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Dienraščio XXXL
Ar girdėjote tokį atsitikimą, 

kad devyni šimtai gerai gin
kluotų pblicistų negalėjo su
valdyti vieno tūkstančio fa
šistinių niekšų, kurie pereitą j 
sekmadienį prie Peekskill, N. Į 
Y., d.aužė žmonėms galvas, ; 
a p v e r t i n ėjo automobilius, 
triuškino langus pasažieri- 
niams busams?

Dabar jau aišku, kas ten 
atsitiko: šitie ginkluoti “tvar
kos palaikytojai’’ ne tik chu
liganų nedraudė, bet dar pa
tys prisidėjo prie jų siautėji
mo prieš dvidešimt penkių 
tūkstančių publiką.

Galėjo įvykti baisus krau
jo praliejimas. Jei to buvo 
išvengta, tai tik dėkui publi
kos šaltam užsilaikymui, 
ciplinai ir gerai rengėjų 
laikomai tvarkai.

AMERIKINIU KRAŠTŲ
SUVAŽIAVIMAS DEL

D I ’

■ PASAULINES TAIKOS*" I

Taikos Suvažiavimo Kalbėtojai Meksikoje Smerkė Jungi 
Valstijas už Karo Kurstymą prieš Sovietą Sąjungą

dis- 
pa-

antšis antras užpuolimas 
žymiajam baritonui suruošto 
koncerto toje pačioje apylin
kėje yra baisus pavyzdys, 
kas atsitiktų, jeigu visur fa
šistai įsigalėtų. Visas pasau
lis stebėjosi anais metais, kai 
išgirdo Vokietijoje hitlerinin
kų ir Italijoje mussolininkų 
terorą prieš nekaltus žmones, 
žmonės sakydavo : Kas pasi
darė su vokiečiais ir italais? 
Ar jie į žvėris išvirto ?

Dabar europiečiai gali to 
paties klausti apie Ameriką. 
Kas atsitiko su Amerikos 
žmonėmis ?

Tai tik mažytis fašizmo pa- 
’zdys. Tai tik menkutė

pradžia.
Fašistinė ideologija žmogų 

sugadina. Paverčia jį žvėri
mi. Tai matė ne viena tau
ta Europoje. Tai gali šian
dien matyti ir Amerikos žmo-1 
nės.

Mūsų korespondentai mums 
yra labai brangūs žmonės. 
Laisvė nebūtų tuo liaudišku 
laikraščiu, kuriuo ji yra, jei
gu ji neturėtų didelės grupės 
pasišventusių, atsidavusių ko
respondentų, kurie tiek 
metų taip ištikimai be 
finansinio atlyginimo 
raščiui tarnauja.

Tikėkite, draugai korespon
dentai, kad dienraščio redak
cija jūsų pasiaukojimą ir 
darbštumą labai aukštai ver
tina.

daug 
jokio 
dien-

Bet tat^gi tikėkite, kad 
pradėdamas šiuos krislus ra
šyti, visiškai nemaniau jus 
girti. Teisybę pasakius, bu
vau pasimojęs tūlės jūsų 
smarkiai pabarti. Barti min
tis atėjo, kai paėmiau vieną 
kitą korespondenciją patai-

• syti.
\ štai,, pavyzdžiui, vienas ge
ras ir darbštus draugas rašo 
korespondencijas jau per virš 
25 metus ir kiekvienu sykiu

• jis parašo June, July, Au
gust ir tt., nors kiekvienu sy
kiu laikraštyje telpa birželio, 
liepos ir rugpiūčio. Pasirė
miau galvą rankomis ir gal
voju: Argi šis draugas ne
skaito savo ištaisytų kores
pondencijų? Argi nemato, 
kad niekuomet laikraštyje ne
pasirodo mėnesių angliški pąr 
vadinimai ?

O daugiausia mes bėdos tu
rime su vietovių ir žmonių pa
vadinimais. Kartais taip pa
rašoma, jog nė didžiaūsias 
galvočius negalėtų suprasti. 
Negalite įsivaizduoti, kaip tas 
nervuoja ir kankina tą žmo
gų, kuriam tenka korespon
dencijas tvarkyti.

Būkite toki geri: Pirma pa
tys gerai patirkite bei įšitė- 
mykite vietų ir žmonių pa
vadinimus, paskui parašykite 

i atsargiai, aiškiai.
(Tąsa 5-tam pusi.).

Mexico City. — Čia yyk-t 
sta viso Amerikos Žemyno 
Kongresas dėl Pasaulio 
Taikos. Dalyvauja daugiau 
kaip 1,000 delegatų iš Jung. 
Valstijų, Kanados, Centra7 
linės ir Pietinės Amerikos 
ir kt. Vien Jungtinių Vals
tijų delegatų yra 200.

Meksikos prezidentas La
zaro1 Cąrtjenas atsiuntė 
kongresui sveikinimą, ku
ris, be kitko, smerkia kari
nes sutartis, kurios apeina 
Jungtines Tautas. Tai to
kias sutartis, kaip Atlanto 
paktas, vakarų . Europos 
sąjunga ir panašios.

Beveik visi kalbėtojai šia
me taikos kongrese smerkė 
Jungtines Valstijas kaip 
karo kurstytojas ir gyrė 
Sovietų Sąjungą už jos de
damas pastangas taikai iš
laikyti. j

Įvairūs kalbėtojai taipgi 
pasmerkė fašistinius jan
kių chuliganus, kurie ata
kavo Paulo Robesono kon
certus Peekskill apylinkėje, 
New Yorko valstijoje.

Vincente Toledano, Mek
sikos darbo unijų vadas ir 
Lotynų Amerikos Unijų Są
jungos pirmininkas, įspėjo, 
kad Jungtinės Valstijos 
stengiasi paversti visas 
Lotynų Amerikos šalis jan
kių kolonijomis ir ruošiasi 
karui, per kurį tikisi už- 
viešpataut.pasaulį.
žymieji Taikos Kongreso 

Dalyviai
Tarp žymiųjų kongreso 

delegatų yra:
Čilės poetas Pablo Ne-/ 

ruda, Meksikos piešėja^ 
Diego Rivera, Francijoš 
seimo atstovas Roger Ga- 
raudy, francūzų poetas. Pa-1 
ui Eluard, • atominis Jungt. 
Valstijų mokslininkas dr. 
Linus Pawling, buvęs gene- 
ralio Jungt. Valstijų pro
kuroro padėjėjas O. John 
1,1 i..... .............— . ........................... ......................................................

Rogge, CIO Elektrininkų 
Unijos veikėjas John Ber
nard, žymus Kubos advo
katas katalikas^ Domingo 
Villamil, Čilės universiteto 
pirmininkas prof. Manuel 
Ed. Hubner; Argentinos 
moterų vadovė Margharita, 
de Ponze, kanadietis kuni
gas Jaumęs Indicott, buvęs, 
misionierius Kinijai; di
džiausio Venezuelos laikra
ščio . EI National redakto
rius Miruel O. Silva ir kt.

Veteranas Nušovė .
13 Žmoniu Camdene

Camden, N. J. — Karo 
veteranas Howard Unruh, 
antradienį pašėlo šaudyti ir 
per 20 minučių nušovė 12 
žmonių, vyrų,' moterų ir 
vaikų, sužeisdamas 5 kitus. 
Ant rytojaus mirė dar vie
nas jo sužeistas vaikas.

žmogžudis, 27 metų am
žiaus suimtas. Pirmiausiai 
bus ištirtas jo protas.

Pirmadiepio naktį .žmog
žudis ilgai stebėjo gėngste- 
riškus judamuosius paveik
slus.

Jis buvo religinis fanati
kas. Vienoje kišenėje nešio
davosi Bibliją, o kitoje vo
kišką revolverį.

Jis visų, pirma įpuolė į 
vaistinę ir nušovė jos savi
ninką Maurice Coheną ir jo 
žmoną. Paskui šaudė, kas 
tik pasitaikė gatvėje.

Policijos vejamas, žmog
žudis parbėgo į savo kam
barį ir atsišaudė prieš po
licininkus. Policininkai, mė
tydami ašarines bombas- 
pro langus, pagaliaus, ap- 

| troškino žmogžudį ir pri
vertė jį pasiduoti.

Suimtas, jis sako keršijęs 
už įžeidimus. I ,

Įvairios Žinios
Nurnberg, Vokietija. — Amerikonai daro plačius ka

rinius pratimus. . ' '

Washington. — Kongresmanų taisyklių komisijos pir
mininkas, demokratasAdolphas Sabath’as smerkė Hobb- 
so bilių, kuris reikalauja įsteigti koncentracijos stovyk
las. Tokių stovyklų reikalavo buvęs generalis Jungt. 
Valstijų prokuroras Tomas Clarkaš; šakė, jose turėtų 
būti užrakinti sveturgimiai, skiriami deportavimui iš 
Amerikos. / . /

(Clarkas tapo paaukštintas į vyriausio šalies teismo 
teisėjus.) ;.

— Hobbso bjlius laužo Jungt. Valstijų Konstituciją, — 
pareiškė Sabath.

Stockholm, Švedija. — Jugoslavijos atstovas Švedijai 
užginčijo paskalas, būk Sovietai telkią savo armiją į Ju
goslavijos pasienį.

London.— Pranešama, jog Sovietų Sąjunga davė nau
jus pasiūlymus Vakariniams tąlkininkams taikiai išsprę
sti Vokietijos klausiaus. !’

Frankfurt, Vokietija. — Suimtas amerikonų kareivis, 
kuris vieną vokietį užmušė ir kelis sužeidė.

Washington. — Prasidėjo Anglijos ir Kanados atsto
vų pasitarimai su Jungtinių Valstijų valdininkais dėl to, 
kaip ištraukti Angliją iš dolerinio bankrūto.

Anglai nori, kad amerikonai pirmi duotų pasiūlymus, 
o amerikonai laukia pirmų pasiūlymų iš anglų pusės.

Winfield^ Kan. — Primenama, jog karo veteranas Gil
bert Twig čia 1903 metaiž^urmu nušovę. 9 žmones, pana
šiai, kaip dabar Antrojo pasaulinio karo veteranas H. 
Uhruh nužudė 13 asmenų Caipdene, N. J.-4—j—-—_—J.—    ... .—.—
Komunistų Teismas Pertrauktas Dviem Dienom 
Todėl, kad Peekskillo Kukluksai Sužeidė 
Vieną Kaltinamųjų, Irvingą Potashą

Sudegė Anglų Laivyno 
Bazė Ceylone

Anglą Unijos Apleidžia 
Pasaulinę Sąjungą

CIO ŠAUKIA KONGRESĄ 
IŠJIRT KUKLUKSINĮ 
POGROMĄ PEEKSKILLE
Amerikos Veteranu Komitetas, Žydai Veteranai ir Kitos 
Organizacijos Smerkia Tą Kruviną Fašistinį Žygį

I *4 —,----------
Washington. — CIO uni

jų centro atstovas reikala
vo, kad Jungt. Valstijų 
Kongresas ištirtų Ku Klux 
Klaną ir kitas “dešiniųjų” 
grupes, kurios 
Paulo .jRobesono 
dalyviu^ Peekskillo, N. Y 
apylinkėje praeitą sekma
dienį. Ten fašistiniai pa
daužos akmenimis ir kitais 
įnagiais sužeidė šimtus 
žmonių, begrįžtant jiems iš 
koncerto. *

užpuolė 
koncerto

•>

Kinijos Liaudininkai 
Pradės Didžius Žygius

Hong Kong. — Dvylika 
kinų liaudininkų - komunis
tų armijų, 190 mylių į 
šiaurę nuo Kantono, gru
miasi link Čenhsieno ir I-
čangp; siekia perkirsti tau- Kadangi tuose užnuoli- 
tininkam geležinkelį tarp muose dalyvavo ir tūli va-

CIO atstovas pareiškė:
— Žmonės, kuriem rūpi 

pilietinių teisių išlaikymas,’ 
jokiu būdu negali pateisint. \ 
tokias gaujų riaušes, ne- ’’ t 
žiūrint, kad Robesonas pri
taria Sovietams.

Jungt. Valstijų Kongre
sas, užuot tyrinėjus kraštu
tinius kairiuosius, turėtų 
pažvelgti į kukluksų ir kitų /' 
kraštutinių dešiniųjų veiks- Į 
mus. Kongresas privalo už
kirsti kelią tokiem veiks
mam ateityje.

^Washington. — Ameri
kos Veteranų Komiteto vi-\ 
ce - prezidentas Joseph A. 
Clorety griežtai pasmerkė 
dvi chuliganų padarytas a- 
takas prieš Paulo Robesono • • 
koncertus Peekskillo apy-

Hankovo ir Kantono.
Tautininkai xpraneša, jog 

liaudininkai jau praeitą sa
vaitę buvo perkirtę tą svar
bų geležinkeli i šiaurę nuo 
Ičango, bet sako, tautinin
kai tnda atmušė juos atgal.

Kiti ’. Liaudies Armijos 
junginiai iš šiaurvakarių 
pradėjo > žygiuoti linkui 
Čungkingo.

Liaudiški partizanai pa
ėmė dar du miestus Kwang- 
tungo provincijoj, Pingjua- 
ną ir Tapų. Partizanai jau 
pirmiau užėmė Hoping, či- 
aoling,-Lungčuan ir Wuhua 
apskritis, toje pat provinci
joje, kur yra didis uosta
miestis Kantonas.

dinami karo veteranai, tai • 
Clorety atsišaukė į vadus 
Amerikonų Legiono, Užsie
niniu Karu Veteranus, Ka- 
tąljkų ir Žydų Karo Vete
ranu organizacijas, kad su
laikytų savo narius nuo pa
našių pogromų.

Valdžios prokuroras Mc- 
Gohey reikalavo tęsti teis
mą be Potasho. Teisėjas 
Medina tik labai nenoromis 
išklausė komunistų advoka
tų prašymo pertraukti tei
smą dviem dienoip.

Komunistų vadai teisia
mi neva už sąmokslą ’’mo
kyti ir skelbti, būk reikėsią 
nuversti Amerikos valdžią 
■jėga ir prievarta.”

New York. —- Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina antradienį bu
vo priverstas pertraukti 
teismą prieš komunistų va
dus iki šio ketvirtadienio 
todėl, kad fašistiniai geng- 
steriai sužeidė akis) Irvin- 
gui Potashui, vienam kalti
namųjų komunistų.

Kuomet Potash, i CIO 
Kailiasiuvių Unijos bendro
sios tarybos vedėjas, važia
vo sekmadienį iš Paulo? Ro
besono koncerto Peekskillo 
apylinkėje, kukluksinė gau-j 
ja akmenimis daužė jo au
tomobilį, ir stiklų šukės su
žeidė abidvi akis, ypač su
žalojo kairiąją akį. \ .

Gydytojai Mount Siriai li
goninėje išėmė stikliukus 
iš akių ir davė teismui ra
šytą liudijimą, kad Potash 
turės dar bent 36 valandas 
gydytis, iki galės teisman 
atvykti.

New York. — Žydų Ka
ro Veteranų organizacija 
pasmerkė Paul Robesono 
koncertų užpuolikus.

Net 550 Žuvo Darbo 
Dienos Šventėse

Yunnano Gubernatorius 
Pas Čiang Kai-šeką /

Albany, N. Y. —t CIO m- 
nijos ir įvairios kitos orga
nizacijos susiuntė šimtus 
telegramų gubernator. To
mui Dewey, reikalaudamos 
ištirti fašistinį razbajų, ku
ris buvo suruoštas prieš 
Paulo Robesono koncerto 
dalyvius.

Washington. —Prezid. 
Trumanas ir general. Jung
tinių Valstijų prokuroras 
McGrath gavo daug teleg
ramų, šaukiančių ištirt \)ai- 
klukšinius pogromus prieš 
Paulo Robesono koncertus 
Peekskillo* apylinkėje.

a-New York
Press apškaičiavo, jog Dar
bo Dienos (Labor Day) 
šventėse žuvo 550 amerikie
čių įvairiuose nelaiminguo
se atsitikimuose, o dau
giausiai .automobilių, nelai
mėse.

< Associated Hong Kong. — Prane/ 
ma, kad Yunnano provinci
jos gubernatorius gen. Du 
Hari nulėkė į Čungkingą ir 
tariasi su Čiang Kai-šeku.

