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Darbo Diena praėjo.
Formaliai baigiasi atostogų 

sezonas, nes vasara baigiasi.
Šiemet vasara buvo labai 

sunki, ypatingai miestų gy
ventojams: karščiai buvo di
deli, įkyrūs ir jie kamavo, veik 
be pertraukos, žmones per iš
tisus tris mėnesius. ’

Neužilgo atsidarys moky
klos, prasidės rudeninis sezo- 
nas\ o kiek tai liečia mus — 
rudeninė veikla.

Karščiai bus pamiršti—pra
sidės nauji rūpesčiai.

Darbo Dienos švenčių pro
ga, sakoma, visokiose nelai
mėse bus žuvę apie 500 žmo
nių.

Tik automobilių nelaimėse 
užmušta suvirs 300!

Dienraščio Laisvės piknikas, 
filadelfiškis piknikas, 
pasekmingas ir gražus.

Teko susitikti daug mūsų 
veikėjų, daug draugų ir drau
gią- \

Apie tai teks parašyti pa- 
skyrame straipsnely.

buvo

Darbo Dienos išvakarėse, 
netoli mūsų didmiečio, West
chester apskrityj, įvyko di
džiulis Paul Robesojno kon
certas.

Žmoųių suplaukė tarp 20- 
25 tūkstančių. Tai buvo kas 
nors naujo mūsų kultūrinio 
gyvenimo padangėje!

Fašistai ir kukluksklaninin- 
kai, siekdamiesi šį žymųjį pa
saulio menininką užmušti, nu- 
linčiuoti, susirinko ginkluoti 
netoli koncerto vietos.

Jiems nepavyko savo pa
siekti, — bet jie akmenimis ir 
kitokiais įrankiais pakelėse 
puolė važiuotojus koncprtan 
ir grįžtančius iš jo!

Suvirš 100 žmonių sužeis
ta, — tūli sunkiai.

Va jums amerikiniai fa
šistinė kultūra!. . .

O policija, buvusi ten, kaip 
sako pats Robesonas, padėjo 
fašistams!.,.

Kas darosi, kas darosi!...

patarėjų posėdį.
kai tą faktą patyrė an
tai jie tuojau užsigeidė, 
Amerika išduotu jiems

Pateko į mano rankas tū^ 
las laikraštukas, reguliariai 
siuntinėjamas stambiems fa
brikantams ir biznieriams.

šio lapelio laida už š. m. 
rugsėjo mėnesį skelbia, jog 
Tarybų Sąjunga jau gamina 
atomines bombas.

Kai Amerikos vyriausybė 
tai patyrė, prezidentas Tru- 
manas buvo sušaukęs žymių 
savo

O 
glai, 
kad
atombombos gaminimo sekre
tus — ir jie norį gamintis ją!

Laikraštukas rašo, jog, gir
di, Jei karas kiltų, tai labai 
abejojama, ar rusai bombą 
naudotų prieš Amerikos mies
tus. Užtektų, girdi, ameri
kiečiams pasakyk: mes pa
leisime; ant jūs atomij/ę bom
bą, jei jūs blogai elgsitės, ir 
tai įvarytų amerikiečiams 
užtenkamai baimės.

Į Washingtoną atvyksta bri
tų delegaciją su Bevinu prieš
akyj maldauti vieno-kito bili
jono dolerių.

Didžioji Britanija 
-bankrūte, nežiūrint 
Amerika jau sukišo 
karo) JceMą bilijonų

Be abejojimo,xgreta kalbos 
apie dolerius, konferencijoje 
bus kalbama 
kalai.

’ Britai gal 
reikalavimą,,
jiems išduotų atominės bom
bos gaminimo sekretus.

dar vis 
to, kad 
jai (po 
dolerių.

ir politiniai rei-

patvirtins savo
kad Amerika

No. 201

Užsimušė. Garsus 
Lakūnas Odom

Cleveland, 0. — Paskil- 
bęs amerikietis lakūnas 
William P. Odom užsimušė, 
nukrisdamas su savo lėk
tuvu ant Bradley Laird 
namo. Dėl to kilęs gaisras 
sudegino Lairdo žmoną ir 
13 mėnesių sūnų. Pats Lair- 
das apsvilintas.

Lėktuvas nukrito už ke
lių minučių po pakilimo, 
pradedant lenktynes su.ki
tais Įėkthvais.

Od^m-buvo 30 metų am
žiaus. Jis 1947 m. pagarsė
jo,* aplėkdamas vienui-vie- 
nas aplink žemės rutulį per 
73 valandas. Jis pirm dve
jų metų buvo laimėjęs 
greičio lenktynes.

Čungkingo Gaisras 
Pražudė 1,000 Kiny

ir

Čungking, Kinija.—: Mil
žiniškas gaisras supleškino 
10,000 namų ir pražudė 1,- 
000 žmonių Čungkinge 
praeitos savaitės pabaigo
je.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Čungkingas buvo Ki
nijos/ sostinė. Dabar. Čiang 
Kai4bko tautininkų val
džia taip pat ruošiasi bėgti 
iš Kantono į čungjdngą, 
nes Kantonui gręsia kinų 
Liaudies Armija.

Tautininkai sušaudė bent 
vieną komunistą, . pasako
dami, kad ‘‘komunistai 
degę Čupgkinką.”/

pa

Švenčių Nelaimėse 
Žuvo 500 Amerikiečių

------------------- • f.

Chicago. — Nacionalė 
Saugumo Taryba suskaitė 
jau 500 žuvusių nelaimėse 
amerikiečių per Darbo Die
nos šventes. Vien automobi
lių nelaimėse užmušta 374; 
o 126 nuskendo bei žuvo ki- 
tuosepelaiminguose atsiti
kimuose.

Philadelphia, Pa.
Mirė Roman Dambrauskas

Mirė Romąnas Dambrau
skas, gyvenęs' po num. 50 
Tulip St., Philadelphijoj. 
Pašarvotas Frank fordo 
Lietuvių Klube, 4647 Mel
rose. St.'Bus laidojamas iš 
namų ši ketvirtadienį, rug
sėjo 8 d., 11 valandą, Oak
land kapinėse.

Laidotuvių direkt.
Dotnininkas'J. Araminas.

Belgrad. — Jugoslavija 
tikisi geit gauti $25,000,000 
paskolos iš Amerikos.

Jei Washingtonas atsisakys 
jų prašymą išpildyti, tai jie 
gfąsins Amerikai visaip: ko
munizmo pavojumi ir bandy
mu pastoti .kelio uraniumo 
plaukimui iš Kongo į Ameri
ką. 1 I

Tūli politikai skelbia, \ būk 
ši Washingtono konferencija 
būsianti pati svarbiausia 
glijai.

Matysime!

An-
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Progresyviu Komitetas Reikalauja 
Nubausti Atsakingus Valdininkus ir 
Naciško Plauko Smo gikus - Gengsterius 

----- T-----  .0 | _________________ Gį--------------- ------------
New York.—United Press 

didelė žinių agentūra, ap
skaičiavo, jog fašistinių pa
daužų gauja praeitą sekma
dienį sužeidė bent 138 žmo
nes, dalyvavusius garsiojo 
negro daininihko Paulo Ro- 
besono koncerte, Hollow 
Ęrook parke, 3 mylios nuo 
Peekskill miesto.

Susidarė pažangūnų. grei
to jo veikimo komitetas, ku
ris reikalauja nubausti' vi-

PAJUL ROBESON -

sus atsakingus už tą kruvi
ną žygį.

Tuzinai sužeistųjų sugul
dyti į Peekskillo ir New 
Yorko ligonines. Viena mo
teris taip pavojingai primu
šta, kad gali mirti. Kitai 
moteriai nukirstas pirštas.

Tarp žmonių, kūrįuos ku- 
kluksai chuliganai ir vadi
nami veteranai sužalojo ak
menimis, buožėmis ir bute
liais, -yra % Irving Potash, 
CIO Kailiasiuvių Unijos 
vadas; Paul Ross,.bdvęs ad
ministracinis New Yorko 
miesto majoro O’Dwyerio 
sekretorius, dabartinis Am. 
Darbo Partijos kandidatas 
į šio miesto iždo kontrolie
rius, ir Irvingo žmona.

Buvo' sutelkta apie 1,000 
valstijinių ir vietinių poli
cininkų" nevą koncertui ap
saugoti, Policininkai stum
dė, sfrardė ir mušė, esą, 
“nepaklusnius” koncertan 
(ateinančius žmones.

. Bet kukluksinių smogikų

Kinų Liaudininkai tik už 
9 Mylių Nuo Amoy Uosto

Valstijinę ir Vietine Policija 
Padėjo Kuklukstim-Užpuolikam
kruvinas pogromas puvo 
atidėtas iki'pasibaigs kon
certas. ‘ A

Koncertan suvažiavo 
pie 25,000 žmonių.

Koks 1,000 fašistinių 
merikos legionierių ir kitų 
padaužų nuolat “maršavo” 
aplink koncerto vietą, keik
dami, bugnus mušdami, 
švilpdami, automobilių' “ra
gais” triūbydaini ir visaip 
trukšmaudami, kad publi
ka negirdėtų nei dainininko 
Robesono nei kalbėtojų.

a-

Policininkai, matyt, buvo 
susitarę su tais gengste- 
riais, kad nepultų tik paties 
koncerto. Užtat gubernato
riaus Dewey’o valstijinė po
licija ir Vietiniai policinin
kai bei “depučiai” davė 
chuliganams visą valią, kuo
met žmonės pradėjo skirs
tytis iš koncerto.

Policijos saugomi, užpuo
likai tuomet pašėlo čia jau 
budeliuoti žmones. Kiti, su
stoję paliai kelią, akmeni
mis daužė ir vartė automo-

Vėliausios Žinios
.Washington. — Senato komitetas užsieniniais reika

lais abejoja, ar skirti 150 milionų dolerių Kinijos tauti
ninkų valdovui čiang Kai-šekui. Dabar sušlubavo ir tūli 
senatiniai Čiango draugai, kuomet nuo jo atsimetė Yu- 

j nnario provincijos gubernatorius. 
I }

Kanton, Kinija.
• *

Kanton, Kinija. — Kadangi Yunnano provincijos gu
bernatorius išstojo prieš tautininkų Čiang Kai-šeko val
džią, tai jie ketina jau nekraustyt valdžios centro iš 
Kantono į Čungkingą. Nes Yunnano kariuomenė galėtų 
užeit Čungkingo užnugarin iš vakarų pusės, kuomet ki
nų Liaudies ^Vrmija užpuls Čungkingą iš rytų.

Berlin. — Karinė 7S'ovietų vyriausybė paleido du jan
kių kareivius. Jiedu liepos mėnesį buvok suimti, kad be 
leidimo pervažiavo dviračiais į sovietinę Vokietijos dalį 
ir fotografavo įvairias vietas.

Strasbourg, Francija. — Graikijos monarchistų at
stovas tariamame “Europos seime” įspėjo, kad Jugosla
vijoj gali1 išsivystyti toks partizaniškas karas prieš Titb 
valdžią, kaip Graikijoj prieš monarcho-fašistinius valdo
vus. . ' ■ '

New York. — Laivu atplaukė Anglijos užsienio reika
lų ministr. Bevinas ir jos finansų ministr. Sir Stafford 
Cripps.

Jiedu šį trečiadienį pradės derybas su Trumąno val
džia Washingtone, kaip išgelbėt Angliją iš piniginės kri
zės. Pasitarimuose dalyvaus ir Kanados atstovai.

Pranešama, kad Anglija prašys tokių malonių iš 
Jungtinių Valstijų: r

Duot Anglijai daugiau milionų dolerių; numušt muiti- 
. nius mokesčius už įgabenamus Amerikon parduoti ang
lų .dirbinius; pripažinti tarptautinėje prekyboje vertę 
angliškiems pinigams svarams sterlingų.

Amerika nieko neparduoda už svarus sterlingų. Už 
visus iš Amerikos perkamus daiktus Anglija turi apmo
kėti amerikiniais doleriais.

bilius ir busus, kuriais 
žmonės grįžo iš koncerto.

Šį razbajų fašistiniai 
smogikai suruošė už 8 die
nų po pirmojo kruvino po
gromo, kuris toje apylinkė
je buvo padarytas su Peeks- 
killo valdininkų ir policijos 
žinia ir pritarimu.

Valstijos gubernatorius, 
republikonas Tomas Dewey 
apipiltas reikalavim. ištir
ti tą linčišką pogromą. Bet 
“ištyrimą” jis’pavedė Peek- 
skillo apskrities prokurorui 
Fanelliui ir policiniams val
dininkams, kurių žinyboje 
surengtas šis fašistinis žy- 
gs.

Fanelli gi jau giria poli
ciją, kad ji “gerai atlikus 
savo pareigas.”

Prieš nacišką gengsterių 
razbajų užprotestavo ir 
New Yorko miesto majoro 
brolis Paul O’Dwyer, Na- 
cionalės Advokatų Gildijos 
vadas.
Progresyvių Greitojo Vei

kimo Komitetas į
Įsisteigęs progresyvių ne

paprasto veikimo komitetas 
reikalauja areštuoti, teis
mui atiduoti ir įkalinti vi- 

įsus atsakingus valdininkus 
ir chuliganus, kurie suruo
šė tą kruviną žygį bei tie
sioginiai dalyvavo jame.

Komitetan įeina C. B. 
Baldwin, Progresyvių Par
tijos sekretorius; Pūul Ro
beson, įžymiausias Ameri
kos dainininkas - artistas; 
Benjaminas J. Davis, New 
Yorko miesto tarybos na
rys; Leonas Strauss, vice
prezidentas CIO Kailiasiu- 
vių Unijos, ir daug kitų pa
žangių unijinių ir politinių 
veikėjų.

Komitetas jau atsišaukė 
į prezidentą Trumaną, ge- 
neralį Jungt. Valstijų pro
kurorą Howardą McGrathą 
<ir gubernatorių Dewey; 
uoliai ragina juos, kad pa
trauktų teisman kruvinuo
sius nenaudėlius ir valdi
nius pareigūnus, kurie ben
dradarbiavo su tais gerigs- 
teriais.

YUNNANO PROVINCIJOS GUBERNATORIUS 
ATSIMETĖ NUO ČIANGO TAUTININKŲ

Amerikos Generolai 
Pas Ispanų Diktatorių

La Coruna, Ispanija. — 
Atplaukė j svečius keturi 
kariniai Amerikos laivai. 
Admirolas Richard L. Co
nolly, Jungtinių Valstijų 
laivyno komandierius eu
ropiniuose vandenyse, ap- . 
lankė fašistinį Ispanijos 
diktatorių Franko ir kalbė
josi su juo daugiau kaip Va
landą.

Su admirolu Conolly nu
vyko į vasarnamį pas Fran
ko ir amerikiniai generolai 
Robert W. Harper ir Wm. 
L. Litchie, admirolas Ge
orge R. Henderson ir Jung. 
Valstijų atstovybės narys 
Preston Mercer. Conolly 
pagarbiai supažindino juos 
su Franko.

Italijos Policija 
Šaudo Streikierius

Milan, Italija. — Polici
ja apšaudė demonstravu
sius Bredos mašinų fabri
ko streikierius. Demons
trantai gynėsi. United 
Press praneša, jog 2 strei- 
kieriai nušauti ir 1 polici
ninkas užmuštas. 18 asme
nų sužeista' q

Unijos, protestuodamos’ 
prieš policinę žmogžudystę, 
paskelbė visuotiną streiką 
toje miesto dalyje, Sesto 
San Giovanni.

