadelphiečių pikni
ką, suruoštą Laisvės naudai.

Mes, Brooklyno laisviečiai, 
gražiai pasirodykime, — va
dinasi, skaitlingai pasirodykj- 
me.

Bušai piknikan .eis lygiai 
-9:30 v. ryto nuo Laisvės būs
tinės.

Piknikas, kaip žinia, j-^yks 
• Crescent Picnic Grounds, 56 
Cornell Ave., Gloucester 
Heights, N. J.

Prašome visus pažangiuo
sius lietuvius ten būti.

Ypatingai kreipiame į tai 
dėmesio Pennsylvanijos ir 
New Jersės lietuvių.

. Tūli sostinės laikraštinin
kai skelbia:

—Washington^. užvaldė
gengė iš Missourio.

Toji gengė šiuo metu taip 
jsišaknėjo, kad nelengva bus

._____ -_______ ■ .......u-.....................

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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TEISĖJAS H. MEDINA 
ATMETĖ LABAI SVARBI J 
KOMUNISTŲ liudytoja
Reporteris Net iš Georgijos 
Buvo Atvykęs Liudyti

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Haroldas 
Medina atmetė labai svarbų 
liudytoją komunistų teisme. 
Tas liudytojas, George Lan- 
dy, Macon Telegraph dien
raščio korespondentas, at
vyko net iš Georgijos vals
tijos. Kartu su juom at 
liavo to laikraščio leidėjas.

Landy pats girdėjo i|r ap
raše Macon Telegraph/ kaip 
Russell Janney, džiūrės na
rys šiame teisme, plūdo ko
munistus, kalbėdamas susi
rinkimuose šiemet vasario' 
21, 22 ir 23 d. Macon mie
ste, Georgijoj. Tose kalbose 
jis šaukė klausovus į mirti
ną kovą prieš komunistus.

Paskiri,, Janney buvo pa
kviestas į teismo džiūrę 
New Yorke ir mažiau kaip 
už mėnesio po tokių savo

35,000,000 Mokinių
Sovietų Sąjungoje

Maskva. — 35 milionai 
mokinių užsirašė į pradines 
mokyklas ir gimnazijas So
vietų Sąjungoje. Tai dau
giau, negu bet kada.

Kaimuose jau nuo seniai 
buvo privalomas vaikams 
mokyklos lankymas per 4 
metus. Dabar įvestas 7 me
tų mokslas jiems, taigi tre
jetas metų gimnazijos kur
so priedan prie pradžios 
mokyklos.

Legionas Turavoja 
Reakcijai ir Kajui

Philadelphia. — Ameri
konų Legiono (veteranų) 
suvažiavimas vienbalsiai iš
rinko vyriausiu savo x ko- 
mandierium reakcinį advo
katą George N. CraigųL bu
vusįjį puspulkininkį pasta
rajame pasauliniame kąre. 
Jis savo kalboje ypač šau
kė kovon prieš socjalizmą ir 
komunizmą. Legionas mo
kės jam $15,000 algos per 
metus. . - ' i

Legionierių suvažiavimas 
užgyrė karinę valdžios pro
gramą ir be kitko priėmė 
rezoliucijas, raginan č i a s 
baustinai uždraust Komu
nistų Partiją, visais galais 
'remt Kinijos tautininkus 
prieš komunistus, dar 
griežčiau suvaržyti ateivy- 
bę į Jungtines Valstijas ir 
slėpti atominės bombos “se
kretus” nuo visų kitų kraš
tų.

ORAS. — Giedra, vėsu. v

jh iš ten išrauti.
Ton gengėn, kaip maiome, 

yra įveltai ir prezidento bi
čiulis gen. Vaughan. 1

Gengės nariai “lupa/kol lu
pasi,” nes ne tuoj kita tokia 
proga jiems pasitaikys .

* ’Dolerinės karnos lupti šian
dien Washingtone yra lengva 
tiems, kurie stovi arti val
džios ėdžių.
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LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

ROBESONAS VIS TIEK 
DAINUOS PEEKSKILLO 
APYLINKĖJ SEKMADIENĮ
Kukluksai Žada Trukšmą Kelti. 
Prieš Robesono Koncertą

prakalbų Janney kreivai 
prisiekė, būkj neturįs jokių 
prietarčiuprietarčiu prieš kaltina
muosius komunistų vadus 
nei prieš Komūnistų Parti
ją. Taip jis po priesaika me
lavo, norėdamas įsibriauti į 

?džiūrę, ir įsibriovė.
. Komunistų advokatai už
protestavo, kad teisėjas at
metė tokį svarbų liudytoją. 
Kartu jie vėl pareikalavo 
'panaikint šį neteisingą tei
smą. Teisėjas piktu burbteį 
Įėjimu atmetė reikalavimą.

Slepia Raportą apie 
Francūzy Priešingumą 
Marshall© Planui

Washington. — Jau pirm 
dviejų mėnesių buvo rapor
tuota, kad Francijos žmo
nių daugumas nekenčia 
Marshallo plano. Trumano 
valdžia užgniaužė tą ra
portą, pagamintą pačios 
europinės Marshallo Plano 
Tarybos.

New\¥ork. — Laikraščių 
kolumnistas Robertas Al
len rugs. 1 d. rašė:

— Daugumas Francūzų 
piktaį žiūri į Marshąllo 
planą; laiko jį gudrybe iš
naudoti Franciją ameriki
niams tikslams. Galimas 
daiktas, jog tas planas, ku
ris per 4 metus lešuos Ame
rikai iki 15 bilionų dolerių, 
nepasieks to, ko norėjo.

Anglija Esanti “Sveika,” 
Tik Serga Doleriu Džiova

New York. — Laivu at
plaukė Amerikos ambasa
dorius Anglijai, Lewis W. 
Dougjas. Jis.dalyvaus fi

 

nansiniuose • pasitarimuose 
tarn/. Anglijos atstovų ir 
Anierikos valdininkų Wa
shingtone.’

Pasikalbėjime su laikraš
čių reporteriais Douglas 
gyrė Anglijos pramonės pa
kilimą, vadino sveiku ūkinį 
Anglijoj gyvenimą, bet už
baigė tuom, kad Anglijai 
reikės' daugiau Amerikos 
dolerių. / ' /

Kiną Liaudininkai 
Užėmė Dar 2 Miestu

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija atėmė iš tauti
ninkų Lungčuanmiestąy 137 
mylios į rytus nuo Kantono 
uosto, ir Čihingą, 134 my
lios nuo jo: Užėmė pčzicijas 
už 30 mylių nuo einančio į 
Kantoną geležinkelio.

Liaudini Ūkai daro apsu
pimo-žygius prięš Amoy uo
stamiestį, nuo kurio yra 
apie 100 mylių iki Formė- 
zos salos, iautininkų tvirto
vės.

New York. — Nuo kūdi
kių paralyžiaus šiemet čia 
mirė jau 135 a^mehys.

Vėliausios .Žinios
Albany, N. Y. — Pilietinių Teisių Kongresas sušaukė 

protesto susirinkimą ant New Yorko valstijos seimelio 
laiptų. Protestavo, kad Peekskillo miesto valdininkai lei
do kukluksiniams veteranams užpulti progresyvių reng
tąjį koncertą. Reikalavo, kad valstijos vyriausybė ištir
tų tą skandalą ir pavarytų bei teisman patrauktų tuos 
valdininkus. 1 •

Padaužų būrys užpuolė ardyti šį susirinkimą ir apmė
tė tomeitėmįs. Tada atvyko policija ir išblaškė susirinku
sius, esą, “kad neįvyktų riaušės.”

Bucharest, Rumunija. — Kominformo laikraštis rašo, 
kad Jugoslavijoje sparčiai auga slapta, tikroji Komunis
tų Partija. Sako, kad jugoslavų valdovas Tito bando Vie
šąją konųmistų organizaciją naudoti kaip savo žandarus 
arba naciškos rūšies gestapininkus. ;

Kominformo laikraštis lemia, jog tikrasis komunistų 
judėjimas su laiku sugniuždins Tito diktatūrą.

Seoul, Korėja. — Jungtinių Valstijų ambasada sklei
džia, paskalas, būk Sovietai įsakę šiaurinei Korėjai šį 
mėnesį užpulti pietinę Korėjos pusę. \

Šiaurinėje Korėjoje veikia liaudies valdžia, o pietinėje 
— amerikonų užgirta dešiniųjų valdžia.

(Suprantama, jog amerikinė ambasadą tokiais paska- 
lais nori padilginti Jungt. Valstijų Kongresą, kad spar
čiau ir plačiau ginkluotų pietinę Korėją.)

šanghai, Kinija. — Kinų liaudininkų vyriąusybė pa
reiškė, jog du dalykai daugiausiai padeda Liaudies Ar
mijai laimėti karą prieš Čiang Kai-šeko tautininkus: Vie
nas dalykas, tai amerikiniai ginklai, kuriuos liaudinin
kai atima iš tautininkų, o kitas dalykas — Sovietų Są
jungos draugiškumas linkui kinų liaudies.

Praga. — čechoslovakijos valdžia ketina areštuoti 
tuos, kurie žino apie slaptus sąmokslus, siekiančius nu
versti valdžią su svetimųjų pagalba, bet nepraneša Vy
riausybei apie tokius priešų planus.

Trečiadienį liaudiškoji valdžia užklupo ir išardė są
mokslininkų lizdą, kurie ruošėsi per ginkluotą sukiįįmą 
užimti valdinius rūmus ir strategines vietas sostinėje 
Pragoję.

Washington. — Tyrinėjančioji Senato komisija per
traukė mėnesiui kvotimus, kuriuos darė generolui Har- 
riui Vaughanui ir kitiems įtartiems, kaipo 5-procenti- 
niams šmugelninkams.

Republikonas senatorius Joseph Ml McCarthy, komi
sijos narys, reikalavo, kad Trumanas pašalintų generolą 
Vaughaną, karinį, prezidento padėjėją ir artimąjį bičiu
lį. Pavaryt jį reikalavo ir tūli kiti Kongreso nariai.

Trumanąs atmetė reikalavimus, pareikšdamas, kad ir 
toliau laikys gen. Vaughaną tarnyboje.

McCarthy protestavo, kad jei Vaughan bus laikomas, 
tai juo drąsiau prezidentiniai Baltieji Rūmai šinkuoę 
valdiškas malones šmugeliškiem $avo prieteliam.

Žydų Organizacijos Kaltina 
Valdžią už Anti-Seiiiitizmą

Washington. — Atvykę 
žydų organizacijų atstovai 
kaltino Jungt. Valstijų val
džią' už anti r sepiitizmo' 
skleidimą. — Anti-semitiz- 
mas yra neapykantos ir te* 
roro judėjimas prieš žy
dus. ’

Žydų mokslininkų, artis
tų, rašytojų delegatai ir 
daugelio darbo unijų pa
siuntiniai dėstė skundus 
pulkininkams A. L. Hamb- 
linui ir Geo. Pope’ui, atsto
vaujantiems armijos sekre
torių. Jie, dokumentais pa
tvirtindami, sakė:

4- Amerikonų kontro
liuojama,-vokiečių policija 
daro užpuolimus - pogro
mus prieš žydus. Jankių ka
riuomenei Vokietijoje yra 
skiepijama naciška jsmeižtų 
propaganda prieš įsydus. 
Karinė amerikonų valdyba 
duoda leidimą hitlerinin
kams išleisti 80 naciškų 
laikraščių. Rugpjūčio 14 d. 
rinkimuose šiemet ąmerikU 
niame; Vokietijos ruožte bu
vo išrinkta eilė nacių, atvi
rų anti-semitų.

. Pasiklausę tų skundų, 
pulkininkai— Hamblin ir 
Pope ketinxr^uos, raportuo
ti'“tam tikriems valdinin
kams.”

.. .* į fi'.i»bi...r i

Graiky Fašistai Giriasi 
Ir Dėkoja Amerikai

Kastoria, , Graikija. — 
Graikijos monarcho - faši
stai giriasi, kad užėmę Ka- 
menik - Colio aukštumas 
Grammos kalnyne ir taip 
užkirtę paskutinį kelią 
graikų partizanam ištrūkti 
Į Albaniją. Sako, atkariavę 
visą Grammos kalnyną, bet 
dar ilgo laiko reikės, iki 
partizanai bus iš ten išva
lyti.'

Fašistų komanda skelbia, 
kad per 5 dienas jie užmu
šę 1,000 partizanų, bet New 
Yorko Times koresponden
tas rašo, jog tai nepatiki
mas pranešimas.

Monarcho - fašistų karo 
ministras Panajotis Kane-. 
flopulos dėkojo Amerikai ir 
Anglijai už ginklus, kurie 
padėję jiem laimėti “šią 
pergalę.”

New York. — Garsusis 
negras dainininkas Paul 
Robeson šį sekmadienį dai
nuos koncerte Pee^skillo, 
N. Y., ’ apylinkėje, nepai
sant, kad kukluksai - chuli
ganai praęitą šeštadienį ten 
linčiškai užpuolė rengtąjį 
jam koncertą.

Dabar Robesoną pakvie
tė Westchesterio apskrities 
Pilietinis Tvarkos ir Teisių 
Komitetas.. ,■

Sekmadienį RobesOnas 
dainuos Buvusiame Brook

Traukiami Teisman 
Peekskill Valdininkai, 
Pogromo Kaltininkai

New York. — Pilietinių 
Teisių Kongresas trauks 
teisman Peekskillo miesto 
ir apskrities valdininkus, 
kurie davė valią fašisti
niams padaužoms terori
zuoti Paulo Robesono kon
certo rengėjus ir svečius 
praeitą šeštadienį. Teisių 
Kongresas ruošia kriminali
nes ir civilines bylas prieš 
tuos valdininkus.

Bus reikalaujama kalti
ninkus įkalinti už žmonių 
sužeidimą ir- atlyginti už 
padarytus medžiag i n i us 
nuostolius.

Pilietinių Teisių Kong
reso advokatai * renka pri
siektus nukentėjusiųjų liu
dijimus (affidavitus).

Kariniai Amerikos1 Vadai 
Lekia į Alaską

< -

Washington.,—r Ateinan
čia savaitę išlėks į Alaską 
aukštieji kariniai Jungtinių 
Valstijų vadai. Ten jie ap
žiūrinės karinius įrengimus, 
esą, “apsigynimui” nuo So
vietų Sąjungos.

Alaskos aptvirtinimus ti
krins karinių štabų galva 
gen. Omar Bradley, oro jė
gų Vadas gen. Hoyt Van
denberg, armijos generolas 
j. Lawton Collins ir admi
rolas Arthur D. Struble, 
karinio laivyno veiksmų 
viršininko pavaduotojas.

Wallace—Kandidatas 
[ Jungt. Valst. Senatą

New York. — Amerikos 
Darbo Partija planuoja 
statyti Henry A. Wallace’ą 
savo kandidatu į Jungtinių 
Valstijų senatorius rinki
muose lapkričio mėnesį.

Wallace pernai buvo Prog
resyvių Partijos kandida
tas į Jungt. Valstijų prezi
dentus.

Washington. — Prezid. 
Trumanas skiria U. S. Plie
no kprporacijos prezidentą 
C. A. Ilgentfritzą valdiško
sios ginklų komisijos pirmi
ninku.

Country Club’e, ‘ Hillside 
Ave., prie Strawberry Hill, 
2 vai. popiet. Koncertas į- 
vyks už vienos mylios nuo 
•tos vietos, kur fašistinė 
gauja padarė pogromą pra
eitą šeštadienį.

Kukluksiniai veteranai 
grąsina trukšmingai de
monstruoti aplink vietą, 
kur Robesonas dainuos.