O pirm poros dienų buvo 
skelbiama, kad Yunnano 
gen. Lu atsimetęs ųuo Či- 
ango ir pasmerkęs jo tauti
ninkų valdžią.

Vėlesnės žinios sako, jog 
gub. Lu karinėmis taisyk
lėmis suvaržė studentų ju
dėjimą.

Per kelis paskutinius mė
nesius smarkiai išsivystė 
liaudiškų partizanų veiki
mas ir jie užvaldė plačias 
Yunnano sritis.

Bridlington, Anglija.
Anglijos Dąrbo Unijų'Kon
gresas didele dauguma baL

Colombo, Ceylon. — 
degė karinio Anglijos 
vyno bazė šioje saloje, į Į sų užgyrė savo vadų nuta-

Su
lai-

Daug Graikų Partizanų 
Ištrūkę iš Grammos Kalnų

pietus nuo Indijos. Tai bu
vo laivynp stovykla karui 
pietiniai rytinėje Azijoje. 
Gaisre žuvo viena raštinin
kė ir apdegė keturi kiti as
menys.

Ceylon salo yra savival- 
dfška Anglijos imperijos 
dalis.

Anglų šnipai ieško pade
gėjų, - I

rimą ištraukti jas iš Pasau
linės Darbo Unijų Sąjun
gos.

Kadangi tai sąjungai pri
klauso Sovietų ir draugiškų 
jiem kraštų unijos, tai An
glijos unijų vadai tvirtino, 
kad komunistai valdą visą 
Pasaulinę Unijų Sąjungą.

Lenkijos Laikraščiai Sako, jog 
Popiežius Šmeižia Jos Valdžią

Graikijos Fašistai 
Nusmerkė Mirt dar 10

* 4

Piraeus, Graikija.— Ka
rinis monarchistų teismas 
nusmerkė sušaudyti 10 ver
slininkų, variusių biznį pre
kių įvežimais iš užsienių. 
Teismas atrado, kad jie pi
nigais rėmė partizanų karą 
prieš monarcho - fašistų 
valdžią.

Sovietai Parduos Anglijai 
Milioną Tonų Grūdų

Varšava. — Visi Lenki
jos laikraščiai smerkė po
piežių už “provokacinius 
melus ir šmeižtus” prieš 
lenkų yaldžią.

Popiežius savo laiške 
Lenkijos vyskupams tvirti
no, būk lenkų valdžia per
sekiojanti katalikų religiją,

Lenkijoje yra 300 namų 
katalikiškiems vfaikams ir 
600 kindergartenų (pačių 
pradinių mokyklų), ir visos 
tos įstaigos yra tiesioginėje 
katalikų- bažnyčios kontro-

London. — Sovietų Są- | uždarinė j anti jų mokyklas 
junga sutiko tuojau siųsti. 
Anglijai milioną tonų grū
dų. Anglija už grūdus už
mokės savais pinigais sva
rais sterlingų ir tam tik
rais fabrikiniais dirbiniais.

Anglija ir Sovietai tęsia 
derybas del plačios preky
bos produktų dirbinių mai- vaikams, kurių tėvai.to no- 
nais.

ir 1.1. ,
Lenkijos laikraščiai, at

sakydami popiežiui, nurodo 
šitokius faktus:

Religinės pamokos, ne tik 
nėra uždraustos mokyklo
se, bet valdžia savo lėšomis 
apmoka už tas pamokas

Pirm karo Lenkijoj buvo 
1,742 vienuolynų (kliošto- 
rių), o dabar jau 2,010; tuo

Amerikietei Nepavyko
Perplaukt Anglu Kanala

Dover, Anglija. — Nepa
vyko amerikietei Shirley. 
May Francei, »*17 metųpačiu- laiku vyru ir moterų i ,y ., . ’ , , ,. A 'uvieiwlii) pakilo Wj- **,
lu Kanala iš Francijos j 
Angliją. Jinai buvo išgrieb-nuo 17,265 iki 18,659.

Lenkijos spauda . kartu (ta iš vandens už 6 mvlių 
primena,' kaip popiežius; nuo Anglijos kranto. Ang- 
pirm karo *reika^yb, kad lu Kanalas toj vietoj yra 22 

‘kritikavę, mylių pločio.

Athenai, Graikija. — 
Graikų monarcho - fašistai 
skelbia, jog partizanų va
das Petritis pervedęs jų bū
rį iš Grammos kalnų į Al
baniją, o kitas partizanų 
komandierius, lotis, nuve
dęs savo kovūnu būrius į 
Agrafos kalnus, link vidu
rinės Graikijos. v .

' Komunistai Petritis iry 
lotis laikomi smarkiausiais 
nartizanu kariuomenės va
dais prieš monarcho - fašiš- ' 
tų armiją. —'

MIĖGLIGĖ korėjoj

primena,'

lenkai nustotų 
Hitlerį ir pasi 
ciams Dancige.

uotų na
ORAS.-Apsiniaukę, lietus.

Sepul, Korėja. — Pieti
nėje Korėjoje plinta japo
niška miegligė. Per savaitę 
Ji numarino 148 žmones,, 
kurie kartą užmigę jau ir 
nepabudo. •w’J
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do sukelti opipiją, kak ko
munistai ir jų palaikytojai 
džiaugiasi, kad kapitalistinį 
pasaulį spaudžia ekonominis 

ja re- 
kad

krivis. Ir aplamai, vi 
.akcinė spauda rėkia, 
komunistai ieško skurdo ir 
kitų negerumų, nes t 
kiose sąlygose jie gal 
ti, stiprėti.

Kad komunistai pirmieji 
nurodo į artėjantį krizį, kad 
jie labiausiai atjaučia 
nių skurdą, tai negal! būti 

' Bet visai netiesa, 
jie trokšta skurdo ir 

Komunistų tikslas

(

fe

Šitokie Dalykai Vyksta Amerikoje!...
Jei tai būtų įvykę Ispanijoje, Turkijoje, Graikijoje, 

būtų lengva patiems tikėti ir kitiems pasakyti, bet tai į- 
vyko čia pat, netoli didmiesčio, Westchester apskrityje, 
netoli Peekskillio miestelio...
; Rugpiūčio 27 dieną ten įvyko piknikas su koncertu. 
'Koncertą pasižadėjo atlikti žymiausias pasaulyj artistas, 
dainininkas Paul Robeson, — žmogus, kuris tikrai yra 
užsitarnavęs-.pasaulinio artisto vardą, žmogus, prieš ku
rį lenkia galvą kiekvienas kiek tiek įvertinąs kultūrą 
asmuo’ ‘ x

Gauja fašistų ir kukluksklanininkų užpuolė koncertą 
dar neprasidėjusį; užpuolė fiziškai pikniko dalyvius, su
degino porą KKK kryžių, sudėgino gaidas, rastas kny
gas ir šaukė: “Mes užmušime Robesoną!”

Bet jie neužmušė Robesono; jie tik sužeidė —keletą 
labai sunkiai — pikniko dalyvių ir viskas tuo baigėsi. 
Žinoma, dainininkas ten dainuoti tuomet negalėjo.

Užpuolikai - fašistai manė, būk jie tuo pasiekė tikslą; 
jie galvojo,’ matyt, būk Robesonas ir rengėjai yra to
kie bailiai, jog ims ir pabugs jų chuliganiško “žygio” ir 
daugiau ten niekuomet kojos savo nebekels.

Bet Robesonas ir koncerto rengėjai yra naujosios ga
dynės žmonės. Robesohas — ne tik artistas, dainininkas, 
aktorius, kalbėtojas, bet ir kovotojas! Ir jis sako: kitą 
sekmadienį aš ten tikrai dainuosiu.

Rugsėjo mėn. 4 dieną netoli Peekskill’io ir vėl buvo 
suruoštas koncertas atvirame ore. Ir vėl dainininkas ten 
pasiryžo dainuoti.

-Bet šiuo kartu, sužavėti dainininko drąsa ir ryžtu, 
daugelis žmonių — 25,000 jų! — suvažiavo koncerto pa
klausyti. Važiavo jie kas kuo galėjo: automobiliais, au
tobusais.

Prieš koncertą, rengėjai reikalavo teismo ir valdžios, 
gubernatoriaus ir apskrities valdininkų, uždrausti fa- 

, šistams ten burtis ir kliudyti koncertui.
Reikalavimas, žinoma, buvo atmestas.
Policija, girdi, apsaugos visą reikalą, nesibijokite!
Suvykus miniai žmonių,< suvyko šimtai valstijinčs po

licijos. ‘ k 1
Pakelėje susirinkusi

šokių kitokių padaužų govėda.i Ji visaip keikė ir rėkė, 
baubė ir šūkavo.

Kai žymusis dainininkas dainavo, ta pati govėda, to
liau susirinkusi atliko savo “koncertą”, zoologijos daržo 
gyventojų balsais. '

Vis dar nieko!
Grįžtant žmonėms iš koncerto, banditai pradėjo svai

dyti į važiuojančius žmones akmenimis ir visokiais ki
tokiais daiktais. Daugeliui autobusų ištaškyti stiklai, 
daugeliui automobilių, išdaužyti langai. Apie pusantro 
šimto žmonių sužeista!...

Va, jums amerikietiška kultūra!
Va, jums pavyzdys!
Argi visa tai neprimena smogikų, siautėjimo Vokieti

joje? Argi visa tai nekvepia fašizmu, — žinoma, ameri
kiniu fašizmu?! • -

Bet chuliganams ir šiuo kartu nepavyko savo pasiek
ti. Dainininkas Robeson išliko gyvas ir jis, ant rytojaus, 
girdėjome, išskubėjo Męksikon, kur vyksta didžiulis už 
taiką kovojančių žmonių suvažiavimas, kuriame daini
ninkas kalbės ir dainuos! J

Kur gi buvo policija, kuomet chuliganai puolė ramius 
žmones, suvykusius koncerto ^paklausyti ?

“Policija, kuri įurėjo saugoti mus, puolė mus!” pareiš- 
dainininkas Pąul Robeson spaudos korespondentams.

Policija,/vadinasi, padėjo chuliganams! > 
Ką visa tai reiškia? -
Te^u atsako pats skaitytojas! ’/>

• • • i 1

Ant rytojaus po to'baisaus košmaro, New Yorke buvo 
sudarytas specialus komitetas, kurio pareiga bus atmuš
ti fašistinius užpuolimus, nepaisant, kur jie įvyktų.

Kpnjiteto. pareiga bus ginti laisvus žmonių sambūrius- 
susirinkimus nuo amerikinių smogikų, taipgi traukti at
sakomybėn užpuolikus. . . •

Komitetan, tarp kitų, įeina:. Paul Robeson; rašytojas 
Howard Fast; C. B.'Baldwin, Progresyvių Partijos se
kretorius; Benjamin J. Davis, New Yorko miesto tarybos 
narys; Leon Strauss, CIO darbuotojas, ir kiti.

Šis komitetąs dės pastangas, kad jo skyriai organizdo- 
tųsi ir kitose vietose, kituose miestuose, kad visi bendrai, 
išvien galėtų atmušti chuliganiškus puolimus ant ramių 
žmonių susirinkimų. v '

Niūjorkiškis Komitetas reikalauja:
Suspenduoti visus, atsakingus už tais kas įvyko 

madienį, valdiniUkus ir patraukti juos teisman. •
Suareštuoti ir bausti chuliganus ir ju vadus.
Uždrausti KKK veiksmus Westehesterio apskrityje.
Garantuoti teisę laisvai susirinkti (Westehesterio ap

skrityje) visiems taiką mylintiems piliečiams.
Atlyginti visiems sužeistiesiems žmonėms, kuriuos fa-> 

"šistdi užpuolė pykstant iš koncerto.

1
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FAŠISTINIS 
IGNORANTAS

Clevelando Dirvos redąkį 
torius daro pastabas apie 
fašistinių, chuliganų užpuo
limą ant koncerto prie 
Peekskill, N. Y., kuriame tu
rėjo dainuoti žymusis Ame
rikos dainininkas Paul Ro
beson. Bet jis pasirodo to
kiu ignorantu, jog nė tikros 
dainininko pavardės nežino 
ir vadina jį “Robensonu.” 
V. Rasteniui patinka, kad 
chuliganai koncertą išardė 
ir sumušė daug žmonių. Jis 
rašo:

“Žmoniškai galvojant, 
veteranų pasielgimas nėra 
gražus. Bet, jeigu! net ku-' 
nigai kartais pl’ipažįsta, 
kad ‘kiaulės kryžium neįti
kinsi’, tai veteranams rei
kia pripažinti tam tikros 
logikos, pagal kurią Roben- 
sonui teko paragauti nors 
mažą trupinėlį to, ką jis 
rengia kitiems” (D., rugs.

Žmoniškai galvojant, ne
gražu, bet kadangi Raste
nis galvoja fašistiškai, tai 
jam, aišku, malonus ir gra
žus chuliganų »siautėjimas. 
Jam logiška, kad chuliga
nai, prisidengę veteranais, 
užpuolė ramiai susirinkusią 
publiką, mušė ją, sugriovė 
ir sudegino standą, grūmo
jo mirtimi ne tik daininin
kui, bet1 ir visiems, kurie 
buvo atėję pasiklausyti.

PASTABOS
Kaip tik Senato ko.mite-| Anglijoj finansinis krizis. 

tas pradėjo tardyti penkta-, Dabar Anglija, Amerika ir 
procentinius, 
juos patiko 
mė.” Tąrdoi 
Hunt iri E 
staiga susjirgo ir negali pri
būti apklausinėjimai

Mat, tokiuose atsitiki
muose viduriai sugenda ir 
tardytojai turi laukti, pakol 
viduriavimas susitvarko. ‘

Vėl visa komercinė spau
da ir radio komentatoriai 
visokiomis triūbomis triūbi- 
ja, kad Sovietų Sąjunga 
rengiasi pulti Jugoslaviją. 
Jau jie, tik, žinoma, ne So
vietų Sąjunga, nugabeno 
tris divizijas raudonosios 
armijos į Jugoslavijos pa
sienį, Ir jau laiką nustatė,

Kanada tariasi, kaip Angli
ją išgelbėti. Kitos išeities 
nėra,: kaip tik prisieis Ame
rikai vėl tapti tuo gelbėtoju 
— duoti keletą bilionu do- v 
lerių.

O kad Anglijai reikia pi
nigų, tai neginčijamas fak
tas. “N. Y. Times,” 29 d. 
rugp. laidoje, praneša, kad 
Anglija skolina’ Irako val
džiai 42,315,000 dolerių. 
Mat, Anglija ten turi alie
jaus versmes.

Bet, kaip sakoma: Dur
nas duoda, tai protingas 
ima. Šis posakis kaip tik ir 
tinka Amerikai.

negu jie už
ims sayo vietas, būtų proti
niai ištirti.

Spauda nepraneša, ką į 
tai atsakė kiti gydytojai, 
bet man prisimena A. Če
chovo vaizdel. “Palatka No. 
6.” Ten autorius piešia, 
kad viename nedideliame 
mieste buvo du protingi vy
rai — tardytojas ir gydyto
jas. Miesto pareigūnai pri 
pažino abudu ne sveiko pr/5- 
to ir uždarė beprotnami

Tas pats gali atsitikti ir 
su minimos rezoliucijos au
toriumi: bebandaht tyrinėti 
pareigūnų protą, pats gali 
beprotnamyje atsidurti.

abejonės 
kad 
krizių, 
ne patiems augti įr stiprėti 
darbo žmonių iškašČiais, bet 
naikinti krizius ir skurdą.

Tarptautiniame, piknike, 
kuris neseniai įvyko Toron
te, Darbo Progresyvės Par
tijos lyderis Tim Buck tą1 kada Sovietų Sąjungos ar- 
labai aiškiai nušvietė. Jis mįja puls, 
iškėlė yiršun artėjančio kri- 

ir nedarbo pavojų, bet 
tuom pat kartu pastebėjo: 
“Ar jūs manot, kad rpes to 
visko norime ? Ne. Mes sa- 
korrte, valdžia turi daryti 
viską, kad krizis ir nedar
bas nepasikartotų.” Jis siū
lė valdžiai vesti prekybą su 
tais 
daug prekių parduoti, pra
dėti platų viešų darbų pro
jektą.