Streikuoja ir Milano ban
kų tarnautojai.

Plinta Partizanų 
Kova Pietų Korėjoj

Seoul, Korėja. — Plinta 
partizanų kova prieš deši
niąją pietų Korėjos valdžią 
ištisoje šalyje. Daugelyje 
vietų ir policija pasirodo 
neištikima valdžiai. Todėl 
iš»sostinės Seoulo siunčiami 
specialūs .policijos tvarky
tojai arba “valytojai;”

Į kalėjimus pietinėje Ko
rė jo jė sugrūsta jau 36,000 
politinių kalinių. Pietinė 
Korėja yra amerikonų kon
troliuojama.

Easton, Pa.

Hong Kong.—Kinu Liau
dies Armija užėmė Tsimei 
miestą, 9 mylios nuo Amoy, 
svarbaus uostamiesčio.

Liaudininkai visomis pu
sėmis apsupo Amoy, apart 
siauros spragos į pietų va
karus. ,

POPIEŽIUS NEMYLI 
DARBO UNIJŲ
< Roma. — Popiežius, 
radiją kalbėdamas Vokieti
jos katalikų suvažiavimui, 
sakė, jog kuomet samdyto
jai ir darbininkai “krikš
čioniškai susipras”, tuomet 
nereikėsią darbo unijų.

per

- Hong Koiig. — Yunnano, 
Kinijos provincijos guber
natorius, generolas Lu Han 
paskelbė tą provinciją ne
priklausoma nuo Čiang 
Kai-šeko . tautininkų val
džios. Kartu jis išleido pa
reiškimą, pasmerkdamas 
Čiangą. . '

Neoficialiai pranešama, • 
kad gubernatorius Lu Han 
planuoja pervesti Yunnaną 
kinų komunistam-liaudinin- 
kam. Teigiama, kad jis ųž- 
vąldė visa tą provincija a-' 
part didžios lėktuvų aikš
tės Kunminge. Ši lėktuv- 
aikštė buvo amerikonų į- 
rengta laike pastarojo pa-

saulinio karo.
Tautininkai jau per kelis 

mėnesius skelbė, kad ‘ban
ditai” užėmę {Vairius Yun
nano nlotus. “Banditais” 
jie vadina liaudiškus parti
zanus.

Yunnanas rubežiuojasi su 
Burma ir “francūziška” In- 
do-Kinija. Pranešama, kad 
guberatoriaus ; Uu Hano 
valdžia . priima į Yųnnaną 
indokiniečius partizanus, 

’bėgančius nuo francūzų 
kariuomenės.

Karo metu amerikonai 
vadinamu Burmos keliu ga
beno į Yunnaną ginklus 
Kinijos tautininkams.

Persišaudymas tarp 
Jankių ir Čechoslovakų

Frankfurt, Vokietiją. — 
Associated Press pranešė, 
kad įvyko apsišaudymas 
^tarp Čechoslovakijos pa
sienio policijos ir ameriko
nų, saugančių amerikinio 
Vokietijos ruožto sieną. 
Buvę paleista 600 kulkų iš 
abiejų pusių, bet jos nekliu
dė nė vieno žmogaus.

Oberhausen, Vokietija. — 
800 anglų kareivių veja ša
lin protestuojančius vokie
čius darbininkus nuo anglų 
ardomų fabrikų.

-7----------- --
Detroit. — General Mo

tors šiemet pastatė jau 1,- 
500,000 automobilių.

ORAS.—Giedra, vėsiau.

Mirė Stasys Urba
Sekmadienio vakarą mi

rė Stanley Urba, gyvenęs ’ 
po num. 1033 Washington 

’ St., Eastone; mirė Eastono 
Ligoninėje po 1 metų li
gos. •

Velionis buvo Laisvės 
skaitytojas per daugelį me-

1 tų ir Lietuvių Piliečiu Klu
bo narys. Paliko nuliūdime 
brolį Martiną, seserį Mrs. 
Vincento Marks^ir seserėną 
Walterį Marks/ \

St. Urbos kūnas pašarvo
tas Kątinio Funeral Home 
šermeninėje, Eastone; bus 
sudegintas šį trečiadienį, 
rugs. 7 d., krematorijoje 
Rose Hill kapinėse Lindene, 
New Jersey. Prie karsto 
prakalbą pasakys Jonas 
Siurba, LDS sekretorius iš 
Brooklyn^.

Martin Urba.
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Jungtinių Valstijų sub- Šalis atsilikusi, bet turtinga Sovietai koncentruoją armi
ją puolimui anf Jugoslavi
jos. Šie įvykiai- galutinai 
numaškuos Tito jugoslavų 
akyse ir priartins jo galą. 

Lenkijos karinio orlaivy
no generolas A. Romeiko 
paskelbė, kacĮ^pastatytas ąa- 

i fabrikas, kuris ga-

Cochino” suspro- gamtiniais turtais ir didelė.
Bulgarijos liaudies vy-

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -

Ispanijoj.
Buvusios Ispanijos respublikos užsienių reikalų minis

tras J. Alvarez del Vayo nesenai apsilankė savo gimto- 
jon šalin, kurią smaugia budelio Franko fašistai.

Del Vayo gyvena Amerikoje, kaip politinis imigran
tas. Prieš tūlą laiką jis nuvyko Francūzijon, o iš ten, su
sitaręs su anti-fašistais, nuvyko Ispanijon ir tarėsi su 
eile žmonių. . i /

Žinoma, jis ten nuvyko slapta ir buvo suimtas, — išsi
gelbėjo tik dėka fašistinės policijos žioplumui. Jei Del 
Vayo būtų buvęs perduotas “aukštesnėms valdžios ih-į 
stancijoms”, šiandien jis veikiausiai būtų sušaudyta^, 
nes šį vyrą frankistų tęismas jau senai nusmerkė mir
ti.

Grįžęs į Paryžių, Del Vayo visa tai gan smulkiai, tik 
neišduodamas, žinoma, savo draugų, aprašo savaitraštyj 
“The; Nation”.

Tenka priminti, jog Del Vayo yra kairesnysis socialis
tas, anti-fašistas. Tarp jo sriovės žmonių ir tarp deši
niųjų socialistų, vadovaujamų Indalecio Prieto, eina aš
tri kova . .

Trumpą padęties toje šalyje definiciją, rašo Del Vayo, 
jam davė tūlas 23 metų amžiaus ispanas avių ganytojas- 
piemuo: “Ispanija yra ligoninė, kalėjimas ir kapinės.”

Padėtis kasdien darosi vis nepakenčiamesnė. Žmonių 
priespauda baisi, skurdas apima visą šalį vis aštriau; 
valdinių, 'fašistinių pareigūnų vogimas, kyšininkavimas, 
prasiradimas veikia Beribiai. (

Liaudis, tačiau, fašizmą kovoja kuo gali ir kaip moka.
Partizanų veikla pastaruoju metu prasiplėtė, sutvir

tėjo. Ją buvo susilpninę protiniai socialistai, kurie skel
bė, būk Washingtonas ir Londonas neužilgo įsikištą į Is
panijos vidujinius reikalus ir atsteigsią ispanišką mo
narchiją. Kaip žinia, prietiniai socialistai šiandien Ispa
nijai nori monarchijos, tai jų galutinas tikslas. • Toliau 
eiti jie nenori, nes bijosi, kad Ispanija ir vėl nepataptų 
respublika, tokia, kuri pageidautų socializmo.

Tačiau prietinių socialistų gandai greit užblėso. Parti
zaninis judėjimas ir i 
vės šiandien yra įsitikin'ę, jog tik jie patys savo pajėgo
mis tegali nuversti frankistus ir atsteigti žmonėms lais
vę. Jie, rašo Del Vayo, trokšta moralės ir medžiaginės 
paramos iš visų laisvai galvojančių pasaulio žmonių.

Kova, partizaniška kova, pasireiškia visokiose for
mose, tik gaila,, kad partizanams trūksta ginklų.

Yra žinomas faktas, jog Ispanijos armijoje atsirado 
ne vienas aukštesnis’karininkas, sutinkąs kovoti prieš 
Franko režimą. Kiek tokių karininkų (generolų, leite
nantų, etc.) yra, nieks tikrai negali pasakyti, bet jų yra.

Katalikų dvasiskija, aišku, 'nuoširdžiai remia fašistų 
budelių valdžią, tačiau Vatikano “ambasadorius” Ispani
joje, kardinolas Tedeschini (nuncijus) kadaise pasisa
kęs, jog Ispanijos dvasiškija, klaidą daro, remdama 

K Franko.
Žmonės bėga, kur tik gali. Jei būtų kur, — išbėgtų vi

sa Ispanijos liaudis.
Prietiniai socialistai su savo monarchija smunka. 

Nors Del Vayo nepasako, bbt reikia manyti, jog komu
nistų įtaka ’kyla.' ’

Kai kurie mano, būk revoliucija Ispanijoje gali įvykti 
dar šį rudenį. • /

Vienas yra aišku: Ispanijos liaudis prieš fašizmą ko
voja ir kavos, kol pasieks pergalę.

Amerikos ir viso pasaulio laisvę mylintieji žmonės 
privalę jai padėti!

-ojai dėl lais-

Gano Daug Sveikinimų.
Jungtinių Valstijų Komunistų Partija, minėdama sa

vo 3Q metų amžiaus sukaktį, gavo daug sveikinimų iš 
viso pasaulio kraštų. Sveikino ją pavieniai, sveikino ir 
organizacijos — daugiausiai komunistinės partijos. Tarp 
sveikintojų randame sekamas organizacijas:

Kinijos Komunistų Partijos vardu sveikino jos vado
vas Mao-Tsė-tung.

Francūzijos Koipunistų Partijoj vardų sveikino Mau
rice Thorez, Jacques Duclos, Andre Marty ir Leon Mau- 
vais. z

.Britanijos Komunistų Partijos vardu sveikino tos 
partijos generalinis sekretorius Harry Pollitt.

Naujosios Zelandijos Komunistų Partijos vardu —Sid 
Scott, generalinis sekretorius.

• Autralijos komunistų Partijos vardu— L. L. Sharkey,
- generalinis sekretorius. .

* Izraelio Komunistų Partijos vardu, — S. Mikunis, ge-, 
neralinis sekretorius.

marinas “ 
go Barentso Jūroje, ties Bulgarijos liaudies vy- 
Norvegijos ir Tarybų Są- riausybė įtęikė protestą 
jungos siena. Nelaimėje žu- Jungtinių Tautų Saugumo 
vo apie 8 žmonės. Ši ne- Tarybai prieš graikų fašis- 
laimė atidengė karinius ma- tų - monarchistų įsiverži- 
nevrus Amerikos laivyno 
visai pasienyje Tarybų Są
jungos.

Kalifornijos gubernato
rius E. Warren susirūpino, 
kad “pas jį yra daugiau be
darbių, kaip jift tikėjosi ir 
jų skaičius auga.” Bedarbių 
skaičius auga visoj šalyj. 
Tai kapitalistinės sistemos 
ir Trumano politikos išda
vas. t

Komercinė spauda ir ra
dijas taip daug gyrėsi su 
pabėgėliu Sovietų orlaivyno 
leitenantu Anatoliu P. Bar- 
sovu! O dabar Valstybės 
Departmentas jį grąžino 
'Sovietams, kaipo “neištiki
mą Amerikai.” Daug tuom 
klausimu spekuliuoja. Man 
atrodo, kad ne visi tokie 
pabėgėliai verti atydos. Tū
li jų yra paprasti vėjavai
kiai, tūli turi tikslus. Bar- 
sovO incidentas, sako, vers 
Washington© politikus būti 
atsargiais linkui tokių pa
bėgėlių.

Anglijoj teisiamas Hitle
rio maršalas žmogžudys 
Fritz Erich Von Mannstein, 
kurio įsakymu masiniai bu
vo žudomi civiliai žmonės 
Lenkijoj ir Ukrainoj, kurio 
įsakymu pulkais buvo varo
mi civiliai ir belaisviai rau
donarmiečiai per minų lau
kus, kad minos susprogtų, 
juos sudraskytų, bet tuo ati
darytų kelių vokiečių armi
jai. Ir šio budelio apgyni
mui “demokratas” Chur
chill aukavo $100.

Anglija sekamais metais 
iš Marshall© . plano gaus 
$960,000,000 vertės reik
menų. Neveltui britai giria 
tą planą.

Albanija įteikė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tahybai 
protestą prieš nuolatinį 
graikų fašistų veržimąsi į 
jos, teritoriją. Graikai fa
šistai dažnai įsiveržia į Al
baniją, arba iš kanuolių 
daužo pasienyje valstiečių 
namus.

Bolivijoj prasidėjo sukili
mai. Sukilėliai užvaldė pen
kis stambius miestus — Co- 
chahamba, 
Oruno, Sucre ir Potosi. Bo
livijos valdonai mobilizuoja 
nuo 19 iki 50 metų vyrus 
karui prieš sukilėlius. Jie 
sukilėlius vadina “komunis
tais” ir “fašistais.” Tai, ži
noma, blofas. Pati Bolivi
jos valdžia yra užsienio im
perialistų įrankis ir fašistų 
metodas vartoja prieš dar
bo žmones.

Bolivijoj, kaip ir dauge
lyje kitų Pietų ir Centrali- 
nės Amerikos šalių, ėdasi 
Anglijos ir Wall Stryto im
perialistai. Jie ten organi
zuoja sukilimus vieni Jkitų 
pastumdėlių ' nuvertimui. 
Tai (kova Anglijos ir Ame
rikos imperialistų už tų ša
lių pavergimą.

Bolivija yra tarpe Argen
tinos, Ęrazilijos, Chilės ir 
Perų respublikų./Ji užima

mus į Bulgariją. Sako, kad 
tarpe 18 ir 24 d. rugpjūčio lingas 
graikai kelis kartus šaudė mins civilio ir .karinio nau- 
iš kanuolių į bulgarų žemę, dojimo lėktuvus, 
jų lėktuvai skraidė virš 
Bulgarijos ir vietomis buvo 
įsiveržę. Bulgarai sako, kad AmerįkOs suteikta

Lenkų dienraštis “Dzien- 
nik Zachpdni” rašė, kad ser

Pataria Katalikams Įstoti i 
Darbo Unijas 

WASHINGTON, z D. C.
— Labor Day proga Natio
nal Catholic Welfare Coun
cil išleido pareiškimą apie 
darbo unijas. Ši katalikų ta
ryba ragina tikinčiuosius 
rašytis į darbo unijas. Ba
ra tuos samdytojus, kurie 
priešinasi savo darbininkų 
susiorganizavimui į unijas.

Katalikų Taryba sako, 
kad reikia stoti į unijas pa
gerinimui savo būklės ir ap
saugai savo šeimos ir visuo
menės. '

I®' 
|tAz

Vokietijos Socialistinės Vienybės partijos vardu-—W. [416,000 ketvirtainių mylių 
ir turi 3,000,000 gyventojų.(Pieck, pirmininkas, i / j

Lenkijos Apvienytosios Darbininkų Partijos vardu 
Roman Zambrowski, sekretorius.