Pilietinis Komitetas krei
pėsi į valstijos • gubernato
rių Tomą Dewey; reikalavo 
paskirti specialų fašistinio 
pogromo tyrinėtoją, o paša
linti iš tyrinėjimų Fanėllį, 
apskrities prokurorą. Nes 
yra parodymų, jog užpuoli
mas buvo suruoštas su pa
ties Fanellio • žinia ir pri
tarimu. . i

Jungt. Valstijos ir Kanada 
Manevruos Šiaurėje

* .... .
Washington. — Jungtin. 

Valstijų ir Kanados ka
riuomenė ir oro jėgos da
rys bendrus karinius prati
mus ateinančią žiemą šalto
joje Kanados šiaurėje. Tai 
bus pratimai, kaip reikėtų 
kariauti prieš Sovietus toli-* 
mosios šiaurės šalčiuose.

Panašūs žieminiai kana
diečių - jankių pratimai jau 
buvo daromi per kelerius 
pastaruosius metus..

Fordo Darbininkai 
Grasina Streikuoti

Detroit. — CIO Auto. 
Darbininkų Unijos vadai 
grūmoja paskelbti ‘ streiką 
prieš Fordo automobilių 
fabrikus rugsėjo 12 d., jei
gu Fordas dar nieko neža
dės darbininkams.

Unija reikalauja pakelti 
algą, įvesti sveikatos fondą 
ir įsteigti senatvės pensijas 
po $100 per mėnesį— pačių 
samdytojų lėšomis. '•

Derybos dėl to eina nuo 
birželio 2 d., o Fordas vis 
išsisukinėja nuo rėt kokių 
pagerinimų darbininkams.

Fordo darbininkai jau 
pirmiau milžiniška balsų 
dauguma įgalino unijos va? 
dus paskelbti streiką ne vė
liau kaip rugs. 12 d., jeigu 
Fordas nepatenkins jų rei
kalavimų.

Kukluksų Grūmojimai
Gary, Indianoje

Gary, Indiana.— Rukluk- 
sai atmaršavo į n^rų gy
venamą miesto dajį ir grū
modami sudegino savo kry
žių prieš namus Chatmano 
Wailes, Darbinio Jaunimo 
Sąjungos vado.

Ruošiamas protesto susi
rinkimas prieš Ku Klux 
Klaną.

Hong Kong. y — Anglai 
daro lėktuvų manevrus sa
vo kolonijai Hong Kongui 
gihti nuo kinų komunistų.
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Po Dešimt Metų!
Prieš dešimts metų, rodosi); Darbo Diena buvo rugsė

jo ^jdieną, — Amerikoje buvo dvi dienos šventos.
1939 metų rugsėjo 1 ir 2 dienomis Ameriką pasiekė ži- 

nįps, kad Hitlerio kariumenė įsiveržė į Lenkiją, kad ant
rojo pasaulinio karo gaisras jau pradėtas.,

Per šventes, atostogų pabaigą, Amerikos žmonės ne
galėjo pilnai įsisąmoninti tuo, ką reiškia Hitlerio armijų 
įsiveržimas Lenkijon. Tik po keleto dienų tasai hitleri
ninkų žygis pilnai išaiškėjo ir kiekvienam, net ir ak
liausiam, turėjo būti suprantama, jog karas, kuriam bus 
lemta nusiaubti visą pasaulį, jau čia pat.

Hitleris karą pradėjo po to, kai jis buvo Amerikos ir 
Anglijos kapitalistų apginkluotas. Jis kabą pradėjo po 

' Muncheno, kada turėjo savo rankose Austriją ir Čecho- 
slovakiją. Fašistinė ašis, pavadinta Anti-komintemine, 
iš tikrųjų buvo nukreipta prieš visą žmoniją. Jos {vy
riausias tikslas buvo, kad pasaulis priklausytų nacių 
Vokietijai ir imperialistinei Japonijai.

Išdavikišką Muncheno sutartį, _ pasirašytą Hitlerio, 
Mussolinio, .Chamberlaino ir Daladiero, atsiminkime, ‘už- 
gyrė ne tik tarptautinė buržuazija, o ir social-demokra- 
tija, ypatingai Frąncūžijos ir Didžiosios Britanijos.

.Kas sekė po to/ netenka aiškinti, nes beveik kiekvie
nas žmogus atsigena.

Kiek antrasis pasaulinis karas žmonijai lėšavo žmo
nių gyvybėmis,-— dai‘ ir po šiai dienai nieks pasakyti 
negali. Gal 20, gal 30 milijonų —.atsiminkime: nuosto
liai skaitomi milijonais žmonių gyvybių.

Kiek antrasis pasaulinis karas lėšavo turtu, doleriais, 
nieks iš tikrųjų negali pasakytbšįandien ir negalės vei
kiausiai pasakyti niekad.

NieJ^s nesuskaitys ir kultūrinių bei dvasinių vertybių, 
sunaikintų karo liepsnos.

Nuostoliai tokie dideli, tokio plataus apėmio, jog šian
dien, po suvirš ketverių metų, kai antrasis pasaulinis 
ras oficialiai baigėsi, nukamuotas pasaulis dar vos 
pradėjo apgydyti savo žaizdas.

Milijonai žmonių, žuyusjų karo liepsnose, sužeistų 
tų, kurie1 kovojo, manė, jog po f a š i s t i n 
ašies s u t a š k y m o, pasaulyje ištikrųjų
viešpataus taika. Jie manė, jog prez. Roosevelto, Stali
no, Willkio, ir kitų taiką ir tarptautinį bendradarbiavi
mą mylinčiu žmonių idealai palaidoti nebus, jie gyvuos 
ir su jais gyvuos taikos dvasia, — ramus, gražesnis gy
venimas.

Deja!...
• Šiandien aiškiai matome, jog Roosevelto darbai tapo 
paminti po kojomis. Jie visaip bjauriojami, niekinami. 
Rooseveltas, girdi, pataikavęs socialistinei Tarybų Są
jungai. Rooseveltas buvo peraštriai 'nusistatęs prieš na
cius, — 20-toj o amžiaus barbarus. Tie žmonęs, kurie sar 
kosi vykdą Roosevelto politiką, šiandien ginkluoja pa
saulį naujam karui.

Amerikoje ir kituose buržuaziniuose kraštuose viso
kie karo provokatoriai tėbeskelbia, būk karas esąs neiš-, 
vengiamas, būk jis būtinai turėsiąs prasidėti — neužil
go prasidėti. Ginkluojami liaudies priešai visuose kraš
tuose, ‘— Graikijoje, Kinijoje, Turkijoje ir kitur, — ko^ 
vai nrieš tuos, kurie siekiasi taikos ir žmoniškesnio gy
venimo. Paskelbta Trumano. doktrina, Marshallo planas; 
sudaryta Šiaurės Atlanto sutartis.

Visa tai atvirai daroma naujam karui, — karui prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš liaudiškas demokratijas, prieš 
milijoninę! revoliucinę Kinijos liaudį!

Rimtai kalbama apie įtraukimą i Atlanto Sutartį Va
karu Vokietijos su visais naciais, hitlerininkais, dar va- 

• kar žudžiusiais nekaltus žmones, dar vakar deginusiais 
miestus ir kaimus. f . • '

Atrodo, jog imperialistinis kapitalizmas nieko nepa
simokė iš to karo, kuris prasidėjo prieš 10 metų. \

Atrodo, jog Wall Strytas yra pasirengęs ant žūt-būt 
eiti Hitlerio kęliais! Hitleris rėkė prieš komunįzmą, tą 
patį šiandien daro naujo karo provokatoriai. \

Tačiau, antrą vertus, šiandien karo provokatoriams 
yra sunkiau, negu buyo prieš dešimt metų.

• Šiandien^gyvuoja tvirta Tarybų Sąjunga, griežtai kor
vojanti už taiką pasaulyje. i

Su Tarybų Sąjunga ranka rankon darbuojasi už taiką 
liaudiškos respublikos: Čechoslovakija, Lenkija,! Rumu
nija, Vengrija, Bulgarija.

Su Tarybų Sąjunga šventai pažadėjo kovoti u? taiką 
„ revoliucinės Kinijos vadovai ir liaudis.' >

Su Tarybų Sąjunga ir visu už taiką kovojančiu pa
sauliu pasižada stovėti milijonai darbo žmonių kapitalis
tiniuose kraštuose, tame skaičiuje ir Amerikoj^..

Taigi už taiką kovojančios pajėgos šiandien yra kur 
kas tvirtesnės, nei jos buvo 1939 metais..

Pasimokiusi iš baisios antrojo pasaulinio karo katas
trofos, žmonija dės didžiausių pastangų neprįleįdimui 
įsiliepsnoti naujam-pasauliniam karui.

Ji kovoja ir kovos prieš visokius Wall Stryto ir jo* ber- 
jįu skymųs, stumiančius pasaulį į katastrofą.

Lai tąs asmuo, kuris dar rimtai nepagalvojo apie im
perialistų skymus pasauliui karu nusiaubti, per šventes

KAS KĄ-RAŠO IR SAKO
APSIDIRBO SU 
“EKSPERTAIS” IR 
BOLŠEVIKAIS

So. Bostono Keleiviui jau 
esą net iki gyvo kaulo da- 
siėdę taip vadinami “eks
pertai”, kurie rašo, kad ne
reikią bijoti komunistų įsi
galėjimo Kinijoje. Vienąs 
tokių “ekspertų” esąs koks 
ten George F. Kennan. Ke
nnan esąs tos nuomonės, 
jog komunistai suklups, kai 
karą laimėję susidurs su 
kasdienėmis gyvenimo pro- 

l blemomis.
I Su tokia išvada jokiu bū
du negalįs sutikti Keleivio 
apžvalgininkas. Ir už pa
vyzdį jis paima nagan,bol
ševikus. Jis sako:

Atrodo, kad šitas eksper
tas Kinijos klausime pakai*. 
tojo tokių • pat “ekspertų” 
nuomonę pareikštą prieš 30 
metų apie Rusijos bolševiz
mą, nos lygiai tokias pat 
idėjas ekspertai turėjo jau 
ir tada.

Bet nei ekspertai prieš 30 
metų, nei dabartinis eksper
tas Kinijos klausimu, nepa
lietė ir nepaliečia pagrindi
nio klausimo Kinijos reikale. 
Klausimas s nėra, ar bolše
vizmas pajėgs rasti sprendi
mą “šaltos kiniškosrealy
bės” problemoms, bet ar 
bolševizmas Kinijoj išsilai
kys ar, susmuks ?
Nelaimė esanti tame, kad 

bolševizmas' ir “j o k i o 
sprendimo nei kiniškoms, 
nei rusiškoms, nei kurio ki
to krašto problemoms” ne
suradęs, puikiai, gali pasi
laikyti ir pasilaiko!

Nors keleiviniai plekeliai 
sakosi niekuomet netikį į 
jokius stebuklus, bet gi čia 
iškepė didžiausį stebuklą: 
jokių klausimų bolševikai 
neišsprendžia, bet pasilai
ko! Jie tik nepasako, keno 
galybe jie pasilaiko: dievo 
a*r velnio? Gal jiems paaiš
kintų kunigas Balkūnas, 
arba jų kaimynas iš Darbi
ninko kunigas/ Urbonavi- v ♦ I
C1US.

Sudorojęs bolševikus; ke- v. .. ...... z
leivis vėl sugrįžta prie VLIKą ir Vykd. Tarybą, 
“ekspertų” ir visus iki vie-bet tautos priešai. Visą tų

M

sumaišo jsu juodąja že-1 “institucijų” misija yra 
Ne rašo, bet šaukte kenkti Lietuvos atsistaty

mui, kurstyti prieš ją už
sieniuose gyvenančius ‘ lie
tuvius. 1 ' ■

nam 
me. 
šaukia:

Tokie ekspertai, kaip G. 
Ę. Kennan, tikrenybėje yra 
visuomenės migdymo eks
pertai. Jie pateisina didžiu
lį Amerikos pralaimėjimą 
Kinijoj ir džiugina visuome
nę. pasakomis, kad, kinų 
bollševikai nę p ą .bėgsią __ _
nei pasotinti nei kitjaip pa- į bolševikus 'pamokyti atomi-

Aasių,. o'ne bomba, kol jie tos pra-

JAU TRUPUTĮ ATŠALO
Smetoninė Vienybė dar 

nelabai seniai labai karštai 
kalbėjo apie reikalą ruoštis 
karui. Prisimygus agitavo

tenkinti Kinijos n>asių,/o' ne bomba, kol jie tos pra- 
todėl mes galime ramiai gariškos mašinės dar netu- 
miegoti. Tokie ekspertai, rį pasigaminę.
su didžiuliais maišais dole- Bet paskutinėmis dieno- 
riu, Ibet be vienos ’ 
idėjos galvoje, 
dėjo prie 
šiandien svirsta į Maskvos 
pusę, o ekspertai į tai žiū
rėdami teranda ti 
nusiraminimą, 'jog 
pajungimas yra ilgAs proce
sas-ir todėl “bukimė ramus.” 
Kada Įvyks, katastrjofa, tada 
šiandieniniai ekspertai gal ir 
ekspertais nebebus, o kiž jų 
“ekspertyzas” mokės kas ki
tas. (K., rugp. 31!td.)

didelės »mįs Tysliavos galvoje jau 
daijg prisi-1 pUStelejo . blaivesni Vėjai, 

to, ka<|l Azija jįs jau prjpažįsta, kad ka
ras yra baisus daiktas ir 
kad todėl “karo hiekas tuo 
tarpu nelaukia.”

Kad kaip, tai už šitokį 
karo nelaukimą Vienybės 
redaktorius gali susilaukti 
ekskomunikacijos nuo Dir
vos, Draugo ir Naujienų. 
Jis nutolsta nuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos principų, 

i kurie reikalauja karo be 
I jokio atidėliojimo ( “Lietu- 
— , išvadavimui.” Oliui; 
Grigaičiui ir-' Šimučiui šis 
Tysliavos šaltas vanduo už

viena
Azijos

PILNAI PASITENKINĘ |
Mūsų klerikalai .labai pa-'|v°S > 

si tenkinę VLIKo persiorga- / ~ 
nizavimu. Prelatas Krupa- r - .
vičius pasilieka visu bosu ir kalnieriaus nepatiks.
nizavimu. Prelatas Krupa-

tas, aišku, klerikalams la
bai patinka. Mūsų kaimynę 
Amerika rašo:

“Pasaulinė situacija rei
kalavo mūsų kovos institu
cijas apsispręsti ir pasilikti 
Europoje. Jos tai ir padarė. 
Mūsų emigracijos vystyma
sis reikalavo tas instituci
jas susiglausti, visas vei
kimo funkcijas suvesti į 
mažesnio ekzekutyvo ran
kas. Jos tai ir padarė — 
VLIKo ir Vykd. Tarybos 
funkcijos suvestos į tas pa
čias rankas., > Patys promi- 
nentai palikę pirmosiose po
zicijose, o kiti išėjo į re
zervus, išvykę į kitus kraš
tus, daugiausia į JAV. Tai 
pavyzdys, kaip mūsų tauta 
pajėgi yra organizuotis, 
veikti ir kovdti” (Am., rug
sėjo 2 d.).

Ne tauta, žinoma, sudaro

- MŪSŲ DARBO UNIJOS
GELEŽINKELIEČIŲ 
LAIMĖJIMAS

Rugsėjo 1 dieną įėjo ga
llon patvarkymas, kad vi
sas milijonas darbininkų, 
dirbančių prie ' Amerikos 
geležinkelių, dirbs tiktai 
penkias dienas ir 40 valan
dų savaitėje ir gaus algos 
tiek, kiek gaudavo dirbda
mi šešias dienas ir 48 va
landas savaitėje. Tai skai
toma labai dideliu laimėji
mu. Labai džiaugsis darbi
ninkų šeimos, kurios turės 
daugiau laiko praleisti su 
savo -broliai, vyrais ir tė
vais,

Bet nereikia įsivaizduoti, 
kad geležinkelių kompani
jos tapo nuskriaustos. Jos 
reikalavo ir valdžia leido 
pakelti mokestį ant daiktų 
pervežimo keturiais^ procen
tais. Tas pakėlimas suteiks 
per metus kompanijoms 
$293,000,000.