Tiktai kuomet valdančiosios 
klasės nieko nedaro skurdo 
sumažinimui, komunistai ima 
organizuoti darbo žmones ir 
koyoti už jų būvio pageri
nimą. Taigi, geriausiais ko
mi nizmo organizuotojais yra 
tie reakcionieriai, kurie vi
suomet kovoja prieš refor
mas, prieš demokratines 
žihonių teises, jfl’ieš darbo 
žmonių būvio .pagerinimą.

Iš Filadelf iečių Pikniko, Įvy
kusio Praėjusį Sekmadienį

Didžiulis mūsų busas —iš 
Brooklyno buvo du ir abu
du pilni žmonių, — sustojo 
Gloucester, N. J., paliai 
pikniko parko vartus.

Parke žmonių dar neper- 
daug — jie apie tą laiką tik 
pradeda tirščiau rinktis.

Parkas jdaro malonaus į- 
spūdžio: medžių daug, žo
lelė vešliai žaliuoja; čia pat 
vanduo. Visur matosi daug 
stalų — daug jų jau apsės
ta ankstyvesnių svečių. Jie 
jau linksminasi.

Štai, stovi buvęs brookly- 
niškis, o dabar filadelfiškis, 
Vincas Paukštys; jis par
davinėja “bar-čekius.”

— Įjungė ir jus darban!
— Ką gi darysi, reikia !— 

atsako jis. . > I
Netikėtai matau Dr. A. 

Petriką su žmona Marga
ret^.

— Ir judu ankstyvi pauk
ščiai !..../ |

— Atvykome ir mudu; 
jūs taip garsinote! Beje, ar 
ne laikas užkąsti? Ana, 
kiek ten matosi visokio 
maisto.

Kažin kūr skubi A. J. 
Bekampis, bene patsai vy
riausias pikniko “bosas”. 
Kaip visuomet, jis pilnas ū- 
po, su šypsęna veide. Į

— Man atrodo, — sakau, 
.— čia labai graži tvarka: 
visur draugai ir draugės 
dirba, visur patarnautojų 
svečiams pilna ir visi .tokie 
mandagūs!

į— Visko turime! — at
sako jis. — Tik reikia būti 
gęrame ūpe, neprarasti pu
siausvyros, tai viskas vi
suomet seksis gerai. Darbi- 
nihkų piknikui turime ilgą 
shrašą — apie 70 asmenų. 
Jči reikės dar daugiau gau-

Įsisvyruojame ir mes. Už
kandę, einame per parką, 
sVeikinamės su draugąis ir 
draugėmis. Čia tiek daug 
pažįstamų, tiek daug mūsų 
veikėjų: gerų laisviečių. Ži
noma, negalima čia jų visų 
vardų sužymėti ir aš nei 
nebandysiu.

Geras būrys yra draugų 
baltimoriečių,— su jais kal
bamės, aiškinamės. Tarp 
kitų ir mūsų feljetonistas 

r*!ą

Prasidėjus Philadelphijoj 
legionierių konvencijai, bu
vo didžiausias lermas, paro- 
davimai, ' šauksmai gelbėti 
Čiang Kai-šeką, neatiduoti 

net vieną komunistams Kiniją ir tam 
dolerių tani, kas panašiai.

Bet dar čia ne viskas.
K o m u n istų Informacijų 
Biuras paskyrė ] 
milioną <" 
užmuš Tito.

Kaip matote, spauda ir nįerįaį, peį įr legionierkos. I t v o r rx V* 1 o i o 11 Li i i'* i t y i ri ' w • •

j Tik visa bėda, dar nesu
rastas Europoj ukvatnin- 
kaą, kuris nugalabintų Ti
to ir pasigriebtų milioną do
lerių. Veikiausiai, tokio lo- 
kamčiaus prisieis ieškoti 
Amerikoje. Juk čia daug 
daugiau galima bus uždirb
ti, negu kad ant penktapį’o- 
cėntinio biznio.

Man rodosi, kad komerci
nė spauda perbrangiai ap- 
kainavo Tito galvą. Vargiai 
K o m. u n istų Informacijų 
Biuras duotų nors -tris cen
tus už jo galvą.

domu, jog kiekvienas jų ne 
tik sielojasi Laisvės reika
lais, bet jam ir jai rūpi, 
kaip toji garsioji byla New 
Yorke — komunistų vado
vų byla, — tęsiasi, kaip tas, 
kaip šis.

Visai eilė draugų atsi
naujino diehraštį Laisvę, 
kiti įteikė ir pasveikinimų, 
kaip štai: Jonas Plask, Ani
cetas Meškauskas, Anthony 
Degutis^ Marė Ramanaus
kienė, Jonas ir Marė Gugo- 
nys — sumos bus adminis
tracijos atžymėtos kitoje 
vietoje. ji .

Kiti draugai ir draugės 
nepamiršta, kad šiandien, 
siautėjant reakcijai, reika
lingi pinigai byloms vesti, 
civilinėms žmonių teisėms 
ginti. Jie aukoja Civilinių 
Teisių Gynimo Kongresui: 
A. P., J. Stanys,- Anna Phi-

Jos pusėtinai “pasižymėjo.” 
Panelę Elliott, iš North Ca
rolina, viešbutyje niekaip 
negalėjo nuraminti, kuomet 
ji “užsidegė” kariniu ūpu, 
ir turėjo policiją šaukti. Pa
staroji irgi jos negalėjo su
valdyti, tuomet pašaukė Ve
žimą, kad išgabenus ’ į “vė
sesnę” vietą. Bet vedant ve
žiman, pagrįebė policisto 
ranką ir suvarė sąvo dante
lius. Kita, vedama vežiman, 
drožė policistui veidan, su
daužė akinius ir stiklais su
raižė veidą.

Dabar abidvi po $600 už
stato paleistos iki teismo.

Scrantono fegionierių 
posto viršininkas Edward 
J. Crosgrove, važiuodamas 
automobiliumi konvencijon, 
sustojo ant tilto, nusirengė 
ir nušoko 75 pėdas žemyn.

Ir tai vis darė, kad ap
saugojus Ameriką nuo ko
munizmo, kad išgelbėjus 
Kiniją. i

Tik mūsų lietuviškas 
liurbis, “generalio štabo” 
galva iš Brooklyno, niekuo 
nepasižymėjo ir lietuviškų 
legionierių, vardo neiškėlė 
svetimtaučių akyse.

Prancūzų valdomoj kolo
nijoj Samodi įvyko rinki
mai, žinoma, po francūzų 
valdovų priežiūra. Šiuos 
rinkimus vakarinės valsty
bės gali pavadinti tikrai 
“bešališkais” ir tikrai “de
mokratiškais,” nes tik 259 
vietinių gyvęntojų užmušti 
ir virš 500 sužeistų.

Ar tai mes negalime pa
sididžiuoti, kad mokame 
“demokratiŠKai” valdyti sa
vo kplonijas?

1 Spauda praneša, kad šie
met, veikiausiai,, popiežius 
šauks visuotiną kongresą 
— kardinolų' ir vyskupų su
važiavimą. Sakoma, kad ne
va trūksta kardinolų, 
reikėsią naujų darinkti.

Bet, veikiausiai, svar
biausias tame suvažiavime 
bus klausimas, tai kova 
prieš komunizmą., Popiežius 
su savo ekskomunikavimais 
taip įklimpo, kad dabar nie? 
kaip negali išrėplioti. Sun
ku bus ir kongresui senį iš 
tos klampynės išvilkti. •<

I

Šveicarijoj,„ tarptautinia
me proto ligų gydytojų su
važiavime, žymus Danijos 
gydytojas P. Reiter pasiūlė 
priimti rezoliuciją, kad visų 
šalių valdovai, politiniai vei-

Jugoslavijos valdžia “no
ri” išrišti su Sovietų Sąjun- - 
ga iškilusius kivirčius “tai
kiai.” Ji sutinka paliuosuo- 
ti suareštuotą Sov. Są
jungos pilietį, bet reikalau
ja, kad Sovietų Sąjunga ati
duotų Jugoslavijos piliečius, 
esančius Sovietijoje.

Mat, Sovietų Sąjungoj 
randasi komunistų, pabėgu
sių iš Jugoslavijos, tai vie
ton sovietinių paliuosuotų, 

i piliečių, nubaustų savuosius—- 
komunistuš.

Bausti būtinai reikia, nes 
kitaip iš Amerikos pinigų 
negausi. Juo daugiau nu
bausi, tuo Washingtonas di
desnę pinigų sumą paskirs.

V. Paukštys.

Paulius, 74 metų amžiaus iįpSįe (jį buvo atvykusi net 
žmogus, bet dai* gavus, pil- iž Stanford, Conn 
nąs energijos.

• Marė Ramanauskienė mi
rusiojo Juozo Ramanausko 
našlė — jau 76 metų am
žiaus moteriškė, bet rūpi
nasi, klausinėja apie mūsų 
judėjimą; reiškia 
nionę tuo ir kitu 

Va, net iš 
(Mich.) Masiai: 
Stefanija Masytė 
tęvu. Juodu buvo atvykę 
New Yorkan, na, ir ta pa
čia proga su brooklynie- 
čiais vyko pamatyti šito 
pikniko.

Susitikau daugelį mūsų 
veikėjų, su kuriais nebuvau 
susitikęs per metų eilę. -Į“

sakominga mūšų ' krašto vyriausybė ir gubernatorius 
Dewey: _ . , L;

Juk mūšų vyriausybė pradėjo kryžiaus karą “prieš ko
munistus.” Jinai suruošė Jragikorhedišką teismą 12-kai 
koniunistų vadovų NeW Yorke. /
' Jinai, taigi, įkvepia visokius požemio ritierius “išmė

ginti” savo pajėgas prieš komunistus, prieš negrus, prieš 
žydus ir, žinoma, ilgainiui busprieš ateivius.
■ xftlūsų valdovai,' kurie taip daro; sėja audrą !
jKiekvieno laisvę ir taiką Įmylinčiojo piliečio pareiga 

kovoti prieš tai visomis išgalėmis! • / i •.
' .' ' ■ "J r ■" -'. j' . ■

i.l0 .KJVCA.iiLviu, pasi-
. 'svečiuoti'pas*gimines, tad 

ta pačia proga buvo ir pik
nike), K. Žilinskas, F. Na- 
vardauskas, Marė Rama
nauskienė, J. ir M. Gugo- 
nys, J. Baranauskas.

Žmonių jau kupinas par
kas ir jie vis dar eina.

Tūli pikniko darbininkai 
sunkiai dirbo, sukaitę, kiti 
lengvėliau. Svečiai linksmi
nasi, džiaugiasi, šoka. Iš 
anskto. piknikui, matyt,.bu
vo gerai pasiruošta, su ge
ru planu viskas daryta, tad 
viskas sklandžiai ėjo.

Iš. vakaro buvo prana
šauta, jog sekmadienį lis, 
tad rengėjai, pabūgę lie
taus, mažiau supirko kai 
kurių užkandžių, bet tą ir
gi tenka skaityti rengėjų 
apdairumu ir skaitymus! su 
netikėtumais.

Užtenkamai atsikalbėję, 
pąsidiskusayę, mes grįžofne 
namo, išsiveždami iš fila- 
delfiečiį pikniko, ruošto 
Laisvės naudai, vdaug gra
žių įspūdžių.

M
■

< jA 1

1ga < *

'■ K
v. *

s:-

gly /•

New, Yorko pašte veteranai Mosikuoja aplikacijomis, 
kurias išpildė jie gaus mažiau ar daugiau visai netikė
tų pinigų. Juos gaus iš nacionales kariškių apdraudos, 
kurion mūsų šalies kariškiai buvo įrašyti karo laiku.

* Iš apdraudos fondų dividendus gaus ne vien tiktai 
tie, kurie ir po karo pasiliko apsidraudė, tebemoka

i /

duokles, be 
dą pametė, 
Fondui duo 
nis už num 

išmokas d

t ir tie, kurie išeidami iš tarnybos apdrau- 
nebemoka. Tai nebus jokia pašalpa, 

klės buvo aukštos, p mirtingumas mažes- 
atytąjį, tad susidarė turto perteklius, kurį 
ividendais maždaug pagal buvusį kožno 

įmokestį. * .

2 p^isl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-— Ketv., Rugsėjo 8,1949

/

i. JhiT&LC r \ Ji



N • •

Naujas Šūkis Žurnalistikoje
Rašo JONAS MOLIS

Gyveno Lietuvoje ūkinin- tiems herojams, kur kalda- 
kas. Jis turėjo sūnų — išty- mi poezijas, prislinko iki. .. 
susį, ilgą. Tinginys buvo hemorojaus.
tasai bernas. Le’do jį tėvas' Vienam iš Anų A. Venc- 
vienon mokyklon, leido ki- lova — ne poėtąs, T. Tilvy- 
ton — gi sūnus, pasibastęs1 tis — ne poetas, V. Vaisiu- 
Kauno gatvėse ir prisilasęs nienė —* ne poetė. Mat, jie 
žirnių, taip vadinamuose savo poezijos žodžiais, savo 
baruose, grįždavo pas tėvą jausmų galia dainuoja liau- 
ir ištisas dienas tysojo šie--dies pergalę, darbininko lai- 
ne. O iš migio išsiritęs, ste- mejimą ir šlovina tuos va- 
bino savo motiną mokslu: i dus, kurie iki pergalės, iki

— Mamuota, mamuota, laimėjimo liaudį atvedė. Di- 
kas per paukščiuota po kie- džiausią nemokšumą (gal 
mąz vaikščiuota, snapuota piktą valią) parodo Vienas 
bukuota, lapuota plačiuota?

Nustebusi motina atsa
kydavo :

— Vaikeli, tai žąsis!
Motinos tada nesuvokta, 

f 

kad jos sūnaus poeto būta. 
Panašių istorijų mūsuose 
dygo ir daugiau.

Žinomas mums šiandien 
tautinės srovės Amerikoje 
vairuotojas Juozas Tyslia
va taip pat taiko į Parnaso < 
aukštybes, bet su rimais; 
skambiais nesusigaudyda
mas, retkarčiais, lyg tasai 
prigęsęs vulkanas — sopka, 
sušnypščia ir dvokiančiais 
garais pasklysta Vienybės 
skiltyse — Dabar, savo 
žmonai atidavęs: Vakar, 
Šiandien ir Rytoj.

Tysliava — Paryžiuje. • 
f Tysliava — Berlyne. Tys

liava — Nemuno Rankose. 
Tysliava — Tolyn. Tyslia
va... ir kas toliau? Tyslia-

< va — Amerikoje.
Neišmokęs rusų literatū

rinės kalbos, Tysliava pasi- 
kliauna rusų vadįnamąja 
“ploščadnaja” ir “zaborna-. klajūnams, tai muštis krū- 
ja” literatūra. Tai reiškia tingn jr lenktis 
ta literatūra, kuri gema pa- bokštui ”

niai,” “Aukso namams 
Dvasiškajam indui” ir 

ž0" keti: i-
i • _ i

Diena rūsčio ir teismtf 
Pelenais vers sutvėrimą, 
Pagal pranašų skelbimą.
Ims mirtis, gamta drebėti 
Ir numirėliai krutėti, 
Teisiančiam atsakinėti.
Soste sėdintis teisėjas, 
Nedorybėms paaiškėjus, 
Baus, kas rasis nusidėjęs.

Šis “traktas” ir gražus ir

iš Anų toje vietoje, kur jis 
rašo, kad “V. Valsiūnienė 
suvaro į ožio ragą visus is
torikus, kurie sakė, kad Le
ninas miręs.” V. Valsiūnie
nė rašo:

“Jis nemirė, — kužda 
Auksiniai javai. ..
Laisva toji žemė, 
Kur augu” .. .
“Jis nemirė! — šaukia 
Bangelė greita”.. .
“Jis gyvas! — kartoja 
Aukšti fabrikai” .. .

Atleisti iš darbų Paryžiaus šapose lėktuvų gamybos 
darbininkai susirinko Į masini protesto mitingą.

gaila piemenio dienų, 
botagų, 
ąkmenų 
ir mėtyklių.
Dienos mano, 
jaunos mano, 
būkit drąsios, 
kaip tramvajai 
ir taxi!...
Mano laikas —Į

Iš tikrųjų, puikiai pasa
kyta! Leninas gyvas, taip 
kaip gyvi Maironis, Puški
nas, Gėtė, Marksas... Le
ninas gyvas, kol jo darbais 
žavisi milijonai, kol jo mok- 

jslo vedini eina pavergtieji, 
į nuskriaustieji, kapitalo en
giami nuo pergalės iki; per
galės. Ir tai puikiai žino 
.Vienas iš Anų ir mes jam 
Tysliavos žodžiais, nors 
mums ir neįprasta, sakome:: 
Vrioš, merzavec!