Bulgarijos Komunistų Partijos vardu — Centralinis 
Komitetas. .

Čechoslovakijos Koipunistų Partijos Vardu — Centra
linis Komitetas. v r .

Pietų Afrikos Komunistų Partijos vardu I. O. Hor- 
vitch, pirmininkas.

jeigu graikaį fašistai nesu- 
sivaldys ir į jeigu Jungtinės 
Tautos juoš-; nesutvarkys, 
tai patys bulgarai tą pa
darys.

Čechoslovgkijos vyriausy
bė paskelbė,V kad užsienio 
imperialistų ’ apginkluotos 
gaujos siekė; ginklų pagaly. g h. kitus metalo dar. 
ba nuversti haudies vyriauj, £ Kapitalistams ir 
sybę. Lxaudies vyriausybe soeialistams /evyksta dar. 
suokalbi suseke, • suėmė _gau-bininkus n ^fed ti? Greta 
tu trn/Ji t n I H 111 vniFrMon oiK C V

reikalavimų, 
stato ir, politi-

Lenkijai “pagalba” susidė
jo vyriausiai iš padovanotų 
vėliavų, kramtomosios gu
mos ir arklinės 'mėsos.

Suomijoj darbininkų ko
va prieš reakciją ir už de
mokratiją plinta. Streikas 
apėmė laivų bu (Javoj imu fa-

Gazolino Išvežiotojai \ 
Laimėjo

CHICAGO, . Ill. — Čia 
miesto gazolino išvežiotojai 
streikavo 21 dieną. Streikas 
palietė 4,000 gazolino sto
čių. Streikavo apie 1,000 
sunkvežimių < vairuotojų, 
kurie priklauso prie Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jos.

Darbininkai reikalavo pa
kelti algas 17 ir pusę cento 
į valandą. Streikas baigtas 
kompanijų pažadėjimu pa
kelti 10 ceri tų per valandą. 
Darbininkai gerai išsilaikė] 
vienybėje.

jų vadus, 10 jų nuteisė su-i 
šaudyti, kitus pasiuntė į 
kalėjimą. *

Slovakijoj atžymėta 5-kių 
metų jos išlaisvinimo^ iš po 
hitlerininkų jungo Sukak
tis. Šalies prezidentas ko
munistas Klementis Gott- 
waldas kalbėjo į 100,000 
įminią. Jis pareiškė, kkd po
nų, kapitalistų ir užsienio 
imperialistų pastangos grą^ 
žinti jų viešpatavimą Če- 
choslovakijoj yra tuščias 
darbas. Darbo liaudis savo 
laisvę ir galią apgins. Bus 
sutrėkšti ir tie, kurie klau
sys popiežiaus -ir kenks 
liaudies reikalams.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija eina pirmyn 
visais frontais. Daug lakūr 
nų su amerikiniais karo 
lėktuvais perskrido iš reak-

liaudies vy

ekonominiu 
streikieriai 
nius.

Vengrijos
riausybė atmetė Jungtinių
Valstijų protestą, būk 
Vengrijoj paneigiamos civi
linės žmonių teisės. Atsakė, 
kad Vengrija kovojo‘ir ko
vos prieš užsienio agentus ir 
fašistinius' elementus.

. Budapešte įvyk© pasauli
ais jaunuolių kongresas ko
vai, prieš karą. Dalyvavo 
10,000 delegatų iš viso pa
saulio.’ Vien iš Amerikos 
buvo 200 delegatų. Kietai 
pasisakė kovoti-už taiką.

Reikalauja Išmesti Kaltini
mus prieš Unijos Vadus 

SAN FRANCISCO, Calif.
— Federalinė valdžia ap
kaltino ir traukia teisman 
kovingosios jūrininkų uni
jos vadus — Harry Bridges, 
prezidentą; J. R. Roberts©-’kompanijai, kad organizuo- 
ną, vięe-prezidenią; ir Hen-| 
ry Schmidt, unijos ątstovą. 
Bridges kaltinamas netei
singam išgavime pilietybės 
popierių, o' RobertsOn. ir 
Schmidtui primetama paliu
dijimas už Bridges.

Dabar apsigynimo advo
katai įteikė federaliniam 
teisėjui Roche reikalavimą, 
kad visi prieš tuos unijistus 
kaltinimai būtų išmesti lau
kan. Jie nurodo, , kad -jau 
penkiolika metų valdžia 
persekioja Harry Bridges ir 
nori jįiišdeportuoti. Prieš jį 
iškelti kaltinimai yra nepa
grįsti. ■ '

Manoma, kad teisėjas 
Roche savo nuosprendį iš
neš kada nors spalių mėne
sį. • •

Automobilistų Kantrybė 
Išsisemsianti

DETROIT, Mich. — Un
ited Automobile Workers 
unijos prezidentas Walter 
Reuther praneša Fordo

tų darbininkų kantrybė jau 
baigia išsisemti. Derybos 
neduoda jokių rezultatų. 
Fordo fabrikuose darbo są
lygos nepakenčiamos.

Reuther sako, kad, jeigu 
kompanija neįrodys nuošir
daus ribro susitaikyti su 
unija dėl naujo kontrakto, 
visa, atsakomybę guls ant 
kompanijos* ir unija pa
skelbs dabartinį kontraktą 
neveikiančių. .Tokiam atsi
tikime, aišku, būtų pradėta 
ruoštis prie streiko.

Ar Reuther tiki tuo, ką 
jis sako, sunku pasakyti. 
Dažnai jo grūmojimai pa
sibaigdavo nepateisinamais 
samdytojams nusileidimais.

Missouri Gengė Veikia
.V t. L ;. .y"

Laikraščiuose . plačiai ra
šoma apie “Missouri; gen-

William Green Ramina 
Darbininkus

LOS ANGELES, Calif. 
-— Kalbėdamas- Californijos 
Darbo. Federacijos metinėje 
konvencijoje Williani Green 
pareiškė, kad nereikia bijo
tis depresijos, kad darbų 
sumažėjimas dar nereiškia 
depresijos. Toks darbininkų 
raminimas yra jų klaidini
mas.

William Green pasmerkė 
Taft-Hartley įstatymą ir 
pasakė, kad organizuoti 
darbininkai niekuomet ne
sutiks su to įstatymo po
tvarkiais, kurie? priešingi 
darbininkų interesams.

cijos į liaudies pusę. Jie pa-gę” — kas ji? Tai visokie 
šakojo, kad ir daugiau la- raketieriai/ gyveną Wa

shingtone ir mintą' iš ky
šių, kuriuos gauna iš kapi
talistų.

Kaip* žinia, prez. Truma- 
nas į valdines įstaigas su
sodino nemažai savo bičiu
lių, pareinančių iš Missouri 
valstijos, iš kurios ir jis 
pats yra kilęs. : Šitie ponai 
turi didžiules teises. Jie 
duoda užsakymus kariuo
menei ir kitokioms įstai
goms, per jų rankas eina 
visokie šimtus milijonų do
lerių ir daugiau' siekią kon
traktai.

Taigi kiekvienas fabri
kantas tų riebių užsakymų 
labai nori.1 O juos gauti nė
ra jau taip lengva: pirmiau 
reikia patepti, o paskui va
žiuoti. Pirmiau reikia turė
ti pažintis su Valdininkais, 
reikia su jais mokėti pasn 
kalbėti, reikia žinoti, kaip 
jiems nusilenkti. (

Washingtone priviso taip 
vadinamų ’5-kianuošįmtinių 
raketierių, ' kuriuos pir
miausiai aikštėn iškėlė 
New'/ Yorko, Herald1 Tri
bune korespondentai. Šitie 
5 - kianuošimtininkai daro 
tokį biznį: jie pasako ati
tinkamiems fabrikantams, 
jei norite gauti iš valdžios 
riebius užsakymus, tai pa
žadėkit man, kad duosite 
5 nuošimtį tos sumos, ku
rią jūs gausite iš valdžios 
už darbą, tai gausite. . •

Fabrikantai,'' aišku, su
tinka 5-kianuošimtininkuč 
patenkinti, nes jie žino, kad 
užsakymus gali gauti rje- - 
bius, valdžia pinigų juk tu.-v 
ri,— sumokės jiems už dar»

kūnų nori pabėgti nuo re
akcininkų, nes įsitikino, 
kad generolo Čiang Kai-še- 
ko šaika yrą užsienio impe
rialistų agentai.

Šanghajaus mieste liau
dies vyriausybė patvarkė 
anglų ir’ kitiems laikraš
čiams, kad jie liautųsi tal
pinę užsipnįo spaudos me
lagingas žinias. Neseniai 
tie laikraščiai spausdino; 
melagingus prasimanymus 
apie “vergus darbininkus 
Sovietų Sąjungoje.” Miesto 
majoras pareiškė, kad Ang-

Santa Cruz, lijos ir Amerikos imperia
listai “negalės toliau1 nuo
dyti kinų žmonių sielą.” 
Eilė tų laikraščių, kada ne
gali kapitalistų ręikalus 
ginti ir liaudį niekinti, užsi-. 
darė.

Francijoję įvyko baisūs 
miškų gaisrai, kurie apėmė 
,500,00Q akrų plotį. Daug 
sudegė miškų, daug žuvo ir 
žmonių. Iškeliamas kaltini
mas, kad miškus padegę 
amerikiečių ; k a p i t a 1 istų 
agentai, kurie nori sunai
kinti. francūzų turpentino 
industrijį, kup dar nese
niai buvo antra . pasaulyje 
savo dydžiu.

Jugoslavijos trockistai 
prašo pas Jungtines Vals
tijas $25,000,000 paskolos. 
Veikiausiai gaus?'

• .Amerikos ir Anglijos di
plomatai kursto Tito, kad 
jis šauktųsi į Jungtines 
Tautas pagalbos, nes būk

Hollandijos Komunistų Partijos vardu — H. Verhey.
Indijos Komunistų Partijos vardu 

mi tetas. • ' ' ’
Ceylono Komunistų Partijos vardu
Kanados Komunistų Partijos,vardu Tim Buck.’
Japonijos Komunistų Partijos vardu — '________

Komitetas. .

Centralinis Ko

-sekretorius.

Centralinis-

keliu 
užsa-

tai ir užsakymų negausi, — 
kitas kuris juos gaus. Na, 
ir sutinka mokėti.

Tuomet 5-kianuošimti- 
ninkai supažindina fabri
kantus su atitinkamų įstai
gų viršininkais. Pastarieji 
žino, ką tai reiškia, jie su
pranta, kad raketieriai iš 
Missourio gengės turi di
džiulę galiąs Tokiu 
fabrikantas ir gauna 
kymus.

Visuomenės pinigai lei
džiami be jokios atodairos! 

* Dėl to speciali senato ko
misija tyrinėjo šituos Mis
sourio .gengės raketierius 
ir surado, jog tai tiesa, ką 
rašė niūjorkiškis laikraštis, 

t. Paaiškėjo, kad .ir prezi
dento Trumano militarinis 
padėjėjas/majoras genero
las Harry Vaughan (taipgi 
iš Missouri) yra atlikęs vi
są eilę “labdaringų darbų” 
tūliems kapitalistams. Vau
ghan buvo.pašauktas liūdy- 
jti prie senato komiteto. Jis, 
tiesa, neprisipažino, kaį^už 
tuos “labdaringus”, neetiš-

1 kus darbus jis būtų gafęs 
atlyginimą ‘ “grynais pini
gais”, — ne. Senato komite-gais”, — ne. Senato komite
tas neturi įrodymų, kad jis 
butų * piniginius kyšius ė- 
męs. Bet Vaughan prisipa
žino, kad jis savo “įtaką” 
pardavinėjęs visai eilei in
dividualų už .tai, kad jie' da
vė pinigų^ demokratų parti
jai, ypatingai josios rinki
minei kampanijai tvirtinti.

Nežiūrint to, prezidentas 
Truman^s, spaudos kores
pondentų užklaustas, ar ne
ats tatys • Vaughan’o iš vie
tos, atsakė: ne!

Vadinasį, viskas palieka
ma “po senovei.”

Atsimename, Hardingo 
laikais Washingtoną buvo

bą/tiek,’ kiek jie pareika? užgriuvusi “Ohio gengė”,• 
lauš; fabrikantai žino, kad >• ••• 
šitie raketieriai turi di
džiulę galią, — jei jų ne
šersi, jiems nieko neduosi,

šiandien — Missourio! O 
dabar...

* Siūlo Algų Nukapojimą
WASHINGTON, D. C. 

— Šio miesto spaustuvių 
savininkai ir komercinės 
spaudos leidėjai pranešė Co
lumbia Typographical Uni
jos lokalui 101, kad jie no
rėtų praduti su unija de
rybas dėl kontrakto. Jie sa
ko, kad algų sumažinimas 
yra pateisinamas ir nori, 
kad unija tokį jų pasiūlymą 
priimtų. Kad unija tokį 
samdytojų , pasiūlymą at
mes, tai netenka abejoti.

Mokyklų Sieninių Laikraš
tėlių ir Vaikų Vaizdu© j am. 
Meno Kūrinėlių Paroda

Šiomis dienomis <Jonišky-

ties gimnazijų, progimna
zijų ir pradinių mokyklų 
sieninių laikraštėlių ir vai
kų vaizduojamojo meno kū
rinėlių paroda. Parodoje 
buvo eksponuota' apie 50 
geriausių sienlaikraščių - ir 
virš 200 įvairių, rankų dar
belių bei piešinių.

Jeigu kas, nors panašaus 
būtų buvę Rooševelto prezi
dentavimo laikais, tai ar 
jūs įsivaizduojate, ką spau
da ir radijas būtų sakęs?!

Dabargi viskas , imama 
“atsargiai.” * '

• :M/G—nis.
-— ------------------------------------------------------------------—

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Treč.^ Rugsėj< “



Margasis Pasaulis

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka- 
da galingas, o galingas t^da, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalui ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jąi naujų narių?

■hai i<V« i, w < 1 rri .n. u.itiin ■ i -»■*■* ■«■ —■»,■, ...............

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nito fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

šviesos tik Ponams ir... | vandens, o kitų reikalų at-
New Yorko vieno fašisti

nio laikr.. korespondentas, 
dabar riaumojąs po Europos 
fašistines šalis jas Ameri
kos žmonėm išgirti laikraš
tyje, netyčia išsitarė, kad 
fašisto Ffanco Ispanijoje 
elektrą gali atsidaryti tik 
nuo 11 iki 3 valandos nak- 

.tį.
Darbininkams tomis g va

landom is dažnai būna už
drausta ir vaikščioti. 0 ka
da ir nebūtų uždrausta, 
darbininkas turi ilsėtis se
kamos dienos sunkiam dar
bui, tad jis savo liuosvalan- 
džiams šviesos neturi. Elek
tros šviesa tik bąliavojau
tiems per naktis ponams ir 
ponams parsiduodančioms 
panelėmš.

★ ★ ★
Tokių, Mulų Esama!

Atlantoje mulas įkando 7 
metų berniukui Willie Gar- 
risonui rankon. Vietos laik
raštininkas (tikriausia, ne 
tėvas vaikui), pasiuntė fo
tografą nuimti vaiko pa
veikslą su mulu. Tas, žino
ma, nuėjo atlikti užduoties. 
Susidėjus kiekiui muliškų 
galvų, vaikas dar kartą ta
po pastatytas prię mulo 
ir . .. vėl mulo įkąstas, šį 
kartą viduriuosna.