DERYBOS NEW YORKE
Jūrininkų unija, f vado

vaujama Harry Bridges, ir 
laivų kompanijos sutiko de
rybas del jūrininkų streiko 
ant Hawaii salos perkelti į 
New Yorftą. Derybos pra
sidės rugsėjo 7 d.

Šis jūrininkų streikas tę
siasi jau kelintas mėnuo. 
Laivų kompanijos paskelbė, 
kad streikas yra “komunjs- 
tų padaras” ir stengėsi jį 
sulaužyti. Tačiau darbinin
kų vienybė pasirodė tokia 
puiki, jog visos samdytojų 
pastangos buvo veltui. Dą- 
bar jie priversti tartis su 
unija.

Derybas prižiūrės val
džios paskirtas tarpininkąs.

FORDO DARBININKŲ 
DERYBOS

Iš Detroito praneša, kad 
United Automobile Wor
kers ir Fordo kompanija 
vėl pradėjo derybas. Dis- 
kusuojama keletas svarbių 
reikalavimų, kuriais Fordo 
darbininkai yra pasimoję 
kovoti. Klausimas «liečia 
naują algų pakėlimą, sku
bos pašhlinimą, pensijas, 
medikališką aptarnavimą. 
Pats unijos prezidentas 
Walter Reuther vadovauja 
deryboms.

Derybos paliečia 116,000 
darbininkų.

į Politiniai Apdūmojimai Apie “Labor Day”

Kongresmanas John Bell Williams (kairėje) iš Missis
sippi, kuris paskiausiatne kare neteko rankos, ir kon- 
gresmanas Charles E. Potter iš Michigan, kuris ne-’*- 
teko, abiejų kojų kare, smerkė administracijos milį- 
tarišką paramą fašistinėms ir imperialistinėms valsty
bėms. Kongresmanai veteranai sakė, jog tai žings
niai link trečiojo pasaulinio karo. Williams, kongrese 
priešindamasis ginklavimui valstybių karui, sakė: “AŠ 
ŽINAU, JOG MES EINAME TIESIAI TAKU J TRE
ČIĄJĮ PASAULINĮ KARĄ.” Taigi,į newyprkietis ko
votojas priešu karą kongresmąnas Vito Marcantonio, 
dabar kandidatas j New Yorko majorą, turėjo toje 
kovoje gerais talkininkais demokVatą Williams ir 

repuįblikoną Potter. <

pamąsto. Lai ir jis stoja į milijoninę už taiką kovojan
čių žmonių minią ip lai kovoja, kol, dar ne pėrvėlu. >

Tegu ši sukaktis paakstina jį tai daryti !
• » ' ■ ■ • ! i . 'A '■ . , ’. i

Apie šį Taiką, prieš pat krutavęs iš tų pačių luomų. 
(“Labor Visam Trumano adminis- 

partijų tracijos ąparate tikro dar
bininkų atstovo nesurasi nė 
su žiburiu.

Arba paimkime Kongre
są. Apart Marcantonio, vi
sam tiek Atstovų Bute, tiek 
Senate 'nesiranda nė vieno 
dirbančiųjų atstovo. Be
rods visam pasaulyje nesi
randa kitos demokratinės 
šalies, kur parlamente ne-

Darbo Dieną-
Day”) visi senųjų 
politikieriai pasigerina dar
bininkams ir juos aukštai 
iškelia. Jų širdys pavirsta 
lepšiais. Jie viską atiduotų 
darbininkams, jeigu tik ga
lėtų. Bet kadangi nieko 
“negali”, tai nieko ir ne
duoda. O vien gražiais pa
gyrimo žodžiais darbinin
kai maitintis negali.

Kaip ir kasmet, į darbi
ninkus prabilo ir preziden
tas Harry S..Truman. Jis 
prieš darbininkus nusiima 
kepurę ir negali atsidL 
dziuoti. _ ——__  ————.
prezidentui nieko • nękaš-' 
tuoj a. Tuo tarpu pagarbini
mas darbininkų gali laimėti 
nemažai balsų demokratų 
partijai. /

Bet negalima /sutikti su 
prezidentu, kai jis nė kiek 
neparaUdęs visam svietui 
garsiai pareiškia, kad mū
sų “darbininkai tapo pilnais 

‘partneriais mūsų ekonomi
joje.” Tai ir netiesa ir ne- 

Į sąmonė. Kur toji partnery
stė prasideda ir kur ji pa
sibaigia? Ar mūsų darbi
ninkai turi teisę į įmones 
ir -darbo įrankius? Neturi 
jokios. Kaip pirmiau, taip 
dabar samdytojas pasilieka 
vieninteliu savininku ir sa
vo įmonę gali uždaryti, ka
da tik jis panori, darbinin
kus iš darbo gali išmesti be 
jokios atsakomybės prieš 
nieką, be jokio pasiteisini
mo ir net be jokios prieža
sties. Jis gąli elgtis sauva- 
liškai. Jo nuosavybė ir jis 
gali su ja padaryti tai, kas 
jam patinka.

Tai kur čia toji preziden
to ekonominė partnerystė?

Toliau prezidentas moko, 
kad mūsų darbininkai “turi 
būti taip pat pilnais part
neriais visuose mūsų pasi- 
mojimuose, ne tik namie, 
bet ir už jūrų.,; Tai • irgi 
tiktai tuščia frazė. Ja pats 
prezidentas netiki. Jei tikė
tų, tai darbais įrodytų. Bet 
darbai šneka visai ką kitą? 
Ar visam prezidento kabi
nete randasi nors * vienas 
darbininkas arba darbinin
kų išrinktas atstovas? Ne
siranda nė f vieno. Visas jo 
kabinetas susideda iš ban
kininkų, generolų, kapitali
stų. Savo. J artimiausius pa
tarėjus tajip pat yra susirė-

■
■i r,iĮy«^įjl<Įi iSįįrilįl»

KAIRIŲJŲ UNIJISTŲ 
KONFERENCIJA

Šiomis dienomis New 
Yorke įvyko CIO kairiųjų 
unijų kionf.erencija. Jos tik
slas buvo suplanuoti prog
ramą dėl atmušimo dešinių
jų pasikėsinimo ant CIO 
unijų. Komercinė spauda 
rašė, jog ši konferencija e- 
š'anti sušaukta isdirbimui 
plano CIO suskaldyti. Tai, 
žinoma, buvo prasimany
mas.

Konferencija praėjo. . Ji 
buvo pasekmingac Atsttfvų 
buvo nuo daugelio unijų. Į- 
vedamąją prakalbą konfe
rencijai pasakė Joseph Ke
hoe, prezidentas American 

i Associa
tion unijos. Jis pasakė, kad 

prezidento CIO aukštosios vadovybės

sirastų nė vieno darbininkų Coriiihuni<jations
atstovo. ‘ __

Tuo būdu v_______  . .. ,
šnektos apie partnerystę Pp^tika yra diktatoriška.

Puošnūs žodžFa?tvertosm'1? Pernykščio snie-
Visuose * pasimo j imųose ne- i Jis pareiškė: *

“Mūsų tikslas yra suvie
nyti -CIO tais pagrindais, 
kokie buw) padėti iš karto, 
kada buvo judėjimas suor
ganizuotas, Mūsų tikslas 
pasilikti CIO viduje ir ko
voti užt tuos tikslus, Mes 
niekuomet nieko nedarysi
me, kad padalinti Amerikos 
darbininkų judėjimą. Mus 
skirsto tie, kurie išleido pa-' 
tvarkymą: klausykite \jų, 
arba eikite laukan.”

Konferencija priėmė re
zoliuciją, kurioje aiškiai pa
sakyta:

“Mes pareiškiame bešąiy- 
giniai, kad mes esame pasi
ryžę ko 
ti 
visą mūsų jtaką sugrąžini
mui CIO į jo originališkus 
demokratijos ,ir autonomi-

go. Tai tik svietui akių 
dūmimas.

Tiesa,- Amerikos darbi- 
ninku judėjimas gali pasidi
džiuoti dideliais atsieki- 
mais. Visoje Amerikos is
torijoje niekuomet nėra bu- 

tiek darbo unijų narių, 
kiek yra šiajidien. Darbo 
valandos daug trumpesnės*, 
ko nebuvo prieš keletą de- 
sėtkų metų. Visoje eilėje 
pramonių samdytojai pri
versti rimtai rokuotis su 
organizuota darbininkų jė
ga. Bet tai atsiektą, tai lai
mėta ne per kokią ten tru- 
maninę partnerystę, bet il
gos ir sunkios kovos keliu. 
Kur tik darbininkai atsisą- 
kė kovos kelio, kur tik jie 
buvo sugavėti apgavingų . nrinciDU„ Me. nažft(1a. 
kalbų apie partnerystę, vi- J°s Pnn«PUs. Mes pazada- 
sur jie buvo suvedžioti ir'me Paramą visomš* CIO u- 
apgauti. Tik nuolatinis bu
dėjimas ir siekimas dides
nės ir stipresnės vienybės 
jiems davė tai, ką jie šian
dien turi. Salietis

Panevėžio 
pastate V. 

“Laimes ša- 
pagal lietu-

pasakas; LTSR

Spektakliai Jaunimui
. VILNIUS, —r Per šių metų 
sezono pusmetį respublikos 
teatraį paruošė aštuonis spek
taklius jaunimui, 
dramos teatras 
Žemaitytės pjesę 
lyje,” paruoštų 
vių liaudies
Valstybinis dramos teatras— 
S. Maršako vaidinimą “Katės 
namai” ir Valst. Vilniaus ru
sų ‘dramos teatras — V. Gold- 
feldo “Pasaka-apie Joną-ca- 
raitj, apie žemę tnieląją ir 
motiną mylimą.”,

Šiuos spektaklius aplankė 
virš 10,000 jaunųjų, žiūrovų.

Didelę vagą šiame darbe 
išvarė Kauno Jaunojo žiūro-' 
Vo teatras, kuris per pusmetį

7

teisę pasrlik- 
ir panaudoti

nijoms, kurioms užginama 
teisė rinkti, savo viršinin
kus arba kurių veiklori yra 
kišamasi iš lauko.” .

Konferencija nutarė rei
kalauti,, kad busimoji CIO 
konvencija atmestų Philip 
Murray ir visos vadovybės 
diktatorišką politiką.

Washington. — Associa
ted Press praneša, kad Ju
goslavijos valdovas Tito 
prašo iį Amerikos šarvuotų 
automobilių ir mažesniųjų 
ginklų.

pastatė keletą naujų veikalų, 
kaip tai: “Dėdės Tomo tro
belė,” “Timūras ir jo būrys,” 
“Pelenė,” “Aš noriu namo” ir 
“Pasaka apie popą ir jo dar
bininką Baldą.”

Už geriausią darbą, šio te
atro vadovas —- nusipelnęs 
TSR artistas A. Kupstas pre- 

.mijuotas. Olšanskis.

2 pusi.—Laisvė (Liberty^ Lith. Daily)— Šest., Rugsėjo 3, 1949
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LlT€ R ATŪ RA S 
IR Menas

Peržvalga Lietuviškos Dramatinės 60 Metų 
Veiklos

(Jono Juškos kalba, pasakyta LMS vakacijos mokyklėlėj, rugpjūčio 19 d.', 1949 
m., Olympia Park, Shrewsbury, Mass.)

Gerbiamieji klausytojai: •
Mums šiemet prisieina mąstyti ir kal

bėti anie mūsų teatrą arba teatrinę veik
lą todėl, kad šiemet sukanka 60 metų nuo 
pirmo sceninio veikalo pasirodymo sce
noje.

Draugas Rojus Mizara savo straipsny
je “Lietuvių Scenos Menui 60 Mėtų,” ku
ris tilpo Laisvės dienraštyję liepos 16, 
1949, rašo, kad pirmasis viešas lietuvių 
istorijoj dramatinis perstatymas įvyko. 
Plymoutho miestelyje, arti Wilkes-Barre, 
Pa., 1889 metais, 'gruodžio mėnesio 31- 
mą dieną. Buvo suvaidinta trumpa, Turs
kio parašyta komedijėlė, kuri užsivardi- 
no: “Be Sumnenės—Arba, Kaip ant Svie
to ginasi.” Komedijėlė lietė lietuvių imi
grantu nedalia keliaujant ir atkeliavus 
Amerikon. Taigi Plymoutho lietuviai, 
angliakasiai buvo pirmieji, kurie atida
rė lietuvių sceniniam menui duris! Bet, 
ot dabar tame miestelyje negirdėt jokių 
perstatymų, jokių vaidinimų. Kiek vėliau 
buvo vaidinami kituosę miestuose tjei ko
lonijose šie veikalai: “Kauno .Pilies Iš- 
griovimas,” “Žentas dėl Parodos,” “Ame
rika Pirtyje,” “Kaminkrėtis ir Malūni
ninkas” ir taip toliau. Tai taip sceninis 
menas ir prasidėjo čia, Amerikoje.

Žinoma;-pradžioje sceninio veikimo, 
tai yra tuose laikuose, be abejonės, kad 
buvo silpnesni vaidinimai, negu kad da
bar jie yra. Dar kiek aš pats atsimenu, 
tai yra apie 1917 metais, arba apie 30 
metu atgal, taip pat buvo silpnesni vai
dinimai, negu dabar. Tad 
žisierius sako’ aktoriui, kad jis\turi įeiti 
i charakterio gyvenimą, kuris 
le įrašytas, o aktorius, būdavo, argu
mentuoja, kad jis negali įlįst į kito žmo
gaus kailį, ir tam panašiai. Arba, būda- 
vornugrimeruoji moterukę, kad ji atro
dytų, kaip motina, nes jai reikia vaidin
ti motinos rolę. Bet štai toji moterukė tik 
nusisuko kur į kampa ir jau, žiūrėk, kad 
ji jau jaunesnė ir už dukterį. Ir taipgi 
tuose laikuose aktdriai suflerį laikydavo 
dideliu komandieriumi. Nes, mat, kaip 
šufleris jiems skaitydavo, taip jie kalbė
davo - vaidindavo. Jei kartais sufleris 
npr klaida nasakvdavo “pauza,” tai ir 
aktorius, vaidindamas, pasakydavo “pau
za.” Arba jei, užmiršdavo aktorius, kas 
reikia sakyti, tai priėjęs prie būdukės 
pasiklausdavo suflerio ir vėl “vaidinda
vo.” Tai<n tuose laikuse šitokie ir visokie 
kitokį dalykai mus. teatrininkus, labai 
daug kankino. Bet, žinoma, ant visų ak
torių taip negalima sakyti: Nekųrie ir 
tuose laikuose pusėtinai gerai suprato 
dramatinį meną ir, kaipo tokie, gražiau 
vaidindavo. Gi prabėgus d&r kokiai de
šimčiai metų, tai yra, apie 1928 metus, 
didžiuma mūsų aktorių jau buyo persi
tikrinę arba žinojo, kad reikią įeiti ir 
gyventi tame charakteryje, kurį vaidini, 
kad reikia grimeras priimti toks/l<ad tik
tų charakteriui, o ne vaidintojui.//žpdžiu 
sakant, suprato, kad žiūrėtojai turi ma
tyti charakterį, o ne aktorių, kurs vaidi
na. Bet, ot, tame laike, tai yra apie 1928 

 

metus, įsiskverbė į menininkus kita yda. , matinį veikimą. Žjnbma, jiems ir kalba 
Vieni, būdavo, sako, kad menas party viš- 
kas, o kiti, kad bepartyviškas. Tada bu
vo net tokių aktorių ir net režisierių, ku
rie įsireižę didžiuodavosi,^sakydami, kad 
jie vra bepartyviški ir kad dirba bepar- 
tyviškam menui. Ir dar net ir obalsį tu
rėjo. kad tai “menas—menui?’ Gi tie, 
kurie buvo apsipažinę su ideologų a, su 
apšvieta, su žmonijos gyvenjmu, juos kri
tikuodavo, nurodydami jiems, kad menas 
yra partyviškas, o ne bepartyviškas. Ir ’ 
taip ėjo tarpe jų ginčai per keletą metų, 
pakol didžiuma pamatė, kad menas yra 
partvvį^kas, o ne bepartyviškas. Reikia 
pasakyti, kad ’ et ir mūsų organi
zacijų mepihinkai kartais suklupdavo ta

 

me klausime. Mat, nekurie paimdavo

priešdarbininkiškus veikalus ir vaidin
dami juos pliekdavo kailį patys sau arba 
savo idėjai/ Bet štai, praslinkus dar 20- 

• čia! metų, tai yra jau dabartiniam laike, 
mūsų nekurie aktoriai jau vejasi Kons
tantino Stanislavskio aktorius/ bet, žino
ma, jie dar gal tik pusiaukelyje. Jie šian
dien vaidindami ne tik kad gyvena cha
rakteriuose, bet jau jausmais, širdies su
judimu ir būdu, tai/yra, be kalbos, jau 
daug gali publikai arba žiūrėtojams pa-.