Gražiausioji poezija Vie
nam iš Anų ir rezervato

frankai ir centimai. ..
(Tysliava — Tolyn, 

50 ir 51 p.).
. Arba, dar stipriau:

Kai plasnoju — 
virpa okeanai, 
kai sustoju — 
rūksta kaminai, 
o tarp kojų 
Bismarko vaikai...

(Tysliava — Tolyn,

KG SIEKIA ESTIJOS DARBO ŽMONES?
Tarybų Estijos Aukščiausios Tarybos pirmininkas E. 

Pialis neseniai kalbėjo Tarybos sesijoje ir plačiai išdėstė 
didžiuosius to krašto žmonių siekimus. Jo kalba įdomi 
tuomi, kad parodo, jog ir to mažo Pabaltijo krašto liau
dis, atsikračiusi nuo ponų ir išnaudotojų, drąsiais žings
niais, kaip žmonės Lietuvos ir Latvijos, žygiuoja į nau
ją gyvenimą.

Tarp kitko, Pialis pasakė:
... 1940 metais,* po įkūri

mo Estijoje Tarybų val
džios, estų tauta su nematy
tu entuziazmu pradėjo savo 
tarybinėje ‘respublikoje so
cializmo statybą.

Laisvą, džiaugsmingą es
tų tautos darbą * pertraukė 
hitlerinių grobikų antplū
dis, atnešęs jai kruviną tri
jų metų okupaciją.

1944 metais Tarybų Esti
ja buvo Tarybinės Armijos 
išvaduota ir darbo žmonės 
gavo galimumą vėl pradė
ti kuriamąjį darbą.

Po okupacijos Estija, 
kaip ir visos kitos1 mūsų Tė
vynės sritys, ( kur pabuvojo 
hitleriniai plėšikai, atrodė 
mirusia šalimi. Priešas su-

tų vienos paros — 24 va
landų, Lietuvos geležinke
liais paleisti tokiam trauki
nių skaičiui. Mes čia turė
tume sušukti: vriote, mer- 
zavcy; Meluojate, biaury- 
bėb! Bet griebiamos evan
gelijos ir patariame savo 
skaitytojams: !
rasto žinovų, kurie mėgsta mybinių pajėgumų, su
vaikščioti ilgais drabužiais, sprogdino bemaž visas elek-

Mokyklos diena 
yra ‘SAULĖS’ diena 

taip pat!

respublikų patyrimo įsiti
kinę kolektyvinio ūkininka- 
viino būdo pirmenybėmis, 
pradėjo*organizuoti kolekty
vinius ūkius.

Pirmasis kolektyvinis 
ūkis Estijoje suorganizuo
tas 1947 metais Saaremaa 
saloje. Jis iš karto patrau
kė į save Visų respublikos 
valstiečių dėmesį. Gausios 
delegacijos iš įvairių Esti
jos apskričių atvažiuodavo 
į kolektyvinį ūkį susipažin
ti su socialistinio žemės ūkio 
vedimo praktika. 1948 me-| 
tų pavasarį respublikoje 
jau buvo sukurta 59 kolek
tyviniai ūkiai.

Pirmųjų kolektyvinių 
ūkių patyrimas padarė res
publikos valstiečiams pa
lankų įspūdį, ir tolesnis ko
lektyvinių ūkių augimas 
smarkiai ėmė kilti. Dabar 
respublikoje sukurta 530 
kolektyvinių ūkių.

Mokslas ir Kultūra
Sparčiais tempais vystosi 

respublikoje' kultūrinė sta
tyba. Dabar Estijos pradi
nėse ir vidurinėse mokyklo
se mokosi per 156 tūkstan
tius vaikų, tuo tarpu, kai 
prieš karą mokėsi tiktai 119 
tūkstančių. Žymiai daugiau, 
negu prieš karą, mokosi 
studentų respublikos aukš-. 
tosiose mokyklose. Po karo 
per 12 tūkstančių jaunų 
kvalifikuotų darbininkų da
vė respublikai vien tiktai 
darbo rezervų mokyklos.

Estijos Mokslų Akademi
ja, įkurta 1946 metais, vie
nija 12 mokslinio tyrimo 
institutų. Ji tampriai sieja 
mokslą su respublikos liau
dies ūkio vystymosi prakti
ka. Estijos Mokslų Akade
mijai pavesti, be eilės kitų, 
svarbūs uždaviniai — išstu
dijuoti vienos svarbiausių 
Tarybų Estijos naudingų iš
kasenų — degamųjų ska- 
lynų iškasimo ir cheminio 
perdirbimo technologiją.

Svarbus respublikos kul
tūrinės statybos pasiekimas 
yra knygų leidimas. Kny
gos, kurios buržuazinėje Es
tijoje buvo leidžiamos tira
žu po keletą šimtų egzem
pliorių, dabar' išleidžiamos 
daugiatūkstantiniais tira
žais. Pažymėsiu tiktai, kad 
po karo respublikoje buvo 
išleista po 22 knygas kiek
vienam gyventojui. ,
Gyvybingai vystdsi respu

blikos literatūra ir menas. 
Daugeliui’literatūros ir me
no veikėjų suteikta Stalini
nės premijos.

Estų tarybinė literatūra 
ir menas, apsivalę nuo bur
žuazinių estetų ir bekilmių 
kosmopolitų ‘ likučių ir pa
pildę savo eiles jaunais ra- 

... , . iv.. šytojaiš ir dailininkais ištuos kaimuose plačiai or^/arbJo Loni užtik.
agr0 _ Z0()_

Saugokitės naikino per 45 proc. jos ga- i/»-W J- X-* 1 • • • —

būti sveikinami ’ aikštėse, 
sėdėti pirmosiose kėdėse ir 
užimti pirmąsias vietas po
kyliuose, kurie ryja našlių 
namus, dangstydamiesi ilga 
malda. (Morkaus evang.

Miami, Fla.
ir

Nors yra dikčiai saulės šviesos 
lauke, jūsų vaikai praleidžia 
daugumą dienos viduj.

Bet jūs vis galite jiems duo
ti saulės naudą, kurią jie turė
jo per ištisą vasarą. .. sauliniu 
vitaminu Border’s Homogenized 
Vitamin D Pienu.

Tik viena kvorta šio turinin- 
go-ir-smetoningo pieno suteikia 
vaikui 400 vienetų saulinio 
tamino D—pilnam dienos 
kalui.

Geriau duokite šiandien 
sakymą Borden pienui, 
gaukite šio ■ puikaus pieno iš 
valgių krautuvės.-

trines, sugriovė miestus ir ; 
kairpus, išnaikino ir išyežė 
gyvulius;

Liaudies Pasiryžimas
Estijos darbininkų klasė 

ir darbo valstiečiai darniai 
įsijungė' į respublikos eko
nomikos ir kultūrinio gyve
nimo atkūrimo darbą.

— Kiek reiks laiko tam, ’ 
kad atkurtų sugriautą ša
lies gyvenimą, sudarytų 
normalias sąlygas? — kėlė 
sau klausimą estai.

— 15 — 20 metų, — kal
bėjo vieni.

— Ištisos žmonijos kar
tos, —atsakinėjo kiti.

O ką gi mes matome 
šiandien, vos puspenktų 
metų praslinkus po respu
blikos išvadavimo?

Respublikos pramonė vir
šijo 1948 metų plapą ir 
dvigubai prašoko 1939 me
tų gamybos lygį. Sukurta 
nauja — skalynų - dujų 
pramonės šaka, o skalynų 
iškasimas toli pralenkė 
prieškarinį lygį; statomi 
nauji fabrikai, gamyklos, 
nauji gyvenamų namų 
kvartalai, o skalynų basei
ne— ištisi nauji miestai^

Visa respublika įsijungė 
į didingą socialistinės eko
nomikos sukūrimą. Estijos 
darbo žmonės pažadėjo 1949 
metais įvykdyti 'pramonės 
pokarinį penkmetį. Duotąjį 
žodį jie ištesės.

Mūsų Pasimojimai
Kyla respublikos žemės 

ūkis. Pagal grūdinių kul
tūrų ir bulvių derlingumą 
ir bendrą surinkimą, Esti
ja jau 1947 metais pasiekė 
ir viršijo prieškarinį lygį. 
Derlingumo pakėlimas, įgy
vendinant žemės ūkio ga
mybos praktikoje Mičiūrino 
— Lisenkos mokslą yra ar- 
timiausias1, respublikos že
mės ūkio uždavinys.. Šitas 
darbas jau pradėtas,/ir Es-

Vi- 
rei-

už-
ArbaRytiečiai rašo spaudoje 

skundžiasi, kad pas juos ap
silankė “neprašytas iš Flori
dos svečias.” Kodėl svečias 
iš Floridos, o ne nuo Puerto 
Rico? Nemalonusis “svečias”, 
uraganas t (hurricane) kilo 
iš Virgin Islands, suvirs 200 
mylią i pietų pusę nuo Pu
erto .Rico. Taip eidamas į 
vakarus ir šiaurius, kliudė ir 
Floridą. Daug nuostolių pa
darė, kur tik smarkusis sū
kurys kliudė. i

Kodėl jūs, rytiečiai, prime
tate visą bėdą1 už tai . Flori
dai? , • ,

O gal jau toliau į pietų 
sę nuo Floridos nematote 
šaulio? Jeigu Florida ir
siimtų šios “dievo rykštės” 
kaltę, tai būtų atheršinimas 
rytiečiams už atsiųstą į Flo
ridą šaltį žiemos laiku, kuris 
iš rytų čia ateina ir gerus 
mūsų vaisius, daržoves ir žy
dinčias gėles nušaldo. O ir 
mus, floridiškius, 'privargina 
šaltis, jūsų atsiųstas.

Tai geriau susitaikykime 
gražiuoju: nesiųskite mums 
šalčio ir to pasiutusio šiau
rių vėjo, o mes nesiųsime 

dau- Rims to “neprašyto svečio.” 
i < šaltąjį karą baikime gra
žiuoju. Bus gėriau abiem pu
sėm. ’ M. Antanuk.

Taip ir parašyta: o tarp 
kojų — Bismarko vaikai. 
Tai Tysliavos intymus kam- 

Dovydo pelis. Mes į jį nesiveržtume, 
Sandaros skry- jei tai nebūtų viešai pa

skelbta. Mes žinome, kad 
kad kai kurie gyvuliai taip 
pat vaikus panašiose vietose 
tam tikrą laiką nešiojasi, 
pav. kenguru. Gal tautinin
kai, tas Juozo Tysliavos pa
slaptis žinodami, ir laukia 
iš tos pat vietos 'galingos, 
visa naikinančios srovės, ,ir, 
jei ’ kas drįstų ’ suabejęti, 
tam Tysliava . sušuktų: 
vrioš, merzavec!

Toks pat “gražių” žodžių 
sąskambis būtų pavartotas, 
jei kas mėgintų įtikinti, kad 
“Eltos Biuletenis,” kuris 
duoda propagandinę me-

u

tvoriuose ir aikščių mėšly-' 
nuošė, ir Tysliava tos lite-“ 
ratūros “skambiais” ž~ 
džiais, Vienybės, š. m., lie-’ 
nos 8 d., 27 Nr. sušunka: 
Vrioš, merzavec! (Meluoji, 
biaurybe!). Tai naujas šū
kis žurnalistikoje. Ir jam 
atsiliepė eksponatai iš poe
tų rezervato ir tie, kur ra
šė psalmes, balsais giedojo 
angelų, kam geras bus kiek
vienas rimas, kai kelsis svie
to sumišimas ir tie, Lapie
nės priglausti malonės, ką 
stumia dieną iš dienos ir1 daug jame išminties Kir poe 
tie, ant pelenų tyliai kur sė
di ir, po kelionės atsigavę, 
pradės barstyti pelenais. .. 
Vai, vai! Sušuktų Saliamo
nas. Labiausiai nerimsta 
Vienas iš Anų, rasdamas 
geriausių minčių pas “pele
nų barstytojus” ir “psalmių 
giedotojus” — gi visą kitą, poezijos “deimančiukais” ir 
žiūrėdamas’į mėnulį, lygina nepakartojo kai kurių gra
nulių! ir gieda ]

ti-

zijos, ir . mokslui .“nenusi
kalsta,” gi -svarbiausia,
ekskomunikos neužsitrauk- Į džiagą visai lietuvių bur- 

ht?_  ____________ .. . . Q’nanrla’i 1 Q4Q msi. Mums gaila, kad Vienas 
iš Anų, griaudamas Tary
binės Lietuvos poetų kūry
bą, nepasirėmė savo “chefo” 
— redaktoriaus Tysliavos

ižuazinei spaudai, 1949 m., 
rugpiūčio 1 d., pilnas “re- 
zervątinės” poezijos ir fan
tazijos. Ten rašoma, kąd 
1948 m., gegužės 22 d. —- 
per tą vieną dieną buvo iš
tremta iš Lietuvos “dav.

himnus/žiausių posmų, pavyzdžiui: &iau 100,000 gyvento

• 7 r * v
Prie International Harvester Co. šapos vartų Louis- 
villėje, Kentucky, per CIO United Farm Equipment 
& Metal ' Workers Lokalą 236-tą surinkto-suąukoto 
maisto sunkvežimis atvežtas padalinti CIO Interna- 
national Woodworkers Lokalo nariams, streikuojan
tiems jau keturi mėnesiai. Dovanas dalina jas surin

kusiojo lokalo organizatorius Robert Mimms ir 
vice-pi*ezidentas Thožnas DeLong

jų. Ir taip eina trėmimai 
vienas paskui kitą”... Se
niau buvo rašomą, kad jau 
ištremta 800,000 gyventoju. 
Dabar gi 100,000, ir “taip 
eina trėmimai vienas pas
kui kitą.” Klausimas: kiek 
milijonų‘gyventojų Lietuvo
je?1 Per vieną dieną ištrem
ta 100,000 gyventojų, :— gj, 
kol tas “trėmimas” vyko, 
“naktimis vyrų, moterų Ir 
vaikų knibždėjo pilni miš
kai.” Išeitų, kad ta viena 
“trėmimo” diena turėjo ke-' 
lias naktis. Bandykime ti
kėti “Eltos Biuleteniui”’ ir 
galvoje sudėkime kiek rei
kėtų vagonų, traukinių są
statų ir kitų priemonių, kad, 
/per vieną dieną sutraukus į 
geležinkelio stotis iš įvairių 
kaimų, sutalpinus ir išvežus 
100,000 žmonių, leidus kiek
vienam, kaip rašo “Eltos 
Biuletenis,” .pasiimti po 100 
kilogramų maisto ir drabu
žių. Susidarytų 10,000 tonų 
vien maisto ir drabužių. De
šimtimis kilometrų nusities- 

' tų traukinių eilės. Neužtek-

© t. n. e.

TŠorderis
Homogenized Vitamin D

MILK

J

pu
pa- 
pri-

Tokio. — šiaurinėje Ja
ponijoje smarkiai išsiveržė 
ugniakalnis, kuris buvo- lai
komas užgesusiu per 60 me
tu.

Cedric Worth neteko laivyno 
sekretoriaus padėjėjo vietos, 
kuomet jis prisipažino para
šęs “nepasirašytąjį” doku
mentą, dėl kurio pradėta B- 
36 kontralktų išdavimo ir ki

tų transakcijų tyrinėjimas.

ganizūojamas 
techninis mokymas mičiuri- 
ninio biologijos mokslo pa
grindais.

■ Greta tolimesnio %respub- 
likos svarbiausios žemės 
ūkio šakos — gyvulininkys
tės išvystymo, pradėta kur
ti galinga pašarinė bazė 
kiaip gyvulininkystės vysty
mosi pagrindinė sąlyga.