★ ★ ★ *
Turi Namus-Neturi Namų

F

New Yorko miesto vieno
je iš geriausiųjų gyventi 
dalių, Bronxe, gyvena Mrs. 
Josephine Caccamo su pen
kiais vaikais ir dėde. Ji yra 
namų savininkė, tad galė
tum’ jai' užvydėti šioje na
mų stokos gadynėje. Bet...
Mrs! Caccamo turi namus, 

bet neturi buto. Ji gyvena 
savo namų kieme, 3727 
White Plains Road, pomido
rų darže, trijų “kambarių” 
bute, . padarytame iš sma
luotos popieros, prikaltos 
ant stulpelių, su'panašiu 
stogu. Dėka geriems santy
kiams su kaimynais, gųmi- 
•ne žarnele jie “atsiveda”

Teresa Georgian, 20 metų, 
laimėjusi. Miss Chicago 1949 
titulą. Greta jos Sandra Perle, 
parinkta esant arčiausia prie 
laimėtojos, kuri turės progą 
lenktyniuoti su kitų valstijų

likti tenka eiti pas kaimy
nus ar biznio įstaigosna. Su 
maudyne — tas pat. Miega 
pasimetę čiužinius ant len
tų. Sienų vietoje pakabinto
mis-marškomis pasidalina 
“namą” į “kambarius.”

Namas ties tuo daržu — 
tikrasis namas —r yra jos, 
bet yra išnuomuotas kitiem, 
kurie atsisako išeiti, nes ne
turi kur eiti. Jinai pati se
niau gyveno gretimuose, ki
tiems priklausančiuose na
muose, bet su savininkais 
susipyko — jie netaisę, ji 
nemokėjusi rendos, jie su 
valdžios pagalba ją\iš ten 
išmetė — “eviktino.”

Gali Tapti Milijonieriumi, 
Arba...

Prisiklausęs gyrimo ir 
pergyrimo mūsų šalyje san
tvarkos, tūlas cinikas kartą 
prie to pridėjo saviškį pa
tvirtinimą, jog pas mus 
kiekvienam yra proga “tap
ti milijonieriumi arba be
namiu ir elgeta, prezidentu 
ar valkiozu.”

Prezidentais, tiesa, gali 
tapti — jeigu ne šalies, ne 
banko, ne firmos, tai nors 
grupelės šmugelninkų. Mi
lijonieriumi tapti sunkiau 
— iš milijono asmenų ke
lintasis juomi tampa.

Benamiu, beturčiu, tiesa, 
labai lengva patapti, bile 
kuris galime dasigyventi to
kios ateities. Laimė tik ta
me, kad darbo žmonės, mi
lijonai mūsų šalies žmonių, 
jau pradeda^atsisakyti nuo 
tapimo elgetomis ar valka
tomis. Jie kovoja už savo 
teisę dirbti, uždirbti ir gy
venti žmoniškai. Tame ir 
mūsų laimė, nes kitaip pa
skubusioji turtais mūsų ša
lis, pasaulio aukso centras, 
taptų elgetų ir valkiozu ša
limi.-

Nuo elgėtystės ir valka
tystės mūsų šalį, taipgi mū
sų jaunimą nuo pražūties 
saugo mūsų šalies jau gero
kai'prakutęs ir šuoliais au
gąs progresyvis judėjimas.

. ' I A-a.

. Sudėjimas Stiklinen

gražuolėmis už Miss America 
titulą, ir, kas žino, gal pateks 

j 'Hollywood^.

Mano meiluti, čia nesiranda nei gyvos dūšios, kuri 
būtų turtingesne už tave!”

Ką Reiškia?
Skelbimuose audinių, žodis 

“sanforized” reiškia, jog 
audinys jau buvo (ar turėtų 
būti, buvęs) sudrėkintas, 
kad jis daugiau nesusi
trauktų. Jeigu .sąžiningai 
skelbiama, be melo, toks 
drabužis nepasidarys per 
mažas, jeigu pats iš jo ne
išaugsi.

Nelaimė pas mus ta, kad 
nėra galimybės patikrinti, 
kuris skelbimas teisingas, o 
kuris pilnas melo. O jeigu 
ir turėtum galimybę ištir
ti, vis vien -turėtum apie 
suktuosius “tylėti ir Dievą 
mylėti,” nes firmos galėtų 
tave įkaitinti mažinime' jų 
garbės ir kišeniaus.

Šiuo metu dramos saviveik
los ratelis ruošia J. Dovy
daičio pjesę “Voratinkliai 
plyšta”. Prieš meninės da
lies pasirodymus skaitomos 
paskaitos.

susirietęs vaikas ar jaunuo
lis labai retas kuris bus at
rastas tai darant iš liepai-( 
symo savo dabartinės išvaizATEATR0 GASTROLĖS 
dos ar busiančios statulos. 
Dažniausia jį prie to verčia 
akių nesveikata, sėdynės ar 
šviesos netikusi pozicija. 
Tyrinėjusieji vaikų regėji-1 
mą sąryšyje su jų savęs lai
kysena ir pasisekimais mok
sle, sako, kad mūsų šalyj kas 
ketvirtas mokinys turės re- 
gėjiminių problemų, jei ne
bus suteikta jiems pagalba.

A-tė.

KOLŪKIUOSE
Išvykęs vasaros gastro

lėms, Valstybinio Panevė
žio dramos teatro kolekty
vas aplankė Kaišiadorių 
apskrities kolūkius, kur da
vė visą eilę spektaklių. Ko
lūkiečiai panevėžiečius suti
ko labai šiltai.

Apdegė 6 Žuvininkai
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Ką Išvirtum Penkių Asmenų
Šeimai už 80 Centų?

SCENOS VEIKALAS
— KAIMUI

Klaipėda. — Muzikinės 
dramos, teatras pastatė Ar
būzo vo 3 v. komediją “šeše
tas mylimųjų” (režisierius 
J. Gustaitis). Dekoracijos 
dailininko debiutanto B. 
Endriuškos. Naujas kome
dijos vertimas — Juknevi
čiaus.

Šis* veikalas pritaikytas 
mažesnėms scenoms, ir su 
šia komedija bus gastro
liuojama . Žemaitijos kolū
kiuose.

Sudėk liuosai, užpilk sū
dytuoju verdančiu vande
niu, jei nori išlaikyti čielus. 
Taikant sriubai ar sunkai 
galima ir sugrūsti, virti vi
sai be vandens, paties vai
siaus sunkoje. Liuosai pri- 
dengk danktelį. Statyk vi-, 
bimui puodan su verdančiu 
vandeniu. Išvirus, atsargiai 
iškelk stiklines irAnsai už
daryk.

Virimo laikas: čieloms 
20 minučių, supjaustytoms 
ar sugrūstoms užteks 10 
minučių, ar mažiau.

Visko virimo ar kepimo 
laikas skaitosi nuo pradėji
mo virti ar kepti, ne nuo 
įdėjimo puodan ar pečiun. ‘

Nepraktiški būna puo
dams dangteliai su metali
nėmis rankenėlėmis, ypatin
gai atominėmis, juo labiau 
sąlydžiomis, storomis. Pe
čiuje kepti ' vartojamiems 
indams tas neišvengiama, 
— įpratus saugotis, neap
degsi. Tačiau verdamiems
ant pečiaus verta įsigyti su 
plastikinėmis rankenėlėmis, 
nors ir^brangesni.

“Mrs. Ryan parodė man,.minusi, akimis 
ką jinai gavo miestavojoje! 
New Yorko labdarybės raš
tinėje.

“Aut dešinės rankos del
no ji rodė aštuonis blizgan
čius dešimtukėlius, o kai
riąja laikė savo 5 metų am
žiaus dukrytės rankutę.”

“ ‘To turėsią užtekti iųan 
su šeima iki rytojaus/ kar
čiai pastebėjo moteriškė. 
‘Astuonios dešimtys centų 
penkių asmenų šeimai’.”

Taip aprašo turinčios 
prašyti pašalpos New Yor
ko biednuomenės gyvenimą 
žymusis darbininkų laik
raščio Daily Worker rašyto
jas Joseph North, buvęs nu
ėjęs į Welfare raštinę pa
sikalbėti su žmonėmis ir iš 
jų pačių lūpų išgirsti, jų 
veiduose pamatyti, kaip gy
vena vargšai. Jis pasakojo 
(laisvai imant jo rašto sėk
mę) : *

Daugelis varganų šeimų 
susispaudusios dideliame, 
prisigrūdusiame baltintomis 
sienomis kambaryje labda
rybės centre, 67th St., New 
Yorke. Imąnt jau minėto
sios Mrs. Ryan žodžiais, jie 
“jaučiasi tarsi nuteistieji 
kalėjime.”

Mrs. Theresa Ryan yra 
žemo, ūgio ir smulkutė mo
teriškė, trijų vaikų motina. 
Du jinai atsivedė su savi
mi. Šeima gyvena įrančia- 
me name prie 103rd St. #

Mrs. Ryan atvyko į did
miestį iš Chicągos prieš še
šetą savaičių, kuomet jos 
vyras atvyko čionai, tikė
damasis gauti darbą, nes 
turėjęs pažadų. Bet tie* pa
žadai neišsipildė..

Ją ir kitus tokius varg
šus sutinki keliaujant sker
sai išilgai šalį, ieškančius 
nors kokio darbelio; motinos 
nešinos kūdikiais, perkai
tusios, alkanais išeidina iš 
traukinių, L autobusų, neša 
į traukinius, • į busus, ke
liauja ąen ir ten vis ieški-y 
nėjant darbo.

Išėjo Mrs. Ryan 'iš šios 
raštinės .susirūpinusi, nusi-

apmięruo- 
liūdnai 
dabar

dama gatves, ir 
dejavo: “Kaip 
siekti namus?”

Kaip pasiekti? Nuo 67- 
tos iki 103-čios — tolimas 
kelias, reikia važiuoti. Šei
mos pragyvenimui dienai 
liks tiktai 70 centų, o tuos 
pravalgius, sekamą dieną 
turėsi pūškuoti karštais ša
ligatviais 30 su virš blokų 
pėsčia.

Raštinė, sakoma, privalo 
pagelbėti iš kitur atvykų- 
siėms į miestą. Ir. ji buvo 
prisigrūdusi pilnutėlė šį ry
tą — kas ryi 
pasakojo tai

su- 
pa-

pūna taip, 
nukabtieji. 

Tuo tarpu suskaičiau 254. 
Jie. šion rąštinėn suvyksta 
iš viso miesto, praleidžia va
ži uotei po 20 centų, taip 
reikalingus duonai. Didžiu
ma buvo portorikięčiai ir 
negrai.

Pašalpos įstaigos tarnato- 
jai irgi . atrodo ■ nuvargę, 
nuobodžiai klausinėja ir už
rašinėja komisijonieriaus 
Hilliard; įsakytus Idausimus 
— atsakymus. j •

Tikra Išpažintiš
• I \

Reikalavimai atsakinėti į 
asmeniškiausius klausimus 
yra žeminanti žmogų, skun
dėsi Mrs. Ryan. Motinų, 
kaip pasakojo Ryanienė, 
klausinėja: Kada ištekėju
si. — Ar buvo išsiskyrusi; 
kada; ar tu¥ejo ištuoką.

“Alkanam • nebepalieka 
asmenybės,” sakė ji.

Panašiai 
gelis. Tuo tarpu kiti ieško
jo bedarbiams- kitos išei
ties. > j .

Mrs. Caroline Humph
ries, 
kers 
bių 
pareiškę, jog toks kamanti
nėjimas ir stengimasis be
darbius atstumti nuo pašal
pos yra gėdingas, nežmoniš
kas, neteisingas. Jie dirbo ir 
dirbtų dabar, jei būtų dar
bo. Jie mokėjo ir mokėtų 
taksus, tad nedarbe jie tei
sėtai turėtų gauti pašalpą

z I "N., I

įžodis “homogenized”, ant 
pieno bonkos, teorijoje reiš
kia, jog tas pienas tiek vė
tytas ir mėtytas (plaktas ir 
kaitintas), kad iš jo nebė- 
įšsiskirtų grietinė. Tai ne
va taikyta tam, kad visi 
vienodą kiekį grietinės pįene 
gautų — vienas nebenusi- 
pilsi sau.

Praktikoje,, didžiumoje, 
taip' ir (būna — nei vienas 
yartotojas negauna grieti
nės daugiau už kitą (ne
bent. jis gyventų ant garsio 
sios Fifth ar Park Avenue, 
kur vežama specialė pieno 
rūšis), nes nei vienas nebe
gauna piene grietinės, ji pa
silieka kompanijai. Tai dėl 
to turi pirm aušros bėgti 
nusipirkti pieno, jeigu nori 
gauti to nehomogenizuoto, 
nes po darbo Neberasi, taip 
mažai-jo tepristato.-O ir tą 
mažą nuošimtį to 
“nelygybės ” pieno 
(kuriame dar gali matyti 
palikta nors kiek grietinės) 
krautuvėse palieka ne iš 
meilės pirkėjui, bęt kad val
džia to reikalauja. .

Ar jūs matėte bent vie
ną kompaniją vejantis kos- 
tumerį tikslu jam pridėti 
saują centų priedams prie 
prekės, kurią jis ir be to 
priedo nusipirko ar neiš
vengiamai turi pirkti? Ne
matėte.

Ar sutinkate tikėti, kad 
pieno firmos specifiškai' no
ri jus apdovanoti, brukda--važiavimas pirmojo respub- 
mos jums prievarta hbmo-' 
genizuotą pieną, kaipo “ge
resnį?”

SAVIVEIKLOS RATELIS 
KOLŪKIO SCENOJE

Joniškis.— Pašvitinio val
sčiaus Mikniūnų kolūkio 
meninės saviveiklos ratelis 
pelnytai užsitarnavo kolū
kiečių pagarbą ir meilę.

Kiekvieną sekmadienį ko
lūkio nariai atsilanko į klu
bą - skaityklą, kur kultū
ringai ir įdomiai praleidžia 
laiką, žiūrėdami naujausių 
meno saviveiklos ratelio pa
sirodymų. Per trumpą lai
ką ratelis pastatė keletą ta
rybinių pjesįų — “Sugrįži
mas”, “Stebukladariai” ir

rieNamie ar mokykloje 
knygos sėdintis į lankutį

skundėsi dau-

nited Electrical Worr 
vokalo 430-to Bedar- 
Comiteto darbuotoja

Užsidegus motorinei valčiai 
Erna, kuria jie buvo išplaukę 
žuvauti ties Manhattan Beach, 
Brooklyne, apdegė šeši žuvi
ninkai, du iš jų pavojingai.

Gaisras / laįvukyje j iškilo 
eksplodavus ga^gJijjai. Visą 
apipurkštus ir staiga užsilieps
nojus, žuvininkams nebuvo 
progos gelbėtis. Juos apde
gusius išgelbėjo nuo pasken
dimo žuvininkai,< pprbuvę kitu 
laivuku. /£

Apdegusieji yra tėvas ir sū
nus Jack ir Sol 
onard lati, Lola
Arthur Jones, visi brooklynie- 
čiai, ir Nick Crostai4, newyor- 
kietis.