, sakyti ir žavėti juos. ' • «<
r

Kalbant toliau, — ta pati istorija ga
lima pasakyti ir apie režisūrą arba reži
sierius. Režisieriai beveik er visą dra
matinės veiklos / laikotar kartodavo 
prastesnę metodą mokinimui aktorių, 

 

negu kad dabar yra vartojama, i Režisie- 
rtai gi tuomet,-^ mokindami aktorius, 
versdavo juos kaip tik taip vaikščiot, ju
dėt, kalbėt ir viską daryti, kaip kad re
žisierius dafo mokindamas. Ir ne
kurie režisieriai sakydavo, kad nei žings
nio, nei akimirksnio kitaip. Taigi toks 
'mokinimas atimdavo laisvę nuo aktorių, 
aptraukdavo ant režisieriaus kurpalio 
vaidinimą'^ ir neduodavo aktoriams iš
vystyti savo gabumų, savo talentų. Ir, 
žinoma, tokia metodą mokinimui ąktorių 
buvo negera. Bet štai, paskutiniu ! laiku, 
ir dabar jau vartojama daug geresųe me-

ūdavo re-

a veika

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

The vacation your columnist intended 
to take from writing was for two weeks 
— somehow it got drawn out to four. As 
it turned out, it really wasn’t a vacation 
from writing. The trusty typewriter was 
by no means'/die.

There was the “LMS Bulletin” to get
out; endless correspondence in regards 
to the LMB School; followed by more 
post-school details and reports, as a mat- 

’ ter of faęt? thė poor typewriter has 
worked itself into a state of repairs, and 
is at present in typewriter hospital.

n reminded, there’s al- 
old-fashioned pen. Being 
a new one as a birthday

But I’ve beq 
ways the good 
that I just got 
present, you see I have birthdays, too, I 
couldn’t 'very. well look a gift horse, I 
mean pen, in the mouth. So, allright, 
here goes. ' ''

“Paparčio Žiedas” — a Lithuanian 
Legend. This summer at the LMS School 
I became familiar with a popular Lith
uanian Legend, the legend of the “Pa
parčio Žiedas.” “Papartis,” I am told, 
is a rare fern-like flower that grows in, 
I suppose, only in Lithuania. “Žiedas” is 
its bud or flower.

I / •

The fern only blooms at a pertain 
hour, at a certain time^and, inci'dently, 
is so very small that it is also very dif
ficult to find. When some lucky lad or 
lassie, and it should be^very poor lad or 
lassie, finds the bloom, ne has the power 
to make a yush. Of course, in the mean
time, he has to surmount all softs of ob
stacles in the form of the devil and other 
apparitions, before he is worthy of gain
ing the power of the wish.

It struck me, at this point how closely 
akin; people are over this wide universe 
of oijirs, how they think and respond sim
ilarly even though way back in pagan 
times they had little or no communica
tions with each other. The Chinese had 

toda aktorių mokinimui. Tai metodą, ku-' their magic lanterns, the Irish their imp- 
ri nevaržo aktorių, kuri duoda pąrodyt ish leprechauns, the Lithuanians their 
savo gabumus arba talentus, šioje me
todo j e režisierius daro planus veikalo 
scenoms, nurodydamas, kas turi bųįi jo
se parodyta arba atlikta, o aktoriai; savo 
gabumais, savo talentais jas laisvai pik 
do. Taigi šitoji metodą dabartiniu įaiku 
yra geriausia. |

Beje, kalbant apie dramatinį veikimą, 
apie teatrą, "turime pakalbėti ir apįę jo 
naudą. Tai yra, kokią naudą teatras; da
vė ir dūbda mums arba visuomenei. Ant 
šito klausimo prisieina atsakyti, kad la
bai didelę naudą jis davė ir duoda. Teat
rininkai, mat, rengdami t teatrus, 'su
traukdavo daug žmonių į svetaines ių tie 
žmonės, lankydami parengimus, apsįpa- 
žino su progresyviško darbifiinkų judė
jimo apšvieta arba apsišvietė. Ir, žino
ma, finansiškai parėmė rengėjus. Taįgi, 
žodžiu* sakant, teatrininkai padėjo ąg- 
dyt, būdavot mūsų darbininkišką judė
jimą. Ir, žinoma, mums visiems aišku, 
kad be teatrų, be parengimų, mūsų judė
jimas būtų apsnūdęs, apmiręs. -

Pažvelgus dar toliau, mes. turime dar 
vieną klausimą. Tai, ar mes priauginom 

. didesnes spėkas dramatiriiam arba sąe- 
nmiam veikimui ar ne? Prisieina pasą-

“Paparčio Žiedas.” Andi so troughout 
the ages, man has dreamt of some easy 
road to happiness. Yet, deep inside, hę 
knows that true_ happiness comes frohi 
doing good, loving and helping thy neigh
bors, and living simply and honestly.

Well, anyway, so runs the legend. But 
what makes this particular legend in
spiring at this time, is that it proved 
a beautiful vehjcle On which to base a 
musical extravaganza for the closing ex
ercises of the LMS School.

For three days, three members of the 
School Staff wrote stnd rewrote, edited 
<and re-edited the story, until at last they 
had in passable shape a script for “Pa
parčio žiedas.” The lines were kept as 
'Short as possible, yet in three scenes 
were incorporated all the varied songs 
and dances the students had learned in 
two weeks, ' i

Very briefly, the action follows along 
these lines. Two young people, students 
at the school, find the “paparčio žiedas” 
and are told by the good fairy (back- 
stage voice) the legen of this flower and, 
of their right to make a wish. The young 

__  ______ man wishes to go back to see how his 
kyti, kad ne. Tie teatrinihkai, kurie se- people lived in Lithuania, He is imme- 
niau veikė, Jau apseno, o nekurie ir iš- diately transported, to a typical/resting 
mirė, o jaunų spėkų neatsirado, neprt- 
augo. Nes, mat, mūsų dramatiniam vei
kime reikia dirbti be atlyginimo, už dw 
ką. Ir, ot, tik tie tedirba, kurie supranta, 
kad dramatinis veikimas yra kąipo daįis 

 

mūsų darbininkiško judėjimo/Ir jie, ži 
noma, dirba kaipo darbinirikj 
tai. Gi iš jaunuolių yra ai, kurie taip 
suprastų ir ot jų negąhlna įtraukti į dra-

;at-
su-

ai apsvię-

kliudo. Bet jei jie suprastų ir norėtų, tai 
vaidintų angliškoje kalboje ir vjstiek bu- 
tų germ \ by tik vaidintų darbininkiškos 
dvasios veikalus. ■ ;

Brangūs klausytojai, baigdamas savo 
kalbą, aš raginu visus ir visas tverti 
dramatinius saviveiklos ratelius ir vai- 
dinti teatrus, tverti chorus ir dainuoti 
dainas.

Lai būna vaidinami teatrai kiekvie
name mieste ir miestelyje! Lai skamba 
mūsų dainos visuose, kraštuose šio pa
saulio! Lai mūsų teatrai ir dainų bal
das paragina žmoniją žengti pirmyn ir 
žengti į geresnį, į šviesesnį darbininkišką 
rytojų. — Dėkui.

scene of the village hay-men and women 
between working periods. In traditional 
press they are sitting around, eating arid 
singing songs and being ^entertained by 
the leading dancers of the group. \ /

The scene fades out, and the two stu
dents are again wishing on the flower. 
This time, the girl wishes to be an opera 
singer. Immediately the main stage is il
luminated with brightest lights and the 
chorus goes into a scene irom an oper
etta. The students /chose “Vagabond 
King” but any opera or operetta would 
hąve fitted.

In this scene 3 soloists participated, 
siįging the familiar “Only a Rose,” 

ugettes Waltz” and “Song of the Va
gabonds” —^with.the full chorus joining 
in pie finale.. *

Šcene 3 finds the young lady chiding 
her beau for having lost the flower. The 
good fairy comes to the rescue and’ex
plains that the ability to do good is in 
one’į own heart and not in one’s material 
possesiops; that as 1 
to be h^ppy they wi 
čio žiedas.” Sę back

& as they continue 
bosses the “ 
t the school (l

par- 
ain;

“Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos’' Dar
Keturiose Vietose!

i Brooklyno lietuvių aktoriai, vadovau
jami režisieriaus Jono Valenčio, jau 
dviejose vietose vaidino Rojaus Mizaros 
4-rių veiksmų_dramą “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos,” bet ją^šiemetfvaidins dar ke- > 
turiose.*Aktorių gastrolės vyks sekamai:

Spalių 15 d. Montello, Mass.
Spalių 16 d. Worcestery, Mass.
Spalių 23 d. Waterbury, Conn. 
Lapkričio 6 d. Hartford, Conn.
Originaliai šią dr^mk aktoriai vaidi

no Brooklynę š. m. balandžm 24 d. (sta
tė Lietuvių Mėnd Sąjungos\ 3-čioji aps- 
B's) atžymėjimui 60 metų nuo pirmo- 

etuviško spektaklio pastatymo Ame- 
e. Vėliau, gegužės 29 d. ją vaidino
Haven, Conn. \

Dabar, viršminetose vietosė šią dramą 
aktoriai vaidins dvejopu tikslu: atžymė
jimui 60 metų nuo pirmo lietuviško 
spektaklio pastatymo Amerikoje ir taip
gi atžymėjimui Laisvės dienraščio 30 
ipetų sukakties.

Jau laikas, kad* paminėtų miestų vei
kėjai kurie buvo . įpareigoti reklamas- 
skelbimus daryti, ir kitus darbus, susi
jusius su pastatymu atlikti, imtųsi dar
bo. Monteliškiai, beje, jau padavė spaus
tuvei užsakymus plakatams ir tikietams.

Labai svarbu, kad tikietai būtų iš 
anksto atspausdinti ir išplatinti.

Aktoriai yra pasiryžę savo užduotis at
likti gerai, bet reikia, kad ir vietų rengė
jai ir visi veikėjai savo pareigas atliktų 
tinkamai. Tuomet visi džiaugsimės pa
sekmėmis.

Prašome kooperacijos!
Gastrolėmis Besirūpinanti Komisija.

\ \ *

Brooklyno Lietuvių
Liaudies Teatras

liūdi kartu su Tarybų Lietuvos me
nininkais ir visa liaudimi, netekus 
garsaus .

Dramaturgo
BORISO DAUGUVIEČIO „

kurio žinomą veikalą “Pergalė” 
Brooklyno Lietuvių Liaudies Tea
tras yra Amerikoj du kartu su
vaidinęs.
Lai būna jis nemirtinu didingais 
savo darbais Lietuvos liaudžiai. .

♦ Vilnius. — Birželio mėn. 26 d. Vals
tybiniame dramos teatre įvyko A. < S. 
Puškino mažųjų dramų, vakaras.

Vilnius. — Birželio mėn. 25 d: — liepos 
mėn. 1 d. Vilniuje, Valstybiniame, ope
ros ir baleto teatre vyko Kauno Muziki
nės Komedijos Teat*’o gastrolės.

they join the rest of the students in study 
and in play.

-Now, what made this simple little ve
hicle moving and interesting was the un
usual yet casual and friendly way it vfas 
staged. There was action and movement 
on 3 levels, on the stage, on the stairs 
leading off the stage and in the pit or 
orchestra.

In the first scene,, the 2 people found 
the flower on stage; their first wish was 
enacted in ^he orchestra, left aisle front, 
and was made illusionary by the lighting 
up of candles and a play of flashlights 
on the faces. The second scene, the opera 
scene was on stage in full light aftd 
glory of triumph. The final scene moved 
from on stage, to right side orchestra, to 
ful| front orchestra, ending with mass 
dances/.

A set up like this can be made as sim
ple or as spectacular as the time, the 
props and the imagination allows. In two 
days’ rehearsal time the director was 
able to work up^ effectively a number of 
^variations on ^action and^movement and 
micturesque eye appeal.j 
/\You, good people in'our 'Lithuanian 
Ghrouses and theater groups and social 
clubs, having a great deal more time, 
can use our theme or just the idea of 
the theme, to a great atvantage. Any
one desiring a script of “Paparčio Žie
das” can get one Vy writing me in care 
of this paper. You are free to use it all, 
or in part, or in any way you so desire. 
Let this be our contribution to the people 
who'made the schooL possible.

Worcester, Mass.
Iš JAUNIMO MOKYKLOS- 

VAKACIJŲ
\ Gaila, kad tik dvi dienas 

teko.ten būti. Tačiau ir tas 
trumpas laikas ant manęs la
bai gilų įspūdį padarė. Ko
dėl taip? Mokyklai ir vaka- 
cijoms tos dvi savaitės pra
leisti Worcestery.į, mano su
pratimu, geriausia ir pato
giausia vieta. Parka% didelis 
—9 akrų žemės, ant aukšto 
kalno, medeliais, įvairiais krū-' 
mokšniais išdabintas. Namas- 
salė didelis, visokių paranku- 
mų pilnas, ko tik tau. reik— 
viskas ant vietos. Pakalnėj 
puikus ežeras, maudykis ir 
žuvauk, kiek tik tau patinka. 
O žmonės vietos simpatingi, 
draugiški, mandagūs. Rodo- • 
si, tokiose aplinkybėse gy
venk/ džiaukis tarp'e tų sve
tingų draugų-gių.

Tik mažas pavyzdys: Dvi 
sietynietės—Stočkiėnė ir Mit
kus pas draugus J. ir Lucija 
Ausiejus čielą savaitę išgyve
no ant nakvynės ir dar pus
rytį tankiai naudojosi. Taip
gi šiuos žodžius rašantis ir d. 
Stočkus nakvojom naktį ir 
pusrytį gavom. Tie draugai 
visiškai atsisakė bent kokį 
atlyginimą imti. Draugė Su- 
kaskienė, ta niekad nenuils
tanti mūsų darbuotoja per iš
tisas dvi savaites dirbo viso
kį darbą, anksti ir vėlai. Dar 
net tautiškus lietuviškus dra
bužius sutaisė visiems moki
niams be jokio atlyginimo. 
Draugės sunkiai dirbo valgių 
gaminime tris kartus į dieną 
per visą laiką. Merkienė iš 
Philadelphijos, kuri atvyko 
su sūnum Al. atostogas pra
leisti ir užsimokėjo už dvi ‘ 
savaites kaip ir mokinė, irgi 
dirbo visą laiką virtuvėje.