žemės Kolektyvizacija
Paskutiniojo meto reikš

mingiausiu respublikos įvy
kiu reikia laikyti prasidėju
sį socialistinį žemės ūkio 
pertvarkymą. Estijos vals- 
tiėčiai, iš kitų sąjunginių

rintai žengia pirmyn, į so
cialistinio meno viršūnes.

1950 m. Dainų šventė
Dabar respublikoj vyksta 

pasiruošimas tradicinei 13- 
tai dainų šventei, kuri įvyks 
1950 metais — pokarinio 
stalininio penkmečio garbei, 
10-ties' metų tarybų valdžios 
Estijoje garbei. Grandiozi
nei dainų šventei ruošiasi 
per • tūkstantį saviveiklos 
chorų su bendru skaičiumi 
dalyvių — 42 tūkstančiais 
žmonių.
\ Ryšium su tolespiu res-

Centas centam, 
geriausiasS jūsų maisto pirkinys 

yra pienas f

publikos gyventojų mate- \ 
Halinės gerovės pakėlimu ' 
auga gimdymų skaičius. Jis 
jau pusantro karto prašoko - 
buržuazinės Estijos gim
dymų lygį.

Kokios gi jėgos, kokios 
aplinkybės padėjo estų tau- • 
tai per taip trumpą laiką 
įveikti sunkumus ir pasiek
ti tokių audringų liaudies * 
ūkio vystymosi tempų? Ši
tos jėgos glūdi socialistinės 
santvarkos gelmėse, kuri pa
darė mūsų liaudį laisva ir 
lygiateise. Šitos jėgos glūdi 
nesavanaudiškoje tarybinių ' 
tautų pagalboje viena kitai, 
valstybiniame šitos pagal
būs organizavime. Šito išda
voje mes matome nebūtą is
torijoje Tarybų šalies nacio
nalinių respublikų suklestė
jimą, tame ^arpe ir tų, ku
rios labiausiai nukentėjo 
nuo priešo antplūdžio.

Kitų Respublikų Talka
Estų tautos laimėjimai 

socialistinės statybos darbe 
žymia dalimi sąlygojami vi
sų tarybinių respublikų ir 
visų pirma — didžiosios ru
sų tautos broliška pagalba.

Tarybų Estija kasmet 
gauna iš kitų respublikų už 
šimtus milijonų rublių į- 
rengimų pramonės įmonėm, 
žemes ūkio mašinų ir mine- * 
ralinių 'trąšų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- Ke t v., Rugsėjo 3,1949
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CAINAGAS
koralas išsiskleidžia, 
pelinė užauga, bet 
žmogus pražūsta.

(Taitiečių patarlė}

(Tąsa) . j
— Nesupliaukš. Nuėjo! Gerai nuėjo!
Miško aidas atnešė darniai sutelktą 

automatų staugimą. Treciojoj kuopoj 
buvo aštuoniasdešimt šeši automatinin
kai, plius keturiolika lengvųjų kulko
svaidžių. Net šios kuopos gurguolininkai 
laikė negarbe važinėti su šautuvais. Bū
tinai automatas, kaip greito veržlumo ir 
greitų kautynių simbolis.

— Kad tik atsargiai prieitų, kad ne
išleistų pirmojo disko veltui.

— Junti? Rankinėmis granatomis že
ria. Vadinasi...

— Vadinasi, iš arti. ..
— Apie trisdešimt keturiasdešimt 

metrų... >
— Ne, arčiau. Miške per trisdešimt 

metrų nemesi...
Ųž kampo, skersgatvyje, stovėjo ma

no tačanka. Nebegalėdami ilgiau iškęs
ti'nežinios, mes su Korobovu įšokome į 
ją ir nudardėjome Kulbakos ruožan. Per 
didžiąją gatvę jau buvo šaudoma iš miš
ko kulkosvaidžių ugnimi. Mes pasukbme 
kreivais skersgatviais ir, kratydamies 
jais, prilėkėme prie kraštutinės trobos, 
kur buvo Kulbakos štabas. Kulbakos ten 
neradome. Jis buvo kautynėse. Palikę 
prie trobos Koženkovą su arkliais, mes 
įer daržą nudrožėme tiesiai į mišką šy
vių link. Kulbakos batalionas skyrėsi 
nuo kitų tuų, kad buvo labai gerai aprū
pintas sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Dar 
Sumo srityje Kulbaka įsigijo daugiau 
kaip dešimt “maksimų,” apmokė kulko
svaidininkus ir paruošė juos partizani
nėms kovoms. D(ęl to mes ir pastatėme 
jį gintis ten, kur tikėjomės stipriausio 
priešo spaudimo. Viskas išėjo taip, kaip 
Kovpakas buvo numatęs. 'Persekiodamas 
mūsų besitraukiančią užtvarą, priešaki
nis vokiečių batalionas pasiekė pagrin
dinę, Kulbakos, gynybą su nuostoliais, 
grandinės ėjo nelygiai, kareiviai spietė
si krūvomis aplink karininkus; sunkieji 
ginklai atsiliko. Kulbaka prisileido juos 
visai arti prie sunkiųjų ^-kulkosvaidžių, 
sustatytų į eilę kaūburio atšlaitėje, ir iš 
karto išskynė per pusę šimto vokiečių.

Jų puolimas užsikirto. Vokiečiai ėmė 
rankioti sužeistus karininkus, sunkieji 
kulkosvaidžiai pylė į juos ir didino nuo
stolius. Bet iš užpakalio skubėjo į pagal
bą naujas, i rezervinis batalionas. Matyt; 
vokiečiai nusprendė ešelonuoti savo jė
gas, ir įkandin pirmojo bataliono ėjo an
trasis. Lig šiol kautynėse su partizanais 
jie tokios kovinės tvarkos nevartodavo, 
ir Kulbakai, gal būt, būtų buvę labai 
riesta. Pirmojo ešelono batalionas turėjo 
didelių nuostolių, bet jis apčiuopė tvirtai 
stovėjusio Kulbako jėgas, tvarką ir uę- 
nj. O antrojo ešelono batalionas galėjo 
paprastai apeiti Kulbaką pamiške ir 
smogti į kaimą, štabą bei gurguolę iš 
karto, nes čia beveik nebuvo jokios gyny
bos.

svaidžius jų buvo septyniasdešimt trys — 
suguldyti eilėmis, su kaskėmis, kailiniais 
ir veltiniais. « .

Bendro dvasios pakilimo pagauti, mes 
su Korobovu taip pat ėmėme vaikytis vo
kiečius, kurie grupėmis po tris penkis 
žmones švaistėsi po 'mišką, lyg. pakvaišę, 
visur atsiremdami į partizanus. Taip 
praėjo .dar apie valanda. Iki vakaro bu
vo jau nebetoli. Dviem kitomis krypti
mis kautynės tilo ir tolo. Mes pasiekėme 
ruožą, kur Karpenkos kuopa buvo tyko
jusi antrojo ešelono. Siauras miško ke
lias buvo užtvenktas lavonų, kurių dau
gybė timpsojo11 ir miške. Gal būt, žmo
nėms nekariavusiems, bet girdėjusiems 
daug santraukų su priešo nuostolių ap
skaičiavimais, tas dalykas ir atrodys pa
prastas, bet tasai, kuris žino ne tiktai 
savo kraujo, bet ir priešo kraujo kainą, 
supras mane. Lengva operuoti šimtais 
bei tūkstančiais popieriuje. Žmonės, ne- 
nudėję nė vieno vokiečio, labai piktinosi 
mažesniais, kaip triženkliai, skaičiais. 
Mums gi buvo suprantamas tasai tikslu
mas, tikrųjų kareivių, skaičiuojančių 
kiekvieną užmuštą vokietį. Išlaisvintoje 
dabar žemėje aš surasiu kiekvieno mano 
nudėto vokiečio kapą ne todėl, kad jis, 
tas kapas, yra man brangus, o todėl, kad 
jame guli mano kareivio triūso išdavos. 
Ne artilerija ir* aviacija, ne sudėtinga 
karo mechanika dirbo už mane, o tiktai 
kęlosališkas valios įtempimas, taikli akis 
ir kulka, paleista į taikinį, galėjo duoti 
tą mažą, -tačiau tikrą rezultatą. Be to, 
dar rizika. Savo gyvybės rizika. O gyvy-** 
bę atiduoti — tai ne apsiaustą; — saky
davo Išmintingasis, arba Kolka Šopen
haueris, kaip mėgdavo jį vadinti Bazi- 
ma. ' *

Aš turiu savo sąskaitą; tegul aš asme
niškai nukoviau mažiau vokiečių, negu 
kad garsusis snaiperis, bet aš ją turiu.

Korobovas lakstė su foto aparatu, sku
bėdamas iki sutemų nufotografuoti tas 
miško kautynes, aš skubėjau surankioti 
zoldatenbuchūs, medalionus ir kitus do
kumentus. “Liežuvių” »kol kąs nebuvo. 
Mūšio įkaršty Kulbakos ii? Karpenkos 
automatininkai belaisvių neėmė.

Mums vartaliūjant vokiečjuš, tikrinant 
jų kišenes, pro šalį praėjo trečiosios kuo
pos būrys, grįžtantis iš kautynių. Nepai
sant to, kad pergalė buvo visiška ir ne
girdėta, žmonės ėjo lėtai ir tylėjo. ,

— Tiesiai į galvą,— išgirdau aš Jo
džius Špingaleto, einančio pasitikti Da
žytojo. . .

“Nejaugi Karpenka?” — blykstelėjo 
man mintis. Už kelio posūkio ėjo grupe 
automatininkų. Jie prilaikė žmogų, ku
ris nešė ant rankų kažkieno negyvą kū
ną. ų

— KarpenkaJ Neveltui Kovpakas taip 
nerimavo, —/tarė man Korobovas.

Aš šokau prie einančios kuopos.
Tuo tarpu, vos manęs nępartrenkda-

Ah-čę hėsūprato prancūziš
kai. Jis sėdėjo teismo rūmuo
se,’ kųriudšė buvo pilna žmo
nių, labai nuvargęs it nuobo
džiaudamas, klausydamas be 
pertraukos skambančios tran
kios prancūzų kalbos, kuria 
kalbėjo čia, vienas, Čia kitas 
valdiriibkas. Ah-Co tai buvo 
tik pliauškalai,- ft- jis stebė
josi- kvailumu prancūzų, kul
ne taip ilgai ieškojo čung Go 
žudiko, bet jo visai nesurado. 
Visi penki šimtai kuli plan
tacijoje žinojo, kad šita 
žmogžudystę įvykdė Ah-Sr- 
nas, tačiau jis netgi nebuvo
areštuotas. Tiesa, kuli visi 
slaptai susitarė, Vienas kito 
neišduoti, bet juk prancūzai 
visai lengvai galėjo sužinoti, 
kad žudikas buvo Ah-Sanas. 
šitie prancūzai buvo labai
kvaili.

galėtų vėl laisvi grįžti Į 
plantaciją ir dirbti, kol pa
sibaigs 1 sutartys. Tas spren
dimas greit bus paskelbtas. 
Bylos nagrinėjimas jau ėjo 
prie galo. Tatai jis galėjo 
matyti. Nebebuvo daugiau 
liudininkų parodymų ir liežu
vio laidymų. Prancūziški vel
niai taip pat nhvargo ir, ma
tyt, laukė sprendimo. Be
laukdamas jis prisiminė tuos 
laikus; kai, pasirašęs sutar
tį, sėdo laivan ir išplaukė į 
Taiti. Pajūrio kaimelyje jis 
gyveno Sūnkius laikus, todėl, 
shdaręs penkėriems metams 
sutrtį ’ dirbti Pietų Jūroje^ pa
gal kurią turėjo .kasdien gau
ti penkiasdešimt meksikietiš- 
kų centų, manė esąs dabar 
labai turtingas. Jo kaimely
je buvo vyrų, kurie dirbo. iš
tisus metus už dešimt meksi- 
kietiškų .dolerių, ir buvo mo
terų, kurios apvalius metus 
megzdavo tinklus už penkis 
dolerius, o krautuvėse patar
naujančios merginos iš savo

CIO prezidentas Philip Murray su savo padėjėjais (iš 
kairės) James G. Thimes ir David J. McDonald, vice 
prezidentu ir finansų sekretoriumi. Stovi generalis 
patarėjas Arthur Goldberg ir tyrinėjimų direktorius 
Otis Grubakelr. Jie ką tik užbaigė prezidentinės tary
bos sušauktą unijos atstovų su plieno kompanijų at

stovais pasitarimą.

Va čia ir išgelbėjo Karpenka. Jis spėjo .• 
užeiti užgulusiems pirmosios grandinės, 
vokiečiams iš užpakalio ir rezervinį ba-f 
talioną pasitiko bežygiuojantį. Vokiečiai, 
ėjo. tankia kolona, ėjo greitu maršu, be- ? 
veik tekini, skubėdami į pagalbą savo 
priešakinėms jėgoms. Jie skubėjo keliu, 
kuriuo prieš valandą buvo mus puolę 7 
savieji, todėl ėjo be žvalgybos ir stebė
jimo. Šitoji žygiuojanti šimtą trisdešimt 
žingsnių per minutę kolona įsibėgėjusi '

ma, pralėkė tačanka. Vežėjas čaižė ark
lius ir, neprivažiavęs kelių žingsnių iki 
einančių, ūmai sustabdė arkliu^.

Mes priėjome prie automatininkų. Vi
dury grupės stovėjo . Karpenka ir laikė 
ant rankų Kolką Išmintingąjį. Jp juodi 
plaukai sulipo nuo kraujo ir sniėgd, slėp
dami mažą žaizdelę. Tik pakaūšvjė, su
šaldamas vakaro speige ir blizgėdamas 
snaigėmis, buvo prasimušęs kraujas.

— Gyvas?! — paklausė uždusdamas
užlindo ant aštuoniasdešimt šešių auto
matų ir keturiolikos Karpenkos kulko
svaidžių. Susidūrimas įvyko akis į akį. 
Per kelias pirmąsias sekundes priešaki
nė vokiečių kuopa buvo išguldyta visa, 
antroje išliko gyvi tiktai tie, kuriuos nuo 
kiflkų srovės uždengė jų draugų kūnai, 
trecįoji kuopa pasileido bėgti. Tai buvo, 
gal būt, vienintelis atsitikimas,. kada 
Karpenko neplūdo savo vyrų už figas se
rijas, kadangi net' visos pusės disko,' par
leisto į fričų minią, beveik kiekviena 
kulka pataikydavo.

Męs atbėgome prie Kulbakos gynybos 
tuo metu, kai nfūš.is dar tebesitęsė, ta
čiau tat,buvo jau nebe priešo puolimas, 
nebe mūsų gynyba, o tiesiog gaudymas 
j)o mišką vokiečių ir jų naikinimas. Po 
kautynių VipolzoVo kaime, ties Kursku, 
1041 metų žiemą’ kur Aliejevo tankai 
sunaikino daugybę vokiečių, aš niekur 
nebuvau matęs tiek daug priešo lavonų. 
Vien prieš Kulbakos sunkiuosius kulko-

vežėjas. •
— Galas. Nebėr Ęolkos. Ech ... — pa

dėjęs negyvą kūną ant tačdnkds pagal
vių, pasakė Karpenka.

Automatininkai tylėjo. | ?
— Žengte marš! -4 sukomandavo

Karpenka. .4
■'.< Vežimas pajudėjo. Per du žingsnius 

^paskui Jį savo įprasta eisena, abi ran
kąs susidėjęs ant automato, kabančio ant. 
krūtinės, ėjo Karpenka. !!

Užpakaly rikiavosi automatininkai. Iš 
miško išėjo visa trečioji kuopą, susirikia
vusi, tyliai žygiuodama paskui vežimą. 
Ant pagalvių, paimtų rūp^stitigO vežėjo 
sužeistajam, suposi nekvėpuojąs kūnas 
Nikolajaus, Kolkos Šopenhauerio; filoso
fo bei plepio, nutilusio amžinai.

Štai kokia kaina mes laimėjome... 
Bet tai .buvo ne visikas*(Kai trečioji kuo
pa įejb į kaimą,, skersgatvyje; kur aš bu
vau palikęs Koženkovą, išgirdau Bazi- 
mos balsą: (Daugiau bus.) . I ..