6wski,

Gražuolė Fay Dunn, užsi
imanti vaidinimu - rašymu, 
apsiskundė teisme, kad po 
smagaus bendro vakaro 'vai
šėse su Ogden Goelet, jis ją 
“pavaišinęs^’ su lempa pakau
šiu. Pašaiikta policija turčių • 
“vaišintoją” areštavo.

Rugsėjo 1-mą Didžiajame 
New Yorke 40 asmenų 
go vaikų paralyžiumi, 
du mirė. ,

susir-
Dar

ploni

Saviveiklos ratelis apsi
lankė ir gretimuose kolū-$ 
kiuose. Ratelio surengtuose 
vakaruose dalyvavo virš 
500 kolūkių narių.

Nepraktiški labai 
puodai. Apsigyvenant kiek 
pastoviau verta įsigyti sto
resnius ir sandariai už
dengiamus. Storame puode 
verdant mažiau vartosi ku
ro, gali virti su mažai skys
čio, nes neišdega, neišga
ruoja. Reikale palaukti, vi
ralas ilgiau pasilaiko karš
tas.

limiškis. —■* Čia įvyko ap
skrities kolūkių moterų su-

likinio moterų suvažiavimo 
nutarimams apsvarstyti, 
kuriame dalyvavo virš 50 
apskrities moterų.

SuvažiaVimo dalyviahis 
buvo parodyta turininga 
programa, kurią parengė 
Pašvitinio moterų organi
zacijos meno saviveiklos ra
telis ir Joniškio kultūros 
namų tautinių šokių kolek
tyvas. s

Pašvitinietės moterys su
sirinkusioms apskrit. mote
rų suvažiavimo dalyvėms 
parodė A. S. Puškino 4 
veiksmų dramą “Akmeninis 
svečias.”

Joniškio kultūras namų 
šokiu ratelis (meno vado
vas Ignas Vainauskas) pa
šoko , tarybinių tautų liau
dies šokių.

be jokio vargo, be pažemini
mo, be vertimo elgetomis.

Ir jinai savo žodžius pa
remia darbu. Ten pat tarp 
bedarbių ji rinko parašus po 
prašymu (peticija) guber
natoriui Dewey, kuriame, 
be kitko, reikalauja:

. Valstijinio darbo pro
gramos su unijinėmis algo
mis;
■ Nedarbo apdraudos po 
$40 per savaitę ir priedo iš
laikytiniams ;

Nepaprastos padėties fon
do pagerinimui valstijinės 
nedarbo apdraudos divizijos 
patarnavimo žmonėms;

Padidinti. - pašalpą nega
lintiems gauti nedarbo ap
draudos; i .

Padidinti darbininkų ir seniai ratelis kolūkiečiaįis 
varguomenės išteklių panai- suvaidino* B. Dauguvieči
kinant taksus mažųjų paja
mų grupėms, o padidinant 
taksus turintiesiems aukš
tas pajamas. M~tė.

Today's Pattern

Panevežys. — Prie “Ge
gužės • Pirmosios” kolūkio 
klubo - skaityklos veikia 
saviveiklos ratelis. Ratelyje 
dalyvauja 18 žmonių. \Ne-

9095
SIZES 

12-20.4

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymęjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 

< Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

pjesę ,“Laimė” eir “Talentai 
iš provincijos A gilumos”.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—• Treč., Rugsėjo 7, 1949



GRYNOS SĄŽINES ŽMONES LMS Seminaras--Kultūros 
s Auklėjimo Priemonė

Parašė P. VERŠIGORA Vertė N. ZIBERTAITĖ
5-26-49

Rašo Juozas Byronas

(Tąsa)
— Reikia apskaičiuoti tiksliai!
Rudniovas papurtė galva ir pakreipė 

kepurę ant ausies. Tai buvo ženklas, kad 
jis pasiryžo.

— Kada leidžiasi saulė?
— Apie aštuntą valandą.

" — Tiksliau — valandą, minutę?. •
— O velniai ją žino...
— Ech jūs,- kareivos, civilių komanda, 

— atsiduso Rudniovas. — Reikia atsa
kinėti tiksliai: dvidešimtą Valandą šešio
liktą su puse minutės. Rašyk, štabo vir
šininke, įsakymą: tepakylie į žygį, pa- 
siunčiant išsklaidytą avangardą ir svar
biausią priešakinę užtvarą be gurguolės 
dvidešimtą valandą ..penkioliktą minutę. 
Pastebėti suspės, o pakenkti nesuspės.

— Dėl didesnio įspūdžio priešaky pa
leisti galvijus.

— Ko daugiau — naudos ar rizikos?
Mes su Bazima įsusimąstėme.! •
—- O ką pasakys Kutuzovas?— link

terėdamas Voicechovičiaiįis pusėn, tarė 
komisaras. '

— Aš manau, kad naudos daugiau, 
jeigu vokietis kvailesnis. O jeigu... — 
jis ėmė kosėti.

— Vokietis ne kvailesnis. Bet užtat 
rusas sumanesnis.

— E, ką čia kalbėti! Įsitaisėme gintis
- vis vien teks stoti į mūšį.
— Oi, nesakyk, Grigorijau Jakovlevi- 

čiau, — pirmąkart įsiterpė (Kovpakas, 
— mūšį galima įvairiai pakreipti. Štai, 
primesti užtvaroms daugiau jėgos, arba 
pastatyti dvigubas užtvaras, va, čia vie
ną ir va čia — tai bus nutęsiamos kau
tynės; o taip,, jei iš kartoj- tai bus 
triuškinamos kautynes . .v Galima dar

(Pabaiga)

atsidaro su 
vaikinu. Vaiki- 
rasti paparčio

— Kai žmogus su kojo
mis trepsi, tai jis ir mena.

Juokdariui išaiškinama, 
kad taktu trepsėjimas arba 
šokiai , irgi gali būti menas, 
bet abelnai menas tūri daug 
platesnę reikšmę, ir jis pa
kviečiamas dainuoti. Ir po 
to seka finalo daina.

Tai tuomi ir užbaigėme 
šios vasaros LMS Seminaro 
veiklą. Ant rytojaus, sek
madienį, jau buvo atsisvei 
kinimo pietūs, kur seminaro 
mokiniai, po liūdnų “su
diev,” išsiskirstė kiekvienas 
sau.

Iš šios apybraižos skaity-

— Teisingai! Pavlovskis tegul išvaro 
""“penktąjį batalioną” lygiai dvidešimtą 
valaką- Vis dėlto keturi šimtai gdlvijų. 
Jei neįžiūrės, kas čia iš tikrųjų, palai
kys batalionu ar didele gurguole. -Dary
kite !

Rudniovas išėjo iš štabo.

po mišką automatininkų • išmėtyti, tai 
bus ... ■

— “Gegutės” dvikova. Panašiai kaip 
suomių taktika...

— Na, taigi:.. O dar galima klai
dinga kryptimi nuvilioti... O patiems 
pagrioviais bei skynimais ... \

Galvijai, mūsų atimti dar Rovno.sri
tyje, daugiau kaip pusantro tūkstančio 
galvų; juokais buvo vadinami “penktuo-' 
ju batalionu.” Paprastai jis žygiuodavo 
kolonos uodegoje, varomas nubaustųjų. 
Bandos varymas buvo taip pat vienas iš 
bausmės būdų. Atsižvelgiant į nusikalti
mo dydį', galvijų varovais būdavo skiria
ma nuo penkių dienų iki mėnesio laiko. 
Kartais netgi vadus. Tai buvo pati sun
kiausia moralinė bausmė, ir “penktojo 
bataliono” bijodavo kaip ugnies. Variu
sysis bandą ilgą laiką buvo laikomas ne
tekusiu garbės žmogumi, ir reikėjo pa
daryti ką nors labai jau šaunų^ kad at- j 
sikratytum niekinamo “galvijų varovo” 
arba “penktojo bataliono vado” vardo ar 
dar kokio nors kito “įtiklaus”, pravar
džiavimo. Šiandien gi “penktajam bata
lionui” buvo lemta suvaidinti svarbų ka
rinį, galima sakyti, operatyviškai takti- 

i riį vaidmenį mūsų vadovybės sumany
muose. Žinoma, tokiu būdu mes pastatė
me vargšes karves ir bulius į apšaudy-

* mo, o gal būt, ir bombardavimo pavojų, 
tačiau juk karvės — tai vis dėlto ne 
žmonės.

Dvi naktis iš eilės mes darėme nedide
lius maršus. Į Kodrą ajš su žvalgyba at
vykau apie antrą valandą nakties, o iki 

Į . penktos valandos ryto visas dalinys iš
siskirstė po butus. Gurguolės užmaskuo-

• tos, kovinės kuopos ir batalionai atsisto
jo užtvarose, postuose ir pagrindinėje

' gynybos linijoje. Mums atrodė, kad savo 
artilerijos priešui panaudoti nepavyks:], 
miškas priėjo iki pat kaimo, esančio gi- 
lioje dauboje, ir reljefas buvo toksai, 
kad mus pasiekti vokietis galėjo tik mi- 

| nosvaidžiais,, tačiau šiems per maža at
stumo. Tiesa, priešas galėjo dar bom- 

v barduoti kaimą, bet tiktai spėliodamas, 
nebūdamas tikras, kad tikrai tame kai
me stovi mūsų stambiausios jėgos. Apla- 
mai gi, įprastos kariuomenės taktikos 

” požiūriu mūsų poziciją buvo aiškiai ne
patogi, net daugiau —• mes patys lindo- 
me į spąstus. Tačiau vokiečiai iš miško, 
pulti negalėjo. Vadinasi, iš Kodros ėjo 
iš viso trys keliai, bet ir tie buvo miško 
keliai. Tai ir buvo mūsų svarbiausias 
pranašumas. Tuose trijuose keliuose mes 

•_ • . pastatėme už keturių penkių kilometrų 
stiprias užtvaras, o už kilometro nuo 
kaimo buvo įsitaisiusios svarbiosios gy
nybos jėgos. Tokiu būdu Rudniovas pri- 

’ vertė vokiečius stoti į mūšį, kada jis to 
norėjo, tai yrą rytoj, ir kur norėjo, fcai 

į . 'yra miške, ir, be to, dar pąklampoti po 
sniegą keturis kilometrus iki susitin- 
kant su pagrindine gynybą.

|Bį — Tegul net paglemš rbūsų užtvaras. 
Tegul! Bet dėl to jie turės išsiskleisti 
grandine prieš mus, paskui arba įsisma
gins persekioti, arba nusipluks, besi
skverbdami per mišką, kuriame už kiek
vieno medžio jiems vaidensis partiza
nas. , - •
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— Vienu žodžiu, iki pagrindinės mū
są gynybos atšliauš ne visi iš karto ir. 

Hj ..; nuvargę, praradę ryšį...
K — O, gal būt, ir vadovybė.. .

— Bet aplamai pozicija rizikinga...

— O, aviacija?
Senis susimąstė.
— Ta aviacija mane taip ir privers 

užkrosny tupėti... Ė, būdavo pilietinia
me. Atsipalaidavai' nuo priešo, ir dumi, 
dumi...

Tai ko gi vis dėlto daugiau — nau
dos ar rizikos?

— O, tai po mūšio pamatysime, ’— 
šyptelėjo Kovpakas.

— Tai reikia dabar išspręsti, — spy
rėsi Rudniovas.

Kovpakas įsiklausė.
— Dabai; reikia?
— Tam, kad žinotum, kiek ir kokių 

kuopų palikti rezerve.
— Na, rezerve trečiąją, aštuntąją.
— Kaip visada? O aš manau, kad 

trečiąją reikia . pasiųsti /užuolankomis, 
kad smogtų pagrindinėms vokiečių jė- 

£goms į sprandą. rezerve palikim an- 
M|’ąją ir šeštąją.^,
"—Tada, gal būt, bus daugiau rizikos,
— pasakė štabo viršininkas.

— Taigi matote ..,
Taip tuo ir buvo nuspręsta.

• Apie dvyliktą valandą sugrįžo žvalgy
bos, pastebėjusios vokiečių kolpnas vi
suose keliuose, o apie antrą valandą prie 
užtvarų prasidėjo mūšis. Po pusvalan
džio jis aptilo, o dar pę valandos vėl su
liepsnojo ir, jau daugiau nebenutildamas, 
vis artėjo. Pagal mūšio atgarsius mes se
kėme besitraukiančių užtvarų kelią. Gy
nyba kol kas tylėjo. Dabar l Kovpakui 
pats svarbiausias dalykas buvo atspėti, 

. kuria iš visų trijų krypčių vokiečiai 
smogs stipriausią, smūgį. O man, kaip vi
suomet, svarbiausia buvo gauti “liežuvį.” 
Tegul jis neduos naudingų žinių, galin
čių padėti mums šios dienos mūšyje — 
mūšis jau siekė savo kulminacinį tašką,
— bet, spręsdamas tuos šiandieninius
uždavinius, aš negalėjau pamiršti apie 
Kijevą, savo gimtąjį miestą. 'Ne vien 
dėl to, kad jis labai domino fronto va
dovybę; jo dispozicijoje buvo ketvirtoji, 
pati svarbiausioji, priešo grupė, paskir
ta veikti prieš Kovpaką. Kur ji? Kije
ve? Ar pakeliui? Arba gal jau įsijungė 
į mūšį? ' ' - .

Arba, gal būt, ją saugoja galutinam 
mūsų jėgų sutriuškinimui.

Į mano “liežuvio” reikalavimą Kovpa- 
kąs pratrūko barnių srove. Kautynės vy
ko jau visoje gynybos'linijoje, ir tai bu
vo, aišku, visiškas apsupimas. Lig šiol 
Kovpakas dar nebuvo nusprendęs, ku
riomis užuolankomis pasiųsti, automati
ninkus. /

— Jau laikas, Sidorai Artemjevičiau! 
.Jau laikas! *— tarė Rudniovas.

— Pats matau. Aš mariau, kad jie 
Kulbaką spaudžia?!

— Teisingai.. ?
Po dviejų minučių Karperikos kuopa 

'dingo miške. Iš kairės, užuolanka, nu
ėjo aštuntoji.

-— žodžiu, replės, — nelinksmai nusi
juokė Rudniovas.