Tai tik mažą dalelę pa
žymėsiu, kad rašinėlio neiš- 
tęsus. Sakoma, kad šiemet 
mokinių buvo mažiau, negu 
praėjusius metus. Gaila, kad 
taip buvo. Tai mūsų visų 
kaltė, kad mes neįstengiam 
paaiškinti jauniems ir se
niems šios mokyklos veisės ir 
jos reikšmės. / ,

Sietyno chore Hairy Mit
kus ir Mildred Stensler kiek 
plačiau aiškino jos vertę, už . 
tad Sietyne jaunimo ten da
lyvavo 6. ir dvi augę mote
rys. Tai gana daug. Kur gi 
Brooklyno^aidiečiai? Nei vie
no, apart Burbaitės, kuri ir
gi ne iAo choro. Kur gi nau- 
josiosdptnglijos chorai ten pat 

Jeigu pereitus ir 
šijJT metus galėjo dalyvauti 
‘^jauniausia” mokinė iš taip 
toli, kaip Clevelandas, Jevutė 
Simans, \daktaro žmona, tik...

Į virš 70 metelių, tai mūs jau
nimui gėd/a! v
Ar "^Nadainga Ši Mokykla?

Taip, trumpais atsakys visi 
tie, kurie ten buvo, ir moki
niai ir svečiai.

Mumk parvykus-namo, ne
kurie užklausė, kaip ten pati
ko, kaip atrodo. D. Stonkie
nė greit atsakė, kad kas ten 
nebuvo, tas daug pralaimėjo. 
Mokiniai gražiai kultūriniai 
laiką praleido ir-prasimokino 
muzikos, dainų, lošimo, kal
bos, į trumpą laiką susimo- 
kino veikalą “Paparčio žie
das,” kurį perstatė šeštadie
nio vakare, užbaigiant savo 
mokyklą. Tai nėra tuščiai 
laiko eikvojiinas ir dolerių 
leidimas veltui, kaip nekurie z 
mūs draugai barimo įtikinti.

Kuomet . Reikt jo Skirtis
Nedėldienio rytas, Rugsėjo 

21, užsibaigė mokykla —'ato
stogos, reikia traukti kas iš^-^ 
kur atkeliavo. Oras nepa
prastai gražus, tartum kviečią 
mokinius - svečius dar ilgiau 
pabuvoti, dar pasigėrėti vie- 
,tos gražia . aplinka, -vietos 
draugų-gių malonia idėjos 
simpatija. Baigiant išleistu
vių pietus draugė Sukackienė 
pirm, iššaukė daug mokinių 
ii* svečių pasakyti, .ką jie ma
no apie Šią mokyklą. Visi, 

(Tąsa 4-me pusi.) 
■ __________________1- —

Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 
šešt., Rugsėjo 3, 1949
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(Tąsa)
Dabar prieš mus stovėjo’įsakymui du 

šimtai nusikaltėlis, kurį atvedė aštunto
sios kuopos ryšininkas Volodia šišovas.

* Kas atvedė tą berniūkštį dabar pas 
mus štaban, kas privertė jį atvaryti 
stambų vaikiną, romiai besidairantį į 
šalis ir atsirūgstantį grietinėle bei svies-’ 
tu, kurių jis prieš valandą taip saldžiai 
prisivalgė?

Volodia tartum atsakinėjo į tuos klau
simus:

— Bobos aplink susirinko. Kai nusu
ko spyną ir laužė separatorių, jos juokė
si- r .-

.— Na, taip, — niūriai pasakė suim
tasis. — Vokietis po aštuonis šimtus lit-, 
rų pieno nuo karvės liepė duoti... Jos,
mus gyrė.

— O paskui, kai jūs ėmėte produktus 
gabenti, kaip tada jos jus gyrė?

Vaikinas tylėjo.
— Matai, tyli. O aš pasakysiu. “Plė

šikai, — sako. — Begėdžiai ir plėšikai.” 
Tai juk apie mūsų dalinį, drauge komi
sare !

Volodia piktai sudavė automatu su
imtajam per nugarą. Tas romiai pasi
slinko į šalį.

— Dėl tokių štai niekšų ir plėšikų ant 
viso dalinio dėmė krenta.

Volodios akys staiga prisipildė ašarų 
ir, pabandęs pasakyti dar* keletą žodžių, 
jis staiga pravirko. i.

Bazima ir Rudniovas pažvelgė vienas 
į antrą atlaidžia šypsena ir nusisukę.

Suimtasis, lig šiol ramiai klausęsis 
priekaištingos berniūkščio kalbos, dabar 
ėmė trypti ir mynioti išnešiotais batais, 
tartum molinė asla būtų didžiulė įkai
tinta keptuvė.

kolonos judėjimo kryptį, antrieji band£ 
net vieną kitą karatą bombarduoti. /

Mįslingai elgėsi taip pat Kijevas/Iki 
jo buvo toloka,' ir mano žvalgyba7 taip 
toli nesiekdavo.

Štai tokia neramia nuotaika aš atvy
kau į Krimką — didęlį kaimą pietinia
me TetereVo upės krante. Po ankstyves
nių įtemptų žygiavimų ir maršo per ste
pę, mes šią naktį iš viso nuėjome dešimt 
dvylika kilometrų ir apie vidurnaktį jau 
išsiskirstėme po butus. Žmonės miego
jo ; arkliam Teterevo. lankoje parinko šie
no, ir jie, nustebinti tuo, kad maršas bu
vo pertrauktas nakties vidury, linksmai 
kramtė, prunkštė ir pamažu švelniai 
šnirpščiojo, tartum dėkodami miegan
tiems šeimininkams už poilsį. Tą poilsį 
jie užsitarnavo, tie mūsų arkliai karei
viai, per paskutinę savaitę nukinknoję 
iki trijų šimtų kilometrų, naktimis be 

- nuovargio tęmpusieji purvinu, nesuva
žinėtu, duobėtu pavasario keliu sunkią 
gurguolę su šaudmenimis, maisto pro
duktais ir sužeistaisiais. Tačiau ne iš 

. pasigailėjimo, matyt, leido mums Kov- 
pakas tą atsikvėpimą. Man atrodė, kad 
ir arkliai tai suprato. Švelniame prunkš- 
čiojime buvo girdėti šaunus kareiviškas 
šūksnis: “Ruoškitės, broleliai, ruoški
tės! Ilsėkitės, kol galima, o rytoj ~ marš, 

’: maršpf..” • •.
Naktį aš klaidžiojau nepažįstamo kai

mo gatvėmis ir galvojau: “Gera žmo
nėms' .. jie dno tik tai, kad poilsis duo-* 
damas jiems prieš naują sunkų žygį. 
Bet ir tai kažin ar žino?... Gera karei
viui. Jisai žino, kad reikia kariauti, o 
jeigu reikia, tai jau geriau yra kariau
ji vadovaujamam vadų, kuriais tiki, to
kių, kurie . niekada nepastatė tave kul
koms be reikalo.” Ir aš atsiminiau Kol-

. ’ J

Prezidentas Trumanas apsistatęs savo paskiausiuoju kabinetu. Sėdi (iš kairės): 
gynybos sekretorius Louis Johnson, valstybes — Dean Acheson, Trumanas, vice-pre- 
zidentas Albcn W. Barkley, iždininkas ' John W. Snyder, buvęs generalis prokuro
ras, o dabar Aukščiausiojo Teismo teisėjas Tom C. Clark, naujasis prokuroras J. 
Howard Mc Grath. Stovi: v’daus reikalams sekretorius Julius Krug, pašto viršinin
kas, J. M. Donaldson, Žemdirbystės— Charles F. Brannan, prekybos—Charles Saw

yer, darbo—Maurice Tobin. i

LMS Seminaras Kultūros
f

Auklėjimo Priemonė
Rašo Juozas Byronas 
3-čios Aps- - 
antras me- 
(vasariniai

Volodia iš visų jėgų stengėsi sulaiky
ti ąšaras, ir dėl to jūs riedėjo dar gau
siau, versdamos jį kukčioti.

Rudniovas ir Bazima apsimetė kažką 
aptarią ir pasilenkė žemai prie žemėla
pio, o aš pasitraukiau prie lango. \

Kai aš atsigrįžau nuo lango, šišovas 
stovėjo prie sienelės, bejėgiškai nulei
dęs rankas su automatų, ir sausomis 
akimis žiūrėjo į trobos kertę. Aš net 
krūptelėjau — tokia gaili pasirodė man 
toji bejėgiška berniuko figūrėlė. '

Štai, kaip tik tada, tą akimirką, sie
los jutimu, pažįstamu tiktai kareiviams, 
aš įžiūrėjau negražiame bernfuko pui
kių mėlynų akių veide pilką mirties še
šėlį. .

kos Išmintingojo žodžius, pasakytus sta
lininio reido metu, pirmomis, mano buvi
mo Kovpako daliniuose dienomis:

“Štai tūno senis Kovpakas ir komisa
ras Semionas Vasiljevičihs ir sielojasi 
dėl mano gyvybės ir dėl mano karinių 
reikalų. Ir dar nė karto nebuvo atsiti
kę, kad savo sprendimuose jie suklystų. 
Štai todėl ir supradtama, iš kur mano, 
JKolkos Išmintingojo, drąsa atsiranda.”

Taip, štai iš kur drąsa... Tikėjimas 
savo vadu kare daug reiškia, o partiza
niniame kare, 'gal būt, «tai yra viskas. 
Tačiau praslinko pusė metų, ir ąš pa
jutau, kad man jau nebepakako to aklo 
tikėjimo autoritetais. Tiesa, paskutiniai
siais mėnesiais daugelis spyruoklių, va-

_ WORCESTER, MASS.
(Tą«a nuo 8-ČJo ouaM

kaip vienas, teigiamai išsireiš
kė, kad pakasi mokykla ne
paprastai naudinga ir atei
tyje reik dėt daug pastangų, 
kad būtų daug skaitlingesnė. 
Iškvietė jaunuolį 'iš Kanados 
tarti žodį kitą. x Jaunuolis 
kalba gražiai lietuviškai, 
džiaugiasi, kad jis čia.randa
si. Jaunuolė mergaitė jo 
draugė irgi iš Kanados nega
lėjo nieko pasakyti per aša
ras iš susigriaudinimo.

Pakvječia mane. Atsistoju, 
kelis žodžius pasakius, ašaros 
Apvilgę akis, širdis iš džiaugs
mo apsalo, kad žodžiai nesi- 
taria ir tiek.1 Ir taip didžiu
ma, vietoj kalbėt, verkė. Tuo
met pasakiau tik tiek, aš ver
čiau parašysiu savo nuomonę, 
o kalbėt negaliu.

Atsisveikinant su vietos 
draugais, -draugėmis ašaros 
džiaugsmo, tos idėjos, kurios 
mus riša bendroj kovoj už

• Patriotizmo esama įvairaus, bet tik 
vieną kartą aš mačiau patriotizmą, skai
drų, lyg ašara, niekuo nesuteptą, — še
šiolikamečio Volodios šišovo patriotizmą.

. ' XXV
Paskutinių trijų dienų žvalgybos, duo

menys skelbė: aplink mus vokiečiai kaž
ką ruošia. Nuo Korostenio mūsų‘pėdo
mis- neatsilikdami sekė keli pėstininkų 
batalionai. Nuo Žitomiro pusės taip pat 
buvo išstumta į priekį kariuomenės. Pa
ėję kokius trisdešimt penkiasdešimt ki
lometrų į šiaurės rytus nuo miesto, jie 
išsiskirstė po kaimus, kažko belaukdami. 
Matyt, * vokiečių vadovybė, sugluminta 
mūsų staigiu posūkiu ties Korosteniu, ‘ 
vykdė paruošiamąjf pergrupavimą, ati
dėjusi galutinius veiksmus iki tol, kol 
gaus tikslesnių, žinių apie mūsų užma
čias. Reikėjo būti pasiruošusiems. Seklu
ma, ledu bei žalgų tilteliais mes forsa
vome Teterevo upę ir, atlikę nedidelį 
maršą, sustojome dvylika kildmetrų nuo 
Radomišlio. Kovpakas ir Rudniovas sa
vo ketinimus slėpė, ir apię^tai. nekalbė
jo, tačiau man pasirodė, kad, gal būt, 
bent dabar jie Sutiktų su mano pietiniu 
Variantu — smogti smūgį į asfaltą Žito- 
miras — Kijevas. Kiekvienu atveju bu-j 
vo aišku, kad' mes ruošiamės šuoliui ir 
smūgiui, kitaip nebuvo prasmės taip ri
zikuoti. Štai jau dvi dienos, kaip mes 
stovyklaujame / po pat . priešo nosimi. 
Pats Radomišlio miestelis, nedidokas ir 
mažos reikšmės, bet nuo jo ligi Žitomiro- 
apie penkiasdešimt penki kilometrai, li
gi Kijevo ne (jaugiau kaip šimtas, ap
linkui gana tankus geležinkėjiį bei plen
tų tinklas. O dar, be |o, ėmė pasiekti 
aviacija. Kol kas tai buvo/zvalgai: “<ra- 
$nentai”/4r “rėmai.” Pirmieji visą laiką 
kabėjo virš mūsų rajono, šnipinėdami

. rančių mūsų kolektyvą, buvo mano ran- 
x koše. Žvalgyba, kadrų parinkimas, kontr
žvalgyba. .Bet ne viskas. Teisę nuspręsti 
žygį, kautynes,.dalinį nukreipti kovai — 
senis pavydulingai saugojo ir niekam ne
patikėdavo tų slaptų savo užmačių. “Bet 
ar iš viso jos yra tokios užmačios?” — 
skVerbėfci į siela/ maištingos mintys. “Gal 
būt, nws taip Jsau klaidžiojame kur už
eina noras? 0 tai, kad'Kovpako dali- 

'nys nepažeidžiamas, nepagaunamas, ne
nugalimas gal tai tik atsitiktinumas,. 
tas pat atsitiktinumas, kuris dažnai ka* 
re krečia juokus? Gal tik sekasi seniui, 
o Kolkos nei Vankos tiki, jog viskas taip 
darosi todėl, kad taip labai sielojasi ir 
gerai rikiu6ja\įų karžygiškąJsMreivio gy
venimą ...” Ir'dar da!ug/kitko galvojau 
aš tą naktį vaikščiodamas ukrainietiš- 
ko Krimko kaimo gatvėmis, pro sargybi
nius, medžiotojiškai gerbusius mane ran
kinėmis granatomis ir karabinais, gied

riną, žvaigždėtą naktį, bet ne tylią, pilną 
arklių prunkščiojimo ir ginklų žvange
sio. • ; .

Gal. būt, ir . apie mane Vyrai ką nors- 
. mąsto;.. “Štai, girdi, visi miega, >o 
draugas papulkininkis nemiega, po kai
mą vaikšto, dėl mūsų gyvybės sieloja
si ... '

Ir nueis ryt į mūšį-vyrai linksmi ir 
pasitikėdami.