Ah-Čo nebuvo padaręs nie
ko, dėl ko turėtų bijoti. Prie 
šios žmogžudystės jis nebuvo 
prikišęs savo pirštų. Tiesa, 
jis ten buvo, ir šemeris, plan
tacijos -prievaizdas, tuoj po 
to įsiveržęs į barakus, užklu
po jį ten su keturiais ar pen
kiais kitais, tačiau kas iš to ?. 
Čung Go buvo perdurtas tik 
dviejose vietose. Todėl Visiš
kai aišku, kad dviejų žaizdų 
negalėjo padaryti penki ar 
šeši žmonėm Jei kiekvienas 
būtų dūręs tik po vieną kar
tą, tai daugiausia tiktai du 
žmonės galėjo tat padaryti.

Šitaip samprotavo Ah-čo, 
kai jis su savo keturiais drau
gais melavo, pynė ir jaukė 
parodymus, kalbėdami apie 
tai, kas buvo įvykę. Jie iš
girdę žudynių triukšmą ir 
taip pat, kaip šemeris, atbė
gę įvykio vieton. Ten jie at
vykę anksčiau už jį. Tiesa, 
Šemerįs tvirtinęs, kad .jis, ei
damas atsitiktinai pro šalį, 
išgirdęs ginčus ir pastovėjęs 
bent penkias minutes už du
rų, o paskiau įėjęs į vidų ir 
radęs į kaitinamuosius, kurie 
jokiu būdu negalėję įeiti ten 
anksčiau, nes jis ^tovėjęs prie 
vienintelių barako durų. Ta
čiau kas iš to? Ah-čo ir ke
turi jo kaltinamieji draugai 
tvirtino, jog Šemeris klydo. 
Galų gale juos vistiek paleis. 
Tko jie visi buvo įsitikinę. Už 
dvi aštriu daiktu padarytas 
žaizdas negalima juk pen
kiems žmonėms galvų nu
kirsti. Be to, joks svetimša
lis velnias^nematė tos žmog
žudystės. Bet šitie prancū
zai buvo tokie kvaili. Ah- 
ČO gerai žinojo, kad Kinijoje 
teisėjas būtų liepęs juos visus 
kankinti ir sužinojęs teisybę. 
Kankinant labai lengva tei
sybę sužinoti. Bet šitie pran
cūzai nekankino—kokie kvai
liai ! . Todėl jie niekad ir ne- 
sužihos, kas Užmušė čung Go.

Tačiau Ah-čO nė viską su
prato. An^lų bendrovė, kuri 
Valde plantaciją, atvežė į Tai
ti tuos penkis šimtiiskulį, kas 
jiems labai brangią! kainavo. 
Akcininkai ■ reikalavo divi
dendų, o bendrovė jiems dar 
nieko nemokėjo; todėl ji ne
norėjo, kad darbininkai, taip, 
brailgiai suderėti, pradėtų Vie
nas; kitą ūžihušinęti. 6 taip 
pat ten bUVo ir prancūzai, 
mietai įmšlrubšę taikinti Čai- 
nagapis tėisihgudšiiis ih tobu
luosius Prancūzijos įstaty
mas. Bdvo ne pro. šalį laikas 
nuo laiko, įrodyti tai pavyz
džiais; o, be to, kokia iiaiu a 
butų ’iš NaujosiOš Kaledoni- 
joSs, jei ten nesiųstų žmortių 
baigti savo dienas Vargfe ir 
skurdė vien tiktai už. tai, kad 
jie silpni žmonės? ;

Ah-čo viso to nesuprdto. 
Jis sėdėjo teismo salėję, lauk
damas apmulkinto teismo 
sprehdimo; kuriuo "jis ir' jo 
draugai bus išteisinti, v 'kad

/ ■
----- —• I

z ’) čaiąagais buvo vadinami 
kiniečiai^ atvežti iš Kinijos į 
Taiti plantacijos darbams.

savininkų gaudavo per visus 
metus tiktai keturis dolerius. 
O čia jis turėjo gauti penkias
dešimt centui per dieną; per 
dieną, tiktai per vieną dieną, 
—tai juk karališkas uždar
ais!. Tai kas, kad darbas 
sunkus! Pasibaigus penke- 
riems metams, jis grįš namO 
—taip parašyta sutartyje — 
ir jam daugiau niekad nebe
reikės dirbti. Jis visą gyveni
mą bus turtingas žmogus, tu
rės savo namus, žmoną, ir 
vaikus, kurie augs, kad gerb-! 
tų jį. Taip, už namo bus 
mažas sodas, kur jis galės il
sėtis ir svajoti; o mažoje kū
droje plaukios auksinės žuvy
tės, ir vėjo varpeliai skambės 
medžiuose, o aplink bus pa
statyta aukšta siena, kuri 
saugos, kad kas nors nesu
trukdytų jo poilsio ir svajo
nių.

Na, jis,jau buvo atidirbęs 
trejiš metus iš tų penkerių. 
Tiek uždirbęs, dabar jis jau 
būtų turtingas žmogus (savo 
krašte), ir tik dveji m/tai 
Taiti medvilnės plantacijoje 
skyrė jį nuo jo laukiančių 
svajojimo ir poilsio dienų. 
Bet dabar jis turėjo leisti pi
nigus d£l to, kad, nelaimei, 
jam teko būti Čung Go nu
žudymo liudininku. Tris sa
vaites jis išsėdėjo kalėjime ir 
kiekvieną dieną per šias tris 
savaites jis netekdavo po 50 
centų. Bet dabar greit bus

jėgas ir paversti jas ekspor
tui paruoštais pūkinės med
vilnės ryšuliais. Ir jam tai 
pavykdavo dėl jo primityvaus, 
žvėriško ir linkusio valdyti 
kieto būdo. Taip pat jam 
padėdavo jo trijų inčių pločio 

'ir viso jardo ilgumo odinis 
diržas, su kuriuo jis visuomet 
jodinėdavo ir kuris, progai 
pasitaikius, nukrisdavo r ant 
nuogų pasilenkusio kuli pe- 

<čių, pliauštelędamas, lyg pis
toleto šūvisi šitokius pliaukš
telėjimus ^būdavo 'galima daž
nai girdėti’, kai Šemeris joda- 
-vb per raukytus laukus.

Kartą, tai buvo dar pirmai
siais metais po sutarties pasi
rašymo, jis užmušė kuli vienu 
savo kumščio smūgiu. Jis 
nesutriuškino jo galvos, kaip 
kiaušinio lukšto, bet smūgis 
buvo toks stiprus, kad jo pa
kako smegenims sutrenkti, ir 
vyrukas, savaitę pasirgęs, mi
rė. Tačiau kiniečiai nepasi
skundė? tiemg kipšams pran
cūzams, kurie valdė Taiti. 
Tai buvo kuli reikalas. Še
meris buvo jų problema. Jo 
pykčio jie turį vengti, kaip 
nuodingo šimtakojo, kuris 
slepiasi žolėje .arba įšliaužia 
lietingą naktį į miegamuosius 
barakus, čainagai, kaip juos 
vadino nerūpestingi rudao
džiai salos gyventojai, steng
davosi perdaug neįerzinti Se
inerio. K Tai reiškė, kad

turi atiduoti pilną našaus dar
bo saiką. Tas Šemerio kumš
čio smūgis atnešė bendrovei 
tūkstančius dolerių pelno, ir 
Šemeris dėl to atsitikimo ne
turėjo Jokių nemalonumų.

Prancūzai, kurie visai ne
turėjo kolonizacinio instinkto 
ir kuriems nepavyko jų vai
kiškas žaidimas — bandymas 
eksploatuoti salos turtus, bu
vo labai patenkinti anglų 
bendrovės pasisekimu. Kas 
jiems tas šemeris ir jo baisu
sis kumštis? čainago mirtis? 
Na, juk jis tebuvo čainagas. 
Be to, jis mirė nuo saulės 
smūgio, taip tvirtino daktaras 
savo pranešime. Tiesa, visoje 
Taiti istorijoje niekas nemirė 
nuo saulės smūgio. Bet kaip 
tik dėl tos priežasties tokia 
čainago mirtis buvo nepapras
ta. Apie tai. rašė daktaras sa
vo raporte. Jis buvo.labai at
viras. Dividendai turi, būti 
išmokėti, nes kitaip prie iš
tisos Taiti he$ašisekimų isto
rijos prisidėtų dar vienas ne
pasisekimas.

(Daugiau bus)

Tokio. — Anglijos komi-
sionierius pietinei - rytinei 
Azijai atvyko pas generolą 
MacArthurą suYnegsti ry
šiam kovai prieš komuniz- 

jie 'mą rytuose.
paskelbtas šprendimas,” ir jis 
vėl grįš į darbą.

Ah-čo buvo dvidešimt dve
jų metų. Jis buvo laimingas; 
geraširdis, ir jam nebuvo sun
ku nusišypsoti. Nors jis, kaip 
h; visi azijiečiai, buvo lieknas, 
tačiau pilno veido. Apskri
tas, lyg mėnulis, jo veidas 
dvelkė švelnumG ir gerašir
diškumu, o tai buvo svetima 
kitiems jo krašto žmonėms. 
Ir jo išvaizda neapgaudavo. 
Bei jo niekad nebūdavo nesu
sipratimų, * ir Jis niekuomet 
nedalyvaudavo ginčuose. ■ Jis 
helosdaVo. Jis neturėjo to
kias šiurkščios širdies, kokia 
pasižymi lošikai., Jis tenki
nosi mažais dalykais ir ku
kliais malonumais. Tyla' ir 
ramybė vėsų vakarą po kai
trios darbo dienos medvilnės 
jaukuose teikė Jam begalinio 
pąšitenkinimo. Jis. galėdavo 
ištisas \ valandas prasėdėti, 
žiūrėdamas į vienišą gėlę, ir 
fiibsofuoti apie gyvenimo 
mįsles' ir paslaptis. Mėlynoji 
gervė smėlėto pajūrio įlanko
je, sidabru žybčiojanti žuvis- 
skraiduo'lė arba žemčiūginis^ 
saulėlydis ir aušra virš ežero 
galėdavo priversti užmiršti jį 
varginančių dienų virtinę ir 
skaudų šemerio • botagą.

Šemeris, Karolis šemeris, 
buvo ' žvėris, tikras žvėris. 
Bet jis užsidirbdavo savb dl- 
gą? Jis Čiulpė paskutinius 
syvūs iš tų. penkių šimtų ver
gų; mkt, iki sutarčių pabai- 
gbk jie buvo vergai, šemeris 
daiig vargo, norėdamas iš- 
spatisti iš šitų penkių šimtų 
prakaituojančių kūnų visas

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

’turi ant lūpą — KINIJĄ!

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

Dalykas yra didelis. Kinija'šiandien Wa.gyviau-' 
‘ sias diskusijų klapsimas visame pasaulyjeNKas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti gėi*os nuovo
kos api4 šių dienų bėgamuosius klausimus. •

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalbėję puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gei*ų ihfdrmačijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvėrdyta:

i * i

Kinija Žengia į.Laisvę
'A

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.,
32 ptigl., kaiilji 20e.

Gera nuolaida plėtihtojąms. *
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 fetampomis, nes kainuoja persiun
timas. \

■ Užsisakydarhi adresuokite:

. LAISVĖ
427 Lbriiher Street 1 ^Brooklyn 6, N. Y.
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Chicago, Illktorlų lavini-Vaidybos ir Režisūros 
Kursai

Turime Gerą Progą Orga
nizuoti Vaidybos ir Režisū

ros Klasę
Vasarinė mokykla, kuri 

vyko dvi savaites Olympia 
Parke, baigėsi, bet jos pra
dėtą darbą mes galime tęs
ti toliau. O tęsti vaidybos 
ir režisūros mokyklą rei
kia, nes profesiniai lavintų 
jėgų, apart Jono 
mes neturime.

Štai, kaip šis 
stovi.- šių metų 
mokyklai, dramos kursui, 
mums pasisekė gauti aukš
to laipsnio ' profesionalas 
mokytojas — Carl Heins 
Roth. Šis mokytojas, žino-- 
ma, ’ nėra lietuvis, bet tai 
daro labai mažą skirtumą. 
Mr. Roth veikia profesiona
liam teatre jau virš dvide
šimts metų. Jis veikė šioj 
profesijoj Berlyne, Viennoj, 
Hollywoode ir New Yorke. 
Dabar Roth mokytojauja 
Randall Mokykloje, Hart
forde.

Mes pastebime sekamus 
požymius iš vasarinės mo
kyklos, kurioje Carl Heins 
Roth vadovavo dramos kur
są:

1. Prie patyrusio profe- 
sionalio mokytojo į trumpą 
laiką galima pasiekti didelė 
pažanga lavinime vaidinto
jų ir režisierių. Tą pažangą 
parodė ir mokyklos persta
tymas.

2. Vadovybėje profesio
nalo režisieriaus teatro 
vaidintojų ar studentų lai
kas galima daug sutaupin- 
ti. Profesinė mokymo siste
ma į trumpą laiką duoda 
didelius pasiekimus.

3. Profesionalis režisie
riaus sugebėjimas spektak
lį planuoti iš anksto, jam 
vadovauti, palaikyti jo da
lyviuose gerą nuotaiką, 
taupo energiją ir finansus.

4. Mūsų'studentai parodė 
sugebėjimą perimti aukštos 
klasės režisieriaus vadovy-

Valenčio,

klausimas 
vasarinei

bę gyvai ir entuziastiškai.
Suprantama, kad būtų 

didelė pakilmė mūsų teat
rui ir spektakliams abelnai, 
jei būtų duodama mūsų 
mėgėjams instrukcijos bent 
svarbiausiais punktais vai
dybos ir režisūros. Mūsų 
tedtro gerinimo klausimu 
man ir teko < pasitarti su 
Carl Heins Roth Worceste- 
rio LMS Mlokykloje.

Pasikalbėjime su 
Roth prieita išvados, 
mes galime pagerinti 
teatrą tik mokyklos, teatro 
kursų keliu. Roth sutinka 
tokią klasę vadovauti, būti 
jos instruktorium. Dabar 
kyla klausimas, kokiais pa
matais toks vaidybos ir re
žisūros kursas galima su
daryti? Paties mokytojo 
pareiškimu, tokia mokykla 
galima organizuoti seka
mai :

1. Kursas Vaidybos ir Re- 
žisūro.s. Instruktorius Carl

Vieta būtų 
Lietuviu Kultūriniam Cen
tre, Richmond Hill, N. Y.

2. Vaidybos ir režisūros 
kursas tęsiasi 16 savaičių. 
Sesijos, pamokos sekmadie
nių rytais arba pirmadie
nių vakarais. *

3. Instruktorius Mr.. Roth 
vadovauja lekcijas vaidy
bos ir režisūros. Taip pat 
Mr. Roth sutinka duoti ir 
profesionalės vaidybos lek
cijas tiems mokyklos na
riams, kurie siekia vaidybi
nės karjeros, nori tobulinti 
savo vaidybą.

4. Studentai, baigę^reži- 
sūros ir vaidybos kursą 
prie Mr. Roth, galės būti 
kompetentiški imti režisū
ros darbą ne tik lietuvių- 
teatre, bet ir kitur, kaip 
tai mokyklose ir kitur. Mė
gėjų teatrui režisierių sto
ka yra ir svetimtaučių tar
pe.

5. Mr. Roth naudoą sis
temą, kurią jis naudojo di-

Heins Roth.

Pavasarinis Medus

Mr. 
jog 

savą

Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Kvortinė bonka____ $1.25

Pusė galiono----------$2.00 |
Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabąr vėl turi, 

medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.
(Į kitus miestus nesiunčiame)

rektoriais a
mui New Yorko mokykloj 
(The New School for So
cial Research) ir Hollywoo
de. Klase bus dviejų perio
dų— vaidybos ir režisūros. 
Režisūros studentai daly
vaus ir vaidybos klasėje be 
ekstra mokesties.

6. 'Sudarymui vaidybos ir 
; režisūros kursų reikia apie 
' 15 studentų. Sū tokiu skai

čium studentų, mokestis 
būtų apie $2.00 į savaitę 
kiekvienam studentui. Mo 
kestis pasikeistų, jei orga
nizacijos finansiniai prisi
dėtų prie finanšavimo mo
kyklos. Jei studentų būtų 
mažiau, tai jų mokestis pa
kiltų, nes mokyklos išlaidos 
pasiliktų tos pačios.