— Taigi, supliaukš jie mums. Karpen- 
ką, bus tada replės. Tu žinai, kas tada 
bus daliny? • '

(Bus daugiau)

Veikalas 
mergina ir 
nui pavyko 
žiedas ir jis abejoja, ar tai 
tas žiedas yra tikras; ar iš 
tikrųjų jią galėtų su to žie
do pagalba gauti viską, ko 
tik jis nori. Pasigirsta pa- 
gelbėjusios \ jam paparčio 
žiedą surasti gerosios lau
mės balsas, kad taip, jis tu
ri tikrą paparčio žiedą ir, 
jo pagalba, gali jis gauti: 
turtus, garbę, laimę — vis
ką. Laumė pataria naudoti 
tą žiedą išmintingai. Vaiki
no pirmas noras — pamaty
ti, kaip dabar jo kaimas gy
vena ir tuč tuojau prieš jo 
akis pasirodo kaimo vaiz
das. Jaunimas dainuoja, šo
ka, linksminasi. Po to jo 
mylimoji pageidauja gyven
ti kur nors dideliame mies
te, vaidinti operoj ir pasiro
dyt prieš didelę publiką. Ge
roji laumė pareiškia, kad 
tilę to pageidavimai gali bū
ti' patenkinti, kurio nuosa
vybėje randasi paparčio žie? 
das. Bet, kadangi vaikinas 
merginą myli ir nori jos pa
geidavimus patenkinti, tai: 
“Lai būna, kaip nori.” Ir 
atsidaro scena iš operos 
“Vagabond King.” Vėliau 
vaikinas | pameta paparčiu 
žiedą; jo mylėtinė’del to lai
bai sielojasi,— pyksta ant 
vaikirio. Čia laumė jien^'s 
paaiškina, kad paparčio žie
das yra legendinis dalykus, 
taip, kaip ir pati laumė yra 
legendinė. , Laumė sakė: 
“... Nereikia jums, protin
giems žmoriėms, gyventi/ le
gendomis ; gyvenkime tikre
nybe. Tikrenybėje, kiekvie
nas iš mūsų, gali rasti ^avo 
širdyje paparčio žiedą,' tik 
reikia išmokti juomi naudo
tis. Turint tą. paparč. įriedą 
savo širdyje, galima pasiek
ti laimė — sunkiu darbu, 
vargu, mokėjimu užjausti 
ir pagelbėti savo, artimui, toliau. O priežastis, dėl ku-

Vidutinio svorio kumštininkų čampionas* Ray Robin
son (dešinėje) smogia Steviui Belloise. Ne už ilgo 
po šio smūgio, 7-nie “rounde,” §u kairiąja jis pribaigė 

savo laimėjimą.

tojai patys gali spręsti LMS | tvirtintų organizaciją, su-
------------•----------------------------- ------------------- y___. . • , . . i—-7am

ma-
rengiamų vasarinių vakaci- 
jų kursų — Seminarų reik
šmę ir visuomenišką nau
dingumą.

i Ar toliau panašūs semi
narai bus tęsiami, priklau
sys nuo to, kiek atsiras 
juose norinčių dalyvauti. Ir 
ar vėl bus seminaras Olym
pia Parke, Shrewsbury, 
Mass., tai irgi priklausys 
nuo daugelio aplinkybių.

Mano nuomone, tokie se
minarai yra naudingi ir 
reikalingi, jei norime palai
kyti lietuvišką kultūrą tarp 
lietuvių kilmės. Amerikos

Newark, N. Jvienydami visus 
veikimui. Tie Sen 
no sutikti jaunuoliai, atro- Sietyno Atostogos Užsibaigė* 
do, rimtesni net UŽ daugelį Pamokos Įvyks Rugsėjo 7. 
mūsų senių; jiems rūpi, la- 
bhi rūpi, mūsų lietuviškų — 
kultūrinių, sporto ir visuo
meniškų organizacijų atei
tis. Jie, nors kai kuriems iš 
mūsų taip atrodytų, nėra
“piemenys” ir “piemenės,”| sėjoV^dieną, ’lygiai *8 valan- 
o visai rimtai galvojanti ir dą. Visi choriečlai privalo- 
nuoširdūs jaunuoliai — vai- te dalyvauti, nes tik už ke- 
kinai ir merginos. Bet jie tūrių dienų nuo pa

Piknikas Rugsėjo 11 Dieną
Su Darbo Diena užsibaigė 

choro atostogos ir 
svetainėj veikimas.

■ Pirmos choro 
įvyks sekantį trečiadienį, rug-

prasideda

pamokos

. - i - - - vkųnenori patys skverbtis į .br-1 įvyksta choro paskutinis iio
ganizacijų vadovybes; jie 
ten turi būti pakviesti, ir

jaunimo. Negana seminarų, Auri jįems buty duota pro-
turėtų būti steigiamos ir 
palaikomos lietuvių kalbos 
mokyklėlės — Ateities Žie
do Draugijėlės — visose di
desnėse lietuvių kolonijose. 
Brooklyne Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlė iki šiol buvo ve
dama maždaug ta pačia 
kryptimi, kaip ir LMS Se
minaras: su lietuvių kalbos 
istorijos >pamokomis; dainų- 
muzikos pamokomis; tauti
nių šokių. pamokomis; dra 
mos veikimu; ir, dar buvo 
mėginama suorganizuoti 
stygų ansamblis. Jei ir šiais 
metais Brooklyna LKM'eg
zistuos, tai bus mėginama 
vėl tas pats veikimas tęsti

ga.- :• -
Tas tai ir buvo mano vy

riausias įspūdis, įgautas Se
minare, susipažinus Irčiau 
su LMS Seminare dawvauj 
j ančių jaunimu. Tuo 'klau
simu — jaunimo klausimu 
— gal teks ką nors dau
giau parašyti. O šiuo tarpu, 
prašyčiau skaitytojus apie 
tai rimtai pasvarstyti.

Dar kartą — didelis 
ačiū visiem, Seminarui dir
busiems, teikusiems para
mą. Taipgi atsiprašome vi
sų už bent kokius nesusi
pratimus.

sezono piknikas.
Piknikas su koncertu ir 

kiais įvyks rugsėjo (Sept.'T’ll 
dieną, 12 valandą, Lietuvių 
Parke, Lindene, 430 Mitchell 
Ave. .

Visus ir visas kviečia Siety
no choras atvykti ir smagiai 
laiką praleisti, nes tai bus jau 
.paskutinis šios vasaros pasi
grožėjimas gražiąja gamta.

G. Albinas.

so-

palinksminti jį, dirbti ben
drai su kitais dėl visų lai
mingos ateities ... (grįžkite 
atgal iš legendos į /tikrovę. 
Dirbkite darbą, kuris šalin
tų iš pasaulio vargus ir ne
laimes. Čia tai ir pus jūsų 
širdyje esančiu /paįparčio 
žiedu naudojimosi paslap
tis ...” /

Vaikinas ir mergina grįž
ta prie besilinksminančio 
jaunimo ir su jaię kartu dir
ba, liriksriiinasi.ba, liriksriiinasi. I Jaunimas 
šoka tautinį šokį “Žiogelį,” 
po kurio seka scėna, kur vie
nas vaikinas /išsiskiria iš 
jaunimo grupės, sakyda
mas: “Visi linksminasi, tik 
man nelinksmą.”' To prie
žastis — jo nįergina tenka 
kitam vyrui ir po-to seka 
daina “Sirpsta, noksta avie
tėlės.” Po “avietėlių” seka 
vėl tautiški jokiai. Šokiams 
baigiantis ateina nesusipra
tėlis, ir klausia: “Kokios čia 
per gegužinės?”\ Vienas iš 
besįlinkšmirįančių atsako, 
kad čia ne gegužinės, ome- 
no vakaras^ Seka trialogas:

—Čia nę' gegužinės, o me
no vakarai

— Tavp vakaras?
— Ne 

' Kitas 
čia yra 
per dvi į savaites to meno 
mokinomės LMS Seminare, 
Olympią Parke, ir šį vaka
rą statome scenon to lietu
viško meno programą, užva- 
dįnta “Paparčio Žiedu.” At 
dabar žinai, kas yra menas?

— Žinau ...
— Gerai, jei žinai, tai

nano, bet .MENO, 
atsako: — Taip, 
eno vakaras. Mes

pasakyk, kas yra menas? skirstymų

rios kyla v abejonė apie LKM 
egzistavimą, yra ta, kad 
per mažai augesnio jauni
mo joje dalyvauja.- Vien tik 
jaunamečiai' patys k vieni, 
po’rs- ir su tėvų-ąjagalba, ne
gali išlaikytztokią organiza- 
ei ją, kaip 
augesnio ■
jauriimo užimti vietas Val
dybėje. ir komitetuose. Rei
kia tokio jaunimo, kaip da
bartinis LKM: pirmininkas 
Juozas Dagis; kaip Lillian 
ir Eleanor Briedytės; kaip 
Eddie ir Adelė Grannai, ir 
pan.' ų _ ..

Susipažinau^ §u daugeliu 
jaunuolių LMS Seminare ir 
priėjau išvados, Ipd jau 
laikas, labai laikas, seniams 
užleisti jaunimui organiza
cijose vadovaujamas v.ietas. 
Pavyzdžiui, paimkime LDS: 
Ar čia yra- reikalas skirsty
ti kuopas į “senių” ir “jau
nimo” i kuopas, ypatingai, 
kuomet daugelis iš to tąip 
vadinamo “jaunimo” yra. 
senesnio amžiaus net ir už 
pačius “senius.” Čia para
doksišką skirtumą sudaro 
tarp “jaunuolių” ir “senių” 
ne amžius, bet kalba:*visi 
kalbantieji geriau lietuviš
kai, nepaisant amžiaus, pri- 
skaitomi' prie “senių,” o vi
si tie, kurie didžiuojasi sa
vo nemokėjimu lietuvių kal
bos ir kalba vien angliškai

prie “jaunuolių.” Norė
čiau matyti mūsų organiza
cijų vadovybėje tokiup, tik- 
'rUs savo amžiumi, ‘jaunuo
lius, kurie tokių kvailų tarp 
“jaunuolių” 4r “senių” pa-

, Washington. —-^Pietinės 
Korėjos ambasadorius mal
davo prez. Trumaną kuo 
greičiausiai siųsti jai\gink- 
lus ir amuniciją prieš\ko- 
munistus. \N

JAUNUOLIS ATSIKĖLĖ 
Iš GRABO

Lėcįce, Italija. —- 19 metu 
berniukas Giovanni Banfi) 
nukriisdamas nuo kalno 
skardžio, taip prisimušė, 
kad daktarai palaikė jį ne
gyvu. “Kūnas” buvo nu
vežtas ų šermeninę koply
čią, karstan paguldytas ir 
užsakytos pamaldos.

Kunigui besimeldžiant, 
jaunuolis gfabe atsisėdo ir 
užkiausė: —Kas atsitiko? 
Ką jūs čia darote?

>4 ■

KM. Čia reikia, 
jau metuose —

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpų — KINIJĄ!
♦

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią, taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos? J

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

Iki .šiol lietuviams buvo sunku sayo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Ėiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėj^. Turime lietuvių kal|x)je puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

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

Gera nuolaida platintojams.' * x
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti* 25c. 
vertes U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas. X »

Užsi^aky darni adresuokite:

LAISVE
427 Loi’imer Street J Brooklyn 6, N. Y.

nedarytų, O su- 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugsėjo 7, 1949



Boriso Dauguviečio Iškilmingos
Laidotuvės Lietuvos Sostinėje Vilniuje

riboti tik teatro ir drama
turgijos sritimis. Tartum 
amžina, kūrybiniais polė
kiais švytinti liepsnelė, jis 
stengėsi įsijungti į kiekvie
ną naują, nauju gyvenimu

trų Tarybos^ viršininko pa
vaduotojui yPečiūrai.

— .Šiandien visa lietuvių 
tauta su didele širdgėla at
sisveikina sti įžymiuoju Ta
rybų Lietuv. meno darbuo-

duojančius mūsų , nūdienį 
tarybinį gyvenimą.

— Draugai! Atsisveikin
dami su brangiu* Borisu 
Dauguviečiu, mes niekuo
met nepamiršime jo nuopel-

Detroit, Mich

BORISAS DAUGUVIETIS

alsuojantį darbą. Todėl ne
nutrūkstama žmonių srovė 
teka pro velionies karstą. 
Su giliu liūdesiu ir meile jie 
paskutinį kartą apjanko ve
lionį. .

Partijos ir Vyriausybes 
Vadai prie Karsto

toju ir aktyviu visuomeni
niu veikėju draugu Borisu 
Dauguviečiu.

4— Borisas. Dauguvietis 
mūsų respublikos darbo 
žmonėms yra plačiai žino
mas, 'kaip ilgametis mūsų 
teatro darbuotojas, jaunųjų

nų mūsų tarybiniam 'teaD 
rųi ir dramaturgijai. Jo 
šviesus paveikslas visuo
met bus mūsų širdyse. Jo 
nenuilstančios kūrybos po
lėkius mes išugdysime į di
delę »komunistinės kūrybos 
liepsną.

VILNIUS. ' — ; Tarybų 
Lietuvos sostines darbo 
žmonės su giliu liūdesiu ir 
širdgėla palydėjo paskuti- 
nėn kelionėn Ta
rybų Sąjungos liau
dies artistą, Stalininės pre
mijos laureatą, Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatą, Lietuvos Tarybinių 
rašytojų sąjungos narį, Lie
tuvos Valstybinio dramos 
teatro vyriausiąjį režiesių, 
nusipelniusį meno veikėją 
Borisą Dauguvietį.

Nuo 12 valandos prasi
deda atsisveikinimas su ve- 
lionies kūnu. Gedulo/krepu 
perrištos raudonos vėliavos 
nusviro ties Valstybinio 
operos ir baleto teatro rū* 
mų fasadu. Šitų rūmų sce
noje, kurioje tiek kartų su 
pasisekimu buvo statomi ve- 
lionies režisuoti dramos vei
kalai, ant postamento, skęs
tančio gėlėse, paskutinį 
kartą ilsisi velionies kūnas. 
Rampos šviesos prigesintos.

Garbes Sargyba
Pirmieji į garbės sargy

bą prie velionies karsto sto
ja artimiausieji jo darbo 
draugai — Valstybinio dra
mos teatro ^ktoriai — Sta
lininės premijos laureatai 
Jackevičiūtė, , Rūdzinskas, 
teatro direktorius /ulonas, 
aktoriai Juodelytė, Kerna

gis, Mironaitė, Jurkūnas ir 
kiti. Juos pakeitę, paskuti
nę pagarbą savo auklėtojui 
ir mokytojui atiduoda dra
mos studijos mokiniai.

Garbės sargyba* keičiasi 
kas penkios minutės. Prie 
karsto stoja kompozitoriai, 
operos ir baleto teatro ak
toriai, dailininkai, konser
vatorijos, dailės instituto 
profesoriai, dėstytojai, stu
dentai.

Štai atėjo atsisveikinti 
velionį Valstybinio liaudies 
dainų ir šokiu ansamblio 
kolektyvas, dar visai nese
niai pasirodęs , su puikia 
nauja programa. Ši nauja 
programa — velionies kūry
bos vaisius.

Atsisveikinti velionies at
eina Lietuvos Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos atsto
vai. Į garbės sargybą stoja 
rašytojai Šimkus, Tilvytis, 
Dovydaitis, Valsiūnienė, 
Marcinkevičius, Baltušis, iš 
Maskvos atvykęs Tarybinių 
rašytojų sąjungos drama
turgų sekcijos pirmininko 
pavaduotojas Basarkinas ir 
kiti.

Kaipo Visuomenininkas
Sostinės darbo žmonės 

gerai pažinojo, mylėjo ir 
gerbė velionį. Jo karštas, 
nerimstantis, .entuziastin
gas būdas neleido jam apsi-

Šešiolikta valanda. Lan
kytojų skaičius vis gausėja. 
Orkestras groja gedulingą 
Šopeno maršą. Rampos švie
sos dar labiau prigęsta. Į 
garbės sargybą stoja Lietu
vos KP (b) CK sekretoriai 
Sniečkus, Niunka, o vėliau 
— Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas ’Paleckis, Lie
tuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
ko pavaduotojas Kučinskas, 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo nariai 
Didžiulis, Čistiakovas, Lie
tuvos Mokslų akademijos 
tikrasis narys profesorius 
Korsakas, Lietuvos kinema
tografijos ministras Meš
kauskienė.