. Kaip nesudėtingas ir paprastas tasaį 
žmogiškojo >pasitikėjimo mechanizmas/ 
Ir kaip sunku, tur būt, žmogui, ant ku
rio peČių^ žmonės užkrauna tą garbingą, 
bet sunkią naštą.. .'“Mikime, vyrai, juk 
patys Kovpakas ir Rudniovas dėl mūsų- 
gyvybės sielojasi, ir dar nebuvo nė karto 
atsitikę, kad jie šiame reikale suklys
tų..-.”' -. |

* . <

(Bus daugiau)

| daugiausia pasitarnauti lie
tuviškos kultūros . kėlime. 
Pavyzdžiui, mes, brooklynie- geresnį būvį.
čiai, Amelia Burbaitė ir aš, G- A-
pasiryžome parvežti Brook- į 
lynan visą meno vakaro 
programą, užvadintą '“Pa
parčio^ Žiedu” ir, pritaikius 
jį prie Brooklyn© aplinky
bių, pastatyti scenon; tokį 
pat meno vakarą, kokį ture-

Maironio Parką. * Dar 
kiek toliau nuo čia, gal už 
kokio šimto < pėdų, jau ir 
mūsų Olympia Parkas, ku
riame jaunuoliai ir suaugę, jome užbaigiant Seminarą 
suvykę jš daugelio Ameri- Worcestery, šeštadienį, rug- 
koš" ir Kanados miestų, per Įsiūčio 20 d.' vakare. O juk 
dvi savaites mokinosi, kaip mes nesame tiek jau talen- 
išlaikyti lietuvišką kultūrą,! tingi, kaip pasirodė kiti stu- 
papročius, tradicijas, prote* / ' 1 ’
vių kalbą, ir kt. • . <

Gal už apie pusės mylios 
nuo Olympia Parko randa
si Tatassit Beach su visais 
maudymosi ir žaismavietės 
patogumais ir vasarotojjapis 
Slrabučiais —- moterims 

yrams. Tuose bendrabu- 
čiųoše Seminaro rengimo 
komitetas turėjo nusaindęs* 
dviem savaitėm mokiniams; 
nakvynes.' Ketvirtadįenį, 
rugp. 18 d., vakare, Tatas- 
sit Beach savininkai suruot 
šė savo klijentams ir sve
čiams taip vadinamą “Win
nie Roast” ir Beach Party” 

ir krūmokšniuos^ — pasilinksminimo vakarą, 
kur Seminaro mokiniai da
vė gražią dainų, muzikos ir 
tautinių, šokių programą. 
Visi ta programa gėrėjosi, 
o po programos linksminosi 
iki. vėlumos nakties. Tai tiek; 
apie vietą, kur vyko LMS 
Seminaras. Dabar apie stu
dentus.

Mokinių^gkaiČius ir
‘ Sąstatas

Mokinių skaičius, kažko
dėl, šiemet nebuvo toks gau
sus, kaip praeitais metais 
—- viso apie, 20 jų. Tai per 
mažas skaičius. O būtų ga
lėję būti ne itiažiau šimto; 
tada ir mokytojams, ir pa
tiems mokiniams, kaip ir vi
sai lietuvių visuomenei, bū
tų buvę daug daugiau nau
dos. r

Betgi, jei mokinių skai
čius buvo mažas savo kie
kybe, tai dar nereiškia, kad 
ir’ jo kokybė s buvo prasta.: 
Čia jau visai kas kita: visi 
mokiniai, suaugę ir jaunuo
liai, rimtai gvildeno ten dės- 
tom. dalykus, jais įdomavo- 
si ir* vieni su antrais lenk
tyniavo, kad juo daugiau 
.prasilavinti dainoje,* dramo
je, tautiniuose šokiuose; 
kad juo daugiau susipažinti. 
sU Lietuvos istorija ir kal
ba, kad, grįžę į savo koloni
jas, galėtų kuo daugiau pa
sitarnauti" lietuviškos kultū
ros kėlime. Gal sakysite, 
kad dviejų savaičių laiko
tarpiu „ maža ką galima iš
mokti. Tiesa, be noro mokin
tis, & sunkaus darbo ir pa
sišventimo, nebūtų galima 
niekd išmokti. Bet Semina
ro studentai-dėjo visas pa
stangas pagilinimui savo ži
nojimo, kad galėjus kuo 
daugiausia patyrimo par
vežti1 į savo kolonijas ir kuo

LMS 2-ros ir 
kričių suruoštas 
tinis Seminaras 
vakacijų kursai), vykęs nuo 
rugp. 8 iki rugp. 21 dienos, 
jau praėjo. Visi ten dalyva
vusieji pasižadėjome ką nors 
ar tam nors parašyti; vie
ni pasižadėjome rašyti sa
vo įspūdžius, kritiką,, pa
stabas ir apibūdinimus į 
spaudą; kiti. — rašyti savo 
draugams apie mūsų ten 
pergyventų dviejų savaičių 
patyrimus. Tarp tų pasi
žadėjusią 
esu ir aš

Pirmiausia, gal bus pra- 
vartų skaitytojus supažin
dinti su .apylinke — vieta, 
kurioje vyko šis dviejų sa
vaičių lietuviškos kultūros 
auklėjimo veiksmas.

Vieta: ant aukštoko kal
niuko, stovinčio tarp Quin- 
sigamon ežero ir to pat pa-; 
vadinimo • kelio, stovi mę-l 
džiuoše i—---- j

skęstanti aikštelė ir pasta/ 
tas. Pastatas turi dvi saliū- 
kes, bufetą, verandas ir dvi 
skaityklas ar klubo kamba
rius; viename iš tų klubo 
kambarių Seminaras buvo 
įsirengęs savo administraci
jos rastinę. Ant antro pasta
to aukšto randasi gyvena
mieji kambariai, kur gyve
na namo prižiūrėtojai (šiuo 
kartu jais buvo Čeponių 
šeima). Apačioje — skie
pe — yra virtuvė su valgo
muoju kambariu ir sandė
liu.

Aplinkui namą, aikštelė
je, patogiose vietose, prista
tinėta stalai ir suoliukai 
piknikautojams. Vieta —' 
parkas yra Worcesterio Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų, Paš. 
Draugijos vasarvietė, 
dinta Olympia Parku. Vie
noje parko pusėje, nusilei
dus laiptais į pakalnę, ran
dame ramų Quinsigamon 
ežerą. Ant ežero kranto sto
vį persirengimo kapbariai, 
o į patį ežerą įsikišu tiltelis 
•— tai maudymosi patogu-

Pakraštyje ežeras ne

Tarp tų pasi
rašyti spaudai, 
a, tai ir rašau.

ava^

piąi. Pakraštyje ežeras ne 
per gilus, bet pačiame vi
dury, sakoma, jis turi apie 
75 pėdas gylio. Kitoje Olym
pia Parko pusėje — Quin- 
sigamon kelias, išsivingiuo- 
jąs per -visą Shrewsbury 
miestelį, stovintį anapus 
ežero, atidalinančio Wor- 
cesterį nuo Shrewsbury. 
Važiuojant iš. Worcesterio 
turnpike keliu ir pervažiar 
vus tiltu per ežerą,'po deši 
nei randasi žaismavietė, ūž- 
vadinta Whitę City — tai 
Shrewsburio “Coney Islan
das.” Iš turnpike įsukus į 
Quinsigamon kelią' ir kięk 
pavažiavus juomi, randame 
Romos katalikų vasarvietę

■ La Paz, Bolivija. — Su
kilėliai jau du’sykiu iš oro 
bombardavo Bolivijos sosti
nę La Paz.

dental, kurie, aišku, galės 
daugiau - ko parvežti savo 
kolonijoms, pasisėmę iš lie
tuviškos kultūros ir meno 
lobyno — LMS Seminaro.

Tarp talentingesnių mo
kinių^ daugiau ar mažiau 
atsižymėjo sekami: Solo ir 
duetw'dainose — Ida Strash 
iš Kanados, Aldona Wallen

nados. Kadangi vaidyba, 
dainos ir šokiai vyko dau
giausia grupėmis, tai atski
rai dramoje pavienių atsi- 
žvmėjimų nebuvo galima 
įstebėti. Bet ir dramos sri
tyje Seminare buvo gana ta
lentingų žmonių.’

Glaudi^Tarpusavio 
Kooperacija

Nors į LMS Seminarą
buvo suvažiavę studentai iš 
daugelio miestų, ^dauguma 
kurių prieš tai vieni antrų 
visai nepažinusių, betgi bė
gyje trumpų dviejų savai
čių, visų bendras darbas ir

t

iš Brocktono, Al Merkis iš , * , K , ....
Philaėlphijos Fr. Rogers ir °, ^rbo bendras tikslas 
-o- i i .i t L t staip suartino visus i glau-Helen! Jaeot is New Jersey, 
ir kt. Tarp pianistų buvo —- 
Pranas Balevičius iš New 
Yorko, Vladas Žukas iš'Ne^ 
warko, Josephine Karsokie- 
nė iš Worcesterio, Mildred 
Stensler iš Livingstono, He
len Kižytė iš Worcesterio, 
ir kt, Tautinių šokių mene, 
apartu paties šokių instruk
toriaus Al Merkio, atsižy
mėjo visi jaunesnio am
žiaus studentai, o ypatingai 
Aldona Krušinskaitė iš New 
Jersey ir Ida Strash iš Ka-

džią bendrą tarpusavio ko
operaciją, kad išsiskiriant 
kuone kiekvienas iš studen
tų,' Valdybos ir komiteto bei 
mokytojų ir ’ darbininkų, 
apsiverkė. Išsiskyrėme kaip 
tikri broliai ir seserys, pa
sižadėdami vieni kitiems, 
kad veiksime kiek galima 
daugiausia savo kolonijose 
ir palaikysime LMS Semi
nare užmegstus ryšius su 
savo bendraminčiais ir ben
dradarbiais.

(Daugiau bus)

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atįiskleidi ląikraštį — KINIJA!
N. Washington^ senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų* šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiamą be paliovos? ' • , . ,

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus. ♦

Iki šiol lietuviams bu^o sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro: 
šiūrą, kuri duoda labai gerų ■ informacijų. apie tą 
milzihišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:*

susirinkimą — KINIJA!

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.
32 pusi., kaina 20c..

Gera nuolaida platintojams.
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. ,pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas. ” >■ ,

• * »

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

1  r..... .—>--- .---- ------- u———<—......... '
i 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily*)—Sėst., Rugsėjo 3, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
Didina Skubą—Priežastis 

Atleidinėjimų
Ūkio Padargų CIO lokalo 

101 išleistame cirkuliare nu
šviečiama plačiai Internation
al Harvester Tractor Works 
darbininkų padėtis.

“Ką j ūš manote apie kom
panijos laišką, kuriame grą- 
sinama su atleidinėjimais?” 
klausiama lokalo narių.

“Gal jūs sakysite: ‘Tai čia 
kompanijos propaganda iš 
priežasties mūsų nubalsavi- 
mo už streiką dėl algų pakė
limo ir pensijų; kad kompa
nija bando mus baidyti1.”

Toliau aiškinama, kad' tas 
gali būt ir pridedama “bet.”

Nurodoma, kad dabartiniu 
laiku ^armėnai neturi ganė
tinai pinigų pirkimui trakto
rių ir kitų ūkio padargų, kaip 
kad jie turėjo metai-du atgal. 
Ir miesto darbininkai nėturi 
užtektinai pinigų pasipirki- 
mui ganėtinai ūkiškų produk
tų. ų- tas vyksta metais vė
liau po didžiausių pelnų is
torijoj.

“Jūs ir kiti industrijų dar
bininkai pagelbėjot sukrauti 
tuos pelnus, sunkiau dirbda- 
rtii ir daugiau padarydami be 
jokio dadėčko prie jūsų al
gos.”

Nurodoma ir . pavyzdis: 
gyriuje num. 9 ant darbo 
02 darbiniu! 
teruodavo A.

(drQls) .fJJZ 
ga u claVo""$u 8 0.' 
•pakeistas, 
ruoja du grąžtus, kitas dar
bininkas užbaigia operaciją. 
Nauja mokestis dėl dviejų 
vyrų už 100 kavalkų $6.'75c.

6 
o

pirmiau
grąžtus

^as
ris
100 kavalkų

Dabar bbvo
darbininkai ope-

ir pensijas./ Visas požy- 
tinka raųdonėdžių -cirkui 

Kongrese) Ne-Amerikinid
Pirmiau vienas padarydavo 
95 ' pavalkus ant trijų ma
šinų; dabar tuiri padaryti ant 
dviejų 228 kavalkus.”

“Taip dirbant . gali darbi
ninkas save išsidirbti lauk iš 
darbo,” pabrėžiama lapelyje 
ir tęsiama: “vienatinis atsa
kymas — paprastieji žmonės, 
darbininkai turi gauti ’dau
giau perkamosios galios per 
didesnes algas ir pensijas, ar- 
baį bus atleidinėjimai ir de
presijos.”
“Apsižiūrėkime, Kad Nebūtų 

Kas po Lova”
Aiškinama, kad uniją pasie

kia žinios, jog “guminiais pa
dais pasikaustę asmenys 
slankioja apie unijos narius,* 
sakosi esą FBI agentai ir 
klausinėja narius apie draifto 

vstovį, pilietybę ir kitko. FBI 
užklausti nepatvirtino, kad jų 
vyrai būtų tais agentais.”

Toliau cirkulioriuje pata
riama nariams, jeigu kas juos 
klausinėtų, reikalauti iš- to
kio asmens įrodymų, kas jis 
yra per vienas ir sakyti, kad 
tu pasirengęs kooperuoti su 
įstatymų pravedimo pareigū
nais, bet neesi linkęs atsaki
nėti. į klausimus nepasitaręs 
su tiesų., patarėju-advokatu. .?

Ir pridedama, kad ilįi šiol 
visi uosliai pasitraukdavo su- ; ir šiemet 
minėjus, kad nori pasitarti su 
savo advokatu. Gene Coteiį, 
yra CIO unijos legalis patarė
jas ir reikia prie jo kreiptis 
reikalui esant. Jo telefonas: 
FRariklin 2-5461.

Visados tokie, šniukštinėji- 
mai pasireiškia, kaip tik pra
sideda kova už algų^pakėl/-

mą 
mis 
iš ^ILougreSo 
Komiteto prieš mus, nurodo
ma cirkuliare.

“Daug žmonių yra apšaukti 
raudonais, įskaitant ir Chaun
cey / McCormick, kuris yra 
kaltinamas per atstovą Don- 
dero, kad pripildęs Chicagos 
Dailės Institutą su ‘Komu
nistų’ piešiniais. Biednaš 
Chauncey, mes suprantame, 
kaip jis jąučiasi. Dabar, kad 
jis esti antram gale raudonė- 
džių bauginimų, mes pataria
me; kadi jis stotų bendrai su 
mumis, pakeltų algas, palai
kytų civiles laisvės ir į pe
klą pasiųstų tokius Donde- 
ros,” pašiepiančiai lokalo 101 
cirkuliaras baigėsi.

. Fadargietis.

Baltimore, Md
PASKUTINIS PRIMINIMAS

Kas link važiavimo į Lais
vės pikniką Philadelphijon, 
tai visas prisirengimas eina 
prie pabaigos. Kurie pasiren
gę važiuoti, malonėkite pri
būti laiku, nes išvažiuosime 
lygiai, kaip 8 :30 ryto, 4 rug
sėjo, nuo Lietuvių Svetainės, 
851 Hollins St.

Nėra reikalo nei aiškinti, 
kad kaip kitais metais, taip 

kelionę turėsime
parankią ir malonią, o pa
siekę pikniko vietą susitiksi
me. (Seniai matytus gimines, 
priedelius ir draugus, su ku
riais turėsime progą naudin
gai ir linksmai praleisti ke
lias valandas liuoslaikio.

Dar noriu priminti tiems 
draugams ir prieteĮliams, ku
rie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nespėjote
bilietus, kad buse dar turime 
kelias tuščias vietas, 
kurie manote važiuoti,, — at
eikite pas svetainę ir gausite 
bilietus. Tik neužmirškite 
dienos ir laiko, būtent: 4 
rugsėjo, 8:30 valandą rytų, 

iki malonaus pasimatymo.
V. Stankevičius.