7. į Studentų 
priklausys nuo 
mo (interview) 
ju Carl Heins 
dentai gali būt 
skirtumo.

Pirmenybė čia yra ir ta, 
kad mokykla organizuoja
ma prieinamu laiku tiems, 
kurie dirba arba lanko mo
kyklas. Ši mokykla galėtų, 
prasidėti pabaigoje rugsėjo 
arba pradžioje spalių mė
nesio.

Šį klausiipą greitu laiku 
turėtų pasvarstyti ypač 
mūsų meninės grupės. Vie
nok vaidybos ir režisūros 
kursus gali lankyti bile ku
ris asmuo, kuris bus priim
tas ir sutiks užsimokėti už 
lekcijas.

Mes skelbiame šį prane
šimą pirma, negu mūsų me
ninės organizacijos jį svar
stys, nes‘laiko labai mažai. 
Antra, greitu laiku reikia 
žinoti, ar rasis ganėtinas 
skaičius norinčių imti kur
są vaidybos ir režisūros. . 
Taip pat čia jau yra konk
retus sumanymas mūsų me
no organizacijoms aptarti.

Todėl mes prašome seka
mo: Kurie skaitysite šį pra
nešimą, patys apsispręskite, 
ar būsite studentu minėtų 
kursų — vaidybos ir reži
sūros. Tiems, kurie lietu
viškai neskaito,, pasakykite 
apię turinį šio pranešimo. 
Tai atlikę, jei manote būti 
studentu šių kursų, arti
miausioj ateityje parašykit 
laiškutį arba atviruką apie 
sa^vo sprendimą. Tuomet 
mes žinosime, kas veikti to
liau.

priėmimas 
pasikalbę j i- 
su mokyto- 
Roth. Stu- 
be amžiaus

V. Bovinas, 
> 68-35 Exeter St. 
Forest Hills, N.

Easton, Pa.

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.
' Specialistai Pritaikymui

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
—   ■  -...........................................—— '■ ........................... ............... ■ "T 1

t

i

Paul Gustas Funeral Home,
INC. •

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRAĘORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Dalyvaudama 'Philadelphi- 
jos organizacijų suruoštame 
piknike, Gloucester . Heights, 
N. J., pereitą sekmadienį su
ėjau keletą pažįstamų easto- 
niečių. Kalbėjausi su Petru 
Blieka (Blake), jis pranešė, 
kad jie atvyko autobusu į 
pikniką, 
autobuso 
Straus, 
nes' Lietuvių Pilie 
vardu, registruoti^ 
važiuoti į dienraščio 
pikniką. Apart patį^si 
no, jam pagelbėjo 
prezidentas, K. C. Straukus 
(Strauss) ir Petras Blake.

Beje, Blieka priminė, kad 
Liet. Am. Piliečių Klubas sta
to naują' namą — vieta 631 
Walnut St. (užpakalyje se
no namo); .Kai tik bus vis
kas gatava, kraustysis į nau
ją namą. Linkiu LAP Klu
bui daug ląimė^. ir gero pasi
sekimo naujoje vietoje.

Organizatorium Šio 
buvo Jus tinas 

Jis organizavo žmo-

r

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
• •

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

T-

I:

PP Veda Kovą Prieš .
Rasinę Diskriminaciją

Per tris atvejus grupės Jau
nųjų Progresyvių Chicagoje 
patylomis išpildė aplikacijas 
darbams prie Clark ir Divi
sion St. darbo raštinėje Chi
cagos Tranzito Tapyboje. 
Kiekvienu ‘kartu balta mergi
na buvo pasamdyta, o negrei 
atsakyta darbas.

Peraeitą savaitę Progresy
vių Partija pradėjo kampani
ją panaikinimui diskriminaci
jos prieš negrus Chicagos 
Tranzito Taryboje, kas yra 
prieš įstatymus.

Kai kurie įlinkimai padary
ta toje linkmėje: ’ Jauni Pro
gresyviai jau tUrėjd pasikal
bėjimus su manadžeriuni ir 
tas privertė pasamdyti du ne
grus raštinės darbams. Spy ri
mu Jaunų Progresyvių iš 
aplikacijų išbraukta rasių 
klausimas. Bet vėliau, patirta, 
kad tebenaudojama diskrimi
nacija po vardu šviesus ar 
tamsus -— vietoje buvusių žo
džių : white r , negro.

rtija nurodė,

KRISLAI
I .

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Vienas senas veikėjas .pri

siuntė .iškarpą ‘iš “Miami He
rald.” Ten kalbama apie 
krikščionybės padėtį Japoni
joje. Pasakoja tėn apie mi- 
sijonierius “profesorius” John 
Young. Jis ten gyvenęs, jis 
mokęs universitete.

Ar žinote, kąd per didžiau
sias keleto desėtkų metų pa
stangas katalikų bažnyčia ir 
visos protestoniškos sektos at
vertė prie krikščionybės viso 
tiktai apie 500,000 japonų ? 
žinote gi, k&d Japonija turi 
82,000,000 gyventojų!

Kas blogiausia, sako John 
Young, kad ateina komunis
tai ir visus misijonierius su
varo į ožio ragą. Misijonie- 
riai ir kunigai tik pirštu į 
dangų i’odo, o komunistai 
žmonėms padeda kilti iš pur
vo ir skurdo.. Jokiu būdu, 
sako, negalima su jais konku
ruoti !

Progresyvių
kad negrai sumo milionus 
dolerių už ferus>/ant gatve- 

 

karių, busų ‘L,’ bet nė vieno 
negro nėra tikietų pardavė
jo'arba sargo ant stočių.

Dvįguba. Prigavyste 
Keliauninkų

Kai chicagiečiai balsavo už 
$105,000,000 bandsus du me
tai atgal, kad paėmus suban- 
krūtijusias tranzito linijas, 
jiems buvo pažadėtą jų su- 
mojernizavimas tranzito pa
ėmus miesto nuosavybėn.

Važiuotė tuomet kainavo 
tik 10 c. Mažai balsuotojų 
mate ir skaitė mažomis ^rai
dėmis išspauzdinimą, kuriame 
taipgi buvo žadama bondsų 

, savininkams ir garantuojama 
10% arba daugiau už boiid- 
sus į metus ir kad nuo imo-‘ 
kesčių bus liuosi. • 1

'• Chicagos Tranzito Taryba 
pati iškelia tą triksą rapor
tuodama, kad 9,500,000 ke
liauninkų sumažėjo . vieną 
mėnesį, bet įeigos už pirmus 
5 mėnesius šių metų padidė
jo ant $5,300,000, palyginus 
su tuo patim .laiku 1948 m. 
Tas triksas atsiektas dviemis 
būdais, kurie iškaštingi ke
liauninkams. Fėrai pakelti 
aukščiausiai, kokių nėra ša
lyje, ir patarnavimas apkapo
tas storai. Gatvekarių, bu- 

'su ir “L” kursavimas suretin
tas ant 20% ir kaikuriose 
vietose iki 50%.

Ir kuomet Leonard Good
man, viešų rokundų vedėjas 
ir instruktorius Roosevelto 
Kolegijos, pradėjo vieno žmo
gaus čekiavimą. kad sulaikius 
ant North Water Street “L” 
nutraukimą, tai CTA slaptas 
policininkas - sėklas grąsino 
jį areštu. ., Goodmąnui7 pasa
kyta, kad jis neturi teisės sto
vėti ant “privatinės nuosavy
bės,” kad jas yra “raudonas.”

Chicagos Tranzito Taryba 
čia paliudijo, kad Chicagos 
Tranzitas nėra jokia miesto 
nuosavybė, bet bondsų savi
ninkų savastis, kurie ‘riebiai 

’ apiplėšia Chicagos piliečius ir 
pilietės.

CTA Keliauninkas.

Singapore.—’ Portugalija 
atsiuntė dar 1,500 kareivių 
į savo koloniją Makao, pie
tinės Kinijos pajūryje. Bijo 
kinų komunistų.

York’. Maine. — Pavojin
gai, gal nfirtinai,' serga ša
lies Aukščiausio Teismo 
teisėjas Wiley B. Rutledge, 
55 metų amžiaus. .

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. . 

Pranešimas ’
. Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 11 

d. L.L.D. 155 Moterų Kuopa rengia 
didelį pikniką, Olympia Park. 
Kviečiame ,ir prašome visus atsilan
kyti, nes busite svetingai priimti ir 
pavaišinti, .— Komisija. >

(20,2*203)

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 
1 Newark 4, N. J.

' HUmboldt 2-7964

Paėmiau pavartyti “Nation
al Butter and Cheese Jour
nal.” Leidžia jį maisto trus- 
tas. .Vienoje vietoje užtikau 
įdomių davinių apie karves.

Aš manydavau, kad ■'Ameri
kos karvės geriausia “ 
siūtos” ir daugiausia 
duoda. Bet ten rašo, 
Holandijoje vidutiniai 
karvė per metus duoda 
svarų pieno, tuo tarpu
karvė tesuteikia 5,036 svarus. 
Tai labai didelis skirtumas.

ištrik- 
pieno 

kad 
viena 
7,250 
mūsų

Ir tuojau mano mintis nu
skrido vargšelei! Lietuvon. 
Atsimenu, kas dėdavosi anais 
senais laikais. Mūsų, tėvas 
nebuvę biedniausias ūkinin
kas, bet labai dažnai pavasa
rį reikėdavo karves prikelti, 
nes nebegalėdavo pačios atsi
stoti !

Lietuvoje žemės ūkio ko
lektyvizaciją padarys, apart 
daugybės kitų dalykų, vieną 
gerą dalyką: išlaisvins ragu'o- 
liškai karvės užaugintos ir 
užlaikomos gerai apsimokės 
ir pieno nesigailės.

Kodėl Lietuvos karvės ne
galėtų 
(duoda 
galėtų 
site.

duoti tiek pieno, kiek 
II oi and i jos karves? Ir 
duoti ir duos, pamaty-

Worcester, Mass

Įvairios Žiiiios

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius
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Belgrad. — Tūli Jugosla
vijos politikieriai pasakoja, 
kad'Sovietai atsiuntę 5 sa
vo armijos divizijas su tan
kais į Jugoslavijos pasienį.

Frankfurt, Vokietija. — Vakarų Vokietija padarė fi
nansinę - prekybinę sutartį su Japonija.

Vakarinė Vokietija yra užimta anglų - amerikonų ir 
francūzų.

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

Des Moines, Iowa. — Prez. Trumanas, čia kalbėda
mas, smerkė “savanaudiškus interesus,” kad jie per sa
vo .atstovus Kongrese klampina ,Trumano .“teisingosios 
dalybos” pasiūlymus — valdinę sveikatos apdraudą, se
natvės pensijų pagerinimą ir kt.

Pittsburgh, < Pa. — čia kalbėdamas, prez. Trumanas 
ketino kovoti, kad būtų panaikintas priešunijinis Tafto- 
Hartley’o įstatymas.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia panaikino 
verstiną Biblijos dėstymą 
mokyklose. •'
tui.

• Matote, kaip kvailas fašis
tuko pasigyrimas. •

Bevardis.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
LiūdSsič valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už priein ą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Du 

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

RECEPTŲ SPEOIALISTAL

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

Tet EVergreen 7-6238
• hM^*********4hH^<.<.4^hM^<

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

3
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į TELEPHONE
8TAGG 2-5048

Telefonas
EVergreen 4-9407

mokyklos menininkams - pasi
rodyti tautiniame festivalyje 
prie miesto rotušės.

Antra, mokykloje, ne ka
zoką, bet lietuviškus šokius 
mokinosi) menininkai.

Trečią, kodėlgi kazokas 
Krasinskui neleistinas tauti
niuose 'festivaliuose?! Juk 
praeitą žiemą miesto Audito
rijoje, kada buvo rusų baleto 
vakaras, kazokas gavo dau
giausia aplodismentų, ir tai 
reikėjo įžangos užsimokėti po 
$3, o čia būtų pamatę vel-

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

* Tel. Poplar 4110MATTHEW 4 BUYUS
. I

Vagie, Kepurė Dega!
Vagis Capt už Kepurės

Rugpiūčio 31 d. Keleivyje 
J. Krasinskas, keleiviškai 
bliuznydamas, kas link- atsi
buvusios meno mokyklos ir 
miesto tautinio festivalio, ra- 

Mat, neleido jiems pa-so:
šokti kazoko, tai'ir reąkcija.”

Ką reiškia tas Krasinsko 
pasakymas ?

Pirma, i vagies kepurė ne
gi dega, bet Vagis capt už ke
purės; reiškia, Krasinskas pa
sidarbavo, kad neleisti meno1

NEWARK, N. J.
Paskutihiš šio sezono Sietyno 

'Piknikas.
Piknikas įvyks sekmadienį, rugse-1 

jo (Sept.) 11 d., Lietuvių harke, 
Linden, N. J., 430 Mitchell Ave. 
Pradžia lygiai 12 valandą dierįą* 
Sietyno Choras visas ir visus malo
niai kviečia, šiame ! pikniko, šhiagiai 
laiką praleisti prie puikios muzikos, 
įvairių šokių, ir choraš duos šaunų 
dainų- koncertą.—Kviečia Sietynas. > 
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426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

SI I ALINS'
' (Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas laidotuves-. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
X *06^ 

Laidotiivilf Direktoriai:
, F. W. Shalins-j. B. Slialins

TEL. Virginia 7-4499.
■ • i ' *

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
■- i

Brooklyn ąi, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR AL
> Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

ilį‘lll!ll!l!'!!"llllll!lWb|l|l!|l|i!iWI!l|ll|Į!

RES. TEL.
HY. 7-8681



Svečiai
NewWto^is^gfeZlnlos

šventėmis laisviečius atlan
kė advokatė Stefanija Masytė 
ir jos tėvas Mikas Masys iš 
Detroit, Mich. Advokatė pirm 
švenčių turėjo New Yorke sa
vo profesijos reikalų, o jos 
tėvas, pasinaudodamas šven
tėmis, atvyko pasimatyti su 
savo senais draugais ir pa- 

• žįstamais didmiestyje, taipgi 
Laisvės piknike, Philadelphi- 
joje.

Abu svečiai — tėvas ir duk
tė — dalyvavo piknike, abu 
važiavo broųklyrtiečių auto
busais.

Advokatė, greta savo pro* 
fesijos reikalų, ilgą laiką, sy
kiu su tėvu, vadovavo dętro- 
itiečiu lietbviu radijui, taipgi 
dainuoja paskilb u s i a j a m e 
Merginų Sekstete, veikliai 

.^dalyvauja eilėje kitų organi
zacijų ir bendrai lietuvių ju- 

, dėjime. R.

Mažai Piliečių Ėjo 
Nominuoti Kandidatus

Mažai buvo užsirašiusių 
partiniais balsuotojais, kad 
galėtų nominuoti partijų pa
statomus kandidatus. D a r 
mažiau dalyvavo nominavime 
kandidatų 8 milijonų gyven
tojų miesto valdžion.

šiuos žodžius rašant, balsai 
tebebuvo vokuojami, tačiau 
iš pirmųjų davinių atro'dė, 
kad veik visur bus buvę 
minuoti partijų viršūnių 
statytieji.

Išsiliejusi Gąsdiną
Apsvilino Mašinas

no-
pa-

savo
savo

Iš LDS 1 Kuopos Susirinkimo

Pradės Statyti 
Naują Projektą

paskui damokant 
dalimis, kaip kad 
dalinu išmokesčių 
pirkti privatiški na-

Aido Choras

i Aukos Civilinėms Žmo
nių Teisėms Ginti per 
Civil Rights Congress

Aukojo per R. Mizarą:
A. P., Brooklyn, N. Y. $6.00
J. Stanys,; 

Baltimore, Md. .
Anna Philipsie,

Stanford, Conn. .
K. Žilinskas .......... .
F. Navardauskas,

Philadelphia, Pa. . . . 2.00 
Marė Ramanauskienė

Philadelphia, Pa. .
J. ir M. Gugoniai,

Philadelphia, Pa. . . . 1.00
J. Baranauskas,

Philadelphia, Pa. . . . 3.00

10.00

10.00
1.00

Bandydamas taisyti 
mašiną pasistatęs ties 
namais, 1307 Pacific Street, 
Brooklyne, William Richman 
prileido gasolines ant gatvės, 
pritekino ir po kitų dviemis 
mašinomis. Gal kas numetė 
degtuką, ar kaip nors kitaip 
gasoliną užkūrė, visas tris 
ten stovėjusias mašinas, įskai
tant paties Richmanc, apsvili
no.