Velionies karstas vis la
biau skęsta gyvose gėlėse ir 
vainikuose.

kadrų augintojas. Kovoda
mas dėl mūsų teatro aukšto 
meninio ir idėjinio lygio, B. 
Dauguvietis dėjo visas pa
stangas įsisavinti geriau
sias rusų teatro tradicijas. 
Jo darbo dėka Lietuvoje bu
vo propaguojami rusų kla
sikų geriausi kūriniai. J"au 
pirmomis Tarybų Lietuvos 
dienomis B. Dauguvietis 
pastato tarybinius spektak
lius, susilaukusius didelio 
mūsų liaudies įvertinimo.

— Tiktai tarybinėje san
tvarkoje Borisas Dauguvie
tis gauna visus galimumus 
išyystyti savo plačią kūry
binę veiklą. Valstybiniame 
dramos teatre jis pastato 
eilę aukšto idėjinio ir meni
nio lygio spektaklių, kaip 
A. Ostrovskio “Miškas,” A. 
Čechovo “Vyšnių ■ sodas,” 
N. Virtos “Pasmerktųjų są-

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite: *
SHoreroad 8-9330 <

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, , 
ko jūs reikalausite. h ■

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima .priddoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyii, N, Y.

Paskutines Atsisveikinimo 
Minutės - 

1

Artinasi paskutinės atsi
sveikinimo minutės. Savo 
vyriausiojo režisieriaus 
karstą .» apsupa Lietuvos 
Valstybinio dramos teatro 
aktoriai ir, gedulingo mar
šo garsams skambant, pas
kutinį kartą nusileidžia te
atro scenos uždanga žmo
gui, kuris 40 geriausiųjų 
savo gyvenimo metų atida
vė scenos menui. Paskuti
niai lankytojai apleidžia 
salę. Prie .karsto lieka ve
lionies giminės ir artimie
ji.

Karstą į gatvėje stovintį 
automobilį išneša dramos 
teatro aktoriai. Paskum 
karstą sustoja velionies ar
timieji, partijos ir vyriau
sybės atstovai. Pirm kars
to nešami vainikai nuo Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo, Lietuvos Mi
nistrų Tarybos, |Meno rei
kalų valdybos prie Lietuvos 
Ministrų Tarybos, Lietuvos 
Tarybinių rašytojų sąjun
gos,- Valstybinio dramos te
atro, Vilniaus Valstybinio 
rusų dramos teatro, LKP 
(b) Vilniaus miesto komi
teto ir vykdomojo komiteto, 
Lietuvos Tarybinių dailinin
kų sąjungos, Lietuvos Ta
rybinių kompozitorių sąjun
gos, R. Valstybinio liaudies 
dainų ir šokių ansamblio, 
Liaudies kūrybos namų. Pa
skum velionies karstą ir 
Basanavičiaus, Kačalovo, 
Komjaunimo gatvėse — 
tūkstantinė žmonių' minia. 
Vilniaus darbo žmonės —•

Paul Gustas Funeral Home,
' , INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
t

Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 
kambarys pasikalbėjiniam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

*.............. .. ■ 1 ................... ■ 1 . 1 . ... .................... ..... .. ...1

mokslo ir meno darbuotojai, 
profesoriai, studentai, mok
sleiviai, mokytojai, gamyk
lų ir fabrikų darbo pirmū
nai, stachanovininkai, (.dar
bininkai ir inžinieriai^ įstai
gų darbuotojai, partinių, ta
rybinių ir visuomeninių or
ganizacijų atstovai \ atėjo 
paskutinį kartą atsisvei
kinti su mylimu velionių. 
Daugiatūkstantinė gedulin
ga eisena patraukia Rasų 
kapinių link.

Ant Kapinių '
Prie kapo duobės įvyksta 

gedulo mitingas kurį ati
daro Valstybinio dramos 
teatro aktorius,. Stalininės 
prejnijos laureatas Rudzin- 
skas.

Žodis suteikiamas Meno 
reikalų -valdybos prie Minis-

mokslas,” M. Gorkio “Jego
ras Bulyčiovas” bei “Prie
šai,” kurių paskutinis bu
vo atžymėtas aukščiausiu 
įvertinimu — 'Stalinine pre
mija.

‘— B. Dauguvietis, būda
mas aktyviu tarybinės dra
maturgijos ugdytoju, para
šo pirmąsias savo tarybines 
pjęses, kaip “Nauja vaga,” 
“Uždavinys,” “Žaldokynė,” 
“Laimė” ir kitas, kuriose 
jis ugdė tarybinių žmonių 
patrijotizmą, meilę darbui.

Pečiūra savo kalboje pa
brėžia, kad per 40 darbo 
metų scenoje B. Dauguvie
tis pastatė 179 spektaklius, 
suvaidino ^daugiau kaip 60 
vaidmenų ir parašė apie 10 
dramos veikalų.

— Tarybinė liaudis, par-, 
tija ir vyriausybė aukštai 
įvertino B. Dauguviečio 
nuopelnus ugdant lietuvių 
tarybinį teatrą, keliant idė
jinį ir meninį spektaklių 
lygį, J° atsidavimą, tarybi
niam menui — suteikdama 
aukščiausią tarybinio meni
ninko įvertinimą —Tarybų 
Sąjungos Liaudies artisto 
vardą.

— Borisai Dauguvieti! 
— ^baigia savo kalbą drg. 
Pečiūra. — Tu, būdamas 
progresyvus, plataus akira
čio žmogus, visą savo gy
venimą paskyrei lietuvių 
tautai, jos kultūrai ir jos 
•teatrui. Su dideliu liūdesiu 
atsisveikiname su Tavim —j 
^tauriu tarybiniu patrijotu, 
nenuilstamu darbuotoju, ta
rybinio teatro veikėju.

Žodį paima Liėtuvos Ta-

’ Atsisveikinimo žodį taria 
Valstybinio dramos teatro 
direktorius Zulonas.

— Netikėta mirtis, išplė
šusi iš mūsų tarpo Tave, 
atėmė iš mūsų nenuilstamą 
kūrybos draugą, ilgametį 
mokytoją ir vadovą, kupiną 
neišsenkamos kūrybinės 
energijos.

— Tavo mirtis — didžiu
lis nuostolis tarybiniam lie.- 
tuvių teatrui. Būdamas so
cializmo Tėvynės meninin
kų auklėtinis, Tu visada at
stovavai pažangiajai moky
klai, auklėdamas mus> pa
žangaus meno kūrybos dva
sia. Atsisveikindami su Ta
vimi, pasižadame su Tavo 
ryžtingumu ir energija kur
ti meną, vertą tarybinėj 
liaudies ir jos didingos at
eities !

Gedulo mitingas baigtas.
Iškilmingai aidi Tarybų Są
jungos bei Lietuvos himnų 
garsai, karstas su Boriso 
Dauguviečio kūnu nulei
džiamas į žemę ...

Redakcijos pastaba.
Pirmutiniam pranešime 

apei Dauguviečio mirtį bu
vo pasakyta, kad jis gimė 
1865 metais. Turėjo būti 
1885 metais. Mirė sulaukęs 
64 metų.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Paskutinis šio sezono Sietyno 
Piknikas. ,

Piknikas įvyks sekmadienį, rugsė
jo (Sept.) 11 d., Lietuvių Parke, 
Linden, N. J., 4?(5 Mitchell Ave. 
Pradžia lygiai ‘12 valandą dieną. 
Sietyno Choras visas ir visus malo
niai kviečia šiame piknike smagiai 
laiką praleisti prie puikios muzikos, 
įvairių šokių, ir choras duos šaunų 
dainų koncertą.—Kviečia Sietynas.

(201-202)'

MONTELLO, MASS.
Mass, valstijos Gintaro Radio pro

gramos piknikas jvyks sekmadienį, 
rugsėjo-Sept. 1'1 d., bus Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, Winter St. 
ir Keswick Rd. Pradžia 1-mą vai 
po pietų. Bus įdomi programa: 
sportas, dainos ir kiti įdomumai. 
Taipgi bus įvairių valgių ir gėrimų. 
— Rengimo Komitetas. (200-201)

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

Newark 4, N. 1j.
HUmboldt 2-7964

SHALINS
(Shalinskas) \ 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave,, 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, Nr Y. 

<>060
rybinių Rašytojų Sąjungos 
valdybos ^pirmininkas Šim
kus. Savo kalboje jis pabrė
žia velionies nuopelnus ta
rybinio teatro ir mūsų dra
maturgijos .ugdymo srityje.

5— Draugas Dauguvietis 
yra faktiškasis lietuvių dra
mos teatro kūrėjas ir ilga
metis jo ugdytojas. Jis pa< 
dėjo pagrindus lietuvių ta
rybinei dramaturgijai sa
vo draminiais veikalais 
“Nauja vagą” ir “Uždavi
nys.”

Kelis nletus būdamas i 

dramaturgų sekcijos pirmi
ninku, jis padeda jau
niesiems dramaturgams įsi
savinti šį sunkiausią litera
tūros žanrą ir orientuojh 
dramaturgus* kurti aktua
lius, ^aukšto politinį) ir me
ninio lygio veikalus, vaiz-

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias; suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins—J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

I ' ■

±

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
I Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V. | 

i f \

Tel. EVergreen 8-9770

Broli ir Sesute!

Rinkimų kampanija eina '4- 
sų smarkumu. Radijas, laik
raščiai pripildyti kasdien ži
niomis apie tik parinktus kan
didatus per tam tikras gru
pes, kurios nieko bendro ne
turi su panaikinimu tikrųjų 
darbo žmonėms blogumų.

Bet Lietuvių Kliubas, Pro
gresyvūs Partijos, supažindins 
jus su kandidatais, už ku
riuos iš tikro verta paduoti 
savo balsą “praimerėse” 13 
dieną rugsėjo. Tam tikslui 
Lietuvių Kliubas turės paren
gimą nedėlioj, 6 valandą va
kare, 41 dieną rugsėjo, Drau
gijų {Svetainėj, 4097 Porter, 
kuriame kalbės keli kandida
tai į miesto tarybą, taipgi kal
bės Mort Furay, kuris 'kan
didatuoja į miesto majoro vie
tą.

Ten pat bus nurodyta su 
rinkinių balotais, kaip balsuo
ti, kad savo balso nesugadi
nus.

Pridėčkui pasakome iš kal
no, kad1- bus “Silkių Vaka
rienė,” nes mėsa dabar la

bai brangi ir darbo žmogus 
nepajėgia jos tankiai varto
ti, o lietuviai niekados neat
sisako nuo silkių parengimo. 
Tai tą paslaptį mes, iš kalno 
sužinoję, jums ir pranešam.

Ką jūs daugiau ten dary
site, tai bu^ jūsų privatiškas 
biznis, bet pranešam iš kalno, 
kad vįsi* būsite politiniai ir 
kitaip užganėdinti.

Pripildykite Draugijų Sve
tainę taip, kaip tik ji neša.

Vienas iš narių P. P.

Greičiausias Skridimas iŠ' 
Californijos į Clevelandą

1
Cleveland, O. — Joseph 

de Bona atskrido iš Cali
fornijos, vidutiniai lėkda
mas po 470 mylių per va
landą. Už tai laimėjo $25,- 
000 Bendix dovaną. De Bo- 

I na naudojo pertaisytą ka
rinį lėktuvą F-51 Mustan
gu )

La Coruna, Ispanija. •— 
Jordano karaliukas Abdul
lah, Anglijos pastumdėlis, 
aplankė Ispanijos diktato? 
rių Franko.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

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.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,' 
Čor. Hewes St.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius 
4

□ □ □

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

• DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms •

L,™ , TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

TELEPHONE
STAGG 2-5045

minnniiiiinniiinnnmnnnnnnnninnnnm

BES. TEL.
HY. 7-8681

■__________

MATTHEW P. BALLAS
D \(BDELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
1 ' FUNERAL HOME
ALBERT J.-BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
, Liūdėjo valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvoti Dovanai \
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. IQ

5 pusi.—Laisvė (Liberty* Lith. Daily) — Tree., Rugsėjo 7, 1949
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Ištekėjo Emily Klimaitė
Praėjusį šeštadienį civiliniu 

šliūbu susituokė Emily Kli
maitė su lenkų tautybės vai
kinu Joseph Krupski, tebei
nančiu techniškojo saržgnto 
pareigas karinėje aviacijoje.

Emily Klimaitė yra popu
liari plačiai žinomojo orga
nizacinio veikėjo, Lietuvių 

- " Namo B-vės prezidento, Mo
tiejaus Klimo duktė.

Vestuvių pokilėlis atlaiky
tas jaunosios tėvo 
88-01 — 107th St., 
Hill. Ten pat jie

bute, 
Richmond 
ir apsigy-

'į

K

■

I

vens.
“medaus 

nors New 
Toliau išva-

Savo trumputį 
mėnesį” leidžia kur 
Yorko mieste, 
žiuot jiems nebuvo laiko, nes
jaunasis netikėtai gavo iš sa
vo viršininkų įsakymą šį ket
virtadienį raportuotis parei- 
gosna.

Jaunavedžiai jokių iš anks
to savo sutuoktuvių skelbimo 
pokilių nedarė, tai ši žinutė 
daugybei Klimų draugų bus 
staigmena, ir visi jaunajai po
rai širdingai palinkės kuo 
laimingiausios ateities. S. V.

Partinėse Kandidaty 
Nominacijose Mažai 
Tikėtasi Balsy

va-Rugsėjo 6-tą, iki 10 vai.
karo, Didžiojo New Yorko ri
bose — 4,635 rinkimų dis- 
triktuose — įvyko piliečių 
viešosios nominacijos kandi
datų. Kandidatai, paprastai, 
jau būna partijų viršininkų 
pastatyti, uždėti ant baloto. 

^Nariams liekasi už juos bal
suoti arba nebalsuoti.

Kandidatų nominaciniuose 
balsavimuose balsuoja tiktai 
tie, kurie laike praėjusių rin
kimų buvo užsirašę tos par
tijos balsuotojais. Tokių už
sirašiusių partiniais miesto 

i demokratai turėjo 1,939,392, 
republikonai’ 812,824, darbie- 
čiai 199,947, liberalai 93,250.

Žaismė Baigėsi Žaidiky 
Apiplėšimu ir 
Apšaudymu

Keturi ginkluoti plėšikai už
klupo apie 40 vyrų žaidėjų 
“crap’so,” susirinkusių kieme 
182 West End Ave., New 
Yorke. Iš jų išrinko pinigus. 
Vijęūam iš žaidėjų surikus, 
kad ateina policija, plėšikai 
leidosi bėgti, bet pirm bėgi
mo vienas iš plėšikų paleidęs 
j žaidėjus porą šūvių, du žai
dėjus sužeidė, sakoma, .nepa
vojingai. Vieną įtartą plėši
me policija sugavo.

Ginče dėl Vaiku Sargo 
Nudurta Jy Motka

Mrs. Christine Payton, 29 
metų, 6 vaikų motina, tapo 
nudurta, ją bandęs ginti šei
mos draugas Daniel Carroll 
sužeistas, taipgi sužeista 
Mrs. Josephine Barresi, Pay
tonienės kaiminka, žmona 
Joseph Barres’io, kuris nudū
rė Paytonienę.