įsigyti

Todėl,

Lawrence, Mass.

Ponia kuomet jinai 
pirktis s»u šaldytuvą.

pikta nuo to laiko,

Miami, Fla.

pati turėjo

*
Scranton-Wilkes Barre, Pa

KĘPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ I)R VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, neširgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir jįpylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgr siunčiame 

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

Priskaitoma, kad mūsų 
mieste bedarbių yra 25,000. 
Iš jų 6,000 jau negauna be
darbių pagalbos. Bedarbių 
komitetas išleido lapelius ir 
ragina piliečius, kad darytų 
spaudimą į ponus Washing
tone, kad jie sustotų ginkluo
tis, .o rūpintųsi bedarbių, rei
kalais. .Daug darbuojasi 
nigas Amos Murphy.

ku-

Į Maple Parką pirmiau

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.) ,

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

FUNER A OME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC. ' ■

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABOĘIUS
. Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 f

Naujai išdekoruota šermenų xkoplyčia, 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.
» j 4 , • * * » . j

Asmeniški aptarnavimai sukeikiama šeimom sulyg i 
p^rejL^ąląyįmp, ^emįegą.

Į Maple Parką pirmiau ke
lias .buvo žvyriaus, tai dau
gelis skundėsi, kad siauras ir 
dulkėtas. Dabar jau yra kas 
kita. Kelias išpiltas smala 
ir turi 30 pėdų pločio. Tai 
tikras vieškelis.

Lawrence mieste vaikų mo 
kyklos atsidarys 7 d. rugsėjo 
Taip pareiškė mokyklų super
intendentas.

Massachusetts valstijos sei
melis užgyrė Lawrence mies
to viršininkų prašymą, kad 

suteiktų 
paskolos 

ir tt.
$160,000 
darbams

miestui 
viešiems

. čiulados sūnus 
Turėjo 103 laips-

Serga 
Edvardas, 
nius karščio. Linkiu jaunuo
liui greitai pasveikti.

< Š. Penkauskas.

URAGANUI PRAŪŽUS
Pirmasis uraganas, kuris 

prasidėjo Atlanto vandenyne 
21 d. rugpjūčio, praėjo pro 
Floridą,J24 d. visai neliesda
mas sausžemio. Bet antrasis 
uraganas, kuris 23 d. rug
pjūčio prasidėjo Porto Rico 
srityj, padarė Floridoj žalos:

Rugpiūčio 26 dieną, ryte, 
oras buvo skirtingas nuo pa
prasto. Oro tėmytojai skel
bė, kad uraganas artinasi Mi
ami miesto. Tos dienos’ ryr 
tinę spauda įtalpino žemėla
pius, kurie rodė, kad Miami 
miestui teks, jeigu jau ne pat
sai uragano centras, tai vis 
gi didelis smūgis. Buvo nu
rodymai kaip užsilaikyti laike 
uragano,- svarbiausias apsisau
gojimas—neiti iš namų.

Kadangi buvo nurodyta, 
kad uraganas pasieks apie 
6:30 vai. vakare, tai turėda
mas reikalo mieste išvykau 
vidudienyj. Oras keistas. Vi
sokio dydžio lėktuvai skraidė 
perskrisdami į saugesnes vie
tas, taip pat ir laivai stengėsi" 
būti saugesnėse vietose, Mies
to centre ėjo didelis darbas1— 
krautuvių ir įstaigų langai bu-i 
vo uždengiami metaliniais ir 
storais mediniais pridengi
mais. Kuriems neteko gyven
ti tokioj teritorijoj, kur ura
ganai būna, tai labai keistai 
atrodo tie prisirengimai ir pa
siruošimai. Bet vietos gyven
tojai, kurie jau nemažai ura
ganų pergyvenę, pripratę,. tai 
ramiai be nerviškumo atlieka 
tą prisirengimą. /

Į namus- gristi belaukiant 
buso jau pradėjo lietus lyti 
su didelių Veju. Sakau, kad 
jau prasidėjo 'uraganas, žmo
nės (žiną sako, kad dar ne, 
tai tik lietus su vėju. Pa
reiškė, kad visai ką kitą pa
tirsiu, kada tikras uraganas 
prasidės. Visų keliu . linkui 
namų galvojau apie uraganą, 
nes dar piripmuknebuvau jam 
pakliuvęs,.

Namie radau šeimininko 
langus užtaisytus lentomis ir 
pasiruošusį neprašytam “sve
čiui.” Sėdime namie > ir per 
radijo priimtuvą gauname vė
liausias žindąs, kaip iš oro 
biuro, taįp* Raudonojo Kry
žiaus. ’ Praneša, kad jau ve
jąs pasiekė 45 mylias į va- 

4a<idą.. žiūrint į medelius at
rodo, kad .vėjas stengiasi juos 
iš žemes išrauti.

VIESULAS PRAŽUDĖ 
59 JAPONUS .

Tokio, Japonija. — 100 
mylių smarkumo viesulas 
sukėlė 50 pėdų aukščio ban
gas Tokio įlankoj^-> pražu
dė bent 9 žmones mieste ir 
nuskandino laivą šu 50 žmo
nių. Bet viesulas nekliudė 
generolo MacArthuro nei 
jk jankių.

Šios dvi senosios lietuvių 
kolonijos susilaukė naujo 
daktaro. Vincent E. Wall 
(Valiukas) baigė . medicinos 
daktaro mokslą ir atsidarė 
ofisą, kur jau praktikuoja sa
vo profesijoje. Vietą yra ar
ti .Scranton ir Wilkes-Barre. 
Tų apylinkių lietuviai galės 
pasinaudoti dr. Vincent E. 
Wall patąrnavimu. čia pa
duodame pilną jo antrašą, 
patartina išsikirpti ir pasidėti 
namie, kad reikalui esant’ ga
lėtumėte pasinaudoti:

Vincent E. Wall, M. D. 
530 Washington Avę., 
Jermyn, Pa.
Telefonai: Jermyn I

Scranton 25387.
įdomu priminti, kad Dr. V. 

E. Wall, yra sūnus Mrs. ir 
Mr. Vincp Valiukų. Jų šeima 
yra plačiai žinomi, kaip me
nininkai. Valiukas su sūnais 
yra padarę plačių maršrutų 
dalyvaudami programose, kai
po dainininkai—trietas. Sū
nūs suaugę išskrido kaip 
paukštukai iš lizdo, paliko tė
vą vėl tik solistu. Tačiau tė
vas Valiukas dar nesenas. Jo

balsas dar stiprus ir jis dar 
ilgai galės dainuoti koncer
tuose ir kituosę parengimuo-
S C •

Dr. Vincent E. Wall linki
me gero pasisekimo. z Patarti
na tos apylinkės lietuviams 
pasinaudoti jo mokslu ir pa
tarnavimu. Prana$.

Hartford, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos. 68 kuopos Moterų Klįu- 
bas veikia. Girdėjau, kad 
moterys ruošia gražų paren
gimą dienraščio Laisvės nau
dai. Tai bus didelis paren
gimas.

Moterys kviečia iš Brookly- 
no artistus, kad jie suvaidin
tų veikalą “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos.” šio veikalo suvai- 
dinimas atsibus sekmadienį, 
6 d. lapkričio, 2:30 vai. po 
pietų, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 227 Lawrence 
St. Taigi visi ir visos įsite- 
mykite šį svarbų parengimą.

Bales Muleranka.

Brook lynietis Vito Alesi mi
rė važiuodamas BMT trauki
nyje, New Yorke.

PHILADELPHIA, PA.
Vcikia'nčiojo komiteto susi,rinki

mas įvyks rugsėjo (Sept.) 7 d., pra* 
džia 7-tą vai. vakaro,Liaudies Na
me, 735 Fairmount Av,e.

Tą patį vakarą, ą-tU. vti 
pat vietoje' įvyks ĄLDLD
kuopos susirinkimas. Gal po didžio
jo Laisvės pikniko jausimės pavar
gę, tačiau ką darysi, yra daug svar
bių reikalų aptarimui, dalyvaukime 
visi. — P. Puodis. (198-200)

šioje 
l()-tos

WORCESTER, MASS.
Specialė transportacija yra pa

ruošta važiąvimui iš Worcester į val- 
stijinį bendrą Darbo Spaudos Pikni
ką, Vpse Pond, Maynard, Mass., pir
madienį, September 5 r‘d., Labor 
Day.

Bus sporto programa; plaukimas, 
šokiai, gemiai ir skirtingų- tautų pa
ruošti (autiniai valgiai, įskaitant 
ir lietuvius.. Karus nuvažiavimui 
gausite 11 vai. ryto, prie Endicott 
Hall, 29 Endicott [St., Kelione 25_ 
į abi pusi.

DETROIT, MICH.
Pranešimas visoms moterims, 

žangos Choro • narėms. Po vasaros 
pertraukos pirmos Pažangos Choro 
pamokos įvyks rugs. (Sept.) 8-tą, 
pradžia 7:30 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Visos 
choristės malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku, kad pirmas pamokas 
galėtume pradėti su pilna energija, 
skaitlingame būryje ir nurodytu 
laiku. Taipgi neužmirškite pakal
binti savo drauges, kad įstotų į 
•chorą. Per vasarą pailsėjome, tai 
dabar stokime j darbą paslrįžusiAi. 
Mums reikia draugiškų sueigų, rei
kia pasilinksminimų, choras kaip 
tik ir yra tas centras kultūriškai 
sueigai. Pasirūpinkim, kad nepa
miršti to, ką išsimokėme per dau-i 
gelį metų, bet darbuokimės, kad pa
rodyti dar didesnį progresą. — K 
KraptaviČicnė, Choro pirm.

(198-200)

(19^-200)

J. J. Kaškiaučius, k D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

25c

Pa-

Tel, AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS
j1 (RiEPšYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

I 495 Columbia Rd.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 ♦Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse .miesto.
oQtyo* 

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins—J. B. Skalius

TEL. Virginia 7?099.
■•■MM) ■»W’nHii|.-|iĮlil|ny

Apie .6 vai. vakare radijo 
pranešė, kad sūkurio smarku- 
mas^Misilenkė su ^liami, pat
sai centras uragano eina aut 
West jPalm B^eachJ ir Fort 
LaudeiUąle, o skersai Floridą 
nutaikytasSijikui Fort Myers, 
Tampa ir Orlando. Taip, 
Miami miestas šį kartą mažai 
buvo liestas.

Po uragano laikraščiai pra
nešė, kad .uraganas Floridoj 
padarė žalos apie $40,000,r 
000. Labai daug sulaužė' ir 
išrovė apelsinų (orendžįų) 
medžių, sugriovė namų ir ki
tokios žalos padarė. Sehi 
Floridos gyventojai sako, kad 
šiemet uragąnąi labai ankstį 
prasidėjo. Stebėtęjas.

i DORCHESTER, MASS.
► f j -

• Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
.Licensed Undertaker

231 Bedford Ąvenue
Brooklyn 11, N. Y.

i Tel. EVergreen 8-9770
................. ij ■■■■■" ■■■■ »...■■ .............,,

I ; .

CHARLES J. ROMAN 
.............  ...... į L a i d o t u v i i 

k 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.

1113 Mt. Vernbn St 
PHILADELPHIA, PA. 
t. Tel. Poplar 4110

l’EIST 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.

MATTHEW A BUVUS 
(BUYAUSKA8)

Laidotyvių Direktorius

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS - 
7 y

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

mraiiiHiiiiiniHiHiiiiiinmiimnimm

(TELEPHONE
STAGG 2-5043

» v
RES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUS

' FUNERAL HOME 
ALBERT J. B ALTON-BALTRUNĄS, Manager

' . ♦ (Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio vatau^oje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
, Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems
660 GRAND ST. <

&rvoti Dovi

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. baily)-—Sęst., Rugsėjo 3, 1949



Miesto Valdžia Padeda 
Kelti Rendas, Sako 
Rendauninkai

Praėjusih savaitę New Yor- 
ko City Hali. įvyko neva vie
šasis posėdis svarstymui ren- 
dų klausimo. Tačiau, skun
džiasi rendauninkai,1 mums 
pasisakyti veik nebuvo pro-

Iš suėjusių į City Hali apie 
500' rendauninkų leido pasisa
kyti tik keliems, o namų sa
vininkų kalbėjo kalbėtojas po 
kalbėtojo.

Miesto Taryboje, kaip žinia, 
yra pasiūlyti du biliai: vie
nas Sharkio, su majoro O’
Dwyer užgyrimu, prielanku? 
savininkams, o kitas kaunsil- 
mano Benjamin Davis pasiū
lytas, rendauninkų organiza
cijų užgirtas.- Daviso bilius 
reikalauja “užšaldyti” rendas 
—sulaikyti tokiomis, kokios 
buvo pirm paskiausiojo leidi
mo kelti, o Šarkio bilius už
gina pakėlimą iki. 15 nuošim
čių.

Rendauninkai sako, kad 
Šarkio biliuje palikta pakan
kamai “plyšių” savininkų 
naudai.

Užsimušė Iškišęs 
Galvą iš Traukimo

Leroy Ogaard, 42 metų, IRT 
Jerome • Avenue linijos kon- 

e duktorius, tapo užmuštas 
. traukinyje; kuomet einant 

traukiniui jis per langą iški
šo galvą pažiūrėti kokio ne
normalumo priežasties ties 
170th St: stotimi.

Jo galva užkliuvo prava
žiuojamą ^signalinę lempą ir 
nuo to smūgio jis tuojau mi
rė.

Pirm pat nelaimės Ogaarri 
sakęs kitam gelžkeliečiui, jog 
jis užuodžiąs dūiųus ir einąs 
patyrinėti. Matomai, to jis ir 
norėjo pasidairyti.

TEATRININKAMS
Visi Lietuvių Liaudies Te

atro nariai esate prašomi pri- 
būt' į susirinkimą ateinančio 
ketvirtadienio-vakarą, rugsė
jo 8, ne vėliau 8 vai., Liet. 
Kultūriniame Centre.

Įvyko labai svarbi staigme
na ryšium su sekamo sezono 
mūsų veikla, «ir ją turime iš
spręsti tuojau. Yra ir kitų 
nemažos svarbos reikalų iš
spręsti bei pranešimų išklau
syti.

Rezervuokitės tą vakarą 
Šiam reikalui. S. V.

— AMERIKINE PREMJERA ŠIANDIEN! —

• \ Artkino perstato

‘THE TRAIN GOES EAST
Puikiomis Maglcolor spalvomis

Labai judri istorija prietikių ir romanso kelionėje 
iš Maskvos į Vladivostoką.

- • • ' ' ■ I

Dirigavo Y. Raizman. Muzika Khrennik^>v’o
t

EXTRA PATRAUKLUS!

Raudonosios Armijos 
Koncertas gastroliuoja

STANLEY 7th Ave. tarp 42 ir 41 Sts.
VĖSUS ♦ WI 7-9686 ♦ Durys atskaro 8:45 Ąfci M.

------------- J_______________________________________________•__________

Matyk Naujausias Fįfinas! Išsivysiančią Istoriją!
, / PRAGAIŠTINGI MIŠRIU GAISRAI FRANCIJOJ.
/ PAUL HOFFMAN APLANKO EUROPĄ. .
/ ’ GRĮŽTA AUSTRAI KARO BELAISVIAI.
/ / VIESULAS PLAKA FLORIDĄ. ;

EMBASSY B3VAY IR 46TH STREET.

Pilnas dainų, pilnas juokų, pilnas šposų ROMANSAS! 
Intriguojanti istorija apie garsiojo Blarney Akmens pavogimą...........