Tas apsvilinimas Richmanui 
teisme dar kainavo $10 'pa
baudos už paliejimą ant gat
vės gasolino.

MIRĖ

Vienam IRT traukiniui su
gedus, sustojus Clark St. tu
nelyje po East River, ta lini
ja trafikas buvo sustabdytas 
virš pusvalandį praėjusio an
tradienio rytą. Sugedusį trau
kinį su keleiviais iš tunelio 
išstūmė- pasiųstas kitas trau
kinys, atsiųstas tuščias.

nas, A. Karch. į/
Ligonių lankytojai J. Gru- 

bis ii* S. Petkienė pranešė, 
kad jau atsisakė nuo pašalpos 
draugai A. Karch, A. Balčiū
nas ir Adelę Karch.
malonu draugus matyti ir vėl- 
sveikais. Dar randasi 
goniaL Linkėtina ir

Rugsėjo 1-mą, Laisvės sve
tainėje, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopos prezi- 
dehtui A. Veličkai , atidarius 
susirinkimą, sekė sekretoriaus 
M. Stakovo skaitymas proto
kolo; fin. sekretoriaus A. Gil- 
mano pranešimas ir iždinin
ko P. Kapicko surikimas su 
lpranešim,u, kad ižde randasi 
tik $16.83. * Raportai priimti.

Drg. K. Petrikienė pakėlė 
klausimą, kad gal būtų gerai 
mūsų kuopos susirinkimus 
pagyvinti diskusijomis. Tai 
sekamame diskusuosime, kur 
ateityje bus laikomi mūsų su- 
siriifklrnai *— ar ieškosime ki
tos svetainės, ar turėsime ir 
mūsų kuopa kraustytis į Lie
tuvių eKultūrinį Centrą? Tad 
nariai visi esate k\ieči'ami da
lyvauti ateinančiame i susirin
kime ir tarti savo žodį, 
įvyksta pirmą ketvirtadienį 
mėnesio.

Buvo laiškas iš LDS 3 Ap
skrities su 10 bilietų, kviečia 
vakarienėn pagerbimui mūsų 
3 apskrities kuopų veikėjų, 
kurie įrašė į LDS daugiausia 
naujų narių. Vakarienė įvyks 
spaliu (Oct.) 15 dieną, Rus
sian Hall, 408' Court Street, 
Elizabeth, N. J.

Nutarta surengti kuopos 
naudai vakarienę. Komisijon 
įėjo A. Velička, G. Vareso-

Aido Choras pradės rude
ninį savo sezoną su labai am
bicinga programa šio i penkia
dienio vakarą, rugsėjo 9-tą, 
8 valandą, Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Susi
planuosime ir pradėsime pa
mokas pasiruošti metiniam 
Aido Choro koncertui, įvyk
siančiam spalių (Oct.) 9-tą. 
Liekant tiktai keturioms sa
vaitėms iki koncerto, būtinai 
svarbu visiems choro nariams 
susirinkti šio penktadienio 
vakarą.

bis laikotarpis yra labai 
patogus visiems norintiems 
jstop Į Aido Chorą ateiti j 
choro praktikas ir pradėti 
nąują sezoną s 
irj energija, kad 
lėtų tapti vienu >Š‘ veikliausių 
ir didžiausių lietuvių chorų.

Amelia Burba, pirm.

Labai

du li- 
tiems 

greitai pasveikti -ir būti susi
rinkime kartu su mumis.

Kuopos finansų sekretorius 
A. Gilman prahešė, kad vis 
dar . randasi susispendavusių. 
Draugai, oras jau atvėso, at
eikite į susirinkimus užsimo
kėti duokles, kad paskui ne
reikėtų gailėtis, kuomet jus 
susispendavusius ištiktų nelai
mė.

Susirinkimas. įvyks spalių 6 
d., toje pačioje vietoje.

Kuopos Korespondentė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

Susirinkimas
ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks ‘ 

ketvirtadienį, rugsėjo (Sept.) 9 d., 
Laisvės salėje, .419 Lorimer St., 
Brooklyn, N, Y, Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai-narės ' būtinai 
ateikite į susirinkimų, nes bus ren
kami delegatai į 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 sutrinkimą atsivesti. 
— Pirm. J. W. Thomson.

MASPETH, N. Y.
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. Karlonas.

(201-202)

Su iškilmingųmis apeigomis 
rugsėjo • 8-tą pradedami pa
ruošiamieji darbai statybai 
Queensview namų projekto 
ties 33rd Road, Crescent St., 
21st St. ir 34th Ave., Long 
Island City.

i Projektas yra maždaug ko- 
operatyvinis, jame butus įsi- 
gijant būsimiems jų gyvento
jams, iš anksto įmokant nu
matytą per butą pradinę mo
kestį, o 
skirtumą 
mokama 
sutartimi
ųiai. Sakoma, kad uždrausta 
uždėti didesnius mokesčius 
kaip po $17.75 per kambarį 
mėnesiui. Skaitoma tinkamu 
“vidutinių pajamų“ žmonėms.

Projektui palengvinti tak
sai. Tačiau statyba nepigi, 
tad ir pilnai išmokėtas butas 
atsieis nepigiai. Keturiolika 
skirtingų pastatų, ant 101/2 
akrų ploto, su 729 butais, 
kainuos 8 milijonus dolerių.

Darbų pradžios iškilmėsna 
sukviesti valstijos ir miesto 
didžiūnai, stambiojo biznio 
atstovai, svečiai net iš kitų 
valstybių. Kaip ir paprastai, 
už tvoros liksis tie, kurie ne
šios, sudėstys plytas tų pasta
tų įgyvendinimui, o taip pat 
ir tie, kurie sumokėsime dalį 
tų taksų, kuriui nedampkės 
tenykščiai gyventojai.

Linkėtina, kad tas “visuo
meniškas“ projektas nepa
virstų į tokį tiktai ponų pa
rinktiesiems projektą, kokiu 
pavertė taip pat mūsų taksais 
damokamąjį Stuyvesant Town 
projektą, priklausantį Metro
politan Life firmai. T—a.

ir 
entuziazmu 
das vėl ga-

Vokiečių Darbininką 
Laikraštis Rengia 
Nepaprastą Vakarą

sek- 
A Streetcar 
kelinti me-

TEATRININKAI (LT), ne
pamirškite pribūt į susirinki
mą šį vakarą (ketvirtadienį), 
Kultūriniame Centre. S. V.

Bizniu Atskaitos Del Taksų
•

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 
Federally, 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 viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra .teisėtas praktikuoti visuose teįsmuose ištisose Jungti- 

_ nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
1 akaūntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz- 
1 niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose
■ šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. 'Asmeniškai, perio-
■ diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz- 
| niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val

stijose ar užsieniuose.
Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškaį 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.

Uta Hagen, žvaigždė 
mingo veikalo 
Named Desh’e 
tai vaidinamo ant Broadway, 
taipgi Herbert Berghof iš 
veikalo “Miss Liberty“ pasta
tys scenas iš “Faust“ vokie
čių darbininkų laikraščio Ger
man American rengiamame 
Goethe’s paminėjimui masi
niame mitinge - koncerte.

Vokiečiai kreipėsi į dien-. 
raštį Laisvę apie tai praneš
ti ir lietuviams, kviečia at
vykti. Greta,, minėtųjų, bus 
draugiau menininkų. žymū^ 
kalbėtojai.

Pramoga' įvyks šio mėnesio 
(rugsėjo^ 25-tą, 8 vai. vaka
ro, Fraternal Clubhouse, 110 
West* 48th St., New York Ci
ty. Tikietai gaunami darbi
ninkų" knygynuose ir pas ren
gėjus, Room 207, 305 Broad
way, New York 7, N. Y.

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

se.

m.
3rd

Margaret Gudonis, 63 
amžiaus, gyveno 383 So. 
St., Brooklyne, mirė rugsėjo 
5 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. S. Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Kūnas bus 
išvežtas laidojimui į Provi
dence, R. L, rugsėjo 9 d. Ve
lionė paliko nuliūdime sūnų 
Alfred, marčią Helę, anūką 
Alfred, du brolius, gyyvenan-

Buvęs nuvykęs Kanadon čiUs Detroit, Mich., Andrew 
pasveikinti tenykštį Lietuvių 
Literatūros Draugijos skyrių, 
jo delegatų suvažiavimą, LLD 
Centro sekretorius D. M. šo- 
lomskas rašo iš Toronto:

. 2.06

Viso f........ $35.00

Sveikino iš už “Sienos” Oras Atvėso
sven-

ir Adam Goodman.
^Laidotuvių apeigomis 

nasi grab. Aromiskis.
rūpi

Draugai:
Na, tai jau. Kanadoje. Gy

venu pas d. Ylą. Oras pui
kus. Draugų ūpas geras.

am- 
4th 

rugsėjo 
Greenpoint ligoninėje.

ni.

Tarsi supratęs, kad 
tės jau praėjo, antradienį oras 
atvėso, šilčiausiu dienos lai
kotarpiu buvo 77 laipsniai, o 
vakare nupuolė iki 61 laips
nio. Trečiadienio rytą buvo 
žemiau 60 laipsnių:

Gal įvyks Third Ave. 
Bušą Streikas

CIO Transport Workers vi- 
sašališkas viršininkas Michael 
J. Quill ir vietinio 100 lokalo 
viršininkas Matthew Guinan 
prašė majoro O’Dwyerio įsi
kišti į Third Avenue autobu
sų firmos su unija ginčą, įsa
kyti pasiduoti' arbitracijai. 
Firma yra pasišovusi įvesti 
naujas darbo sąlygas, blogi
nančias darbininkų padėtį. 

. Dėl . to Quillas susirūpinęs, 
kad gal darbininkai pirma- 
.dienį sustreikuos.

Tekia Ciesla, 56 
žiaus. Gyveno 317 
St., Brooklyne. Mirė 
6 d., 
Kūnas pašarvotas J. Garšvos
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
B^wklyne. 
ru 
piįiėse? 
difne du s

Laidotuvių\apeigomis 
naši J. Garšvoš\įstaiga.

Laidotuvės įvyks 
ęjo 9 d., Šv. Traicės ka

pelione paliko nuliū- 
us.

rūpi-

Mirė 
58-64

se.

Mikalina Milcavage. 
rugsėjo 6 d., namuose, 
Fresh Pond Rd., Maspeth, L. 
I. Kūnas pašarvotas namuo-

Laidotuvės įvyks rugsėjo
10 d., ryte, šv. Kryžiaus ka
pinėse. Velionė paliko nuliū
dime dukterį Evelyn Kardok.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi J. Garšvos įstaiga.

L. M. S. Seminaras, Worcester, Mass.
Dpmėsiui Studentų, Mokytojų ir

< Ten Dalyvavusių. '
Paveikslai, kuriuos ten traukiau ’ parke ir svetainėje iš

ėjo labai gerai. Pilnai aiškūs (Full Color) spalvuoti, tikrai 
natūralūs. Norintieji įsigyti, tuojau siųskite užsakymus ir 

pinigus. Kaina: už 5x7, su viršeliais-ir su 
prisiuutimu $3.00; 8x10 $4.00.

Tąja kaina galite pasi
naudoti tik iki rugsėjo 

(Sept.) 15-tos. Vėliau 
kainuos 50c daugiau.

Čekius ir money orderius 
prašau rašyti:

GEORGE KLIMAS
Photo-Art Studio

90-15 Rockaway Blvd. 
Ozone Park 17, N. Y.

Polio Foundation Asks Dimes and Dollars 
A

Now to Pay for Patient Care in Epidemic of 
Infantile Paralysis Thoroughout Country

WitL thousands of children 
and adults in hospitals today as 
the result of current widespread 
polio epidemics, and with as 
many new cases likely to de
velop in the months just ahead, 
the National Foundation for In
fantile Paralysis Has launched a 
Polio Epidemic Emergency Drive 
to provide immediate funds for 
patient care.

The price-tag on this year’s 
^.epidemic xyill be so enormous, 

^according to Basil O’Connor, 
Naitonal Foundation President, 
thlįt $14,500,000 must be raised 
to m'eet the national polio bill.

During 1948, when there were 
27,908 cases in the country, the 
highest number since the record 
total in, 1916, the National Foun
dation and its Chapters spent 
$17,000,000 in March of Dimes 
funds to provide epidemic serv
ices, he said. With even more 
cases this year, it looks as though 
it may cost $25,000,000 in 1949 
to pay for that part of medical' 
and hospital care which fami
lies cannot pay themselves.

By the end of August, as much 
money had been advanced in 
epidemic aid to National Foun
dation Chapters whose March of 
Dimes funds have been exhaust
ed by the cost of care as was 
sent in all of 1948. The nation’s 
total number of cases now is as 
large as a full year’s toll in pre
vious years, with predictions for 
at least double that number be-

• fore December, 31.
Furthermore, it is estimated 

that a minimum of $5,000,000 
will be required tp continue 
helping 1948 pat ients^ whozs till 
need clinic or hospital treat
ment. The National Foundation 
gives assistance as long as medi
cal care is necessary, regard
less of age, race, creed or color.

The money raised in the Polio 
Epidemic Emergency Drive will 
be used exclusively for services 
to polio patients in all states, 
Mr. O’Connor said. Contributions 
may be mailed to POLIO, care of 
your local Post Office.

“This emergency drive is our 
only hope of providing care for 
patients without slowing up sci
entific research and professional 
education programs of the Na
tional Foundation,” Mr. O’Con
nor explained. '“It is an ironical 
fact that this heavy incidence,

severely taxing March of Dimes 
resources, comes at a time when 
the nation’s leading scientists are 
more hopeful of finding an an
swer to the problem than ever 
before.

“Scientists working under 68 
March of Dimes grants at top 
medical and educational institu
tions are waging the largest re? 
search | .attack ever attempted 
against a single disease in this 
country^ supported by March of 
Dimes funds. We must not inter
rupt the search for a solution 
because of lack of funds. We 
must—and we shall be able to 
do both, jobs—help pay for the 
care of the stricken while finding 
a means of prevention or con
trol — if the American people 
contribute now to carry the work 
through until the next March 
of Dimes in January.”

Progress since 1938 when the 
National Foundation was 
formed, was indicated by Mr. 
O’Connor as follows:

Mo're than $23,500,000 has gone 
into a comprehensive research 
and education program, seeking 
control of polio and training of 
experts — virologists, orthoped
ists, pediatricians, public health 
physicians, nurses, physical ther
apists, and other medical work
ers who make up the profes
sional army now battling the 
disease in laboratories and hos
pital wards.

At least $58,000,000 had gone 
for patient care, prior to 1949, in 
payment of polio bills families 
could not meet themselves; in 
staffing and equipping polio cen
ters for modern care and treat
ment, in establishing equipment 
depots in six strategic locations 
throughout the country from 
which respirators, hot pack, ma
chines, beds, cribs and' other 
emergency supplies can be rap. 
itlly dispatched to hard-hit areas.

“We know now that fully 75% 
of those stricken make good 
recoveries if good treatment is 
available,”' Mr. O’Connor said. 
“Surely no one would deny a 
child a three-to-one chance for 
recovery because of lack of 
money.”

The address is POLIO, cate 
of your local Post Office. 
Send as much as you can— 
as fast as you can—today!

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalc/ws.
Duodame platų architektūros 
rinkimą ir pabudavojame stipri 
patogiai gyvenimui. Kainos to

Mal lavėjimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

^Jauskite triūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Praėome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

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

pasi
ni ir 
mos.

QO<XXX>O<XXXX><XxX><XXX><X>OO<X>

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
jl—2 dienomValandos. j6_8vakarajs 

>
Ir Pagal Pasitarimais.

1

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojant Akis,' 
Rašome Receptas

Darome |r Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
*1 Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

/ Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

J

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
grąžus pasirinkimas.

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

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS l

• TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
H ♦

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

71T 1)0’C P AP 411 GRAND STREET
i /4 1I O D All BROOKLYN. N. Y.
s s < Į į

į Joseph Zeidat Jr., prop. -
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS f

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
. « \

Kiekvieną dieną yra didelis paširinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Td. /Wergreen 4-9612
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