Barnis kilęs vėlai naktį dėl 
to„ kad ne _£oje vietoje, kur 
buvo liepta, paguldyta kai
mynų 
mos, 
vaikų 
nienė 
naktį 
o tas 
ją už 
dūrė.

mergaitė Amanda Ra- 
13 metų, Paytonienės 

prižiūrėtoja. Payto- 
už tai apie 2. valandą 
prikėlusi Barresį barti, 
taip dėl to įtūžęs, kad 
tą barnį mirtinai per-

Z

Civilinėms Teisėms Ginti Labai Svarbios Prelekcijos

Newvorkieciai Masiniame
Mitinge Reikš <8 ’rotestą 
Prieš Fašistines Atakas

I ' ' •

Fašistų deginamieji kryžiai — lynčio gręsmė, svaido
mi akmenys ir lazdos buvo reakcininkų suorganizuotų 
gengsterių paleisti darban prieš norinčius išgirsti pa- 
skilbusio pasaulinio masto artisto amerikiečio Paul 
Robesono dainavimą Peekskill priemiestyje, New Yur
ko valstijoje, suruoštame piknike. Iš anksto buvusi/ 
pareikalauta valdžios “apsauga” koncertui pribuvo už 

trijų valandų po prasidėjimo atakos.

Amerikos Komunistų Par
tija, pirmiausioji amerikietiš
ka organizacija _ kovotoja 
prieš fašizmą, šaukia visus 
protestuoti prieš fašistinių 
stormtrūperių siautėjiihą New 
Yorko valstijoje. Ji kviečia 
visus fašizmo priešus daly
vauti partijos' 30 metų su
kakties minėjime masiniame, 
miting'e šio mėnesio 15-tos va
karą, didžiajame Madison 
Square Garden e.

Mitingas, sako rengėjai, tu
ri keleriopus svarbius tiks
lus :

Reikalauti panaikinti Foley 
Square teismą, nes jo teisė
juose sėdi, žmonės iš anksto 
nusistatę nuteisti darbininkų

vadus komunistus, tai pasakę 
ir rašę viešai pirm prasidėji
mo teismo. Mūsų šalies 
konstitucija sako, kad teisda- 
rybė turi būti bešališka. Mi
tinge reikalaus visiškai panai
kinti įkaltinimus.

Pradėtų didžiąją kampaniją 
iš naujo išrinkti kovotoją už 
darbininkų ir liaudies reikalus 
Benjamin J. Davis į Miesto 
Tarybą (kaunsilmanu).

Reikalauti išlaisvinti Wins
ton, Hali ii- Gre|m, tris iš tų 
12-kos teisiamųjų ant Foley 
Square, įkalintus be prasikal
timo ir be nuteisimo, remian
tis vien tiktai teisėjo Medina 
užgaidomis. ;

'Protestuoti Peekskill pučą.

Reikia Turėt Šokiki] 
Grupę Brooklyne

Mes jau visi žinom, kad šo
kiai yra graži meno-kultūros 
dalis ir kad ji reikalinga pil
dymui programų mūsų paren
gimuose. Taipgi dažnai šoki
kai reikalingi vaidinant vei
kalus. Bet, ot, pakol kas 
mes Broc&lyne šokikų-kių 
grupės kaip ir neturėjome. 
Teisybe, turėjome jaunuolių 
šokikų grupelę prie Lietuvių 
kalbos vaikų mokyklėlės, ku
rią mokino Elena Bručas, bet 
dabar ir tos jau nesigirdi. 
Taigi, mums Brooklyne rei
kia turėti drūtą, 

’kikų-kių grupę, 
būti jaunuoliai 
Brooklyniškia.ms
yra didelė gėda neturėt šo
kikų grupės, kuri .šoktų liau
diškus ir kitokius šokius. •

pastovią so
joje gali 
ir suaugę, 

menininkams

Long Island Universitetas 
praneša, 
pamokas lankys apie 
studentų ir kad praplėsta va
karais dėstomų mokslų pro
grama. *■

kad jo • vakarines
600

jKIiubiečiy Žinios

Džiugu, kad vis daugiau 
pažangiųjų lietuvių atsiliepia 
į prašymą finansiškai parem
ti civilinių teisių gynimą. Y- 
p'ūtingai gražiai tas pastangas 
remia brūklyniečiai. Perei
tą sekmadienį, išvažiuojant į 
Laisvės pikniką Philadelphi- 
jon, sekami prisidėjo:

J. Stankaitis
Mary Kreivėnienė . . .
Antanas ............ r . . .
P. Silickas' .........
Ch. Bajorūnas ..........
Malinauskų šeima . . x 10.OO!

P. Kunza .................. . . 3.00

$10.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00

Sveikatos Klausimu

įsigijęs nuosavą 
toliau dalyvau- 
vieton išrinktas 
Kadangi Velič-

Rugsėjo 2 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kikibo su
sirinkimas. Narių mažai at
vyko, b.et kliubo reikalus ge
rai aptarė.

Po ligonių lankytojų pra
nešimo, įvyko rinkimas po
ros narių Į biznio skyriaus 
direktorius (board of direct
ors). Buvęs direktorių pir
mininku Grunskis rezignavo. 
Priežastis — 
biznį, negalįs 
ti kliube. Jo 
A. Velička.
ka buvo direktoriumi, o da
bai* tapę išrinktas ' pirminin
ku, tad į Veličkos vietą di
rektoriumi išrinktas J. Stakvi
levičius. Knygų peržiūrėjimo 
komisijon į velionies A. Lėlio 
vietą išrinktas A. Žukas.

Busais išvažiavimo komisi
jos raportas, buvęs, praėjusį 
susirinkimą atidėtas dėl gas- 
padoriaus buvimo atostogose, 
tebebuvus neišskaitliuotiems 
valdiškiems taksams, buvo 
pilnai išduotas šiame susirin
kime. Kliubo gaspadorius J. 
Zakarauskas pranešė, 
kliubui liko gryno 
$108.35. Gaspadorius 
nė, kad komisijoje
klaida tikietų platinime, rei
kėjo vienas busas grąžinti 
atgal, tas kainavo $15. Jei 
ne ta klaida, kliubui būtų li
kę $15 daugiau pelno. Kliu- 
biečiai apie tai pasikalbėjo, 
išsireiškė, kad • ateityje reikia 
tokių klaidų vengti. Bet kląi- 
dų pasitaiko visiems, net 
šventiesiems . Nepadaro klai
dos tiktai tas, kuris guli 
puošė. J.

' Norimu priminti, kad per 
šį civilinių teisių gynimd vajų 
Brooklyno lietuvių buvo pra
šoma surinkti $850. Iki šiol 
jau esame sukinkę virš pen
kių šimtų. Kaip matote, dar 
gerokos sumos trūksta. La
bai prašome pritariančių šiaip 
reikalui prisidėti su didesnė 
ar mažesne auka.

Koresp. .

Įvyks sekmadienį, rugsėjo 
18-tą, po pietų, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Prelekciją teiks daktaras J. 
J. Kaškiaučius iš Newark, 
N. J.

Vasaros metu būna trupu
tį lengviau gyventi — nerei
kia daug drapanų dėvėti, ga
lima lengvai apsirėdžius gat
vėje pastovėti, parke pasėd- 
Aėti, ar jūrose 'pasimaudyti. 
Saulės spinduliai dažniau pa
siekia žmogaus kūną, gaivina 
nervus, stiprina sveikatą. Sau
lė yra gamtoje didžiausias 
gydytojas. Todėl vasaros lai
ke mažiau žmonių suserga, 
mažiau miršta — tą patvirti
na ir gyvybes apdraudos 
kompanijos.

Prasidės ruduo, artinasi šal
tos žiemos sezonas. Gamta 
uždaro savo pudšalus—kviet-

kynus ir sodus, medžių lapai 
rausta ir puola ant žemės, tik 
žiemkenčiai pasilieka savo 
vietose, žmonės skubiai ieško 
sau šiltesnių drapanų ir šil
tos pastogės, pasiruošia per
gyventi šaltą žiemą, sulaukti 
šviesaus ir gražaus pavasario.

Atvėsus orui, daugėja susir
gimai “šalčiais,” vidaus orga
nų nesveikatomis. Reumatiz
mas, arthritis daugiau kanki
na žiemos 
rą. Kaip 
užsilaikyti 
daktaras 
Todėl
savo sveikatos apsauga, savo 
klausimus susirašykite ir 
neškite ateidami išgirsti 
lekciją. <

Rengia ir kviečia visus
tuvių Sveikatos Kultūros Klu
bas., Įžanga nemokama.

Komisija.

metu, negu vasa- 
saugotjs ligų, kaip 

susirgus, aiškins 
J. J. Kaškiaučius.

visi, žingeidaujantieji

atsi- 
pre-

Lie- i

kad 
pelno 

primi- 
įvyko

New Yorko mokyklos atsi- 
darys rugsėjo 12-tą. Numa
tyta, kad susiregistruos 850,f 
000 mokinių. Mokyklų virši
ninkai sako, kad dėl vaikų 
paralyžiaus ligos nėra pras
mės atidėti mokslo, nes “mo
kyklose vaikai būna saugesni, 
negu gatvėse.” i

u
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Pataisymas Klaidos

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se 
nūs sulig modemines mados.

Bizniui Atskaitos Del Taksy
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 biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų vidų ūke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per A OKATĄ 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. z

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

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

k

pelė visai jaunų, kita — jau 
paaugusių. Ir taipgi, įsistei
gus šokikų grupelei, galima 
būtų kartais pasikviesti ir šo
kių mokytojas Al Merkis iš 
Philadelphijos, kuris suteiktų 
visas instrukcijas arba pamo*- 
kytų mūsų šokikus.

Praėjusiam visų draugijų 
atstovų susirinkime ,aš jau 
kalbėjau apie įsteigimą pa
stovios šokikų grupės. Drau
gijų atstovai užgyrė tokios 
šokikų grupės steigimą ir pa
sižadėjo remti visokiais 
būdais. Taigi, mūsų steigėjai 
turės kuomi remtis.

Rugpjūčio 30 d. dienrašty
je Laisvėje Lipusioje iš kriau
čių susirinkimo koresponden
cijoje per Plano nepatėmiji- 
mą buvo klaidingai parašyta, 
būk CIO konvencija įvyksian
ti to mėnesio pabaigoje, Sy
racuse. Turėjo1 būti parašy
ta, kadz CIO konvencija įvyks 
Saratoga Springs, N. Y. Ji 
prasidės rugsėjo 8 d. ir tęsis 
tris dienas. Taigi, pataisau 
klaidą ir atsiprašau dienraš
čio Laisvės skaitytojų.

J. Stakvilevičius.

Ginkluotas jaunas plėšikas 
užklupo Eagle Tire Co.{ raš
tinę Bronxe, atidarymo laiku, 
pirmadienį. 
$800.

Jis pasigrobė

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

ooooooooSooooooooooooo^oo

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Petras Kapiskas
PALAIKO i

BAR & GRILLi
. Jį S«< s®

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Telefonas: EVergreen 4-8174

GYDYTOJAS TONY’S .

Man būnant LMS Vakaci- 
ios Mokykloj, kuri įvyko 
rugpiūčiė mėnesį, šių metų, 
Worcestery, buvo labai sma
gu ir lipksma žiūrėt, kaip ten 
mūsų jaunuoliai-lės energin
gai mokinosi šokius ir jie juos 1 
gražiai pašoko. Jie taip ro
džiai mokinosi, kad būdavo 
šoka ir šoka veik per ištisas 
dienas. Ir matyt, kad jiems 
tie šokiai nei kiek nenusibos
davo. Tai, ot, tas ir parodo, 
kad šokikų grupes reikia tu-' 
rėt Brooklyne ir kituose mies
tuose.

Iš Brooklyno aukščiau mi- 
nėtoj mokykloj buvo Amelija 
Burbaitė ir Juozas Byronas, 
ir jie abu dalyvavo veik vi
suose šokiuose. ■ Taigi, ot, ir 
būtų \ąbai gražu, kad jie abu 
imtųsi už darbo. Ir pasitarę 
su Lietuvių vaikų mokyklėles 
šokių mokytoja ir su .Žilins
kaite (Anderson) sutaisytų 
stiprią, pastovią šokikų-kių 
grupę.

Baigdamas rašinėlį dar no
riu paraginti, kad 'Amelija ir 
Juozaš tuoj pradėtų veikti 
kaslink šokių mokyklėlės. 
Mums reikia turėt šokikų 
grupę Brooklyne.

Jonas Juška.

Brooklynietis j a u n u o 1 i s 
James F. S. Kelly, 19 metų, 
buvęs savanoriai įstojęs į pa
jūrio sargybinius, bet paskui 
iš ten prasišalinęs, nuteistas 
vienerius metus.kąlėti už pa
bėgimą. j

TEATRININKAI; nepamirški
te savo (LT) susirinkime 

ši ketvirtadienį,- (rugs. 8-tą), 
Kultūriniame Centre. S. V.

MIRĖ
am
žiui
Mi-

Oscar Swanson, 63 m. 
žiaus. ^Gyveno 200 So. 
Street, Brooklyn, N. Y. 
re rugsėjo 5 d., Greenpoint
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
J. Garšvos koplyčioje, 231 

Laidotuvės 
2 vai. die- 
Park, Sta-

Bedford Avenue, 
įvyks rugsėjo (7 d., 
ną, Valhall Būriai

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Bertha. Laidotuvių 
eigomis rūpinasi grab. 
Garšva.

ap-

tik

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefofias EVergreen 4-0208

Valandos:

_***t^**WW^****&' 1 
gzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome fr Pritaikome Akinius

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieni, rugsėjo (Sept.) 
9 d., pradžia 8-tą vai. vakare, Li
berty Ąuditorium, 110-06 Atlantic 
Avė. Visi nąriai dalyvaukite. — M. 
Klimas. (200-201)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

įvyks
9 d.,

TTTDD’C D ID 411 GRAND STREET 
ZAJIl O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

►

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
♦ ' \

Catherine Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

BROOKLYN, N. Y. 
Susirinkimas

ALDLD 1 kp.'susirinkimas 
ketvirtadieni, rugsėjo (Sept.)
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai-nai^s būtinai 
ateikite i susirinkimų, neš bus ren
kami delegatai j ALDLD 2-ros Ap
skrities metinę konferenciją, kuri 
įvyks 16 d. spalių (Oct.), 1949 m. 
Taipgi nepamirškite duoklių užsi
mokėti už 1949 metus ir naujų na
rių gauti ir j susirinkimą atsivesti. 
— Pirm. J. W. Thomson.

MASPETH, NVY.
LDS 14 ir LLD 138 kuopų susi

rinkimai įvyks rugsėjo 8 d., 8 Vai. 
vakare, - 56-58 — 61st St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. Reikia ruoštis 
prie rudeninių planų.—J. Kartonas.

' (201-202)

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y, 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

, žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. /

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra .didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
Pirmadienį raportuoti 
susirgimų vaikų paraly

žium. TačiauK spėjama, jog 
susirgimų buvo daugiau, tik 
daktarams esant išvykose ne-

15

, pastovią soKiKų-Kių • aaKiarams es 
Galėtų būt viena gru-1 buvo raportų.

.'oi. '

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
TeL /'.Vergreen 4-9612

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lilh. Daily)— Tree., Rugsėjo 7, 1949
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