. Bing Crosby - Barry Fitzgerald - Ann Blyth Hume Cronyn

“TOP O’,THE MORNING”
Asmeniniai: "Piano Poetas,” Carmen Cavallaro ir jo. orkestras ir dar , 

De Marco Sisters ir Cary Morton... ♦ PARAMOUNT Times Squarė

Smagiai Važiuosim, Gražiai 
Dainuosim Rugsėjo 4-tą

Taip bus visiems tiems, ku
rie įtilpsime į autobusą, rug
sėjo 4-tos ryto (šį sekmadie
nį) 9:30 valandą išdundėsian
tį nuo Laisvės raštinės, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne. Išdundėsiantį link 
Philadelphijos, kur įvyks to 
miesto »ir apylinkės lietuvių 
rengiamasis didžiausias visos 
tos apylinkės 
raščio Laisvės

Dusais vįsa kelionė (round 
trip — tenai 
nuos tiktai $3.25.

Kiekvienas, kuris tik kadai
se važiavo su tokia draugin
ga ekskursija, žino, jog taip 
keliauti smagiausia. Net ne
paisantieji pačių piknikų daž
niausia važiuoja Philadelphi- 
joje įvykstančiuosna pikni-/

piknikas dien- 
naudai.

ir atgal) kai-

Lietuviai Supranta
Reikalą Ginti Civiles Teises

Noringiesiems', darbJ žmo
gų dar labiau išnaudoti, jį vi
siškai pavergti pradėjus vis' 
labiau darbo žmonių organi
zacijas Jr jų vadovybę per
sekioti, visi laisvę mylintieji 
amerikiečiai, tarpe tų ir liek 
tuviai darbininkai, profesiona
lai ir biznieriai junta sav'o 
prievolę ginti»savo teises ir 
laisves, nes—

—Tas nevertas laisves, kas 
negina jos, — sakė - poetas. 
Tuo mes įsitikinome kas die
ną savo gyvenime , iš įvykių 
mūsų šalyje, ir pasaulyje.

Kas gi nežino, kas iš unf- 
jistų nenukentėjo nuo Taft- 
Hartley akto? Pirm to ak
to per eilę pastarųjų metų 
nebuvo reikalo streikuoti po 
kelis mėnesius, kaip streikuo
ja Elizabetho ir apylinkės 
uhijistai, Singer šapų darbi
ninkai.

Kuris iš veiklių unijistų ne
siranda pavojuje bile diena 
tapti įtartu “raudonuoju,” 
kuomet 12 darbininkų vadų 
komunistų teisiami ant Foley 
.Square ?

Kuris iš veiklių sveturgimių 
unijistų jaučiasi saugus, kuo
met net kūdikiais atvežtieji 
mūsų šalin būrys vadų perse
kiojami deportacijomis?

Kuris iš liaudies menininkų 
būtų saugiu, jeigu būtų leis
ta sustabdyti tokį pasaulinį 
meno milžiną, kaip Paul 
Robesoną, nuo . dainavimo 
liaudžiai ?

Suprasdami, jog nesaugios

TAIP PAT!

Nauja puiki 
spalvinė karikatūra 

“The Ant and Elephant” 

kuosna tilCMėl tos smagios 
ekskursijos. \.Jie sako:

Pilnas autobusas savųjų— 
dainuojame,/juokelius ’fiasa- 
kojame^ kur ant kelio nusi
pirktu bireliu pyčių ar obuo- 
Irir-'drtfTnamės. Kai kas dar 
ir sandvičių vežasi. Tačiau, 
galima priminti, jog sandvičių 
gali turėti, bet dar 
trukdymus i, kada 
nes—

Bent už mylios ntio 
jau pakvips philadelphiečių 
šeimininkių pagaminti piknie- 
kieriams pietūs — dešros, ko
pūstai, spraginamieji ant ug
nies hamburgerįąi ^r “šuniu
kai,” karšta kava,' alus— bus 
kuo' vaišintis. Tad—

Iki pasimatymo buąe 
piknike! ą,

mažiau 
neturi,

pikniko

vienam, 
visiems, 
Teisėms 
skyrius 
pradėjo

teisės ir laisvesnei 
kuomet jds nesaugios 
lietuvių ęiviliiį^ms 
Ginti brtaoklynietis 
pastaruoju laiku 
kampaniją vėl prisidėti prie 
gynimo civilinių teisių auko
mis, kad demokratija, kiek 
jos dar liko, nepranyktų nuo 
mūsų žemės. Į jo atsikreipi- 
mą paramos jau atsiliepė se
kamai :

Sasna ;..............
Weiss .................
P. Malkaitis

(per Buknį) . . .

$30.00
25.00

J

24.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00 
1,5.00 
15.00 
12.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
7.00 
6.00 
6.00 
5.00 

, 5.00
5.00.
5.00

. 5.00' 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00 
5.00

. ’ 5.00
. 5.00 
. 5.00 

.-. 5.00 
. . 5.00 
. . 5.00 
. 5.00 

. . 5.00
500

. 5.00 
. . 5.00 
. 5.00
. . 5.00 
. . 5.00 
.'. 5.00 
. 5.00

. . 5.00 
. . 5.00 
. . 5.00 
. 3.00 
. . 3.00 
.. 2.00 
. .' 1,00 
nebaig- 

įpusėtas.

D. M. Shpll *..............
j Pv. & E. Mizarai . . .
1 M. Klimas ..............

J. Gasiūnas ........ v .
A. & E. Bimbai . . . 
J. Gužas . . .............
Lucky Man ..... 
Cedronai ................

JVinikaičiai ............
V. Bovinas/* .......
Breid žiai ................
LLD 185 kp..............
J. Kalvaičiai ..........
Baltrušaičiai ..........

> Liepai .................. .
Į Kūlikai .........

F. Reinhard tas .... 
V. Tauras ..............
K. Joneliūnas........

j Yanky .....................
Thomsonai ;........  . .
Keršulis ..................
Čepuliai ...................
Veličkai ..................
Feiferiai,..................
Rainys . . . ...............
J. Stakvilevičius . . .
O. Titanis ................ ’
S. Titanis
K. Levanas .......

• J. Balčiūnas' ......
Jurgis ....................
O. Višniauskienė . .
H. Zablackas :........
A. Burba ..............
C. Bęnder ...............
Dagis .......................
H. Jeskėvičiūtė . . .
P. Zurba ................
J. i Styra..................
Simpatikas .......
K. Balčiūnas ......
K. Karpavičienė . .• 
O. Yakstis ............  .
Nežinomas . . < .
N. Kreivėnienė . . . 
Pakalniškiai ...... 
A. /Pakalniškienė . . 
Skyriaus užmojus 

tas, dar tik beveik 
Skyrius prašo visus geruolius 
savo prietelius atsiliepti ir at
siliepti tuojau, i nes /' norime 
kampaniją užbaigti trumpu 
laiku.

Prisidėjusių yra daugiau, 
negu čia matote. Jų- aukos 
buvo paskelbtos pirmiau.

Skyriaus Kor.

New Yo^ke oras atvėso. 
Ketvirtadienį šilimos buvo 
78.9 šilčiausiu ir 69 vėsiausiu 
dienos laikotarpiu. ė

Automobiliui Užmušus 
Vaiką, Kiti Išėjo 
Demonstruoti

i.še j oVirš šimtas vaikų 
protesto demonstracijpn So. 
Brooklyne praėjusį ^ketvir
tadienį po to, kai auiįęmobi- 
lius užmušė vieną jų susiedi- 
jos vaiką praėjusį trečiadienį.

Vaikai į protesto demons
tracija susibūrė ant 34th 'St. 
ties 3rd Avenue ir per dvi' su 
virš valandas veik sulaikė tra- 
fiką. Gatves buvo užbloką- 
vę iš,z susiedijos suneštomis at
matoms bačkomis. Ir po visą 
apylinkę ant pastatytų maši- 

iškabino 
no park-

sako kai-

nų, medžių, stulpų 
plakatus su užrašu 
ing.”

Toje apylinkėje,
mynai, pastaraisiais metais 
įvyko keliolika auto nelaimių, 
kuriose buvo sužeisti ar . už
mušti, vaikai. Paskiausia mi
rusysis Carl Moller, 5 metų, 
gyvenęs 566. — 39th St., bu
vo užmuštas buvusio pastaty
to auto, kurį išvažiuojantis iš 
tos vietos vairuotojas mirti
nai užgavo vaiką.

5

Demonstracijoje dalyvavo 
vaikai ir .jaunuoliai nuo apie 
5 iki 18.; metų. Jų demons
tracijai, be abejo, pagelbėjo 
ir tėvai, kurie savo kelitv rei
kalauja miesto valdžios apri
boti auto pastatymą ir įsakyti 
toje zonoje važiuoti ne dau
giau 10 mylių per valandą.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN

LDS 103 kuopos

Vaiginio salėje, 147

susirinkimas 
įvyks rugsėjo (Sept.) 6-tą, Šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
pradžia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
malonėkijte dalyvauti, nes yra daug 
svarbių i reikalų aptarimui. Taipgi 
pasirūpinkite . užsimokėti duokles ir 
gaukite naujij narių į kuopą. — P. 
Babarskas, prot. sekr. (199-200)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės susirinki

mas 
7-tą,
Įėję, 280 Union Avė., pradžia 7:30 
vai.
dalyvauti šiame ) susirinkime, 
bus
Ncčiun?kas, sekr.

įvyks trečiadiehj, rugs. (Sept.)
Liet. Amerikos Pil. Kliubo ,sa-

vakare. Visus narius prašome 
nes 

renkamas prezidentas. — C.
(199-200)

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE - INSURANCE

ŠIE NAMAI PARSIDUODA 
t Visi trys prie pat

Liberty Auditorium, Richmond Hill.

$8,000. Vienos šeimos, šešių kamba
rių medinis namas su garažu. Gazo 
šildymo sistema. Trys miegrumiai.

$12,000. Dviejų šeimų namas, atski
ras, kampinis, medinis, su ’dviem 
garažiais. šeši kambariai naujam 
savininkui. Penki išnuomuoti už 
$45’. Steam heat' dvi anglims kūre
namos šildymo sistemos. Savininkas 
tik ką žymiai kainą nuleido, kad 
grąieįau parsiduotų.

$10,500. Dviejų šeimų medinis atski
ras namas, “šingeluotas.” 13 kam
barių, septyni jau dabar tušti. Dvi 
atskiros šildymo sistemos. Apatiniai 
šeši kambariai išrenduoti už $40. 
Mažai reikia įnešti, nes dabar yra 
$7,400 GI morgičius, už kurį’ reikia 
mokėti tik 4%. Už morgičių ir tak
sus reikia mokėti tik $69.78 į me
nesį, o rendų ateina $40.

Turime ir daugiau visokių namų. 
Jei kas turi namą ant pardavimo, 
prašome mum pranešti. Taipgi 
kreipkitės pas inus dėl visokios ap- 
draudos—insurance.

ORMAN & MICHELSON 
REAL ESTATE - INSURANCE 

87-07 94th Street 
Woodhaven 21, N. Y. 

Telefonas 
Virginia 9-0842

BROOKLYN i

LABOR LYCEUM:
DARBININKŲ ĮSTAIGA i 

[Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-i 
ikietų, Vestuvių, Susirinkimų ir ttj 
Į Puikus stėičius su naujausiais i 
i s įtaisymais. j
! KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS j 
i Kainos Prieinamos. ]
1 949-959 Willoughby Avo. j 
! Tel. STagg 2-8842 ' !

New Yorke Šermenys 
Vieno Karaliaus

New Yorke, kur, gal būt, 
kada nors mirs paskutinis pa
saulio karalius, pašarvotas 
čigonų “karalius.” Taip 'va
dina, jų viršininką kiti^ žmo
nės, nors jis pilna to žodžio 
prasme nėra karaliumi, yra 
renkamas.

čigonai, kaip ir visi kiti 
žmonės, ne'visi yra biedni, ne 
visi turtingi. Į ‘‘karaliaus” 
John Stevanowich šermenis, 
2397 First Avė., ateina visi 
tautiškai apsirengę, bet iš 
veidų gali matyti, jog ne visi 
lygūs. ; Tūli į šermenis 
skridę net iš Kalifornijos.

at-

Naujas Projektas
pra- 

darbus 
Houses, 

1'400 šėimų projekto netoli 
Navy Yard, Brooklyne.

Projekte bus 10-tis pastatų, 
po 14 aukštų. Pastatai už
ims tiktai 12 nuošimčių 18- 
kos akrų plotoj (kuris randa
si tarp York, Navy ir Con
cord Sts., Hudson Avenue, 
Nassau, Gold, Sands, Charles, 
Prospect ir Bridge' Sts. Kita
me plote-užves parkutį, žais- 
mavietes.

Ateinantį ketvirtadienį 
dės paruošiamuosius 
statybai' Farragut

xxxxx><xx>o<xxxx><x>oooooo<x>o<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se 
nūs sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPERTAI .

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir ’ pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimuii^Kainos žemos.
Maliavojimu ir senyPnamų pertaisy
mu į moderniškus, esannf 

kaipo ekspertai

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:;
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

pažymėję

o<xxx>o<>ęxx><xxxxxx><xxxxxxxx>
••• <•«.(« ...................«... . ................ •••»•«••••........»•••••••••

GYDYTOJAS

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

; * BROOKLYN, N. Y. 
ji—2 dienom Valandos. į g—g vakawįs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208
111 i » » • «»«>»T

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

. Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis ' 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančią! keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus piašlfinkimas.

—*•- ' G.'-3 ____ . . .    

Lehman Kandidatuoja 
J Senatorių

New Yorko valstijos demo- 
krątai, kurių viršūnėse valdo
vais yra Tammany Hall, no
minavo buvusį gubernatorių 
Herbert II. Lehman kandida
tu senatoriaus pareigoms 
Washingtone.' Taipgi priim
siąs ir liberalų partijos nomi
naciją.

Tūli iš tam man iečių esą ne
patenkinti, kamxjis prisiėmęs 
tų vadinamųjų “liberalų” pa
ramą. Bet jis atsako jiems, 
jo& ir kiti tammaniečiai ta 
parama naudojasi, kur gali.

T^a “liberalų” parama tū
lus iš jų gązdina ne dėl to, 
kad jie kratytus! bendravimo 
su ta trockistų ir kitų reak- 
cijos^ ramsčių vadovaujama 
parti jūke. Purtosi dėl to, 
jog bijosi gausią tiktai daug 
barškantį, bet tuščią maišą, 
nes ta pati partijukę taip pat 
remia ir republikonų kandi
datą į majorą, demokratų

4»

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

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.
, Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 

■individualų, individualių biznjų, pusininkų (partnerships) 
:ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 

•patarnauti. — Rašykite:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI7 PATYRŲ BARBERIAI

ZUPP’S BAR411
Joseph ZeicĮat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729 

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine-& Frank Sanko

' . , SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

. ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. 
j , i • TeL /IVergreen 4-9612
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kandidato O’Dwyerio oponėti- 
tą Newbold Morris.

Bijosi, kad taniau d am i vi
siems “dievams,” stengdamie
si visiems įtikti ir iš visų po 
šijtą vietelę išsiderėti tie “li
beralai” negaus demokratams 
pakankamo kiekio balsų. Leh- 
manas, 71 metų, būtų renka
mas tik vieneriems metams, 
baigti Wagnerio nebaigtą ter
miną, kuriam gubernatorius 
Dewey paskyrė Dullesą.

MIRĖ
Rugsėjo 30-tą mirė Pranas 

Račkus, savo namuose, 524 
] 19th St.; New York. City, 
šermenų ir laidojimo apeigas 
atliko laidotuvių direktorius 
St. Aromiskis, kurio šermeni
nė randasi 423 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pa
laidotas Alyvų kapinėse,‘rug
sėjo 2 d.

Pranas Račkąuskas buvo 
64 metų amžiau?; LDS narys. 
Paliko žentą iranūką.
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